Załącznik nr 196 do uchwały nr 52/VI/2022
Senatu UJ z dnia 29 czerwca 2022 r.

Program studiów

Wydział:

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Kierunek:

studia europejskie

Poziom kształcenia:

drugiego stopnia

Forma kształcenia:

studia stacjonarne

Rok akademicki:

2022/23

1 / 415

Spis treści
Charakterystyka kierunku

3

Nauka, badania, infrastruktura

6

Program

8

Efekty uczenia się

10

Plany studiów

12

Sylabusy

31

2 / 415

Charakterystyka kierunku
Informacje podstawowe
Nazwa wydziału:

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Nazwa kierunku:

studia europejskie

Poziom:

drugiego stopnia

Proﬁl:

ogólnoakademicki

Forma:

studia stacjonarne

Język studiów:

polski

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

54%

Nauki socjologiczne

21%

Nauki prawne

8%

Językoznawstwo

6%

Nauki o komunikacji społecznej i mediach 5%
Ekonomia i ﬁnanse

4%

Nauki o kulturze i religii

2%

Charakterystyka kierunku, koncepcja i cele kształcenia
Charakterystyka kierunku
Studia europejskie II stopnia są studiami interdyscyplinarnymi. Odwołują się do treści z dziedziny nauk społecznych i nauk
humanistycznych, ujmują przede wszystkim problematykę dotyczącą kontynentu europejskiego w pogłębionym stopniu stanowią tym samym uzupełnienie studiów I stopnia. Studia te niejako zastępują studia na kierunku "europeistyka",
prowadzone dotąd w Instytucie Europeistyki i wpisują się w zmiany w ofercie dydaktycznej dokonane od roku akademickiego
2018/19, kiedy to na studiach I stopnia także zaproponowano "studia europejskie". Wiedza przekazywana podczas tych
studiów będzie dotyczyć regionu europejskiego, co odróżnia ten program od studiów prowadzonych zarówno na Wydziale
Studiów Międzynarodowych i Politycznych, ja i na Uniwersytecie Jagiellońskim. Są to pod tym względem studia unikatowe a
ich program autorski. Wiedza dotycząca różnych aspektów funkcjonowania Starego Kontynentu będzie proponowana z
perspektywy wielu nauk, głównie: politologii, prawa, ekonomii, socjologii, historii, ﬁlozoﬁi, tak, aby przedstawiony obraz był
możliwie szeroki i odzwierciedlał różnorodność zjawisk i procesów zachodzących na kontynencie. W ramach studiów istnieje
możliwość wyboru 3 specjalności: 1. Ekspert zjawisk i procesów, 2. Ekspert organizacji społecznych, 3. Ekspert dyplomacji
publicznej i kulturalnej. Co należy podkreślić, wiedza będzie przekazywana nie tylko w formie teoretycznej, ale i podczas
kursu zatytułowanego "Wyjazd studyjny", podczas którego studenci wraz z opiekunami naukowymi udadzą się "w teren" aby
poznać od strony praktycznej niektóre aspekty związane np. z funkcjonowaniem instytucji kultury czy też samorządu
lokalnego.
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Koncepcja kształcenia
Studia europejskie, jako studia II stopnia, mają na celu pogłębienie wiedzy na temat faktów, zjawisk, zależności, zaad
działania i funkcji systemów i instytucji funkcjonujących na kontynencie europejskiem a także uwarunkowań procesów
społecznych, ekonomicznych, prawnych, historycznych i ﬁlozoﬁcznych zachodzących w tej części świata. Studia te są
interdyscyplinarne, mają charakter autorski, są unikatowe w skali kraju, przyczyniają się do rozwoju oferty dydaktycznej
Instytutu Europeistyki a zarazem świadczą o dostosowaniu tejże oferty do oczekiwań potencjalnych studentów. Istotną rolę
przypisuje się przy tym do dalszej dbałości o jak najwyższą jakość dydaktyki, wspieranie dalszego kształcenia studentów
(potencjalnie na studiach III stopnia) oraz ich umiejętności dotyczących umiejętności analizy, prognozy i rozwiązywania
problemów związanych z zagadnieniami objętymi programem studiów. Ważne jest przy tym wdrażanie nabytych
umiejętności i kompetencji w życie publiczne, środowisko społeczne, a także życie zawodowe i prywatne w sposób
odpowiedzialny. Po I semestrze studiów studenci mogą wybrać następujące specjalności: 1) ekspert zjawisk i procesów, 2)
ekspert organizacji społecznych, 3) ekspert dyplomacji publicznej i kulturalnej.

Cele kształcenia
1) wykształcenie wśród studentów specjalistycznej wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie probematyki związanej z
szeroko pojętym kontynentem europejskim, w tym w istotnym stopniu z Unią Europejską
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 eksperckich dotyczących: a) zjawisk i procesów, b) organizacji społecznych, c) dyplomacji publicznej i kulturalnej
3) przekazanie umiejętności dobierania odpowiednich metod i narzędzi badawczych i technik ICT niezbędnych do krytycznej
analizy, syntezy i oceny procesów zachodzących na kontynencie europejskim
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
5) wykształcenie kompetencji społecznych niezbędnych do odgrywania wąznych ról na rynku pracy, zarówno na szczeblu
lokalnym, krajowym jak i w środowisku międzynarodowym

Potrzeby społeczno-gospodarcze
Wskazanie potrzeb społeczno-gospodarczych utworzenia kierunku
Ciągłe przemiany zachodzące na kontynencie europejskim wymagają dostosowania oferty dydaktycznej uczelni do
oczekiwań gospodarczych i społecznych. Dotyczy to także studiów nad zagadnieniami związanymi z kontynentem
europejskim, bowiem zmienia się także środowisko europejskie i międzynarodowe. Zaistniałe zmiany powodują wyzwania
także dla Polski, jako jednego z państw istotnych dla kontynentu, jako całości, oraz w szczególności regionu
środkowoeuropejskiego, jako członka wielu organizacji o charakterze regionalnym, europejskim, na czele z Unią Europejską.
Istnieje zatem potrzeba kształcenia specjalistów, ekspertów, dysponujących fachową, pogłębioną wiedzą dotyczącą zjawisk i
procesów społecznych, ekonomicznych czy prawnych zachodzących w zmieniającej się Europie. Nie mniej istotne są procesy
zachodzące np. na poziomie lokalnym, w konsekwencji czego potrzebni są również eksperci organizacji społecznych. Z kolei
z powodu zaangażowania Polski w procesy współpracy międzynarodowej w dziedzinie kultury, nie mniej pożądani są
specjaliści dyplomacji publicznej i kulturalnej, posiadający pogłębioną wiedzę i umiejętności w tym zakresie. Te przyczyny
stoją u podstaw wyodrębnienia w programie studiów 3 specjalności: ekspert zjawisk i procesów, ekspert organizacji
społecznych i ekspert dyplomacji publicznej i kulturalnej. Należy podkreślić także konieczność przeciwdziałania - poprzez
edukację na poziomie uniwersyteckim - pewnym zauważalnym zjawiskom, które moga mieć destrukcyjny wpływ na
charakter dalszego rozwoju kontynentu (np. negowanie idei integraci europejskiej, wzrost nastrojów nacjonalistycznych i
populistycznych w różnych częściach kontynentu, kwestionowanie rozwiązań demokratycznych i roli demokracji jako takiej).
Tym potrzebom społecznym mają odpowiadać studia europejskie II stopnia.
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Wskazanie zgodności efektów uczenia się z potrzebami społeczno-gospodarczymi
Polskie członkostwo w zróżnicowanych strukturach i organizacjach o charakterze europejskim ciągle wymag odpowiednich,
wykształconych, kompetentnych kadr. Powinny one dysponować pogłębioną wiedzą i umiejętnościami związanymi z
funkcjonowaniem instytucji, organizacji i systemów w przestrzeni europejskiej. Dostarczają ich studia europejskie,
zachowując proporcje między kursami z zakresu nauk społecznych i humanistycznych. Istotną rolę odgrywają także
kompetencje językowe przyszłych absolwentów, przynajmniej na poziomie B2+. Studia europejskie dostarczają także wiedzy
i umiejętnosci związanych z analizą zjawisk i procesów, z organizacjami społecznymi oraz dyplomacją publiczną i kulturalną
(po wybraniu odpowiedniej specjalności po I semestrze studiów). Te umiejętności są bowiem istotne i pożądane w
działalności: instytucji kultury, dziedzictwa narodowego, organizacji pozarządowych, czy wreszcie na poziomie lokalnym
(instytucje samorządowe). Wymienione wyżej powody uzasadniają - w opinii autorów programu - uruchomienie tego rodzaju
studiów, poświęconych kontynentowi europejskiemu.
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Nauka, badania, infrastruktura
Główne kierunki badań naukowych w jednostce
Instytut Europeistyki UJ prowadzi od wielu lat badania wpisujące się w prowadzony kierunek studiów, świadczą o tym nie
tylko publikacje naukowe poszczególnych pracowników Instytutu ale i projekty 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
Badania prowadzone w Instytucie Europeistyki UJ pozostają w ścisłym związku z prowadzoną dydaktyką, będzie to miało
także miejsce w przypadku studiów II stopnia na kierunku studia europejskie. Proponowane moduły zajęć będą prowadzić
naukowcy zajmujący się określoną tematyką od lat. Głowne kierunki wspomnianych badań to: 1) analiza naistotniejszych
problemów współczesnej Europy, poszczególnych zjawisk (w skali kontynetu, regionów, poszczególnych regionów, państw
czy społeczności lokalnych), 2) zagadnienia migracji na kontynencie, 3) problematyka polityki kulturalnej w Unii Europejskiej,
jak i w państwach europejskich, 4) zagadnienia dyplomacji kulturalnej państw europejskich, 5) problematyka dziedzictwa
europejskiego, narodowego, regionalnego i lokalnego. Wspomniane badania znajdują odzwierciedlenie m.in. w tytułach 3
proponowanych specjalności oraz w treści proponowanych modułów zajęć przewidzianych w toku studiów. Warto podkreślić,
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iż w ramach studiów przewidywany jest udział studentów Instytutu w badaniach. Jako absolwenci studiów I stopnia posiadają
oni już pewne umiejętności badawcze, lecz w trakcie studiów II stopnia będą one rozwijane poprzez zajęcia seminaryjne tak, aby przygotować studentów do prowadzenia samodzielnych badań, niezbędnych do przygotowania pracy
magisterskiej. Ulepszeniu umiejętności badawczych będzie także służyć udział studenta w kursach studyjnych lub
warsztatowych, których częścią składową mogą być badania prowadzone przez studentów „w terenie” lub praca nad
projektem. Podczas tych zajęć studenci będą mogli przeprowadzić lokalne badania pod opieką pracowników naukowych
Instytutu na uzgodnione z nimi tematy lub poszerzyć swe kompetencje poprzez udział w modułach zajęć o charakterze
warsztatowym.

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:

4

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom:

magister

Opis realizacji programu:
Program jest realizowany w ciągu 4 semestrów zajęć, obejmuje 745 godzin. W trakcie studiów - po pierwszym semestrze studenci mają możliwość wyboru następujących specjalności: 1) Ekspert zjawisk i procesów, 2) Ekspert organizacji
społecznych, 3) Ekspert dyplomacji publicznej i kulturowej. W związku z powyższym podczas I semestru studenci będa
realizowali kursy podstawowe dotyczące ochrony własności intelektualnej, treści oznaczających wybór 3 z 6 oferowanych
kursów oraz tutorial, którego zadaniem będzie wprowadzenie studentów w specyﬁkę europeistycznych studiów o
charakterze interdyscyplinarnym. Od semstru 2 będa z kolei realizować jedną ze specjalności, kursy do wyboru a także
seminarium magisterskie.

Liczba punktów ECTS
konieczna do ukończenia studiów

120

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

106

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

14

którą student musi uzyskać w ramach modułów realizowanych w formie
fakultatywnej

93

którą student musi uzyskać w ramach praktyk zawodowych

nie dotyczy

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

Liczba godzin zajęć
Łączna liczba godzin zajęć: 745

Praktyki zawodowe
Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych
Program studiów nie przewiduje praktyk.
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Ukończenie studiów
Wymogi związane z ukończeniem studiów (praca dyplomowa/egzamin
dyplomowy/inne)
Warunkami ukończenia studiów jest osiągnięcie minimalnej, określonej w programie, liczby punktów ECTS (120), 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_K2_W01

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

P7S_WG, P7U_W

SEU_K2_W02

Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu teorie naukowe właściwe dla studiów
europejskich, stosowaną terminologię oraz metodologię badań a także metody
P7S_WG, P7U_W
analizy i interpretacji wytworów kultury w kontekście przede wszystkim europejskim

SEU_K2_W03

Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu, konstrukcję, zasady działania i
funkcje systemów i instytucji funkcjonujących w przestrzeni kontynentu
europejskiego, a właściwych dla studiowanego kierunku

P7S_WG, P7U_W

SEU_K2_W04

Absolwent zna i rozumie zasady dotyczące ochrony i zarządzania własnością
intelektualną oraz możliwości rozwoju własnej przedsiębiorczości

P7S_WK

SEU_K2_W05

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

P7S_WK

SEU_K2_W06

Absolwent zna i rozumie w stopniu pogłębionym społeczne, historyczne,
ekonomiczne, ﬁlozoﬁczne i prawne uwarunkowania procesów zachodzących obecnie
na kontynencie europejskim

P7S_WK

Kod

Treść

PRK

SEU_K2_U01

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

P7U_U

SEU_K2_U02

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

P7U_U, P7S_UW

SEU_K2_U03

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

P7S_UK

SEU_K2_U04

Absolwent potraﬁ posługiwać się systemami normatywnymi przy rozwiązywaniu
wybranych problemów dotyczących Europy w zakresie dyscyplin nauki właściwych
dla studiów europejskich

P7S_UW

SEU_K2_U05

Absolwent potraﬁ samodzielnie planować własne uczenie się i doskonalenie przez
całe życie, ukierunkowywać innych w tym zakresie a także kierować pracą zespołu

P7S_UU, P7S_UO

SEU_K2_U06

Absolwent potraﬁ komunikować w języku obcym, nowożytnym, europejskim na
poziomie co najmniej B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

P7S_UK

Umiejętności

Efekty uczenia się
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Kompetencje społeczne
Kod

Treść

PRK

SEU_K2_K01

Absolwent jest gotów do do wypełniania społecznych zobowiązań oraz organizowania
działań na rzecz środowiska społecznego i interesu publicznego obszaru
europejskiego, regionalnego lub lokalnego, lub z nimi powiązanego

P7S_KO, P7U_K

SEU_K2_K02

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

P7S_KK

SEU_K2_K03

Absolwent jest gotów do do myślenia i działania w sposób twórczy i przedsiębiorczy
wykorzystując wiedzę i umiejętności nabyte w toku studiów

P7S_KO

SEU_K2_K04

Absolwent jest gotów do do przestrzegania zasad etyki zawodowej, rozwijania swego
dorobku i pełnienia ról związanych z zawodem w sposób odpowiedzialny

P7S_KR

Efekty uczenia się
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Plany studiów
Student wybiera 3 spośród 6 kursów fakultatywnych, realizuje zatem 90 godzin zajęć i 15 punktów ECTS. 2 z wybranych
kursów muszą odnosić się do dyscypliny "nauki o polityce i administracji", jeden do dyscypliny "nauki socologiczne".
Pozostałe kursy może wybierać w ramach zajęć do wyboru.

Semestr 1
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Ochrona własności intelektualnej

10

1,0

egzamin

O

Moduł zajęć w języku obcym

30

5,0

egzamin

O

Tutorial

15

1,0

zaliczenie

O

Przedmiot

Kursy opcjonalne, które mogą być oferowane przez ISE UJ na studiach
europejskich (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 II stopnia
przedmiotami opcjonalnymi mogą wszystkie przedmioty oferowane w ramach specjalności,
która nie jest specjalnością wiodącą dla studenta, jak i kusy oferowane w danym semestrze
przez ISE. Poniższa lista przedstawia listę przedmiotów opcjonalnych/do wyboru, które
dodatkowo mogą być oferowane przez Instytut Studiów Europejskich UJ w czasie toku
studiów.
Academic English for European Studies

30

5,0

egzamin

F

Anthropology of Heritage and Memory in Europe

30

5,0

egzamin

F

Bio-Ethical Concepts in the Nazi Ideology and their Aftermath

30

5,0

egzamin

F

Challenges to the European Identity: The Rebirth of Nationalisms
in Europe

30

5,0

egzamin

F

Conditio humana in der gegenwärtigen Gesellschaft aus
philosophischer Sicht

30

5,0

egzamin

F

Contemporary Migration and Asylum in Europe: Policies, Politics
and strategies

30

5,0

egzamin

F

Culture in the EU: programs, projects, funds (practical approach)

30

5,0

egzamin

F

Dylematy wielokulturowości i pluralizmu w regionie Morza
Śródziemnego

30

4,0

egzamin

F

Dystans społeczny: stygmatyzacja, stereotypizacja i
etykietowanie w perspektywie kulturowej i politycznej

30

4,0

egzamin

F

Economy of Central Europe: from Transition to EU Membership

30

5,0

egzamin

F

Ekologia i etyka. Odpowiedzialność za środowisko z perspektywy
ﬁlozoﬁcznej

30

4,0

egzamin

F

EU Foreign and Security Policy. New Challenges in the Multipolar
World

30

5,0

egzamin

F

EU Institutions and the Decision-Making Process

30

5,0

egzamin

F

EU Integration and Politics in the Balkans

30

5,0

egzamin

F

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Europe as Normative Power. A Central European Perspective

30

5,0

egzamin

F

European Civilisation in Philosophical Perspective

30

5,0

egzamin

F

European Models of Cultural Policy

30

5,0

egzamin

F

Europejskie państwo dobrobytu

30

4,0

egzamin

F

Główne ideologie świata współczesnego jako teorie
sprawiedliwego, wolnego i dobrego społeczeństwa

30

4,0

egzamin

F

History and Theory of European integration

30

5,0

egzamin

F

History of the Holocaust as a Political Tool - Contemporary
Disputes Surrounding its History

30

5,0

egzamin

F

Man and the Transformation of our wordlviews from the Greek to
(post)modernity

30

5,0

egzamin

F

Management of Cultural Projects: from an idea to social change

30

5,0

egzamin

F

Memory of the Holocaust in Comparative Perspective in Political
Culture, Education and Art

30

5,0

egzamin

F

Mniejszości narodowe i przesiedlenia ludności w Europie
Środkowej

30

3,0

egzamin

F

Museums of Krakow: the construction of European Past

30

5,0

egzamin

F

New and Critical Approaches to Security in Europe

15

3,0

egzamin

F

Political Challenges to European Integration

30

5,0

egzamin

F

Post-muzeum

30

4,0

egzamin

F

Prawo antydyskryminacyjne UE

30

4,0

egzamin

F

Prawo rynku wewnętrznego UE

30

5,0

egzamin

F

Projekty edukacyjne UE (warsztaty pisania wniosków)

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Religion, Diversity and Toleration in Central and Eastern Europe

30

5,0

egzamin

F

Security and Democracy in Europe after 1989. A Central
European Experience

30

5,0

egzamin

F

Socjologia miasta

30

4,0

egzamin

F

Solidarność europejska a polityka migracyjna

30

4,0

egzamin

F

Struktura relacji społecznych - ich symetryczny i asymetryczny
charakter

30

4,0

egzamin

F

Trauma, Silence and Denial in Cultural Memory

30

5,0

egzamin

F

Wielka Brytania: ustrój i polityka

30

4,0

egzamin

F

Wybrane zagadnienia prawa międzynarodowego i europejskiego

30

4,0

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 zarówno kursy z tzw. zakresów,
których student nie wybrał dla siebie do pełnej realizacji, jak i przedmioty oferowane w ramach specjalności, która nie
jest specjalnością wiodącą dla studenta. Poniższa lista przedstawia listę przedmiotów opcjonalnych/do wyboru, które
dodatkowo mogą być oferowane przez Instytut Studiów Europejskich UJ w czasie toku studiów.
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

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

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

Przedmiot

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

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

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

Zrozumieć Węgry. Węgry od ugody austriacko-węgierskiej do
czasów współczesnych.

30

3,0

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

Przedmiot

Lektorat z języka obcego

O

Student realizuje jeden przedmiot
English for European Studies B2+

30

-

zaliczenie na
F
ocenę

English for European Studies C1+

30

-

zaliczenie na
F
ocenę

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" 6 kursów obowiązkowych dla ścieżki, co stanowi 150
godzin zajęć i 26 punktów ECTS oraz wybiera 2 z 5 oferowanych modułów, czyli 60 godzin zajęć i 10 punktów ECTS. W
sumie - w ramach ścieżki - 210 godzin i 36 punktów ECTS.
Współczesne społeczeństwo obywatelskie

30

5,0

egzamin

F

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

30

5,0

egzamin

Semestr 2
Przedmiot
Moduł zajęć w języku obcym

Plany studiów

O
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Przedmiot
Seminarium dyplomowe

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

30

2,0

zaliczenie

Kursy opcjonalne, które mogą być oferowane przez ISE UJ na studiach
europejskich (II stopnia).

O
F

Student zobowiązany jest w ciągu toku studiów zrealizować minimum 30% kursów w
ramach grupy przedmiotów do wyboru. W ramach programu studiów europejskich II stopnia
przedmiotami opcjonalnymi mogą wszystkie przedmioty oferowane w ramach specjalności,
która nie jest specjalnością wiodącą dla studenta, jak i kusy oferowane w danym semestrze
przez ISE. Poniższa lista przedstawia listę przedmiotów opcjonalnych/do wyboru, które
dodatkowo mogą być oferowane przez Instytut Studiów Europejskich UJ w czasie toku
studiów.
Academic English for European Studies

30

5,0

egzamin

F

Anthropology of Heritage and Memory in Europe

30

5,0

egzamin

F

Bio-Ethical Concepts in the Nazi Ideology and their Aftermath

30

5,0

egzamin

F

Challenges to the European Identity: The Rebirth of Nationalisms
in Europe

30

5,0

egzamin

F

Conditio humana in der gegenwärtigen Gesellschaft aus
philosophischer Sicht

30

5,0

egzamin

F

Contemporary Migration and Asylum in Europe: Policies, Politics
and strategies

30

5,0

egzamin

F

Culture in the EU: programs, projects, funds (practical approach)

30

5,0

egzamin

F

Dylematy wielokulturowości i pluralizmu w regionie Morza
Śródziemnego

30

4,0

egzamin

F

Dystans społeczny: stygmatyzacja, stereotypizacja i
etykietowanie w perspektywie kulturowej i politycznej

30

4,0

egzamin

F

Economy of Central Europe: from Transition to EU Membership

30

5,0

egzamin

F

Ekologia i etyka. Odpowiedzialność za środowisko z perspektywy
ﬁlozoﬁcznej

30

4,0

egzamin

F

EU Foreign and Security Policy. New Challenges in the Multipolar
World

30

5,0

egzamin

F

EU Institutions and the Decision-Making Process

30

5,0

egzamin

F

EU Integration and Politics in the Balkans

30

5,0

egzamin

F

Europe as Normative Power. A Central European Perspective

30

5,0

egzamin

F

European Civilisation in Philosophical Perspective

30

5,0

egzamin

F

European Models of Cultural Policy

30

5,0

egzamin

F

Europejskie państwo dobrobytu

30

4,0

egzamin

F

Główne ideologie świata współczesnego jako teorie
sprawiedliwego, wolnego i dobrego społeczeństwa

30

4,0

egzamin

F

History and Theory of European integration

30

5,0

egzamin

F

History of the Holocaust as a Political Tool - Contemporary
Disputes Surrounding its History

30

5,0

egzamin

F

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Man and the Transformation of our wordlviews from the Greek to
(post)modernity

30

5,0

egzamin

F

Management of Cultural Projects: from an idea to social change

30

5,0

egzamin

F

Memory of the Holocaust in Comparative Perspective in Political
Culture, Education and Art

30

5,0

egzamin

F

Mniejszości narodowe i przesiedlenia ludności w Europie
Środkowej

30

3,0

egzamin

F

Museums of Krakow: the construction of European Past

30

5,0

egzamin

F

New and Critical Approaches to Security in Europe

15

3,0

egzamin

F

Political Challenges to European Integration

30

5,0

egzamin

F

Post-muzeum

30

4,0

egzamin

F

Prawo antydyskryminacyjne UE

30

4,0

egzamin

F

Prawo rynku wewnętrznego UE

30

5,0

egzamin

F

Projekty edukacyjne UE (warsztaty pisania wniosków)

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Religion, Diversity and Toleration in Central and Eastern Europe

30

5,0

egzamin

F

Security and Democracy in Europe after 1989. A Central
European Experience

30

5,0

egzamin

F

Socjologia miasta

30

4,0

egzamin

F

Solidarność europejska a polityka migracyjna

30

4,0

egzamin

F

Struktura relacji społecznych - ich symetryczny i asymetryczny
charakter

30

4,0

egzamin

F

Trauma, Silence and Denial in Cultural Memory

30

5,0

egzamin

F

Wielka Brytania: ustrój i polityka

30

4,0

egzamin

F

Wybrane zagadnienia prawa międzynarodowego i europejskiego

30

4,0

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 zarówno kursy z tzw. zakresów,
których student nie wybrał dla siebie do pełnej realizacji, jak i przedmioty oferowane w ramach specjalności, która nie
jest specjalnością wiodącą dla studenta. Poniższa lista przedstawia listę przedmiotów opcjonalnych/do wyboru, które
dodatkowo mogą być oferowane przez Instytut Studiów Europejskich 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

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

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

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

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

Zrozumieć Węgry. Węgry od ugody austriacko-węgierskiej do
czasów współczesnych.

30

3,0

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

Przedmiot

Lektorat z języka obcego

O

Student realizuje jeden przedmiot
English for European Studies B2+

30

-

zaliczenie na
F
ocenę

English for European Studies C1+

30

-

zaliczenie na
F
ocenę

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Dyplomacja publiczna i kulturalna w praktyce

30

5,0

zaliczenie

O

Prawo dyplomatyczne i konsularne

30

5,0

egzamin

O

Praktyka public relations

15

3,0

zaliczenie

O

Sztuka negocjacji

15

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Ścieżka: EKSPERT DYPLOMACJI PUBLICZNEJ I KULTURALNEJ
Przedmiot

GRUPA KURSÓW SPECJALNOŚCIOWYCH DO WYBORU

O

Student realizuje w ramach ścieżki "Ekspert dyplomacji publicznej i kulturalnej" 6 kursów obowiązkowych dla ścieżki, co
stanowi 150 godzin zajęć i 26 punktów ECTS oraz wybiera 2 z 5 oferowanych modułów, czyli 60 godzin zajęć i 10 punktów
ECTS. W sumie - w ramach ścieżki - 210 godzin i 36 punktów ECTS.
Administracja publiczna

30

5,0

egzamin

F

Dziedzictwo europejskie

30

5,0

egzamin

F

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Administracja publiczna

30

5,0

egzamin

O

Praktyka public relations

15

3,0

zaliczenie

O

Prawo i postępowanie administracyjne

30

5,0

egzamin

O

Sztuka negocjacji

15

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Ścieżka: EKSPERT ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH
Przedmiot
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Ścieżka: EKSPERT ZJAWISK I PROCESÓW
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Metodyka analizy zjawisk i procesów

30

5,0

egzamin

O

Polityka zagraniczna wybranych państw europejskich

30

5,0

egzamin

O

Praktyka public relations

15

3,0

zaliczenie

O

Redakcja tekstów eksperckich

15

3,0

zaliczenie

O

Przedmiot

GRUPA KURSÓW SPECJALNOŚCIOWYCH DO WYBORU

O

Student realizuje w ramach ścieżki "Ekspert zjawisk i procesów" 6 kursów obowiązkowych dla ścieżki, co stanowi 150
godzin zajęć i 26 punktów ECTS oraz wybiera 2 z 5 oferowanych modułów, czyli 60 godzin zajęć i 10 punktów ECTS. W
sumie - w ramach ścieżki - 210 godzin i 36 punktów ECTS.
Współczesne problemy bezpieczeństwa europejskiego

30

5,0

egzamin

F

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

30

2,0

zaliczenie

Semestr 3
Przedmiot
Seminarium dyplomowe
Kursy studyjne lub warsztatowe

O
O

Student wybiera jeden z poniższych przedmiotów. O uruchomieniu zajęć w danym
semestrze decyduje Dyrekcja ISE UJ
Projekty badawcze w społeczeństwie opartym na wiedzy:
warsztaty praktyczne

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 (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 II stopnia
przedmiotami opcjonalnymi mogą wszystkie przedmioty oferowane w ramach specjalności,
która nie jest specjalnością wiodącą dla studenta, jak i kusy oferowane w danym semestrze
przez ISE. Poniższa lista przedstawia listę przedmiotów opcjonalnych/do wyboru, które
dodatkowo mogą być oferowane przez Instytut Studiów Europejskich UJ w czasie toku
studiów.
Academic English for European Studies

30

5,0

egzamin

F

Anthropology of Heritage and Memory in Europe

30

5,0

egzamin

F

Bio-Ethical Concepts in the Nazi Ideology and their Aftermath

30

5,0

egzamin

F

Challenges to the European Identity: The Rebirth of Nationalisms
in Europe

30

5,0

egzamin

F

Conditio humana in der gegenwärtigen Gesellschaft aus
philosophischer Sicht

30

5,0

egzamin

F

Contemporary Migration and Asylum in Europe: Policies, Politics
and strategies

30

5,0

egzamin

F
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20 / 415

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Culture in the EU: programs, projects, funds (practical approach)

30

5,0

egzamin

F

Dylematy wielokulturowości i pluralizmu w regionie Morza
Śródziemnego

30

4,0

egzamin

F

Dystans społeczny: stygmatyzacja, stereotypizacja i
etykietowanie w perspektywie kulturowej i politycznej

30

4,0

egzamin

F

Economy of Central Europe: from Transition to EU Membership

30

5,0

egzamin

F

Ekologia i etyka. Odpowiedzialność za środowisko z perspektywy
ﬁlozoﬁcznej

30

4,0

egzamin

F

EU Foreign and Security Policy. New Challenges in the Multipolar
World

30

5,0

egzamin

F

EU Institutions and the Decision-Making Process

30

5,0

egzamin

F

EU Integration and Politics in the Balkans

30

5,0

egzamin

F

Europe as Normative Power. A Central European Perspective

30

5,0

egzamin

F

European Civilisation in Philosophical Perspective

30

5,0

egzamin

F

European Models of Cultural Policy

30

5,0

egzamin

F

Europejskie państwo dobrobytu

30

4,0

egzamin

F

Główne ideologie świata współczesnego jako teorie
sprawiedliwego, wolnego i dobrego społeczeństwa

30

4,0

egzamin

F

History and Theory of European integration

30

5,0

egzamin

F

History of the Holocaust as a Political Tool - Contemporary
Disputes Surrounding its History

30

5,0

egzamin

F

Man and the Transformation of our wordlviews from the Greek to
(post)modernity

30

5,0

egzamin

F

Management of Cultural Projects: from an idea to social change

30

5,0

egzamin

F

Memory of the Holocaust in Comparative Perspective in Political
Culture, Education and Art

30

5,0

egzamin

F

Mniejszości narodowe i przesiedlenia ludności w Europie
Środkowej

30

3,0

egzamin

F

Museums of Krakow: the construction of European Past

30

5,0

egzamin

F

New and Critical Approaches to Security in Europe

15

3,0

egzamin

F

Political Challenges to European Integration

30

5,0

egzamin

F

Post-muzeum

30

4,0

egzamin

F

Prawo antydyskryminacyjne UE

30

4,0

egzamin

F

Prawo rynku wewnętrznego UE

30

5,0

egzamin

F

Projekty edukacyjne UE (warsztaty pisania wniosków)

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Religion, Diversity and Toleration in Central and Eastern Europe

30

5,0

egzamin

F

Security and Democracy in Europe after 1989. A Central
European Experience

30

5,0

egzamin

F

Socjologia miasta

30

4,0

egzamin

F

Przedmiot
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Solidarność europejska a polityka migracyjna

30

4,0

egzamin

F

Struktura relacji społecznych - ich symetryczny i asymetryczny
charakter

30

4,0

egzamin

F

Trauma, Silence and Denial in Cultural Memory

30

5,0

egzamin

F

Wielka Brytania: ustrój i polityka

30

4,0

egzamin

F

Wybrane zagadnienia prawa międzynarodowego i europejskiego

30

4,0

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 zarówno kursy z tzw. zakresów,
których student nie wybrał dla siebie do pełnej realizacji, jak i przedmioty oferowane w ramach specjalności, która nie
jest specjalnością wiodącą dla studenta. Poniższa lista przedstawia listę przedmiotów opcjonalnych/do wyboru, które
dodatkowo mogą być oferowane przez Instytut Studiów Europejskich 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
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Kształtowanie europejskiego obywatelstwa w społeczeństwach
posttotalitarnych

30

4,0

egzamin

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

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

Zrozumieć Węgry. Węgry od ugody austriacko-węgierskiej do
czasów współczesnych.

30

3,0

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

Przedmiot

Lektorat z języka obcego

F

O

Student realizuje jeden przedmiot
English for European Studies B2+

30

-

zaliczenie na
F
ocenę

English for European Studies C1+

30

-

zaliczenie na
F
ocenę
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Ścieżka: EKSPERT DYPLOMACJI PUBLICZNEJ I KULTURALNEJ
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Etykieta dyplomatyczna

30

5,0

egzamin

O

Sport w stosunkach międzynarodowych

30

5,0

egzamin

O

Przedmiot

GRUPA KURSÓW SPECJALNOŚCIOWYCH DO WYBORU

O

Student realizuje w ramach ścieżki "Ekspert dyplomacji publicznej i kulturalnej" 6 kursów obowiązkowych dla ścieżki, co
stanowi 150 godzin zajęć i 26 punktów ECTS oraz wybiera 2 z 5 oferowanych modułów, czyli 60 godzin zajęć i 10 punktów
ECTS. W sumie - w ramach ścieżki - 210 godzin i 36 punktów ECTS.
Europejskie pogranicza kulturowe

30

5,0

egzamin

F

Zagrożenia cywilizacyjne współczesnego świata i zrównoważony
rozwój

30

5,0

egzamin

F

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Regionalizm w Europie

30

5,0

egzamin

O

Warsztaty biznesowo-projektowe

30

5,0

egzamin

O

Ścieżka: EKSPERT ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH
Przedmiot

GRUPA KURSÓW SPECJALNOŚCIOWYCH DO WYBORU

O

Student realizuje w ramach ścieżki "Ekspert organizacji społecznych" 6 kursów obowiązkowych dla ścieżki, co stanowi 150
godzin zajęć i 26 punktów ECTS oraz wybiera 2 z 5 oferowanych modułów, czyli 60 godzin zajęć i 10 punktów ECTS. W
sumie - w ramach ścieżki - 210 godzin i 36 punktów ECTS.
Europejskie pogranicza kulturowe

30

5,0

egzamin

F

Zagrożenia cywilizacyjne współczesnego świata i zrównoważony
rozwój

30

5,0

egzamin

F

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Warsztaty biznesowo-projektowe

30

5,0

egzamin

O

Wschodnie sąsiedztwo UE

30

5,0

egzamin

O

Ścieżka: EKSPERT ZJAWISK I PROCESÓW
Przedmiot

GRUPA KURSÓW SPECJALNOŚCIOWYCH DO WYBORU

O

Student realizuje w ramach ścieżki "Ekspert zjawisk i procesów" 6 kursów obowiązkowych dla ścieżki, co stanowi 150
godzin zajęć i 26 punktów ECTS oraz wybiera 2 z 5 oferowanych modułów, czyli 60 godzin zajęć i 10 punktów ECTS. W
sumie - w ramach ścieżki - 210 godzin i 36 punktów ECTS.
Perspektywy integracyjne Bałkanów

30

5,0

egzamin

F

Prawo migracyjne

30

5,0

egzamin

F

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Semestr 4
Przedmiot
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Przedmiot
Seminarium dyplomowe

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

30

18,0

zaliczenie

Kursy opcjonalne, które mogą być oferowane przez ISE UJ na studiach
europejskich (II stopnia).

O
F

Student zobowiązany jest w ciągu toku studiów zrealizować minimum 30% kursów w
ramach grupy przedmiotów do wyboru. W ramach programu studiów europejskich II stopnia
przedmiotami opcjonalnymi mogą wszystkie przedmioty oferowane w ramach specjalności,
która nie jest specjalnością wiodącą dla studenta, jak i kusy oferowane w danym semestrze
przez ISE. Poniższa lista przedstawia listę przedmiotów opcjonalnych/do wyboru, które
dodatkowo mogą być oferowane przez Instytut Studiów Europejskich UJ w czasie toku
studiów.
Academic English for European Studies

30

5,0

egzamin

F

Anthropology of Heritage and Memory in Europe

30

5,0

egzamin

F

Bio-Ethical Concepts in the Nazi Ideology and their Aftermath

30

5,0

egzamin

F

Challenges to the European Identity: The Rebirth of Nationalisms
in Europe

30

5,0

egzamin

F

Conditio humana in der gegenwärtigen Gesellschaft aus
philosophischer Sicht

30

5,0

egzamin

F

Contemporary Migration and Asylum in Europe: Policies, Politics
and strategies

30

5,0

egzamin

F

Culture in the EU: programs, projects, funds (practical approach)

30

5,0

egzamin

F

Dylematy wielokulturowości i pluralizmu w regionie Morza
Śródziemnego

30

4,0

egzamin

F

Dystans społeczny: stygmatyzacja, stereotypizacja i
etykietowanie w perspektywie kulturowej i politycznej

30

4,0

egzamin

F

Economy of Central Europe: from Transition to EU Membership

30

5,0

egzamin

F

Ekologia i etyka. Odpowiedzialność za środowisko z perspektywy
ﬁlozoﬁcznej

30

4,0

egzamin

F

EU Foreign and Security Policy. New Challenges in the Multipolar
World

30

5,0

egzamin

F

EU Institutions and the Decision-Making Process

30

5,0

egzamin

F

EU Integration and Politics in the Balkans

30

5,0

egzamin

F

Europe as Normative Power. A Central European Perspective

30

5,0

egzamin

F

European Civilisation in Philosophical Perspective

30

5,0

egzamin

F

European Models of Cultural Policy

30

5,0

egzamin

F

Europejskie państwo dobrobytu

30

4,0

egzamin

F

Główne ideologie świata współczesnego jako teorie
sprawiedliwego, wolnego i dobrego społeczeństwa

30

4,0

egzamin

F

History and Theory of European integration

30

5,0

egzamin

F

History of the Holocaust as a Political Tool - Contemporary
Disputes Surrounding its History

30

5,0

egzamin

F

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Man and the Transformation of our wordlviews from the Greek to
(post)modernity

30

5,0

egzamin

F

Management of Cultural Projects: from an idea to social change

30

5,0

egzamin

F

Memory of the Holocaust in Comparative Perspective in Political
Culture, Education and Art

30

5,0

egzamin

F

Mniejszości narodowe i przesiedlenia ludności w Europie
Środkowej

30

3,0

egzamin

F

Museums of Krakow: the construction of European Past

30

5,0

egzamin

F

New and Critical Approaches to Security in Europe

15

3,0

egzamin

F

Political Challenges to European Integration

30

5,0

egzamin

F

Post-muzeum

30

4,0

egzamin

F

Prawo antydyskryminacyjne UE

30

4,0

egzamin

F

Prawo rynku wewnętrznego UE

30

5,0

egzamin

F

Projekty edukacyjne UE (warsztaty pisania wniosków)

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Religion, Diversity and Toleration in Central and Eastern Europe

30

5,0

egzamin

F

Security and Democracy in Europe after 1989. A Central
European Experience

30

5,0

egzamin

F

Socjologia miasta

30

4,0

egzamin

F

Solidarność europejska a polityka migracyjna

30

4,0

egzamin

F

Struktura relacji społecznych - ich symetryczny i asymetryczny
charakter

30

4,0

egzamin

F

Trauma, Silence and Denial in Cultural Memory

30

5,0

egzamin

F

Wielka Brytania: ustrój i polityka

30

4,0

egzamin

F

Wybrane zagadnienia prawa międzynarodowego i europejskiego

30

4,0

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 zarówno kursy z tzw. zakresów,
których student nie wybrał dla siebie do pełnej realizacji, jak i przedmioty oferowane w ramach specjalności, która nie
jest specjalnością wiodącą dla studenta. Poniższa lista przedstawia listę przedmiotów opcjonalnych/do wyboru, które
dodatkowo mogą być oferowane przez Instytut Studiów Europejskich 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

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

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

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

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

Zrozumieć Węgry. Węgry od ugody austriacko-węgierskiej do
czasów współczesnych.

30

3,0

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

Przedmiot

Kursy studyjne lub warsztatowe

O

Student wybiera jeden z poniższych przedmiotów. O uruchomieniu zajęć w danym
semestrze decyduje Dyrekcja ISE UJ
Zajęcia terenowe – studium przypadku

30

5,0

egzamin

F

Projekty badawcze w społeczeństwie opartym na wiedzy:
warsztaty praktyczne

30

5,0

egzamin

F

Lektorat z języka obcego

O

Student realizuje jeden przedmiot
English for European Studies B2+

30

14,0

egzamin

F

English for European Studies C1+

30

14,0

egzamin

F

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Ścieżka: EKSPERT DYPLOMACJI PUBLICZNEJ I KULTURALNEJ
Przedmiot

Liczba
godzin

GRUPA KURSÓW SPECJALNOŚCIOWYCH DO WYBORU

O

Student realizuje w ramach ścieżki "Ekspert dyplomacji publicznej i kulturalnej" 6 kursów obowiązkowych dla ścieżki, co
stanowi 150 godzin zajęć i 26 punktów ECTS oraz wybiera 2 z 5 oferowanych modułów, czyli 60 godzin zajęć i 10 punktów
ECTS. W sumie - w ramach ścieżki - 210 godzin i 36 punktów ECTS.
Geograﬁa turystyczna Europy

30

5,0

egzamin

F

Ochrona dóbr kultury

30

5,0

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" 6 kursów obowiązkowych dla ścieżki, co stanowi 150
godzin zajęć i 26 punktów ECTS oraz wybiera 2 z 5 oferowanych modułów, czyli 60 godzin zajęć i 10 punktów ECTS. W
sumie - w ramach ścieżki - 210 godzin i 36 punktów ECTS.
Problemy współczesnego miasta

Plany studiów

30

5,0

egzamin

F
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Przedmiot
Ruchy społeczne

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

30

5,0

zaliczenie

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

F

Ścieżka: EKSPERT ZJAWISK I PROCESÓW
Przedmiot
GRUPA KURSÓW SPECJALNOŚCIOWYCH DO WYBORU

O

Student realizuje w ramach ścieżki "Ekspert zjawisk i procesów" 6 kursów obowiązkowych dla ścieżki, co stanowi 150
godzin zajęć i 26 punktów ECTS oraz wybiera 2 z 5 oferowanych modułów, czyli 60 godzin zajęć i 10 punktów ECTS. W
sumie - w ramach ścieżki - 210 godzin i 36 punktów ECTS.
Region M. Śródziemnego w polityce UE

30

5,0

egzamin

F

Relacje transatlantyckie

30

5,0

egzamin

F

O - obowiązkowy
F - fakultatywny

Plany studiów
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Sylabusy

Karta tytułowa - Sylabusy
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Ochrona własności intelektualnej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia europejskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEUS.210.5ca75696652f3.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego 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
1.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 10

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest zapoznanie uczestniczek i uczestników z podstawami wiedzy o ochronie własności
intelektualnej, ze szczególnym uwzględnieniem problemów prawa autorskiego mających znaczenie w praktyce
akademickiej (prawa autorskie osobiste i majątkowe, dozwolony użytek, cytowania, unikanie plagiatów).

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 dotyczące ochrony
i zarządzania własnością intelektualną oraz możliwości
rozwoju własnej przedsiębiorczości

SEU_K2_W04

egzamin pisemny

SEU_K2_U04

egzamin pisemny

Absolwent jest gotów do do przestrzegania zasad etyki
zawodowej, rozwijania swego dorobku i pełnienia ról
SEU_K2_K04
związanych z zawodem w sposób odpowiedzialny

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Absolwent potraﬁ posługiwać się systemami
normatywnymi przy rozwiązywaniu wybranych
problemów dotyczących Europy w zakresie dyscyplin
nauki właściwych dla studiów europejskich

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

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

Forma aktywności studenta
wykład

10

przygotowanie do egzaminu

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
25

ECTS
1.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
10

ECTS
0.4

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Podstawowe pojęcia i relacje. Dobra niematerialne, własność intelektualna, prawa
autorskie, prawa pokrewne, własność przemysłowa, znaki towarowe, patenty,
wzory przemysłowe i użytkowe. Ochrona baz danych.

W1, U1, K1

2.

Rozwój historyczny ochrony własności intelektualnej. System droit d’auteur i
system copyright.

W1, U1, K1

3.

Współczesne źródła prawa: prawo krajowe, prawo UE, konwencje
międzynarodowe.

W1, U1, K1

4.

Przedmiot ochrony prawa autorskiego. Pojęcie utworu. Cechy twórczości i
indywidualności.

W1, U1, K1

5.

Podmiot praw autorskich. Twórca, współautorzy, inne podmioty. Spadkobiercy i
inni następcy prawni.

W1, U1, K1

6.

Osobiste prawa autorskie. Zakres ochrony.

W1, U1, K1

7.

Majątkowe prawa autorskie. Zakres i czas ochrony.

W1, U1, K1

8.

Ograniczenia praw autorskich. Dozwolony użytek, prawo cytatu. Pozostałe licencje
ustawowe i nowe postacie licencji.

W1, U1, K1

Sylabusy
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9.

Naruszenia praw autorskich. Plagiat.

W1, U1, K1

10.

Prawa pokrewne. Prawa wykonawców, producentów, nadawców i wydawców.

W1, U1, K1

11.

Ochrona prawna w prawie autorskim. Odpowiedzialność cywilna i karna.
Odpowiedzialność dyscyplinarna.

W1, U1, K1

12.

Idee wolnej treści: Open Source i Open Content. Creative Commons. Domena
publiczna.

W1, U1, K1

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

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Egzamin pisemny, w formie testu wielokrotnego wyboru i pytań
otwartych.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Moduł zajęć w języku obcym
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia europejskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEUS.230.5cd42cea3e507.22

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 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Okres
Semestr 2

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 zajęć jest zapoznanie się z przedstawioną problematyką monograﬁczną w języku obcym.

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

w pogłębionym stopniu zjawiska i fakty dotyczące
przedstawionej problematyki monograﬁcznej
(związanej z Europą) w języku obcym

SEU_K2_W01

egzamin pisemny

W2

dylematy dotyczące kontynentu europejskiego
w powiązaniu globalnym

SEU_K2_W05

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

komunikować się w zakresie przedstawionej tematyki
w języku obcym europejskim, nowożytnym

SEU_K2_U03

egzamin pisemny,
prezentacja

U2

przedstawić analizowane zjawiska i problemy
wykazując się przy tym znajomością języka obcego

SEU_K2_U06

egzamin pisemny,
prezentacja

SEU_K2_K02

prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

krytycznej analizy i oceny treści przedstawianych
w języku obcym na wybrany temat

Bilans punktów ECTS
Semestr 1

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do zajęć

25

przygotowanie do egzaminu

35

poznanie terminologii obcojęzycznej

20

uczestnictwo w egzaminie

1

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
111

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 2

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

ćwiczenia

15

Sylabusy
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przygotowanie do ćwiczeń

20

przygotowanie prezentacji multimedialnej

25

przygotowanie do egzaminu

35

poznanie terminologii obcojęzycznej

25

zbieranie informacji do zadanej pracy

20

uczestnictwo w egzaminie

1

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
156

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.

Treści 2 modułów będą zależne od wyboru dokonanego przez studentów spośród
co semestralnej oferty Instytutu Studiów Europejskich. Wybór będzie dokonywany
zgodnie z zainteresowaniami studentów. Oba kursy muszą być kursami 30godzinymi, co oznacza uzyskanie przez studiujących w sumie 10 punktów ECTS.

W1, W2, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Semestr 1
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, analiza tekstów, metoda projektów, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków,
konsultacje
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia kursu będzie końcowy egzamin pisemny oraz
aktywny udział w dyskusji

Semestr 2
Metody nauczania:
metody e-learningowe, dyskusja, wykład konwersatoryjny, analiza tekstów, metoda projektów, wykład z prezentacją
multimedialną, analiza przypadków, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny, prezentacja Kurs zakończony egzaminem pisemnym
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Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia ćwiczeń będzie aktywny w nich udział
oraz przedstawienie prezentacji na wybrany temat

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka obcego na odpowiednim poziomie, umożłiwiającym aktywny udział w zajęciach obcojęzycznych.

Sylabusy
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Tutorial
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia europejskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEUS.210.5cb589802d1e6.22

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

Liczba
punktów ECTS
1.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest zapoznanie studentów w sposób szczegółowy ze studiami europejskimi II stopnia, ich
poszczególnymi składowymi i zamysłem prowadzenia studiów tego rodzaju. Zajęcia mają również 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. Mają na celu uświadomienie
słuchaczom złożoności interdyscyplinarnej studiów europejskich, stanowić dla nich pomoc i wskazówkę
w wyborze dalszej drogi w czasie studiów.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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w sposób samodzielny konstruować swoje studia,
planować je zgodnie ze swoimi umiejętnościami
i planami, ukierunkowywać je w pożadanym kierunku

U1

SEU_K2_U05

zaliczenie

SEU_K2_K02

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
krytycznego podejścia do przekazywanych treści
związanych ze studiami europejskimi

K1

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

Forma aktywności studenta
seminarium

15

przygotowanie do zajęć

5

konsultacje

5

analiza i przygotowanie danych

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe
1. Studia europejskie i ich interdyscyplinarność.
2. Wybór ścieżki specjalnościowej - dyskusja i szczegółowe omówienie programów
poszczególnych specjalności.
3. Dobór poszczególnych zajęć w toku studiów.

1.

U1, K1
4. Regulamin studiów i inne dokumenty regulujące przebieg studiów.
5. Zapoznanie z możliwościami rozwijania kariery akademickiej poza murami
uczelni (życie kulturalne, stypendia zagraniczne, szkoły letnie, działalność kół
naukowych).

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
seminarium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie na podstawie obecności na zajęciach i znajomości
przekazywanych treści.

39 / 415

Wymagania wstępne i dodatkowe
Kurs ma pełnić rolę pomocy o orientacji dla studentów podjemujących studia II stopnia na kierunku Studia Europejskie.

Sylabusy
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Współczesne społeczeństwo obywatelskie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia europejskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEUS.210.5cd42cea8e193.22

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 socjologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, konwersatorium: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kształcenia jest przekazanie istoty, cech i sposobów działania społeczeństwa obywatelskiego

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

mechanizmy działania społeczeństwa obywatelskiego
oraz jego znaczenie w życiu społecznym

SEU_K2_W03,
SEU_K2_W05

zaliczenie pisemne, esej

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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U1

przeprowadzić analizę funkcjonowania organizacji
i instytucji współczesnego społeczeństwa
obywatelskiego

SEU_K2_U01,
SEU_K2_U04

zaliczenie pisemne, esej

SEU_K2_K01,
SEU_K2_K03

esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

uczestnictwa w organizacjach i instytucjach
współczesnego społeczeństwa obywatelskiego

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

Forma aktywności studenta
wykład

15

konwersatorium

15

przygotowanie prezentacji multimedialnej

25

przygotowanie eseju

80

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

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

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Społeczeństwo demokratyczne - wyzwania i zagrożenia

W1, U1, K1

2.

Tradycje rozumienia społeczeństwa obywatelskiego - Hobbes, Locke, Machiavelli,
De Tocqueville

W1, U1, K1

3.

Społeczeństwo obywatelskie w perspektywie strukturalistycznej

W1, U1, K1

4.

Społeczeństwo obywatelskie w perspektywie formalistyczno-proceduralnej

W1, U1, K1

5.

Społeczeństwo obywatelskie w perspektywie etycznej

W1, U1, K1

6.

Analiza strukturalnych aspektów funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego

W1, U1, K1

7.

Analiza behawioralnych aspektów funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego

W1, U1, K1

8.

Analiza ideowych aspektów funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego

W1, U1, K1

9.

Organizacje pozarządowe jako instytucje kontroli władzy politycznej

W1, U1, K1

10.

Ruchy społeczne jako czynniki zmiany społecznej

W1, U1, K1

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

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

esej

W eseju student musi dokonać poprawnej analizy celów i sposobów
działania wybranej organizacji pozarządowej lub ruchu społecznego

konwersatorium

zaliczenie pisemne

pisemny sprawdzian wiedzy pozyskanej w trakcie wykładu i
konwersatorium

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Academic English for European Studies
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia europejskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEUS.2F0.604dc17a55ad7.22

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
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Kurs ma na celu ulepszenie praktycznego akademickiego języka angielskiego. Jest odpowiedni dla tych
studentów SUM, którzy ukończyli obowiązkowy kurs LIC Academic English, zwłaszcza tych, którzy zamierzają
wyjechać na wymianę Erasmusa oraz dla studentów zagranicznych, którzy przebywają w Krakowie na wymianie
międzynarodowej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

44 / 415

W1

Student zna i potraﬁ kompetentnie posługiwać się
uznanymi międzynarodowo standardami
akademickimi do przypisywania źródeł i właściwego
cytowania. Student rozumie niebezpieczeństwa
plagiatu, fabrykacji i innych naruszeń etyki
akademickiej i własności intelektualnej.

SEU_K2_W04

egzamin pisemny,
projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ zaplanować i napisać esej naukowy,
w tym dobrać odpowiednie tematy i źródła.

SEU_K2_U01

egzamin pisemny,
projekt

U2

Student potraﬁ dyskutować i debatować na tematy
akademickie związane ze studiami europejskimi.
Student potraﬁ efektywnie wykorzystywać pomoce
wizualne w prezentacjach.

SEU_K2_U03

egzamin pisemny,
prezentacja

U3

Student rozwija pracę zespołową i umiejętności
przywódcze w prezentacjach grupowych. Student
ćwiczy udzielanie i odbieranie konstruktywnej krytyki
wobec partnerów.

SEU_K2_U05

egzamin pisemny,
projekt, prezentacja

SEU_K2_K03

egzamin pisemny,
projekt, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student ćwiczy burzę mózgów i rozwijanie koncepcji.
Student poszukuje odpowiednich możliwości
do oryginalnego wkładu w nauki, a także bada
przyszłe możliwości kariery.

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 egzaminu

15

przygotowanie eseju

25

przygotowanie referatu

25

poznanie terminologii obcojęzycznej

10

Przygotowywanie projektów

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

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

Kurs rozpoczyna się od wystąpień publicznych oraz korzystania z pomocy
wizualnych. W drugiej połowie kursu omawiane jest pisanie tekstów akademickich,
W1, U1, U2, U3, K1
koncentrując się na konkretnych umiejętnościach potrzebnych do odniesienia
sukcesu na zajęciach prowadzonych w języku angielskim na Uniwersytecie
Jagiellońskim lub na wymianie międzynarodowej.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, seminarium, burza mózgów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, gra dydaktyczna, analiza
przypadków, metody e-learningowe, konwersatorium językowe
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

prezentacja grupowa, indywidualne wystąpienia,
egzamin pisemny, projekt, prezentacja wykonane zadania pisemne, pozytywna ocena na
zaliczeniu

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka angielskiego na poziomie B2+/C1. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.

Sylabusy
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Anthropology of Heritage and Memory in Europe
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia europejskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEUS.2F0.6053b868c500a.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
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 22, konwersatorium: 8

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Students will understand the process of invention of European symbolism, mythology heritage and history as
a means providing the citizens of the EU with a conceptual framework owing to which the European (and civilian)
identity takes its form. As special emphasis will be given to anthropological perspectives of analysis, students will
be familiarized with the process of self and other invention in contemporary Europe; in other words how social,
political and ethnic exclusion and inclusion are symbolically constructed.

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_W03+++ has ordered and extended knowledge of
terminology used in the humanities and social
sciences K_W16+++ has ordered, extended
knowledge about traditional and contemporary trends
and systems in anthropology, sociology, philosophy
and social psychology and understands their historical
and cultural contexts. K_W17+++ has extended
knowledge about European cultural heritage and
contemporary cultural life in Europe, as well as the
functioning of the most important institutions in this
ﬁeld.

SEU_K2_W03

esej, prezentacja

SEU_K2_U01,
SEU_K2_U02

esej, prezentacja

SEU_K2_K02,
SEU_K2_K04

esej, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

K_U01+++ has an ability to search, gather and
interpret data and information based on relevant
sources; has the ability to evaluate the importance of
sources 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_U09+++ has the ability to write
independent and creative esseys in Polish or in any
foreign language (diﬀerent from the language of study
programme) based on a suitable selection of sources
and methodological workshops; ability to write an MA
thesis based on own research questions/hypotheses

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

K_K02+++ has the ability to eﬀectively work
individually as well as interact and work in a group,
performing diﬀerent roles in it K_K04+++ is aware of
his or her responsibility for preserving the cultural
heritage of the region, country and Europe

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

22

konwersatorium

8

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie eseju

45

przygotowanie prezentacji multimedialnej

45

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
The aim of the course is to present an anthropological point of view on the
integration of Europe with special attention put on a variety of diﬀerent readings
of European, institutional symbolism especially in the context of its Western and
Eastern understandings. The category of myth and symbols as well as memory
and history will be the crucial element of the course. Special emphasis will be
placed on examining strategies of the social invention of these phenomena. The
symbolization of time and space of Europe will be discussed in depth so as to
present their role in the appearance of local, national and supranational identities.

STRUCTURE OF THE COURSE
1. Introduction / lecture + discussion
2. Classical paradigm of anthropology vs. modern anthropology / lecture
3. Anthropology of European institutions (French, British and Polish experience) /
lecture
4. Invention of European symbolism – the ﬂag of Europe / lecture
1.

W1, U1, K1
5. Invention of European symbolism – the anthem of Europe / lecture
6. Seminar – discussion on students’ presentation topics / seminar
7. Memory, tradition, heritage and lieux de mémoire / lecture
8. Invention of European heritage / lecture
9. Myth and politics / lecture
10. Political mythologies in Central Europe / lecture
11. Political mythologies in Central Europe – the Polish case / lecture
12. Myth and Mythologies in/of the European Union / lecture
13. Seminar – students’ presentations / seminar
14. Seminar – students’ presentations / seminar
15. Seminar – students’ presentations / seminar

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

wykład

konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

esej, prezentacja

Assessment As the course combines instructor’s lectures and subsequent
discussions, individual research, oral presentation and written essay, the
ﬁnal grade will comprise all these elements respecting the following rule:
1) attendance of the lectures is not compulsory but highly recommended
as active class participation makes up 5 % of the ﬁnal mark; 2) active
seminar participation makes up 5 % of the ﬁnal mark; attendance of the
seminars is obligatory - students must attend at least three sessions of
student presentations (including the one in which they present). 3) 15-20
minute compulsory presentation on a chosen subject makes up to 40% of
the ﬁnal mark. Students are obliged to provide fellow students with handouts, may use power-point (not necessary) and are expected not to read
but to present their argument(s). If two students prepare a joint
presentation, its expected length is 25-30 minutes. 4) ﬁnal paper will give
up to 50 % of the ﬁnal mark. Requirements for the ﬁnal paper: 24,000 up
to 27,000 characters (i.e. 13 up to standard 15 pages, character Times
New Roman, size 12, interline 1,5). This amount of characters does not
cover the bibliography! A joint essay (based on a joint presentation) is
NOT possible. The text must respond to all academic standards (notes,
references, citations and bibliography). Internet, academic (!!!) sources
are welcome however neither the presentation nor the essay can be
based only on this source. The essay may be either a written version of
the previously done presentation or it may discuss another topic agreed
upon with instructor. The assessment of this dissertation will be based on
the originality of the student’s argument, analytical approach and
reference to the literature. The essay must be submitted to the
instructor’s pigeonhole in the CES administration oﬃce or sent to the
address <krzysztof.kowalski9@gmail.com>. The date of students’
seminar presentation will be given during the ﬁrst seminar meeting.

esej, prezentacja

Assessment As the course combines instructor’s lectures and subsequent
discussions, individual research, oral presentation and written essay, the
ﬁnal grade will comprise all these elements respecting the following rule:
1) attendance of the lectures is not compulsory but highly recommended
as active class participation makes up 5 % of the ﬁnal mark; 2) active
seminar participation makes up 5 % of the ﬁnal mark; attendance of the
seminars is obligatory - students must attend at least three sessions of
student presentations (including the one in which they present). 3) 15-20
minute compulsory presentation on a chosen subject makes up to 40% of
the ﬁnal mark. Students are obliged to provide fellow students with handouts, may use power-point (not necessary) and are expected not to read
but to present their argument(s). If two students prepare a joint
presentation, its expected length is 25-30 minutes. 4) ﬁnal paper will give
up to 50 % of the ﬁnal mark. Requirements for the ﬁnal paper: 24,000 up
to 27,000 characters (i.e. 13 up to standard 15 pages, character Times
New Roman, size 12, interline 1,5). This amount of characters does not
cover the bibliography! A joint essay (based on a joint presentation) is
NOT possible. The text must respond to all academic standards (notes,
references, citations and bibliography). Internet, academic (!!!) sources
are welcome however neither the presentation nor the essay can be
based only on this source. The essay may be either a written version of
the previously done presentation or it may discuss another topic agreed
upon with instructor. The assessment of this dissertation will be based on
the originality of the student’s argument, analytical approach and
reference to the literature.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak wymogów wstępnych.

Sylabusy
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Bio-Ethical Concepts in the Nazi Ideology and their Aftermath
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia europejskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEUS.2F0.5cd5593cc9e55.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego 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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Student zna główne koncepcje bioetyczne w nazistowskiej ideologii oraz ich konsekwencje we współczesnym
świecie

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Student zna główne koncepcje bioetyczne
w nazistowskiej ideologii oraz ich konsekwencje
we współczesnym świecie

SEU_K2_W02

esej, prezentacja
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Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ samodzielnie ocenić wagę i wpływ
polityki bioetycznej na społeczeństwo.

SEU_K2_U04

esej, prezentacja

SEU_K2_K04

esej, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do krytycznej oceny polityki
związanej z zagadnieniami bioetycznymi.

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

Forma aktywności studenta
wykład

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 będą omawiane następujące tematy: historia badań eugenicznych
przed wojną, "higiena rasowa" (rassenhygiene) w Niemczech przed wojną,
niemiecka ustawodawstwo wymierzone przeciwko osobom uznanym za
niepełnosprawne (1933), sterylizacja prowadzona w szpitalach i obozach
koncentracyjnych, masowe zabójstwa osób niepełnosprawnych, polityka
prorodzinna w Niemczech, przykłady różnych eksperymentów medycznych
prowadzonych na więźniach obozów koncentracyjnych, rola niemieckiego
personelu medycznego w czasie wojny, proces norymberski lekarzy, zagadnienia
etyczne,zasady prowadzenia eksperymentów na ludziach - kodeks norymberski,
współczesne zasady bioetyczne i przykłady ich łamania.

W1, U1, K1

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

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
esej, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
esej, prezentacja

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Challenges to the European Identity: The Rebirth of Nationalisms in Europe
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia europejskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEUS.2F0.5cd5593d48dd4.22

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 socjologiczne

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
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Kurs analizuje współczesne procesy tożsamościowe w Europie. Studenci zachęcani są do analizy i dyskusji nad
politycznymi, ekonomicznymi i aksjologicznymi konsekwencjami współczesnych wyzwań stojących przed Europą,
w tym m.in.: kryzysu gospodarczego, kryzys migracyjnego, Brexitu, deﬁcytu demokracji i rozwoju populizmu,
pandemii.

C2

Kurs omawia szereg istotnych problemów, takich jak: społeczno-psychologiczne konsekwencje kryzysów
europejskich, problem solidarności w Europie (różne strategie radzenia sobie z kryzysami - poszukiwanie
wspólnych rozwiązań w przeciwieństwie do krajowych), problem wartości i ich postrzeganie w świetle kryzysów,
kwestia radykalizacji nastrojów narodowych i nacjonalistycznych w Europie oraz problem (post)suwerenności.

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

Absolwent zna i rozumie podstawowe zjawiska
i zależności zachodzące w przestrzeni europejskiej.
Rozumie koncepcję tożsamości europejskiej.

SEU_K2_W06

esej

W2

Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu
pojęcia i teorie naukowe związane z problematyką
narodu i nacjonalizmu.

SEU_K2_W03

esej

W3

Absolwent zna i rozumie najistotniejsze dylematy
współczesnej cywilizacji, ze szczególnym
uwzględnieniem problemów współczesnej Europy.
Potraﬁ zdiagnozować podstawowe problemy
i wyzwania stojące przez Europą a odnoszące się
przestrzeni społecznej, politycznej i ekonomicznej.

SEU_K2_W05

esej

U1

Absolwent potraﬁ formułować, analizować,
prognozować i rozwiązywać problemy badawcze
dotyczące kontynentu europejskiego. W szczególności
umie sformułować problem badawczy, odpowiednio
dostosować metodologię i przeprowadzić krytyczną
analizę problemu.

SEU_K2_U01

esej

U2

Absolwent potraﬁ we właściwy sposób dobierać źródła
i informacje w celu dokonania krytycznej oceny.

SEU_K2_U02

esej

U3

Absolwent potraﬁ 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_K2_U03

esej

SEU_K2_K02

esej

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

wykład

30

przygotowanie do zajęć

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

Przygotowanie prac pisemnych

15

zbieranie informacji do zadanej pracy

15

Sylabusy
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przygotowanie eseju

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.

Tożsamości zbiorowe: tożsamość narodowa i ponadnarodowa

W1, W2

2.

Nacjonalizm i tożsamość narodowa w rzeczywistości ponowoczesnej

W2, W3

3.

Suwerenność i postsuwerenność we współczesnej Europie. Do czego dąży
współczesny nacjonalizm?

W2, W3, U2, U3

4.

Europejskie dziedzictwo kulturowe

W1, W3

5.

Tożsamość europejska: między kulturową i obywatelską koncepcją tożsamości
narodowej

W2, W3

6.

Kryzys gospodarczy i nacjonalizm

W2, W3, U2, U3, K1

7.

Redeﬁniowanie europejskiej tożsamości i tożsamości narodowej w dzisiejszej
Europie

W2, W3, U2, U3, K1

8.

Kryzys migracyjny: kim jest „obcy”?

W2, W3, U2, U3, K1

9.

Czy Europa cierpi z powodu „kryzysu tożsamości”?

W1, W3, U1, U3

10.

Europa na rozdrożu: odrodzenie nacjonalizmu w Europie Środkowej i Wschodniej

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

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

Formy zaliczenia
esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
Studenci powinni aktywnie uczestniczyć w zajęciach. Obecność jest
obowiązkowa. Studenci, którzy będą nieobecni na więcej niż połowie
zajęć, nie będą klasyﬁkowani. Podstawą oceny końcowej jest esej.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Nie ma wymagań wstępnych do uczestnictwa w tym kursie.

Sylabusy
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Conditio humana in der gegenwärtigen Gesellschaft aus philosophischer
Sicht
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia europejskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEUS.2F0.604f0696b4b94.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Niemiecki

Poziom kształcenia
drugiego 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 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4

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 konwersatorium jest przedstawienie człowieka w jego poszukiwaniu tożsamości i zmian w jego
świadomości. Ukazany zostanie problem współczesnego człowieka i przyswajania sobie przez niego wartości
uniwersalnych w czasie przemian kulturowych, społecznych. W trakcie zajęć będą analizowane dzieła literackie
polskie i niemieckojęzyczne. Oprócz zapoznania się z egzystencjalnymi problemami człowieka, uczestnik kursu
powinien nabyć umiejętności analizy tekstów oraz opisu występujących w kulturze i społeczeństwie zjawisk
wiążących świadomość jednostki z uniwersalnymi wartościami oraz ich wpływ na świadomość społeczną
i kulturową.

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

Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu teorie
naukowe właściwe dla studiów europejskich,
stosowaną terminologię oraz metodologię badań
a także metody analizy i interpretacji tekstów
literackich związanych z tematyką zmian, które
dokonują się w społeczeństwie i kulturze europejskiej.
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. Absolwent zna i rozumie w stopniu
pogłębionym społeczne, historyczne, ekonomiczne,
ﬁlozoﬁczne i prawne uwarunkowania procesów
zachodzących obecnie na kontynencie europejskim
i potraﬁ je skonfrontować z procesami zachodzącymi
w przeszłości.

SEU_K2_W02,
SEU_K2_W05,
SEU_K2_W06

egzamin ustny,
prezentacja

SEU_K2_U02

prezentacja

SEU_K2_K02,
SEU_K2_K03

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 problemów związanych z "kondycją"
człowieka.

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
bezpośrednio lub pośrednio z Europą. Absolwent jest
gotów do do myślenia i działania w sposób twórczy
i przedsiębiorczy wykorzystując wiedzę i umiejętności
nabyte w toku studiów, szczególnie potraﬁ zastosować
metodę fenomenologiczna-hermneutyczną do badań
nad kulturą i społeczeństwem.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

analiza problemu

30

przygotowanie do egzaminu

30

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie referatu

30

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
150

ECTS
5.0
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Liczba godzin
30

Liczba godzin kontaktowych

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

Podstawowym zagadnieniem omawianym na zajęciach ma być problem
poszukiwania przez człowieka własnej tożsamości oraz opis jego kondycji moralnej
w czasie przemian kulturowych, społecznych i politycznych. Do tego celu ma
służyć analiza współczesnych dzieł literackich. Ich analiza ma ukazać wzajemne
oddziaływanie samoświadomości jednostki, rozumienia swojego miejsca w
społeczeństwie i w świecie oraz zjawisk zachodzących w przestrzeni kulturowej,
społecznej i politycznej. Przedstawiony zostanie problem ludzkiej egzystencji i
znaczenia uniwersalnych wartości dla kultury i życia społecznego. Podstawowym
dziełem ma być książka Roberta Musila zatytułowana „Człowiek bez właściwości”.
Robert Musil jest jednym z tych pisarzy, u których życiorys trudno oddzielić od
jego powieści Dokonuje on opisu końca Cesarstwa Austro-Węgierskiego
nakreślając przy tym rys psychologiczny człowieka i jego identyﬁkacji z nowym
modelem społecznym i kulturowym. Wydarzenia z własnego życia włącza do treści
swoich książek próbując dokonać analizy psychologicznej, społecznej, a także
kondycji moralnej społeczeństwa w dobie kończącej się pewnej „epoki”. Musil
W1, U1, K1
zafascynowany naukami ścisłymi, a także humanistycznymi pisze swoje dzieło
„Człowiek bez właściwości”. W dziele tym widać duży wpływ psychologii,
socjologii, kulturoznawstwa czy w końcu ﬁlozoﬁi. Robert Musil oprócz naświetlenia
epoki dokonuje przedstawienia problemów egzystencjalnych z perspektywy
ﬁlozoﬁi Fryderyka Nietzschego czy psychoanalizy Zygmunta Freuda, a także
powstającej wówczas szkoły fenomenologicznej, z którą spotyka się w Wiedniu,
jak również kwestią wartości u Maksa Schelera. W ramach zajęć będziemy
analizować poszczególne fragmenty, w którym mowa jest o kondycji człowieka,
jego dylematach egzystencjalnych i o upadku uniwersalnych wartości. W ten
sposób chcemy przedstawić zmiany jakie się dokonały w świadomości człowieka
od tamtego okresu i spróbować porównać je ze współczesnymi problemami. W
przeprowadzanych badaniach kluczowym problemem jest opis człowieka tego
okresu i jego konfrontacja ze współczesnym żyjącym w epoce, która określana
jest często mianem epoki post-prawdy.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, wykład konwersatoryjny, dyskusja
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Zaliczenie konwersatorium: aktywna obecność na zajęciach,
egzamin ustny, prezentacja udział w dyskusji na temat omawianych problemów i tekstów,
przygotowanie referatu. Kurs kończy egzamin ustny.
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Contemporary Migration and Asylum in Europe: Policies, Politics and
strategies
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia europejskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEUS.2F0.604f130aca362.22

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 socjologiczne

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
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

The course aims to familiarize and expand on students’ knowledge of migration and asylum policies at the EU
and state levels, critically analyse political responses to migration, including the long-term eﬀects of the so-called
refugee crisis, and examine coping strategies from the perspective of migrants, states, cities, and other stakeholders. The course combines knowledge of theory and practice, using a mixture of academic and professional
expertise and case-studies.

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 w stopniu pogłębionym fakty,
zjawiska i zależności związane z migracjami i azylem
w konktekscie europejskim, ich znaczeniem
w stosunkach politycznych i zjawiskach społecznych.

SEU_K2_W01

zaliczenie pisemne

W2

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu teorie
naukowe właściwe dla studiów nad migracjami
i azylem, stosowaną terminologię oraz metodologię
badań a także metody analizy i interpretacji tych
zjawisk.

SEU_K2_W02

zaliczenie pisemne

SEU_K2_U01

zaliczenie

SEU_K2_K02

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ korzystać z posiadanej wiedzy
o migracji i azylu aby formułować, analizować,
prognozować i rozwiązywać problemy badawcze
dotyczące kontynentu europejskiego, także złożone
i nietypowe, dobierając do tego odpowiednie metody
i narzędzia badawcze.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów do do krytycznej oceny polityk
migracyjnych na poziomie narodowym oraz
europejskim i jest w stanie powiązać wiedzę i naukę
w rozwiązywaniu problemów społecznych
i politycznych związanych ze zjawiskiem migracyjnym
- w wymarze międzynarodowym, regionalnym czy
lokalnym.

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

analiza i przygotowanie danych

20

przygotowanie do ćwiczeń

30

przygotowanie do testu zaliczeniowego

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

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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1. Migration and asylum statistics and how to use them, deﬁnition of terms.
2. Theories of Migration/mobility - an overview and discussion
3. Theorising the causes of asylum - Why do people seek refuge?
4. Who is a refugee? International protection and the 1951 Refugee Convention
5. The limits of refuge: Returns, Cessation Clause, Exclusion Clause, NonRefoulement
6. EU migration/mobility politics and policies - a historical overview and critical
assessment
1.

7. EU asylum politics and policies - a historical overview and critical assessment

W1, W2, U1, K1

7. Dealing with migration and asylum within the EU - current EU-level agendas,
discourses and dilemmas
8. Securitization vs humanitrian frame - a debate on EU migration and asylum
policy
9. Migration and asylum in Member States - select country case studies
10. Migration, refuge and integration in the urban space - select city case studies
11. The role of international organisations, NGOs, migrant networks and civil
society in the migration and asylum process

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

konwersatorium

Formy zaliczenia

zaliczenie pisemne,
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
The assessment is based on the following components: 1.
Assignments: a series of small group and individual assignments
based on the readings and group interactions, including peerinterviews of migration histories, analysis of policies and politics.
2. End of semester written assignment on key ideas, concepts,
and practices in the ﬁeld of migration and asylum in Europe.

Wymagania wstępne i dodatkowe
nie ma

Sylabusy
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Culture in the EU: programs, projects, funds (practical approach)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia europejskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEUS.2F0.5cd5593761690.22

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
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

To aknowledge students with practical approach to the European Union Cultural Policy as well as the formal
opportunities of taking part in the European programmes and projects dedicated to culture.

C2

To make students aware of the the aims and application of European cultural programmes oﬀered the cultural
operators; its' diﬀerciﬁcation, multilevel management format, multidisciplinarity/transdisciplinarity, European
dimenson and partnerships.

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

uwarunkowania dotyczące konstruowania,
projektowania i zarządzania projektami społecznokulturowymi w Europie

SEU_K2_W03,
SEU_K2_W05,
SEU_K2_W06

projekt, wyniki badań,
prezentacja

SEU_K2_U02,
SEU_K2_U03,
SEU_K2_U04

projekt

SEU_K2_K01,
SEU_K2_K02,
SEU_K2_K04

projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

zaplanować działania projektowe, wypełnić formularz
aplikacyjny, zaprojektować narzędzia ewaluacyjne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

podejmowania działań projektowych jako członek
konsorcjum, zarzadzania procesem aplikacyjnym

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie projektu

60

przygotowanie prezentacji multimedialnej

20

przygotowanie raportu

20

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
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Elementy projektów kulturowych: beneﬁcjenci, zasoby, rezultaty, efekty, tytuł,
akronim, konsorcjum, wartość dodana, instytucja pośrednicząca, nauczanie
kompetencyjne, dobre praktyki i wnioski z błędów,
Logika projektu. Jak wymyślić działanie odpowiadające na zapotrzebowanie
lokalnej społeczności, które sﬁnansuje instytucja zewnętrzna.
Co to jest animacja kulturalna? Jaka jest specyﬁka pracy animatorów i
animatorek?
Jakie są współczesne trendy w dziedzictwie?
Zasoby wirtualne. Jak i gdzie szukać informacji o ﬁnansowaniu i realizacji działań
kulturalnych?

1.

W1, U1, K1

Szlaki Kulturowe Rady Europy.
Program operacyjny POiŚ
Europa dla obywateli
Creative Europe
Fundusze EOG
Erasmus plus
2.

W1, U1, K1

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

wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

projekt, wyniki badań,
prezentacja

Assessment Students are expected to actively participate in the
classes. Attendance is mandatory (students missing more than two
classes will need to meet with the coordinator of the course and make
up the missing classes). Missing more than 50% of the classes will
result in failure of the course and the need to retake it the following
year. Active class participation and students’ presentations will make
up for the remaining 60%. The exams will take the form of
presentation and it will count towards 40% of the ﬁnal grade. Final
presentation shall be 15 minutes long and cover the critical analysis
of chosen European cultural project/ cultural project invented by the
student. Content (especially structure, knowledge and understanding
of the topic, evidence of research, the quality of argument), style (i.e.
communication, good organisation of time, use of visual materials,
maintaining interest of the group etc.).

Wymagania wstępne i dodatkowe
nie ma

Sylabusy
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Dylematy wielokulturowości i pluralizmu w regionie Morza Śródziemnego
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia europejskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEUS.2F0.623b0c8e5d5b1.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego 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

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 wielokulturowości Zapoznanie studentów
z podstawowymi pojęciami w zakresie geograﬁi, polityki i kooperacji w rejonie basenu Morza Śródziemnego.
Dostarczenie studentom podstawowej wiedzy na temat zagadnień postkolonialnych w różnych kontekstach
kulturowych, zarówno z perspektywy teoretycznej, jak i porównawczej/empirycznej.

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 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_K2_W01,
SEU_K2_W05,
SEU_K2_W06

zaliczenie na ocenę

SEU_K2_U01,
SEU_K2_U03,
SEU_K2_U06

zaliczenie na ocenę

SEU_K2_K02,
SEU_K2_K03,
SEU_K2_K04

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Dokonywać selekcji informacji, poszukiwać jej
i poddawać krytycznej analizie.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

współpracy w grupie, także złożonej wielokulturowo

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

15

wykład

15

analiza problemu

15

przygotowanie do ćwiczeń

25

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.
Podstawowe pojęcia i deﬁnicje z zakresu wielokulturowości, pluralizmu
kulturowego
2.
Kraje śródziemnomorskie w stereotypach - wyzwania edukacyjne na rzecz
budowania współpracy międzynarodowej
3.

Napięcia geopolityczne a współpraca Europy i Afryki.

4.

Migracje ludności wokół Cieśniny Gibraltarskiej.

5.

Wybrzeże Zachodnie Morza Śródziemnego - infrastruktura i łączność.

6.
Ochrona przyrody i współpraca środowiskowa na obszarze Morza
Śródziemnomorskiego.
7.

Turystyka i zrównoważony rozwój w regionach śródziemnomorskich.

8.
Stosunki postkolonialne w obszarze Morza Śródziemnego. Perspektywa
kulturowa; wyjaśnienie kluczowych pojęć, odnosząc się do wybranych badań
realizowanych z zakresu socjologii kultury, kulturoznawstwa i antropologii
kulturowej.

1.

W1, U1, K1

9.
Wyzwania postkolonialne: współczesne procesy migracyjne;
budowanie/wzmacnianie tożsamości, aktywizm społeczny/dziennikarski, twórczość
artystyczna (literatura, ﬁlm, performance, sztuki wizualne i inne); edukacja.
10. Różnorodność kulturowa i międzynarodowe prawo prywatne
11. Sekurytyzacja dialogu międzykulturowego w relacjach
Eurośródziemnomorskich
12. Warunkowość i prawa człowieka w polityce śródziemnomorskiej UE
13. UE i Bałkany Zachodni: wyzwanie pluralizmu w perspektywie historycznej
Zachodu
14. Związek między demokracją a migracją i bezpieczeństwem. Wzrost
populizmu i niepewności w regionie MENA
15. Powtórzenie materiału i przygotowanie do zaliczenia przedmiotu

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
dyskusja, wykład konwencjonalny, burza mózgów, 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 warunkow wstepnych

Sylabusy
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Dystans społeczny: stygmatyzacja, stereotypizacja i etykietowanie
w perspektywie kulturowej i politycznej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia europejskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEUS.2F0.604dc6c35bcc5.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego 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

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 poznanie przez słuchaczy uwarunkowań i konsekwencji różnych forma naznaczania społecznego

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

mechanizmy, uwarunkowania i konsekwencje form
naznaczania społecznego w Europie

SEU_K2_W05,
SEU_K2_W06

egzamin pisemny,
zaliczenie
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Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

przeprowadzić analizę zróżnicowanych form
naznaczania społecznego

SEU_K2_U02

egzamin pisemny,
zaliczenie

SEU_K2_K02

egzamin pisemny,
zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

przejawiania w relacjach z innymi postaw i zachowań
tolerancyjnych, eliminujących negatywne skutki
społeczne naznaczania społecznego

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

15

wykład

15

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.

Naznaczanie społeczne - istota zjawiska

W1, U1, K1

2.

Naznaczanie społeczne jako mechanizm sekurytyzacji rzeczywistości

W1, U1, K1

3.

Naznaczanie społeczne jako kategoryzacja rzeczywistości - swojskość i obcość

W1, U1, K1

4.

Etykietowanie i jego funkcja w społeczeństwie

W1, U1, K1

5.

Stygmatyzacja

W1, U1, K1

6.

Wybrane formy stygmatyzacji

W1, U1, K1

7.

Stereotypizacja jako forma naznaczania

W1, U1, K1

8.

Wybrane formy stereotypów

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

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

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium

zaliczenie

zaliczenie na podstawie aktywności w czasie zajęć konwersatoryjnych

wykład

egzamin pisemny

egzamin pisemny - odpowiedź na jedno pytanie, czas 60 minut

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Economy of Central Europe: from Transition to EU Membership
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia europejskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEUS.2F0.6053b90e17bb0.22

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
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
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Kurs ma na celu zapoznanie studentów z otoczeniem gospodarczym Europy Środkowej i przedstawienie ogólnego
przeglądu przemian gospodarczych, które miały miejsce w Polsce, Czechach, na Słowacji i na Węgrzech
w ostatnich dziesięcioleciach. Kurs rozpoczyna się od krótkiego wprowadzenia do tematyki gospodarki centralnie
planowanej. Studenci uczą się rozumieć historyczną dynamikę przemian (od gostpodarki centralnie planowanej
do wolnorynkowej), jak również jej różnorodność geograﬁczną.

C2

Druga część kursu poświęcona jest analizie okresu po transformacji. Bada wyzwania stojące przed krajami Europy
Środkowej na drodze do członkostwa w UE. Szczególną uwagę poświęca się analizie wybranych strategii
i głównych zmian gospodarczych i instytucjonalnych, które zostały wprowadzone przed i po przystąpieniu do UE.

C3

Trzecia i ostatnia część kursu poświęcona jest analizie obecnej sytuacji gospodarczej krajów Europy Środkowej
i ich pozycji w Unii Europejskiej. Podczas kursu studenci są zachęcani do omawiania aktualnego środowiska
biznesowego Europy Środkowo-Wschodniej, możliwości wynikających z procesów prywatyzacji i liberalizacji oraz
cech kultury biznesowej w Europie Środkowej.

Sylabusy

72 / 415

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Po pomyślnym ukończeniu kursu student posiada
poszerzoną, uporządkowaną wiedzę na temat teorii
integracji europejskiej i umie zastosować modele
teoretyczne do analizy procesu integracji europejskiej,
w tym integracji subregionalnej.

SEU_K2_W02

projekt, egzamin

W2

Po pomyślnym ukończeniu kursu student posiada
podstawową wiedzę na temat ram i funkcjonowania
wspólnych polityk UE oraz ich wpływu na rolę i pozycję
Unii Europejskiej w systemie stosunków
międzynarodowych.

SEU_K2_W03

projekt, egzamin

W3

Po pomyślnym ukończeniu kursu student zna
terminologię związaną z ekonomią i zasadami
funkcjonowania wspólnego rynku.

SEU_K2_W06

projekt, egzamin

W4

Po pomyślnym ukończeniu kursu student posiada
rozszerzoną wiedzę z zakresu międzynarodowych
stosunków gospodarczych oraz integracji rynków
europejskich.

SEU_K2_W01

projekt, egzamin

U1

Po pomyślnym ukończeniu kursu student potraﬁ
stosować teorie z różnych dziedzin studiów
europejskich do analizy procesów i wyciągania
trafnych wniosków na temat przyczyn i skutków
badanych zjawisk.

SEU_K2_U01

projekt, egzamin

U2

Po pomyślnym ukończeniu kursu student potraﬁ
opisać i zinterpretować procesy integracyjne
w Europie.

SEU_K2_U01

projekt, egzamin

U3

Po pomyślnym ukończeniu kursu student jest
świadomy poziomu własnej wiedzy i umiejętności,
rozumie potrzebę długotrwałego uczenia się
w zakresie rozwoju zawodowego i osobistego, może
określić kierunki własnego rozwoju zawodowego
i osobistego.

SEU_K2_U03

projekt

SEU_K2_K02

projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Po pomyślnym ukończeniu kursu student może
precyzyjnie określić swoje własne cele, nadając im
różne priorytety.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do zajęć

20

Sylabusy
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studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

e-wykład

20

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania

10

przygotowanie projektu

30

przygotowanie do egzaminu

25

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.

Socjalizm i gospodarka rynkowa: przeszłość i teraźniejszość gospodarek Europy
Środkowej: (1) Wprowadzenie, (2) Podstawy gospodarki rynkowej, (3) Socjalizm i
„gospodarka niedoborów”

W3, W4, U1

2.

Ekonomia transformacji: modele transformacji i wskaźniki ekonomiczne.
Transformacja w Polsce, Czechach (Czechosłowacja) i na Węgrzech

W1, W3, U1

3.

Integracja gospodarcza w Europie w świetle transformacji Europy Środkowej: (1)
Ekonomia integracji europejskiej, (2) Koszty i korzyści członkostwa w UE, (3) Kraje
Europy Środkowej i rozszerzenie UE: analiza ex ante i ex post

W1, W2, W3, W4, U1, U2

4.

Strefa euro: szansa lub zagrożenie dla państw Europy Środkowowschodniej?: (1)
Ekonomia integracji monetarnej, (2) Unia Gospodarcza i Walutowa i państwa
Europy Środkowowschodniej

W1, W2, W3, W4, U1, U2

5.

Europa Środkowowschodnia współcześnie

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, K1

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

wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia

projekt, egzamin

Warunki zaliczenia przedmiotu
Studenci powinni aktywnie uczestniczyć w zajęciach. Obecność jest
obowiązkowa. Nieobecność na więcej niż 50% zajęć uniemożliwia
uzyskanie zaliczenia z przedmiotu. Każdy student jest zobowiązany do
ukończenia wszystkich (trzech) zajęć e-learningowych. Ocena końcowa
jest oparta na: projekcie grupowym - 50% oceny końcowej (tj. ustna
prezentacja wyników projektu i pisemny raport z projektu) egzaminie
końcowym (pytania testowe i otwarte) - 50% oceny końcowej Aby zaliczyć
kurs, student musi uzyskać ocenę co najmniej dostateczną z projektu i
egzaminu.
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Nie ma szczególnych wymagań wstępnych. Znajomość podstaw makroekonomii i międzynarodowych stosunków
gospodarczych jest pożądana, ale nie jest konieczna.

Sylabusy
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Ekologia i etyka. Odpowiedzialność za środowisko z perspektywy
ﬁlozoﬁcznej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia europejskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEUS.2F0.604f0892206a3.22

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
Filozoﬁa

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, 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 prowadzonych zajęć jest ukazanie środowiska przez pryzmat odpowiedzialności za nie. W ramach zajęć
będziemy omawiać związek ochrony środowiska z tradycją myśli europejskiej w zakresie etyki, sposób
kształtowania się ekologii w europejskiej myśli ﬁlozoﬁcznej, możliwość wpływu człowieka na współczesne
problemy związane z ekologią.

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 najistotniejsze dylematy
współczesnej cywilizacji, ze szczególnym
uwzględnieniem problemów współczesnej Europy
takich jak ochrona środowiska, odpowiedzialność
za świat i za społeczeństwo. Absolwent zna i rozumie
w stopniu pogłębionym społeczne, historyczne,
ekonomiczne, ﬁlozoﬁczne i prawne uwarunkowania
procesów zachodzących obecnie na kontynencie
europejskim, szczególnie konieczność prowadzenia
polityki zrównoważonego rozwoju.

SEU_K2_W05,
SEU_K2_W06

egzamin ustny,
prezentacja

SEU_K2_U02

prezentacja

SEU_K2_K01,
SEU_K2_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 wytworów kultury, w szczególności
związanych z ochroną środowiska, a także
odpowiedzialnością za ekosystem.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Absolwent jest gotów do do wypełniania społecznych
zobowiązań oraz organizowania działań na rzecz
środowiska społecznego i interesu publicznego
obszaru europejskiego, regionalnego lub lokalnego
związanych z problematyką ochrony środowiska i jej
kulturowymi uwarunkowaniami. Absolwent jest gotów
do do krytycznej oceny odbieranych treści i uznaje
znaczenie wiedzy, nauki, ﬁlozoﬁcznych podstaw
ochrony środowiska.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

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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W ramach kursu problematyka ochrony środowiska zostanie przedstawiona z
perspektywy ﬁlozoﬁcznej. Na współczesne rozumienie ekologii złożyło się wiele
czynników. Jednym z nich jest wzrost świadomości społecznej oraz poczucia
odpowiedzialności. Początkowo ﬁlozoﬁa zajmowała się obserwacją przyrody, by
pomóc w wytłumaczeniu obserwowanych zjawisk czy hipotez o początku świata.
Nauki empiryczne oparte na doświadczeniu dokonały rewolucji w myśli
europejskiej; nie tylko ludzki rozum, ale również obserwowany świat zaczął
odgrywać znaczącą rolę w procesie poznawczym człowieka. Chociaż natura była
przedmiotem zainteresowania nauki, w tym także ﬁlozoﬁi, to jednak dopiero
proces industrializacji, wynikający z zastosowania praw ﬁzyki, matematyki,
przyrody w tworzeniu manufaktur, fabryk spowodował, że zaczęliśmy ujmować
świat w sposób mechaniczny, techniczny. Wykorzystywanie dóbr naturalnych,
zanikanie gatunków, zanieczyszczenie środowiska, powodowało degradację
środowiska, dlatego ﬁlozoﬁa stosunkowo szybko zaczęła upominać się o
równowagę w przyrodzie. Obecnie trudno sobie wyobrazić, że świat będzie istnieć
bez naszego zaangażowania w przywracanie natury, ochronę środowiska, lecz
jeszcze na początku XX-wieku o ochronie środowiska mało się mówiło. W trakcie
zajęć będzie omawiany problemem odpowiedzialności za środowisko, za politykę
zachowania równowagi w przyrodzie przez pryzmat historyczny i problemowy.
Kurs ma przygotować uczestnika do swobodnego poruszania się w problematyce
ochrony środowiska i do działalności w sektorach, których celem jest budowanie
miejsc pracy z zachowaniem równowagi między światem techniki, nauki i
przyrody.
Konwersatorium
W ramach konwersatorium poruszane będą następujące tematy:

1.

1. Człowiek i natura z perspektywy historycznej. Filozoﬁa i natura, świat i jego
związek z człowiekiem.
Filozoﬁa przyrody u ﬁlozofów jońskich (Anaksymander, Heraklit), u Platona
(problem rzeczywistości) i Arystotelesa (przyczynowość i celowość świata).
Człowiek i jego poznania świata. Problem poznania świat i konieczność
wypracowania metody: empiryzm brytyjski – problem spostrzegania zmysłami.
Podział przyrody na ożywioną i nieożywioną: przyroda i kosmologia. Natura i
techniczne działania. Utopia redukcji świata do tego, co techniczne, co jest
wynikiem ludzkiego rozumu. Etyka widziana przez pryzmat domostwa [oikos] –
uporządkowanie świata wokół a zasada złotego środka: między wsparciem dla
natury i rozwojem technologicznym. Ochrona środowiska z perspektywy
historycznej.

W1, U1, K1

2. Proces industrializacji i wynikające z niego konsekwencje: potrzeba
zrównoważonego rozwoju. Odpowiedzialność za przyszłość.
Industrializacja i wyrządzonej przez nią szkody dla środowiska. Panowanie nad
naturą a ochrona zasobów naturalnych. Ochrona zasobów naturalnych, ochrona
gatunków wymierających, zanieczyszczenie środowiska jako problem kulturowy,
społeczny, polityczny i ich ﬁlozoﬁczne podstawy. Odpowiedzialność za środowisko
z perspektywy etycznej: struktura odpowiedzialności „za” i „przed”. Podstawowa
odpowiedzialność za popełniony czyn, czyli odpowiedzialność w sensie
potencjalnym jako możliwość bycia odpowiedzialnym. Odpowiedzialność z
perspektywy relacji międzyludzkich i stosunku do natury.
3. Współczesne rozumienie odpowiedzialność za środowisko. Odpowiedzialność za
to, co minione i odpowiedzialność za stan środowiska w przyszłości. Stanowisko
Hansa Jonasa wobec odpowiedzialności za świat, w którym będą żyły przyszłe
pokolenia. Odpowiedzialność w sensie etycznym za siebie, naturę za innych.
Świat natury jako miejsce pamięci: przeszłość, teraźniejszość, przyszłość. Opis
natury w dziełach literackich. Zrównoważony rozwój i ochrona środowiska.
Odpowiedzialność za innych i za przyrodę – aspekt przyszłości. Odpowiadanie za
przyrodę i innych, którzy będą żyli na ziemi.
4. Proces globalizacji i ochrona przyrody. Próba budowania porządku światowego
na projekcie zrównoważonego rozwoju. Projekt zrównoważonego rozwoju jako
projekt wynikający z zasad etycznych. Symbioza porządku ekonomicznego i
etycznego.

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

wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Zaliczenie konwersatorium: aktywna obecność na zajęciach,
aktywne dyskutowanie omawianych problemów i tekstów,
egzamin ustny, prezentacja
wygłoszenie referatu (przygotowanie prezentacji). Kurs kończy
egzamin ustny.
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EU Foreign and Security Policy. New Challenges in the Multipolar World
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia europejskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEUS.2F0.621bd9a56ca4a.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
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa (WPZiB) jest jedną z najszybciej rozwijających się polityk Unii
Europejskiej od czasu jej ustanowienia w Traktacie z Maastricht w 1992 r. Dynamiczny rozwój charakteryzuje
także wspólną politykę bezpieczeństwa i obrony (WPBiO). Wiąże się to z potencjalnie zasadniczymi wyzwaniami
dla tożsamości UE jako aktora globalnego. W trakcie kursu przyjęte zostanie chronologiczne i problematyczne
podejście do badania europejskiej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Zaowocuje to lepszym zrozumieniem
współczesnych i przyszłych kierunków w tym obszarze integracji europejskiej. Kurs rozpoczyna się
od historycznego przeglądu zaangażowania zagranicznego WE/UE. Aby w pełni ocenić nową rolę, jaką UE
chciałaby odgrywać w sprawach międzynarodowych, należy najpierw przeanalizować dynamikę jej
zaangażowania w sprawy międzynarodowe od czasów zimnej wojny. Główny nacisk zostanie położony na główne
wyzwania i perspektywy, przed którymi stoi UE jako aktor globalny. Z drugiej strony, dla lepszego zrozumienia
obecnego zachowania UE w stosunkach międzynarodowych potrzebna jest szersza perspektywa. Dlatego też
szczególny nacisk zostanie położony na analizę stosunków UE z różnymi podmiotami i w konkretnych obszarach
stosunków międzynarodowych.

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

pogłębiła wiedzę na temat architektury
instytucjonalnej Unii Europejskiej i charakterystyki
poszczególnych instytucji, a także ich roli w procesie
decyzyjnym UE

SEU_K2_W01,
SEU_K2_W03

egzamin pisemny, esej,
prezentacja

W2

posiada podstawową wiedzę na temat ram
i funkcjonowania wspólnych polityk UE oraz ich
wpływu na rolę i pozycję Unii Europejskiej w systemie
stosunków międzynarodowych

SEU_K2_W03,
SEU_K2_W06

egzamin pisemny, esej,
prezentacja

W3

posiada wiedzę z zakresu UE jako aktora
międzynarodowego

SEU_K2_W01

egzamin pisemny, esej,
prezentacja

U1

potraﬁ czytać ze zrozumieniem i krytycznie analizować
teksty związane z badaniami europejskimi oraz
SEU_K2_U02,
porównywać je z tekstami przedstawiającymi różne
SEU_K2_U03
poglądy na ten temat, konfrontować je i wyciągać
własne wnioski.

egzamin pisemny, esej,
prezentacja

U2

jest zdolny do krytycznej analizy, oceny i syntezy
nowych i złożonych pomysłów

SEU_K2_U02,
SEU_K2_U03,
SEU_K2_U04

egzamin pisemny, esej,
prezentacja

U3

potraﬁ zastosować teorie z różnych obszarów badań
europejskich do analizy procesów i wyciągnięcia
dokładnych wniosków na temat przyczyn i skutków
badanych zjawisk

SEU_K2_U04

egzamin pisemny, esej,
prezentacja

SEU_K2_K02

esej

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

posiada umiejętność samodzielnego i twórczego
pisania esejów w języku polskim lub w dowolnym
języku obcym (innym niż język programu studiów)
w oparciu o odpowiedni dobór źródeł i warsztaty
metodologiczne; umiejętność napisania pracy
magisterskiej w oparciu o własne pytania/hipotezy
badawcze

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

20

przygotowanie do zajęć

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

30

przygotowanie do egzaminu

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.

Podstawowe perspektywy teoretyczne, koncepcje i metody badawcze w
stosunkach międzynarodowych. Analiza roli Europy w stosunkach
międzynarodowych

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

2.

Europeizacja polityk narodowych

W1, W2, W3

3.

Europejska Wspólnota Obronna i Europejska Wspólnota Polityczna

W1, W2, W3

4.

Europejska Współpraca Polityczna i rozwój struktur instytucjonalnych

W1, W2, W3

5.

WPZiB i jej nowe instytucje

W1, W2, W3, U1, U2, U3

6.

Między wielkimi graczami - UE wobec USA i Rosji

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

7.

Relacje UE z wybranymi krajami i regionami

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
ćwiczenia przedmiotowe, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwencjonalny, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin pisemny, esej,
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Prezentacja studencka (przegląd wydarzeń) na zaliczenie.
Prezentacja w grupie i esej - 40% oceny końcowej. Egzamin
końcowy składający się z pytań wielokrotnego wyboru i
pytań otwartych - 70% oceny końcowej.
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EU Institutions and the Decision-Making Process
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia europejskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEUS.2F0.604dcb3c03e36.22

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
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest zapoznanie studenta z architekturą instytucjonalną oraz mechanizmami decyzyjnymi Unii
Europejskiej. Szczególny nacisk zostanie położony na post-lizbońską system instytucjonalny, relacje
międzyinstytucjonalne, procesy polityczne w UE jako tło dla konceptualizacji UE pod względem sui generis
demokratycznego 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

zna i rozumie specyﬁkę funkcjonowania głównych
instytucji unijnych oraz ich rolę w kształtowaniu
i zarządzaniu politykami wspólnotowymi UE

SEU_K2_W01,
SEU_K2_W03,
SEU_K2_W06

egzamin

W2

zna i rozumie zaawansowane teorie, kategorie
i zasady funkcjonowania instytucji, ze szczególnym
uwzględnieniem procesów decyzyjnych IE

SEU_K2_W01,
SEU_K2_W03,
SEU_K2_W06

egzamin

W3

zna i rozumie rolę instytucji UE w kształtowaniu
procesu integracji europejskiej

SEU_K2_W05,
SEU_K2_W06

egzamin

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

potraﬁ rozróżnić, sklasyﬁkować i przeprowadzić
analizę funkcjonowania poszczególnych instytucji UE
w szerszym kontekście integracji europejskiej

SEU_K2_U01,
SEU_K2_U02

egzamin

U2

potraﬁ wyszukać, czytać ze zrozumieniem
i przeprowadzić krytyczną analizę tekstów naukowych
i dokumentów politycznych dotyczących zagadnień
właściwych dla instytucji i polityk wspólnotowych UE

SEU_K2_U02

egzamin

U3

potraﬁ przygotować i wygłosić prezentację lub pracę
pisemną na temat kluczowych pojęć i zagadnień
związanych z instytucjami UE, bazując
na indywidualnej pracy lub pracy w grupie

SEU_K2_U02,
SEU_K2_U03,
SEU_K2_U06

egzamin

SEU_K2_K02,
SEU_K2_K03

egzamin

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

jest gotowy do krytycznego podejścia do posiadanej
wiedzy z zakresu nauk o polityce i administracji oraz
nauk o polityce publicznej, uznając jej znaczenie
w rozwiązywaniu problemów poznawczych
i praktycznych

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

uczestnictwo w egzaminie

2

poznanie terminologii obcojęzycznej

10

przygotowanie do egzaminu

30

przygotowanie do zajęć

30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

20

wykonanie ćwiczeń

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
132

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

1.

Treść kursu obejmuje wprowadzanie do zasad funkcjonowania instytucji i organów
UE, koncentrując się na analize systemu politycznego UE działaności: Parlamentu
Europejskiego, Komisji Europejskiej, Rady Unii Europejskiej, Rady Europejską,
Komitetu Regionów, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego; agencji
UE, wybranych instytucji UE w kontekście deﬁcytu demokracji; wybranych
instytucji UE wobec kryzysów i wyzwań dla integracji europejskiej.

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin

Warunki zaliczenia przedmiotu
Aby zaliczyć kurs należy: 1) uzyskać zaliczenie z obowiązkowych modułów
online 2) uzyskać pozytywną ocenę z egzaminu końcowego Studenci mają
obowiązek zapoznać się z obowiązkową literaturą przed każdymi zajęciami
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EU Integration and Politics in the Balkans
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia europejskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEUS.2F0.5cd5592eb7486.22

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
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 Balkan politics in the European context. During the course, major
aspects of the contemporary political, economic and social developments in South-Eastern Europe will be
discussed. A timeframe will be a period from the dissolution of Yugoslavia to present times, with a special
emphasis on European integration of the region. Countries of South-Eastern Europe will be discussed as a case
study and in the comparative perspective, including current politics, economy and society as well as the way to
the European Union, foreign policy and security in the region. EU accession negotiations of Bulgaria, Romania
and Croatia will be compared with the “Bing bang” enlargement of 2004, but also with the current candidate
countries from the region.

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

students will be able to understand the major aspects
of the contemporary political, economic and social
developments in South-Eastern Europe

SEU_K2_W01

egzamin pisemny,
prezentacja

W2

Students will gather knowledge both on historical
developments and on current events in South Eastern
Europe in the comparative perspective.

SEU_K2_W02,
SEU_K2_W05

egzamin pisemny,
prezentacja

U1

the student will have the ability to analyse and assess
and also talk and write about the particular problems
including current politics, economy and society as well
as the Balkan states’ way to the European Union,
foreign policy and security in the region.

SEU_K2_U02

egzamin pisemny,
prezentacja

U2

student will not only broaden students’ knowledge of
the Balkan region but will also train their critical
thinking and analytical skills based on case studies in
a comparative perspective.

SEU_K2_U03

egzamin pisemny,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

30

przygotowanie do egzaminu

30

przygotowanie do ćwiczeń

40

zbieranie informacji do zadanej pracy

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.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

EU enlargement and the Balkans: Strategic interests, values and Europeanisation,
Enlargement Policy and Eﬀectiveness of EU Conditionality in the Balkans, 2004 EU
enlargement (Slovenia), 2007 EU enlargement (Bulgaria), 2013 EU enlargement
(Croatia), Current EU candidate countries (Serbia, Montenegro), Current EU
candidate countries (Macedonia, Albania), Turkey-EU relations, Potential
candidate countries (Bosnia and Hercegovina and Kosovo), EU integration and
party politics in the Balkans

W1, W2, U1, U2

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
seminarium, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin pisemny, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
prezentacja, egzamin
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Europe as Normative Power. A Central European Perspective
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia europejskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEUS.2F0.1559717009.22

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
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4

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 seminarium jest analiza i krytyczna ocena głównych koncepcji UE jako podmiotu polityki zagranicznej
na tle analizy empirycznych studiów przypadku dotyczących polityki zagranicznej i bezpieczeństwa 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

w pogłębionym stopniu teorie naukowe właściwe dla
studiów europejskich, stosowaną terminologię oraz
metodologię badań a także metody analizy
i interpretacji wytworów kultury w kontekście przede
wszystkim europejskim

SEU_K2_W02

esej

W2

student zna w pogłębionym stopniu konstrukcję,
zasady działania i funkcje systemów i instytucji
funkcjonujących w przestrzeni kontynentu
europejskiego, a właściwych dla studiowanego
kierunku

SEU_K2_W03

esej

SEU_K2_U04

prezentacja

SEU_K2_K02

esej

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

student potraﬁ posługiwać się systemami
normatywnymi przy rozwiązywaniu wybranych
problemów dotyczących Europy w zakresie dyscyplin
nauki właściwych dla studiów europejskich

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

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

konwersatorium

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

przygotowanie eseju

20

przeprowadzenie badań literaturowych

10

zbieranie informacji do zadanej pracy

10

przygotowanie do zajęć

20

przygotowanie raportu

10

przygotowanie referatu

10

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

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Normative power Europe. Understanding the concept.
Europe as empire in the late-Westphalian world
Venus and Mars facing common challenges. EU-U.S. relations after 9/11 in
Central-Eastern European perspective
EU-Russia relations in light annexation of Crimea and war on ISIS. Central
European perspective
Normative power Europe and rising powers in a multipolar world
EU normative diplomacy and awakening of democracy in the Arab world.
International security architecture in Europe. EU and NATO: how much
interlocking, how much inter-blocking.
EU security policy in the mission. Facing security challenges within and out of
area.
Democracy building and EU Neighbourhood Policy – normative perspective on the
EU Eastern Neighbourhood
Normative power Europe in crisis of credibility: tackling the refugee crisis

W1, W2, U1, K1

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

konwersatorium

Formy zaliczenia

esej, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Studenci będą oceniani pod względem zaangażowania w dyskusję klasową
(1/3 oceny końcowej), prezentacje ustne (1/3 oceny końcowej) i pracę
końcową (1/3 oceny końcowej). Esej zaliczeniowy powinien odnosić się do
się jednego z omawianych problemów. Długość eseju powinna wynosić
c.a. 7 standardowych stron.

Wymagania wstępne i dodatkowe
znajomość głównych teorii integracji europejskiej

Sylabusy
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European Civilisation in Philosophical Perspective
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia europejskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEUS.2F0.604f044768043.22

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
Filozoﬁa

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest przedstawienie podstawowych wartości jak prawda, wolność, czy odpowiedzialność, na których
opiera się cywilizacja europejska.

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 najistotniejsze dylematy
współczesnej cywilizacji, ze szczególnym
uwzględnieniem problemów współczesnej Europy
widzianej z perspektywy ﬁlozoﬁcznej.

SEU_K2_W02,
SEU_K2_W05

egzamin ustny,
prezentacja

SEU_K2_U02

prezentacja

SEU_K2_K03

egzamin ustny,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

we właściwy sposób dobierać źródła i informacje
w celu dokonania krytycznej oceny cywilizacji
europejskiej, potraﬁ dostrzec różnice między kulturą
i cywilizacją.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

myślenia i działania w sposób twórczy
i przedsiębiorczy wykorzystując wiedzę i umiejętności
nabyte w trakcie kursu o cywilizacji europejskiej i jej
historii i perspektywach na przyszłość.

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

Forma aktywności studenta
wykład

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

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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W trakcie kursu będziemy omawiać różne aspekty cywilizacji europejskiej i jej tła
ﬁlozoﬁcznego. Skoncentrujemy się szczególnie na tożsamości i wolności jako
dziedzictwie cywilizacji europejskiej. Przedstawimy ewolucję koncepcji wolności,
prawdy i odpowiedzialności oraz kultury europejskiej i ﬁlozoﬁi w odniesieniu do
demokracji.
Kurs obejmuje cztery grupy zagadnień:
1. Różnice między cywilizacją i kulturą, a także między naturą i kulturą. Niemiecka
i angielska interpretacja cywilizacji i kultury.
2. Materialny (architektura, sztuka etc.) i niematerialny (ﬁlozoﬁa, literatura etc.)
charakter kultury. Filozoﬁczna tożsamość kultury europejskiej: prawda, wolność i
odpowiedzialność.
3. Cywilizacja europejska: od prawdy do wolności i odpowiedzialności. Historia
wolności i demokracji ateńskiej. Zagadnienie demokracji w starożytnej Grecji i
Cesarstwie Rzymskim. Demokracja w ﬁlozoﬁi Platona. Nowożytne rozumienie
demokracji ugruntowane na wolnej woli i rozumnej naturze człowieka. Rewolucja
W1, U1, K1
Francuska a państwo obywatelskie. Indywidualizm i wiara w rozum człowieka.
Wolność wyrastająca z koncepcji człowieka jako jednostki i osoby obdarzonej wolą
i rozumem. Demokracja w myśli kantowskiej – demokracja a idea republikańska.
Kryzys myślenia europejskiego i próba odpowiedzi na pytanie o własną
tożsamość. Redukcja człowieka do kategorii użyteczności. Ontologiczny i
agatologiczno-aksjologiczny wymiar tożsamości. Transcendencja jako wykraczanie
poza siebie ku relacji społecznej. Próba pokonania totalitaryzmu, myślenie totalne,
poprzez skierowanie myślenia ku temu, co inne. Epifania twarzy, transcendowanie
jako wybranie i poświęcenie. Relacja Ja-Ty, Ja-ono, My-Wy, Ja-Inny. Współczesny
model demokracji. Ugruntowanie systemu demokratycznego na koncepcji
wolności. Demokracja totalitarna i demokracja liberalna według Talmona.
Współczesny model demokracji oraz model społeczny. Mniejszość w systemie
demokratycznym. Wolność jako pozwolić być, takim jakim się na prawdę jest.
Odpowiedzialność jako odpowiedź na pytania dotyczące Ja i innego.

1.

4. Wpływ koncepcji ﬁlozoﬁcznych i doświadczeń na rozumienie prawdy, wolności i
odpowiedzialności w kulturze i cywilizacji. Filozoﬁczne tło cywilizacji europejskiej.
Społeczne i polityczne wpływy na materialny i niematerialny charakter kultury i
cywilizacji. Źródła demokracji w kulturze i ﬁlozoﬁi europejskiej.

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

wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Oral examination (the condition for taking the exam is
preparation and presentation of a paper based on the materials
egzamin ustny, prezentacja
indicated in the ﬁrst class, as well as active participation in all
classes – reading texts)
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European Models of Cultural Policy
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia europejskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEUS.2F0.6059b6c28ee88.22

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, Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

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

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Students will familiarize themselves with the phenomenon of Cultural Policy in Europe with the special emphasis
on European Union Cultural Policy. Deep and speciﬁc analysis of the following sectors of EU activities in the
cultural ﬁeld can help students with general orientation in this matter as well as external EU policy and prognosis
for the future. The EU decision making process, concrete artistic initiatives and evaluations thereofe, are broadly
discussed in the classes. Materials, articles and documents studied during the semester may prove useful for
students’ future work in cultural venues as well as in cultural administration and diplomacy.

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

Students will understand the processes of European
integration and its current stat as well as the political
potenial of the EU for future. Students will also easy
combine the cultural area with political targets and
social eﬀects of integration.

SEU_K2_W01,
SEU_K2_W05

prezentacja

SEU_K2_U01,
SEU_K2_U02,
SEU_K2_U03

prezentacja

SEU_K2_K01,
SEU_K2_K02,
SEU_K2_K03

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 aktów normatywnych

40

analiza problemu

30

analiza i przygotowanie danych

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
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1. Introductory Class: Introduction to the terms: Culture, Cultural Policy, European
Union Cultural Policy.
2. Cultural Policy: Deﬁnitions, Models and Instruments. State Cultural Policies:
cases (discussion).
3. The European Union Cultural Policy: soveregnity, subsidiarity, common actions
(European added values).
4. Formal framework for the EU cultural policy: Maastricht Treaty (1993),
Amsterdam Treaty, Nice Treaty (1997, 2002), Lisbon Treaty (2007), Eropean
Agenda for Culture (2007, 2018).
5. Memory, heritage, history: the EU policy towards protecting and promoting
Common Cultural Heritage.
6. European Cultural Label: programme (case studies/national examples):
discussion.
7. European Union Cultural Awards in cultural sector (literature, architecture,
music, heritage): requirements, competition mechanism; national examples/case
studies: worskhop.
8. European Capital of Culture: the longest European prestigious cultural
programme, history and current state.
9. European Capital of Culture in Poland: Krakow (2000), Wrocław (2016). Case
studies.
10. Funding in European Capital of Culture: How to manage European cultural
project? Who is a new cultural manager?
11. Creative Europe 2021-2027: workshop.
12. Cultural diplomacy inside Europe and outside Europe: soft power and
globalization.
13. Debate on European culture: Oxford debate.

1.

W1, U1, K1

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

konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
There are three conditions for passing the course: 1). attendance and
active participation in the course, (10%) 2). One presentation with handouts for fellow students and participation in discussions, (60%), 3).
Writing: short analysis of the chosen subject (30%): a). Proposed EU
documents dedicated to the cultural sector: protection of cultural
heritage, cultural actions, books and literature, museums, arts, networks,
international exchanges. b). chosen ECOC: main idea, programme,
ﬁnancial analysis.
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Europejskie państwo dobrobytu
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia europejskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEUS.2F0.5cd42cebd4a8d.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
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Wprowadzenie studentów i studentek w problametykę współczesnego państwa dobrobytu.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Zna historię kształtowania się państwa dobrobytu
i polityki społecznej w Europie.

SEU_K2_W01,
SEU_K2_W03,
SEU_K2_W06

egzamin pisemny / ustny
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Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Identyﬁkować zależności i powiązania pomiędzy
różnymi modelami państwa dobrobytu.

SEU_K2_U02,
SEU_K2_U03,
SEU_K2_U04

egzamin pisemny / ustny

SEU_K2_K01,
SEU_K2_K02

egzamin pisemny / ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Wyjaśnienia mechanizmów, które leżą u podstaw
współczesnych państw dobrobytu w Europie.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

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

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. ZAJĘCIA ORGANIZACYJNE
2. GŁÓWNE POJĘCIA: PAŃSTWO DOBROBYTU, EUROPEJSKI MODEL SPOŁECZNY,
POLITYKA SPOŁECZNA
3. TEORIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
4. PAŃSTWO DOBROBYTU W DZIAŁANIU
5. POCZĄTKI BUDOWY PAŃSTWA DOBROBYTU
6. TRZY „ZŁOTE DEKADY” KAPITALIZMU
7. EUROPEJSKIE MODELE PAŃSTWA DOBROBYTU
8. NEOLIBERALNY ZWROT
9. MODEL SKANDYNAWSKI – ZAGADKA NIEŚMIERTELNOŚCI
10. WIELKA RECESJA I POLITYKA WYRZECZEŃ
11. WSKAŹNIKI SPRAWIEDLIWOŚCI SPOŁECZNEJ W EUROPIE
12. WSKAŹNIKI JAKOŚĆ ŻYCIA W EUROPIE
13. POLSKI MODEL PAŃSTWA DOBROBYTU
14. PRZYSZŁOŚĆ PAŃSTWA DOBROBYTU W EUROPIE
15. PODSUMOWANIE ZAJEĆ

W1, U1, K1

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

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin pisemny / ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Egzamin pisemny

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak warunków wstępnych. Uczestnictwo obowiązkowe.

Sylabusy
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Główne ideologie świata współczesnego jako teorie sprawiedliwego,
wolnego i dobrego społeczeństwa
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia europejskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEUS.2F0.604dcd126b671.22

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
Filozoﬁa

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, 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 kursu jest zaznajomienie studentów z wybranymi zagadnieniami współczesnych ideologii.

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 doktryny i ideologie determinujące
rozwój państw i społeczeństw w Europie, zarówno
w kontekście historycznym, politycznym i społecznym

SEU_K2_W01

egzamin pisemny / ustny

SEU_K2_U02

egzamin pisemny / ustny

SEU_K2_K02

egzamin pisemny / ustny

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

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

30

przygotowanie do egzaminu

40

uczestnictwo w egzaminie

5

konsultacje

20

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

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
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Prezentacja oraz próba oceny rozmaitych koncepcji ideologicznych współczesnej
Europy. Systemy ideologiczne będą rozpatrywane pod kątem tkwiących u ich
podstaw założeń moralnych: rozmaitych koncepcji dobra, w oparciu o które
formułuje się postulaty dotyczące organizacji społecznych oraz politycznych
praktyk i instytucji. Omawiane będą następujące systemy ideologiczne: liberalizm,
libertarianizm, anarchizm, marksizm, socjalizm, konserwatyzm, komunitaryzm,
feminizm

W1, U1, K1

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

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny / ustny Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uczęszczanie na zajęcia
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History and Theory of European integration
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia europejskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEUS.2F0.604f1d3ab70c5.22

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, Historia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0222Historia i archeologia, 0312Politologia i wiedza o
społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Głównym celem kursu jest przybliżenie studentom historię integracji europejskiej oraz zaznajomienie ich
z klasycznymi jak i bardziej współczesnymi teoriami funkcjonującymi w kontekście studiów europejskich. W
ramach kursu zostaną omówione kluczowe założenia, mechanizmy, podobieństwa oraz różnice między
kluczowymi teoriami integracji europejskiej w ujęciu historycznym jak i współczesnym. Takie podejście umożliwi
studentom praktyczne wykorzystanie teorii oraz głębsze zrozumie aktualnych wydarzeń politycznych
i ekonomicznych w 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 klasyczne i współczesne teorie
SEU_K2_W01,
integracyjne wykorzystywane w studiach europejskich,
SEU_K2_W06
stosunkach międzynarodowych i naukach politycznych

esej

W2

zna i rozumie w stopniu pogłębionym społeczne,
historyczne, ekonomiczne, ﬁlozoﬁczne i prawne
uwarunkowania procesów zachodzących obecnie
na kontynencie europejskim

SEU_K2_W06

esej

W3

zna i rozumie ewolucję systemu politycznego
i instytucjonalnego Unii Europejskiej

SEU_K2_W03

esej

U1

potraﬁ korzystać z posiadanej wiedzy na temat historii
i teorii integracji europejskiej aby formułować,
analizować, prognozować i rozwiązywać problemy
badawcze dotyczące procesów integracyjnych
na kontynencie europejskim

SEU_K2_U01

esej

U2

potraﬁ komunikować się na tematy specjalistyczne
oraz prowadzić debatę na tematy związane
z procesami integracji europejskiej, ich miejscem
we współczesnej polityce, przy wykorzystaniu
terminologii naukowej właściwej dla studiów
europejskich

SEU_K2_U03,
SEU_K2_U06

esej

SEU_K2_K02

esej

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

jest gotów do krytycznej oceny procesów
integracyjnych oraz uznania istotności wiedzy
naukowej i eksperckiej w rozwiązywaniu problemów
społecznych, politycznych i ekonomicznych
dotykających Unię Europejską i jej państwa
członkowskie.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

e-wykład

5

poznanie terminologii obcojęzycznej

10

przygotowanie do zajęć

35

przygotowanie eseju

35

konsultacje

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

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Treść zajęć obejmuje tematykę związaną z: powojenną transformacją Europy
Zachodniej; procesom związanym z pogłębianiem i poszerzaniem integracji
europejskiej; znaczeniem traktatów europejskich dla ewolucji UE; klasycznymi
paradygmatyami teoretycznymi, w tym federalizmem międzyrządowością, czy
funkcjonalizmem oraz nowoczesnymi podejściami do integracji europejskiej,
takimi jak nowy instytucjonalizm, konstruktywizm, czy europeizacja. Kurs porusza
również kwestie zróżnicowanej integracji i dezintegracji w UE.

W1, W2, W3, U1, U2, K1

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

konwersatorium

Formy zaliczenia

esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
Aby otrzymać ocenę pozytywną z kursu studenci zobligowani są do: 1)
zaliczenie wszystkich obowiązkowych modułów online 2) złożenia i
zliczenia eseju końcowego Obecność jest obowiązkowa. Studenci mają
obowiązek zapoznać się z obowiązkową literaturą przed każdymi zajęciami

Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawowa wiedza z zakresu integracji europejskiej, współczesnej historii Europy, systemu politycznego UE

Sylabusy
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History of the Holocaust as a Political Tool - Contemporary Disputes
Surrounding its History
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia europejskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEUS.2F0.5cd5593ca0ed9.22

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
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Student zna sposoby wykorzystania historii Holokaustu do celów 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

Student zna historię upamiętnienia Holokaustu
i związane z nią uwarunkowania polityczne
w wybranych krajach (Węgry, Polska, Izrael)

SEU_K2_W05

esej, prezentacja

SEU_K2_U02

esej, prezentacja

SEU_K2_K03

esej, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ samodzielnie ocenić politykę
historyczną w rożnych krajach.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do krytycznej oceny procesów
związanych z polityką pamięci.

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

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie eseju

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Kurs jest podzielony na trzy części:
Część pierwsza:
Polityka rządu węgierskiego: organizacja "Roku upamiętniającego Holokaust na
Węgrzech 2014", debata na temat zaangażowania Węgrów w Holokaust, próby
podejmowane przez rząd węgierski w celu stworzenia wspólnej narracji na temat
historii Holokaustu na Węgrzech, proces powstawania dwóch kontrowersyjnych
pomników pomników: Pomnika Oﬁar Niemieckiej Okupacji w Budapeszcie (Plac
Wolności), pomnika upamiętniającego dziecięce oﬁary Holokaustu, reakcja
społeczeństwa węgierskiego oraz konsekwencje prowadzonej polityki.
Część druga:
Polityka historyczna prowadzona przez obecny rząd polski: analiza przemówień
publicznych dotyczących Holokaustu różnych polityków, zmiany w sposobie
upamiętnienia Holokaustu w polskich muzeach, historia wprowadzenia i
konsekwencje ustawy o IPN, wzrastający nacjonalizm w polskim społeczeństwie,
Część trzecia:
Historia Holokaustu w Izraelu: upamiętnienie Holokaustu, reakcja Izraela na
ogłoszenie polskiej ustawy o IPN, rola mediów w kreowaniu konﬂiktu, proces
porozumienia rządów Polski i Izraela, reakcja społeczeństwa.

1.

W1, U1, K1

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

Formy zaliczenia
esej, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
prezentacja i esej

Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawowa wiedza na temat historii Holokaustu

Sylabusy

109 / 415

Man and the Transformation of our wordlviews from the Greek to
(post)modernity
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia europejskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEUS.2F0.604dcc6ab82bf.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
Filozoﬁa

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

To make studnts aware of the importance of the changes — within the West civilization, from the times of the
archaic Greeks until today — which have been shaping our way of understanding the world, man, and their
mutual relations.

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_K2_W03

esej, egzamin pisemny /
ustny

SEU_K2_U02

esej, egzamin pisemny /
ustny

SEU_K2_K01

esej, egzamin pisemny /
ustny

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
wykład

30

przygotowanie do egzaminu

35

uczestnictwo w egzaminie

5

przygotowanie eseju

40

konsultacje

10

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.

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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Management of Cultural Projects: from an idea to social change
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia europejskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEUS.2F0.604dc508424e7.22

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
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

The main aim of the course is to examine diﬀerent elements, aspects and stages of project management, as they
are widely deﬁned in the cultural sector. Special emphasis is put on developing personal competences as main
and most important resources available to cultural managers.

C2

Prepare a vision of one's career in connection with their personal life goals

C3

Get acquainted with techniques of time management, team building and project design

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

112 / 415

Wiedzy – Student zna i rozumie:
Students are able to apply selected methods of project
design, development and management such as: local
needs analysis; SMART goals; mind mapping and
brainstorming; SWOT analysis; analogies, associations
and other tools for creative thinking; ROOT cause
technique for solving problems; Gantt’s chart;

SEU_K2_W01,
SEU_K2_W03,
SEU_K2_W04,
SEU_K2_W06

esej, prezentacja

U1

design, manage and evaluate a small scale cultural
project

SEU_K2_U02,
SEU_K2_U03,
SEU_K2_U05,
SEU_K2_U06

esej, prezentacja

U2

conduct SWOT analysis

SEU_K2_U01,
SEU_K2_U05

prezentacja

W1

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student is prepared to take part in discussions
expressing logically structured arguments

SEU_K2_K02,
SEU_K2_K03

esej, prezentacja

K2

Student is ready to apply ethics in the project work

SEU_K2_K04

esej, prezentacja

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

analiza problemu

30

przygotowanie eseju

40

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.

asady zarzązania czasem, projektowania celów życiowych, praca nad wizją
własnego rozwoju w krószej i dłuższej perspektywie czasowej

W1, U1, U2, K1, K2

2.

Zarządzanie projektami kulturowymi według schematu: potrzeba, zasoby, wiedza,
rezultaty, komunikacja

W1, U1, K1, K2

Sylabusy
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3.

Projekty kulturowe w perspektywie europejskiej

W1, U1, K1, K2

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

Formy zaliczenia
esej, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
presentation of a case study; participation in classes; devending an essay

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Memory of the Holocaust in Comparative Perspective in Political Culture,
Education and Art
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia europejskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEUS.2F0.622ef6eef0b61.22

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, Nauki socjologiczne

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
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

The aim of the course is to focus on individual and collective memory crossing boundaries of history, sociology,
psychology, epigenetics and political and cultural studies.

C2

The course will explore theories of social memory, silence, denial and trauma as presented in the ﬁeld of memory
studies.

C3

The course will look at interdisciplinary perspective of memory of the Holocaust, including epigenetics, politics of
denial, racism and other genocides.

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 concepts of individual and collective memory

SEU_K2_W02,
SEU_K2_W03

projekt, prezentacja

W2

Theories of social memory, silence, denial and trauma
as presented in the ﬁeld of memory studies.

SEU_K2_W02,
SEU_K2_W03,
SEU_K2_W06

projekt, prezentacja

W3

Past group experiences as targets and perpetrators of
violence

SEU_K2_W05,
SEU_K2_W06

projekt, prezentacja

W4

History of the Holocaust

SEU_K2_W01

projekt

W5

Polish-Jewish relations

SEU_K2_W01,
SEU_K2_W06

projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Analyze basic facts related to antisemitism and history
SEU_K2_U01
of the Holocaust

projekt

U2

Evaluate strategies of intergovernmental, national and
civil society organizations aimed at memory of the
Holocaust

SEU_K2_U02

projekt

SEU_K2_K02

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

10

badania terenowe

10

pozyskanie danych

10

przygotowanie do zajęć

20

przygotowanie prezentacji multimedialnej

20

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

zbieranie informacji do zadanej pracy

20

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
150

ECTS
5.0
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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.

Introduction to concepts, theories and theoretical reﬂections. Description of the
course expectations, goals and requirements. Memory, silence, denial.

W1, W2

2.

Philosophical, psychological, sociological and interdisciplinary approaches to the
topic of memory.

W1, W2

3.

Film "Treblinka's Last Witness", WLRN, dir. Alan Tomlinson followed by discussion.

W4, W5

4.

History of antisemitism.

W3, W5, U1

5.

History of the Holocaust

W4, U1

6.

Memory games in politics and social life in Europe and beyond. The politics of past
W3, U2
violence. Representations of the Holocaust.

7.

Representation of the Holocaust in memorial museums: The US Holocaust
Memorial Museum (USHMM), Yad Vashem, Auschwitz-Birkenau State Museum, the
Polin Museum and others.

8.

Case Study I - the Krakow Ghetto. This class will be held outdoors in the area the
former Krakow Ghetto and will focus not so much on its history, as on how its
W5, K1
history was commemorated (or not) throughout the communist era and how it has
been commemorated since the collapse of Communism.

9.

The local Holocaust memory of Krakow. Case Study II - the KL Plaszow. This class
will be held outdoors in the area the former Plaszow concentration camp and will
focus not so much on its history, as on how its history was commemorated (or
not) throughout the communist era and how it has been commemorated since the
collapse of Communism.

W4, U1, K1

10.

Holocaust in education.

W2, U2

11.

Holocaust in art.

W1

12.

The concept of post-memory.

W3

13.

Students' projects.

W2, W4, K1

14.

Students' projects.

W2, W4, K1

15.

Students' projects.

W1, W4, K1

U2

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

Sylabusy

Formy zaliczenia
projekt, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Evaluation of individual or team projects - 50% of grade Discussions in
class 50% of grade
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Proﬁciency in English

Sylabusy
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Mniejszości narodowe i przesiedlenia ludności w Europie Środkowej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia europejskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEUS.2F0.622fbe86cf746.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego 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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 10, wykład: 20

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Przedstawienie modelu relacji mniejszości narodowych i etnicznych w stosunku do większości narodowej
w państwach Europy oraz sytuacji polityczno-społecznej (prawnej) mniejszości narodowych i etnicznych w krajach
Europy środkowo-wschodniej.

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 podstawowa wiedzę interdyscyplinarna
z zakresu europeistyki; dysponuje podstawową wiedzą
w zakresie stosunków społecznych, kulturowych,
wyznaniowych i etnicznych, zna ich prawno-polityczne
uwarunkowania

SEU_K2_W03,
SEU_K2_W05

projekt, esej, prezentacja

SEU_K2_U01,
SEU_K2_U02

projekt, esej, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

w oparciu o zdobytą wiedzę identyﬁkować potencjalne
możliwości rozwiązywania problemów mniejszości
narodowych i proponować sposoby ich rozwiązania

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

potraﬁ współdziałać i pracować w grupie

SEU_K2_K03

projekt, esej, prezentacja

K2

potraﬁ uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę
i umiejętności

SEU_K2_K01,
SEU_K2_K02

projekt, esej, prezentacja

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

10

wykład

20

przygotowanie referatu

20

przygotowanie eseju

10

analiza problemu

10

przygotowanie projektu

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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Naród, państwo. Narody i stereotypy. Pojęcie rasy, narodowości i etniczności w
naukach społecznych.
Socjologiczne deﬁnicje mniejszości. Typologia mniejszości.
Struktura narodowościowa państw bałkańskich (Albańczycy, Turcy bułgarscy)
Mniejszości narodowe w państwach Europy Środkowej (Węgrzy, Niemcy, Sasi) w
perspektywie historycznej
Modele polityki mniejszościowej na przykładzie wybranych państw europejskich,
(Modele relacji mniejszość - większość w społeczeństwach europejskich)
Położenie Romów w krajach Europy środkowo-wschodniej,
Aktualne kwestie narodowościowe w Europie środkowo- wschodniej
1.

W1, U1, K1, K2
Polska mniejszość na Litwie, litewska w Polsce,
Problem mniejszości rosyjskiej w krajach nadbałtyckich,
Ochrona mniejszości narodowych i etnicznych (mały traktat wersalski i poźniej)
Ruchy uchodźcze, przesiedlenia, przymusowe wysiedlenia spowodowane
rewolucjami i wojnami domowymi w Europie Środkowej i na Bałkanach
-casus Turków bułgarskich
-casus Węgrów (dekrety Benesza)
- casus polskich przesiedleń (przesiedlenia Polaków po 1939 roku).
Różne aspekty przymusowych przesiedleń w ZSRR i bloku wschodnim.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza przypadków, wykład konwersatoryjny, wykład konwencjonalny, burza mózgów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium

projekt, prezentacja

esej

wykład

esej

esej

Wymagania wstępne i dodatkowe
Celem przedmiotu jest prezentacja historycznych, społeczno-kulturowych i prawnych aspektów funkcjonowania mniejszości
narodowych i etnicznych w Europie Środkowej i w Polsce.

Sylabusy
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Museums of Krakow: the construction of European Past
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia europejskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEUS.2F0.604dc49309e1d.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
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 15, wykład: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

zapoznanie studentów ze współczesnymi teoriami dziedzictwa i jego interpretacji

C2

zapoznanie studentów z wybranymi muzeami Krakowa - ich kolekcjami, historią i strategiami udostępniania

C3

krytyczna analiza dziedzictwa w kontekście jego europeizacji

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 funkcjonowanie muzeów w szerszym
dyskursie publicznym i potraﬁ analizować wybrane
zjawiska związane z dziedzictwem

SEU_K2_W01,
SEU_K2_W03,
SEU_K2_W05,
SEU_K2_W06

esej

W2

student zna najważniejsze muzea i kolekcje
Europejskie

SEU_K2_W01,
SEU_K2_W06

esej

W3

student umiejętnie prowadzi dyskusję na tematy
związane ze współczesnym muzealnictwem

SEU_K2_W01

esej

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ poddać krytycznej analizie wybrane
zjawiska i produkty muzealne

SEU_K2_U01,
SEU_K2_U02,
SEU_K2_U06

esej, prezentacja

U2

Student potraﬁ zaprojektować wystawę w małym
muzeum lub wystawę czasową opartą na niewielkiej
kolekcji

SEU_K2_U01,
SEU_K2_U03,
SEU_K2_U04

esej, prezentacja

SEU_K2_K01,
SEU_K2_K02,
SEU_K2_K03,
SEU_K2_K04

prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

podejmowania działań mających na celu stymulowanie
rozwoju edukacyjne działania muzealne związane
z dziedzictwem, zwłaszcza powiązań dziedzictwa
i historii Krakowa z dziejami Europy

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

15

wykład

15

analiza problemu

15

analiza badań i sprawozdań

15

e-wykład

6

badania terenowe

30

przygotowanie pracy semestralnej

35

przygotowanie prezentacji multimedialnej

19

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.

Interpretacja dziedzictwa: zmiana paradygmatu muzealnictwa.

W1, W2, W3, U1, U2, K1

Muzea Krakowa jako instytucje udostępniające dziedzictwo miejsca.
2.

Historia społeczna Krakowa. Historia rozwoju miasta. Tożsamość miasta. Jakie
reprezentacje przedmiotowe odnoszą się do tych kwestii?

W1, U1, K1

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

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium

esej

obecność na zajęciach; uczestnictwo w dyskusji; przygotowanie eseju na 5
stron

wykład

prezentacja

przygotowanie prezentacji na temat wybranej kolekcji lub muzeum
Krakowa

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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New and Critical Approaches to Security in Europe
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia europejskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEUS.2F0.622cfb06a15da.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 bezpieczeństwie

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
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Głównym celem zajęć jest przekazanie studentom zaawansowanej i aktualnej wiedzy na temat nowych
i krytycznych podejść do bezpieczeństwa w kontekście i europejskim i międzynarodowym. Moduł koncentruje się
na najnowszych koncepcjach teoretycznych i metodologicznych wykorzystywanych w badaniach nad
bezpieczeństwem, ukazując dynamiczne procesy społeczne wpływające na postrzeganie i praktykowanie
bezpieczeństwa we współczesnym świecie. Podczas zajęć, studenci będą mieli okazję, aby podjąć reﬂeksję nad
tematyką współzależności migracji/bezruchu i bezpieczeństwa, rezyliencji i odporności społecznej w czasach
przewlekłych kryzysów, oporu społecznego i konsekwencji sekurytyzacji, bezpieczeństwa grup marginalnych, czy
inwigilacji w mediach społecznościowych.

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

zna i rozumie wielowymiarowość́ zagadnienia
SEU_K2_W01,
bezpieczeństwa w ujęciu tradycyjnym oraz krytycznym
SEU_K2_W02,
oraz miejsce dyscypliny nauki o bezpieczeństwie w
SEU_K2_W06
systemie nauk społecznych

esej

W2

zna i rozumie zaawansowane teorie i koncepcje
związane z realizacją polityk bezpieczeństwa
na poziomie międzynarodowym, regionalnym,
państwowym, i lokalnym

SEU_K2_W01,
SEU_K2_W02,
SEU_K2_W03,
SEU_K2_W06

esej

W3

zna i rozumie złożone mechanizmy funkcjonowania
instytucji politycznych i społecznych w kontekście
szeroko rozumianych systemów bezpieczeństwa

SEU_K2_W02,
SEU_K2_W03

esej

U1

potraﬁ czytać ze zrozumieniem i przeprowadzić
krytyczną analizę tekstów naukowych i dokumentów
ramowych dotyczących zagadnień́ związanych
z badaniami nad bezpieczeństwem

SEU_K2_U04,
SEU_K2_U06

esej

U2

potraﬁ przygotować pracę pisemną na temat
kluczowych pojęć i zagadnień związanych z badaniami
nad bezpieczeństwem na podstawie indywidualnej
pracy lub pracy w grupie

SEU_K2_U01,
SEU_K2_U03,
SEU_K2_U04,
SEU_K2_U06

esej

U3

potraﬁ przeprowadzić analizę zjawisk i procesów
społeczno-politycznych oraz wskazać na zależności
między nimi, wykorzystując ramy teoretyczne
i analityczne właściwe dla studiów nad
bezpieczeństwem

SEU_K2_U01,
SEU_K2_U04,
SEU_K2_U06

esej

jest gotów do krytycznego podejścia do posiadanej
wiedzy z zakresu studiów nad bezpieczeństwem i nauk SEU_K2_K01,
o polityce, uznając jej znaczenie w rozwiazywaniu
SEU_K2_K02
problemów poznawczych i praktycznych

esej

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

15

przygotowanie do zajęć

20

przeprowadzenie badań literaturowych

10

przygotowanie eseju

25

poznanie terminologii obcojęzycznej

15

wykonanie ćwiczeń

5

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
90

ECTS
3.0
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Liczba godzin
15

Liczba godzin kontaktowych

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Treść kursu obejmuje: przegląd nowych i krytycznych teorii stosowanych w
badaniach nad bezpieczeństwem; dyskusję na temat zmieniających się
paradygmatów bezpieczeństwa, w szczególności bazujących na koncepcjach
ryzyka, rezyliencji, oporu, czy emancypacji; analiza 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

konwersatorium

Formy zaliczenia

esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
Aby zaliczyć kurs należy uzyskać pozytywną ocenę z eseju końcowego
oraz zaliczyć wszystkie obowiązkowe moduły online. Studenci mają
obowiązek zapoznać się z obowiązkowymi tekstami przed rozpoczęciem
każdych zajęć. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawowe wiedza związana z teoriami stosunków międzynarodowych i bezpieczeństwa

Sylabusy
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Political Challenges to European Integration
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia europejskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEUS.2F0.5cd5592edafe8.22

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
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Both internal and external challenges constitute a new context for teaching about Europe. The main aim of the
course is to provide a critical and up to date perspective on European integration with regard to the phenomena
that jeopardise the European project and constitute a challenge to the future shape of the EU. The ﬁrst part of
the course is devoted to the internal dynamics and processes that are crucial to the formulation and
implementation of EU policies. These are concluded by the Oxford Debate. Then the course will focus on the
external factors that evoke speciﬁc reactions and result in new policy initiatives on the European national levels.
The course will be concluded with the simulation game, during which the students will learn the art of negotiation
and common decision-making. Each student will assume the role of a Member State Minister and negotiate the
draft of “the new EU agenda for ENP and migration pressures”. Each student will be tasked with preparing his/her
negotiation strategy based on a pre-assigned mandate. The negotiation mandates will be designed in a way,
which will lead to a constructive clash of opinions and arguments. The ﬁnal product of the simulation game will,
therefore, reﬂect the multiplicity of views and positions across European countries on such controversial issues
like migration and EU Neighbourhood Policy. Afterwards, the students will be asked to prepare a negotiation brief
explaining their positions, reﬂecting upon their performance and outcome of the game.

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

Students understand the functioning of the EU
institutions and policies

SEU_K2_W01

egzamin pisemny,
projekt, prezentacja

W2

Students are aware of the challenges that the EU is
facing in globalised world

SEU_K2_W01,
SEU_K2_W02

egzamin pisemny,
projekt, prezentacja

SEU_K2_U04

egzamin pisemny,
projekt, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

The student is able to gather information and analyse
them independently and in a critical perspective

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie projektu

20

przygotowanie do egzaminu

30

Przygotowywanie projektów

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

20

przygotowanie do ćwiczeń

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
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

Democratic deﬁcit,Euroscepticism in European politics, Between European
integration and disintegration, Neighbourhood crises – ENP in question,Eastern
dimension and Southern dimension of the ENP, EU in global order - addressing
emerging powers, Migration and asylum policy in the European Union, Securitizing W1, W2, U1
border control and mobility in the EU. Actors, contexts and practicies, Political
responses to the immigration crisis in a critical perspective, Simulation game Justice and Home Aﬀairs Council

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, gra dydaktyczna, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin pisemny, projekt, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
attendance, exam, simulation game
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Post-muzeum
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia europejskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEUS.2F0.604dc7775e9a2.22

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 sztuce

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0200Programy i kwaliﬁkacje związane ze sztuką i
przedmiotami humanistycznymi nieokreślone dalej

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest zapoznanie studentów ze zmieniającymi się współcześnie funkcją, charakterem
i odpowiedzialnością muzeów, które coraz częściej stają się aktywnymi aktorami życia społecznego.

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 najistotniejsze dylematy
współczesnej cywilizacji, ze szczególnym
uwzględnieniem problemów współczesnej Europy przede wszystkim w odniesieniu do problemów
cywilizacynych, społecznych, politycznych
i ekonomicznych oraz potraﬁ odnieść je
do współczesnych muzeów i ich społecznej roli

SEU_K2_W05

projekt, prezentacja

W2

Absolwent zna i rozumie w stopniu pogłębionym
społeczne, historyczne, ekonomiczne, ﬁlozoﬁczne
i prawne uwarunkowania procesów zachodzących
obecnie na kontynencie europejskim oraz potraﬁ
powiązać je z działalnością muzeów

SEU_K2_W06

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 odniesieniu
do muzeów

SEU_K2_U02

projekt, prezentacja

U2

Absolwent potraﬁ komunikować się na tematy
specjalistyczne oraz prowadzić debatę na tematy
związane z kontynentem europejskim w odniesieniu
do muzeów

SEU_K2_U03

projekt, prezentacja

Absolwent jest gotów do krytycznej oceny odbieranych
treści i uznaje znaczenie wiedzy i nauki
w rozwiązywaniu problemów społecznych w wymiarze SEU_K2_K02
międzynarodowym, regionalnym czy lokalnym, które
odnoszą się do kwestii muzeów

projekt, 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

warsztaty

30

przygotowanie do zajęć

10

przygotowanie projektu

50

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

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

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.

W XXI wieku muzea różnych typów, podążając za zdobyczami Nowej Muzeologii,
masowo zaczęły „otwierać się” na publiczność. W strategiach, działaniach
programowych i kampaniach promocyjnych akcentowany jest otwarty charakter
instytucji. W muzealnej praktyce oraz literaturze studiów muzealnych coraz
częściej pojawia się słowo partycypacja. Publiczność zachęcana jest do
współtworzenia lub konsultowania muzealnego programu. Zapraszana jest do
oglądania stref jeszcze do niedawna dostępnych jedynie dla pracowników
muzeów. Muzea coraz częściej zaczynają działać na rzecz swojego otoczenia – nie
tylko społecznego, ale też swojego krajobrazu. Przyjmują postawy aktywistyczne,
przyświeca im społeczna odpowiedzialność czy solidarność społeczna. Na
określenie nowej, poszerzonej odpowiedzialności muzeów ukuty został termin
post-muzeum. Podczas kursu przyjrzymy się zmieniającym postawom i praktykom
w muzeach zlokalizowanych w różnych częściach świata oraz przeanalizujemy ich
wymiar i znaczenie na przykładzie wybranych muzeów. Przez cały semestr
uczestnicy kursu będą pracować nad projektem zaliczeniowym, który będzie
realizowany we współpracy z jednym z krakowskich muzeów.

W1, W2, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja
Rodzaj zajęć
warsztaty

Formy zaliczenia
projekt, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
udział w zajęciach (obowiązkowy), udział w dyskusjach, prezentacja,
projekt zaliczeniowy

Wymagania wstępne i dodatkowe
Konieczna znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym lekturę specjalistycznej literatury oraz zrozumienie
materiałów audiowizualnych

Sylabusy
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Prawo antydyskryminacyjne UE
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia europejskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEUS.2F0.5cd42cec499a6.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, 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

Przedmiot ma na celu kompleksowe przedstawienie bardzo prężnie rozwijającej się dziedziny prawa Unii
Europejskiej – prawa antydyskryminacyjnego oraz jego implementacji w państwach członkowskich,
ze szczególnym uwzględnieniem Polski. Analiza prawa antydyskryminacyjnego będzie również odniesiona
do ogólnego systemu ochrony praw człowieka i występujących tam norm oraz instrumentów gwarantujących
równość wobec prawa i ochronę przed dyskryminacją. Celem kursu jest nie tylko zapoznanie uczestników
z aktualnie obowiązującym stanem prawnym, ale również przedstawienie podstawowych kierunków przyszłego
rozwoju tej dziedziny prawa i potencjalnych implikacji społecznych tego procesu.

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 w stopniu pogłębionym fakty,
zjawiska i zależności związane z prawem
SEU_K2_W01
antydyskryminacyjnym, jego miejscem i znaczeniem
w stosunkach politycznych, ekonomicznych i prawnych

egzamin pisemny / ustny

W2

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu,
konstrukcję, zasady działania i funkcje systemów
i wybranych instytucji prawnych funkcjonujących
w przestrzeni kontynentu europejskiego

SEU_K2_W03

egzamin pisemny / ustny

W3

Student zna i rozumie najistotniejsze dylematy
współczesnego prawa antydyskryminacyjnego,
ze szczególnym uwzględnieniem aktualnej polityki UE
- przede wszystkim w odniesieniu do problemów
cywilizacynych, społecznych, politycznych
i ekonomicznych

SEU_K2_W05

egzamin pisemny / ustny

U1

Student potraﬁ korzystać z posiadanej wiedzy
z zakresu prawa antydyksryminacyjnego aby
formułować, analizować, prognozować i rozwiązywać
problemy badawcze dotyczące kontynentu
europejskiego, także złożone i nietypowe, dobierając
do tego odpowiednie metody i narzędzia badawcze

SEU_K2_U01

egzamin pisemny / ustny

U2

Student potraﬁ we właściwy sposób dobierać źródła
i informacje w celu dokonania krytycznej oceny,
analizy i syntezy a także twórczej interpretacji
wybranych zagadnień z zakresu prawa
antydyskryminacyjnego

SEU_K2_U02

egzamin pisemny / ustny

U3

Student potraﬁ komunikować się na tematy związane
z prawem antydyksryminacyjnym oraz prowadzić
debatę na tematy z nimi związane, przy wykorzystaniu SEU_K2_U03
terminologii naukowej właściwej dla studiów
europejskich

egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów do do krytycznej oceny
odbieranych treści i uznaje znaczenie wiedzy i nauki –
właściwych dla zagadnień antydyskryminacyjnych w rozwiązywaniu problemów społecznych,
politycznych i ekonomicznych związanych
bezpośrednio lub pośrednio z Europą - w wymarze
międzynarodowym, regionalnym czy lokalnym

SEU_K2_K02

egzamin pisemny / ustny

K2

Student jest gotów do do myślenia i działania
w sposób twórczy i przedsiębiorczy wykorzystując
wiedzę i umiejętności z zakresu prawa
antydyskryminacyjnego

SEU_K2_K03

egzamin pisemny / ustny

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do zajęć

60

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.

- Wprowadzenie - Filozoﬁczne i teoretyczne podstawy pojęć równości i
dyskryminacji.
- Równość wobec prawa i zakaz dyskryminacji, jako podstawowe zasady
demokratycznego państwa prawa i praw człowieka
- Geneza, ewolucja i źródła prawa antydyskryminacyjnego UE.
- Podstawowe pojęcia, zasady i zakres zastosowania prawa
antydyskryminacyjnego UE.
- Implementacja prawa antydyskryminacyjnego w państwach członkowskich.
- Implementacja prawa antydyskryminacyjnego w Polsce.
- Zasada równego wynagradzania mężczyzn i kobiet i zakaz dyskryminacji ze
względu na płeć.
- Zakaz dyskryminacji ze względu na wiek.
- Zakaz dyskryminacji ze względu na rasę i pochodzenie etniczne, religię lub
światopogląd, niepełnosprawność, orientację seksualna.
- Zakaz dyskryminacji w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych
Wolności.
- Kierunki rozwoju i podstawowe problemy i kontrowersje związane z prawem
antydyskryminacynym.

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

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

Formy zaliczenia
egzamin pisemny / ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność (max. 3 nieobecności), aktywność na zajęciach oraz
poprawna odpowiedź na pytania egzaminacyjne

Wymagania wstępne i dodatkowe
Prawo Unii Europejskiej lub/i Prawo międzynarodowe publiczne

Sylabusy
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Prawo rynku wewnętrznego UE
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia europejskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEUS.2F0.604dc9562b510.22

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
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 15, wykład: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Przedmiot dotyczy prawa rynku wewnętrznego Unii Europejskiej. Wykład poświęcony jest rynkowi wewnętrznemu
jako jednej z form integracji gospodarczej oraz mechanizmom jego funkcjonowania. W toku wykładu omawiane są
podstawy prawne funkcjonowania rynku wewnętrznego (Traktaty oraz akty prawa wtórnego). Część
konwersatoryjna poświęcona jest korzystaniu ze swobód przepływu w ramach rynku wewnętrznego. W ramach tej
części, na przykładzie orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE, omawiane są konkretne problemy wiążą się
z korzystaniem z poszczególnych swobód przepływu.

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 utworzenia rynku
wewnętrznego w ramach integracji europejskiej.

SEU_K2_W01

zaliczenie pisemne,
egzamin pisemny / ustny

W2

Student zna i rozumie zasady funkcjonowania rynku
wewnętrznego.

SEU_K2_W03

zaliczenie pisemne,
egzamin pisemny / ustny

W3

Student zna i rozumie znaczenie swobód przepływu
towarów, usług, osób i kapitału dla integracji
europejskiej oraz znaczenie istnienia wspólnej
przestrzeni prawnej między państwami członkowskimi.

SEU_K2_W06

zaliczenie pisemne,
egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ wyjaśniać i prognozować rolę instytucji
unijnych w zbliżaniu porządków prawnych państw
członkowskich.

SEU_K2_U03

zaliczenie pisemne,
egzamin pisemny / ustny

U2

Student potraﬁ rozwiązywać konkretne problemy
prawne związane ze swobodnym przepływem
towarów, usług, osób i kapitału.

SEU_K2_U04

zaliczenie pisemne,
egzamin pisemny / ustny

K1

Student jest gotów do krytycznego podejścia
do posiadanej wiedzy z zakresu prawa unijnego,
uznaje jej znaczenie w rozwiązywaniu problemów
poznawczych i praktycznych.

SEU_K2_K02

zaliczenie pisemne,
egzamin pisemny / ustny

K2

Student jest gotów do aktywności zawodowej
w instytucjach krajowych i międzynarodowych
z zakresu podstaw prawa unijnego, także na poziomie
lokalnym, które zajmują się problematyką europejską.

SEU_K2_K03

zaliczenie pisemne,
egzamin pisemny / ustny

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

30

przygotowanie do egzaminu

30

analiza aktów normatywnych

15

analiza orzecznictwa

15

rozwiązywanie kazusów

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
1. Pojęcie rynku wewnętrznego. Rynek wewnętrzny jako forma integracji
gospodarczej.
2. Historia powstania unijnego rynku wewnętrznego, jego podstawy prawne.
3. Unia celna. Zewnętrzne relacje handlowe UE.
4. Dyskryminacja bezpośrednia, pośrednia i odwrotna. Reguły konkurencji.
5. Zasady funkcjonowania rynku wewnętrznego: zasada wzajemnego uznania
standardów i zasada wymogów imperatywnych.
6. Swoboda przepływu towarów.

1.

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

7. Swoboda przepływu usług.
8. Swoboda przepływu pracowników.
9. Zakresu uprawnień wynikający z obywatelstwa Unii Europejskiej. Obywatele
państw trzecich na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej.
10. Swoboda przepływu kapitału.
11. Podatki pośrednie i bezpośrednie a rynek wewnętrzny.
12. Swoboda przedsiębiorczości.
13. Aspekty kolizyjne korzystania ze swobód przepływu w ramach rynku
wewnętrznego UE.

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

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność (max. 2 nieobecności), aktywność na zajęciach oraz
pozytywne oceny z kolokwium zaliczeniowego

konwersatorium

zaliczenie pisemne

wykład

egzamin pisemny / ustny uzyskanie co najmniej 50%+1 pkt z egzaminu

Wymagania wstępne i dodatkowe
Prawo Unii Europejskiej i Prawo międzynarodowe publiczne lub Europejska przestrzeń prawna, Wstęp do prawa

Sylabusy
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Projekty edukacyjne UE (warsztaty pisania wniosków)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia europejskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEUS.2F0.5cd42ceb88e51.22

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
warsztaty: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest zapoznanie studentów z procedurami aplikowania o granty w ramach programów edukacyjnych
UE, przekazanie wiedzy z zakresu elementów polityki edukacyjnej UE.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Zasady funkcjonowania europejskich programów
edukacyjnych, procedury i sposoby aplikowania
o fundusze europejskie w zakresie edukacji.

SEU_K2_W03,
SEU_K2_W05

zaliczenie na ocenę
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Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Formułować cele, formy działania i rezultaty
planowanych projektów oraz wypełniać formularze
aplikacyjne.

SEU_K2_U01,
SEU_K2_U05

zaliczenie na ocenę

SEU_K2_K01,
SEU_K2_K03

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do działania na rzecz wspólnego
dobra i realizowania europejskich priorytetów
edukacyjnych.

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

Forma aktywności studenta
warsztaty

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

10

przygotowanie do ćwiczeń

20

Przygotowywanie projektów

15

analiza dokumentów programowych

15

przygotowanie projektu

10

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
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Programy edukacyjne UE, Cykl życiowy projektu, Szczegóły warsztatowe pisania
wniosków grantowych

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, metoda projektów, analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, analiza przypadków,
ćwiczenia przedmiotowe

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
warsztaty

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę

80% obecności na zajęciach, aktywny udział w warsztatach, opracowanie
grupowe modelowego projektu (podczas zajęć)

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak wymagań wstępnych dla studenta. Dla zaliczenia kursu obecność na zajęciach jest obowiązkowa, z uwagi na ich
warsztatowy charakter.

Sylabusy
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Religion, Diversity and Toleration in Central and Eastern Europe
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia europejskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEUS.2F0.1559825044.22

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
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Kurs ma na celu omówienie złożonych problemów różnorodności i tolerancji religijnej w Europie Środkowej
i Wschodniej z częstym wykorzystywaniem bieżących wiadomości jako materiału do analizy.

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 odpowiednią wiedzę na temat bogatego
dziedzictwa religijnego Europy Środkowej
i Wschodniej, a także instytucji działających obecnie
w tej dziedzinie. Student rozumie złożony wpływ religii
na obecne społeczeństwo, kulturę i stosunki
międzynarodowe.

SEU_K2_W05

egzamin ustny, esej,
prezentacja

Student stosuje krytyczną analizę i syntezę nowych
złożonych pomysłów w kontekście szybko
rozwijającego się krajobrazu religijnego i wpływu religii SEU_K2_U02
na inne obszary działalności, takie jak dyplomacja czy
polityka migracyjna.

egzamin ustny, esej,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student reﬂeksyjnie i krytycznie czyta artykuły
dziennikarskie na temat bieżących wydarzeń w religii.
Student porównuje wiele relacji z tych samych zdarzeń
SEU_K2_K02
i analizuje stronniczość dziennikarską. Student potraﬁ
formułować niezależne opinie na temat bieżących
wydarzeń.

egzamin ustny,
prezentacja

K2

Student rozumie i wykorzystuje odpowiednie ramy
teoretyczne dotyczące różnych religii Europy
Środkowej i Wschodniej, praw religijnych w regionie
i różnych modeli tolerancji religijnej, które można tutaj
znaleźć. Student rozwija swoją osobistą świadomość
religijnych praw i wolności i rozważa ich własną rolę
w ochronie religijnej różnorodności i tolerancji.
Ponadto uczeń powinien rozważyć granice tolerancji.

egzamin ustny, esej,
prezentacja

SEU_K2_K01

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

Forma aktywności studenta
warsztaty

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

przygotowanie do testu zaliczeniowego

67

przygotowanie referatu

37

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
149

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

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

Kurs bada charakterystyczne cechy religii w Europie Środkowej i Wschodniej, ze
szczególnym uwzględnieniem najnowszych wydarzeń: od nowej Europy na
początku lat 90tych do codziennych wydarzeń bieżących, które mają miejsce w
trakcie semestru.
Tłumiona i prześladowana w komunistycznej przeszłości religia teraz otwarcie
W1, U1, K1, K2
powróciła na scenę społeczną, do życia publicznego i dyskusji w środkach
masowego przekazu. Jakie są drogi religijnej transformacji? Jakie znaczenie, jeśli w
ogóle, ma religia dla współczesnego życia społecznego? Czy pod tym względem
Europa Środkowa i Wschodnia jest zupełnie inna niż Zachód? Czy religia i
instytucje religijne odgrywają jakąkolwiek rolę w wizjach Unii Europejskiej dla tego
regionu?

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

Formy zaliczenia
egzamin ustny, esej, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Ocena udziału w dyskusji, pozytywny wynik pracy
semestralnej, pozytywny wynik egzaminu ustnego

Wymagania wstępne i dodatkowe
Ten kurs nie wymaga wcześniejszego studiowania religii ani nie wymaga umiejętności językowych innych niż angielski. To
seminarium przeznaczone dla studentów studiów magisterskie albo wyższy (Europeistyka SUM, Visegrad MA, CES MA itp.).
Studenci spoza tych programów, którzy chcieliby wziąć udział w tym seminarium, powinni ukończyć licencjat / studia
pierwszego stopnia. Porozmawiaj bezpośrednio z instruktorem, jeśli masz pytania lub wątpliwości dotyczące swojego
statusu. Seminarium zakłada, że uczeń ma umiejętności w zakresie języka angielskiego na poziomie C1 lub wyższym
(dotyczy to zwłaszcza literatura i pracy semestralnej). Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.

Sylabusy
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Security and Democracy in Europe after 1989. A Central European
Experience
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia europejskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEUS.2F0.1559716850.22

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
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4

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 tego seminarium jest omówienie aktualnego stanu zarówno naukowej debaty, jak i kształtowania polityki
dotyczącej związku między bezpieczeństwem a demokracją jako głównego dylematu głębokich przemian
politycznych w Europie po 1989 r. Dokładniej rzecz ujmując, przeprowadzimy głęboką analizę polityki
bezpieczeństwa UE i jej państw członkowskich, konsekwencjami implozji Związku Radzieckiego, wojny domowej
w byłej Jugosławii, arabskiej wiosny 2011 r., aneksji Krymu, wzrostu ekstremizmu i populizmu w Europie
po ostatniej fali ataków terrorystycznych po Paryżu w listopadzie 13. atak i bieżący kryzys migracyjny.

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 najistotniejsze dylematy współczesnej
cywilizacji, ze szczególnym uwzględnieniem
problemów współczesnej Europy - przede wszystkim
w odniesieniu do problemów cywilizacyjnych,
społecznych, politycznych i ekonomicznych

SEU_K2_W05

esej

SEU_K2_U03

prezentacja

SEU_K2_K02

esej

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

student 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

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

student jest zdolny 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
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie eseju

20

przygotowanie prezentacji multimedialnej

15

przygotowanie referatu

10

analiza badań i sprawozdań

20

przygotowanie do zajęć

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Moving from inter-state into inner-state security studies paradigm in the post-Cold
War Europe or why do security studies require further sociologisation?
Democratic legitimation of the war on terror. Venus vs. Mars discourse. How much
change, how much continuity?
Democracy-Migration-Security nexus. The Case of Central Europe.
Democratic legitimation of the new counter-terrorism policy in the EU. The case of
risk assessment-based policy-making in the EU member states' counter-terrorism
law
Paris, 13 November 2015 and its aftermath as European 9/11? Security democracy nexus in the EU counter-terrorism policy
Analogical reasoning and the fear of the other. Securitising the migration crisis
debate in Central Europe
Democratic rule of law vs. security ﬁrst debate. Democratic backsliding in Central
Europe
Security and democracy in the EU and the Visegrad Group migration crisis policy.
Understanding divides
Security-democracy nexus in light of the Russia’s propaganda warfare after
annexation of Crimea

1.

W1, U1, K1

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

konwersatorium

Formy zaliczenia

esej, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Studenci będą oceniani pod względem jakości ich prezentacji ustnych
(30% oceny końcowej), udziału w dyskusji na zajęciach (20% oceny
końcowej) i referatu w klasie (50% oceny końcowej). Papier klasy ok. 7 do
8 standardowych stron powinno dotyczyć jednego z tematów omawianych
w trakcie zajęć.

Wymagania wstępne i dodatkowe
znajomość głównych koncepcji bezpieczeństwa międzynarodowego i teorii demokracji

Sylabusy
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Socjologia miasta
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia europejskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEUS.2F0.5cd42cebb0e1f.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 socjologiczne

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
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Kurs ma na celu zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami z zakresu socjologii miasta oraz
współczesnych problemów miast europejskich. Student po zakończeni kursu powinien znać główne perspektywy
badawcze z socjologii miasta począwszy od szkoły ekologicznej, poprzez szkoły makrostrukturalne
i humanistyczne, kończąc na współczesnych teoriach miast globalnych, sieciowych i post-polis. Po ukończeniu
kursu student będzie znać sens podstawowych pojęć stosowanych w socjologii miasta. Będzie umiał także
dokonywać samodzielnej analizy zjawisk zachodzących w społecznej przestrzeni miast.

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 w pogłębionym stopniu,
konstrukcję, zasady działania i funkcje systemów
i instytucji funkcjonujących w przestrzeni kontynentu
europejskiego, a właściwych dla studiowanego
kierunku

SEU_K2_W03

egzamin ustny

SEU_K2_U03

egzamin ustny

SEU_K2_K01

egzamin ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student 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

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student 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

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przeprowadzenie badań literaturowych

30

uczestnictwo w egzaminie

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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Miasto jako przedmiot analizy socjologicznej.
3. Główne szkoły i orientacje teoretyczno-badawcze
4. Urbanizacja. Rozwój miast.
5. Antyurbanizm. Ruralizacja miast.
6. Miejskość. Kultura miejska.
7. Semiotyka miasta.
8. Krytyczne teorie miejskie: kryzys miast Zachodu.
1.

W1, U1, K1
9. Dezurbanizacja. Suburbanizacja.
10. Gettoizacja miast.
11. Przestrzeń w ujęciu socjologicznym. Miejskie przestrzenie publiczne
12. Partycypacja społeczna. Miejskie ruchy społeczne.
13. Rewitalizacja vs gentryﬁkacja
14. Miasta kreatywne i klasa kreatywna.
15. Miasta globalne i miasta sieciowe.

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

Formy zaliczenia
egzamin ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność na zajęciach

Wymagania wstępne i dodatkowe
nie dotyczy

Sylabusy
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Solidarność europejska a polityka migracyjna
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia europejskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEUS.2F0.5cd42ceb4133c.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 socjologiczne

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
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem prowadzonych zajęć jest przedstawienie zasady solidarności jako kluczowego doświadczenia w kulturze
Europejskiej i jego wpływ na życie społeczeństwa oraz na politykę Europejską. Celem zajęć jest także
zastanowienie się, w jaki sposób doświadczenie solidarności oddziałuje dzisiaj na solidaryzowanie się z ludźmi,
którzy zdecydowali się na emigrację z powodów politycznych czy ekonomicznych. W ramach zajęć rozważamy
różne formy interakcji między ludnością autochtoniczną a migrantami. W dłuższej perspektywie mogą to być
kwestie ważne dla procesów integracyjnych 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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Zagadnienia związane z problematyką solidarności jak
i jej znaczenie dla procesów integracyjnych w Europie.
Absolwent rozumie wpływ zasady solidarności
na kulturę i politykę europejską.

SEU_K2_W02

egzamin ustny

U1

Absolwent potraﬁ analizować zagadnienia związane
z zasadami solidarności, doświadczeniem
symetrycznych i asymetrycznych relacji
międzyludzkich, a także polityką migracyjną
w Europie.

SEU_K2_U01

egzamin ustny

U2

Absolwent potraﬁ rozmawiać i dyskutować
merytorycznie na temat korzeni jak i podstaw
doświadczenia solidarności. Dostrzega, że w relacji
opartej na zasadzie solidarności, decydującą rolę
odgrywa struktura "z" i "dla" z wyłączeniem struktury
"przeciwko komuś". Potraﬁ podejmować dyskusje
na temat współczesnych problemów migracyjnych.

SEU_K2_U03

egzamin ustny

W1

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Absolwent potraﬁ podejmować wyzwania związane
z polityką migracyjną na gruncie odpowiedzialności
za siebie i innych.

SEU_K2_K01

egzamin ustny

K2

Absolwent potraﬁ dokonywać krytycznej oceny
sytuacji i podejmować działania zmierzające
do pokonywania trudności w życiu społecznym
i politycznym.

SEU_K2_K02

egzamin ustny

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

20

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

20

przygotowanie do egzaminu

20

przygotowanie prezentacji multimedialnej

20

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

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe

1. Część teoretyczna:
Składają się na nie dwa rodzaje zagadnień:
A. Solidarność.
Przedstawienie zasady solidarności w myśli Maksa Schelera, a także jej
rozumienie w Osobie i czynie Karola Wojtyły (Przedstawienie zagadnienia alienacji
oraz partycypacji podczas wystąpienia na konferencji międzynarodowej we
Fryburgu w roku 1978). Powstanie doświadczenia solidarności na gruncie tradycji
judeochrześcijańskiej (Św. Paweł, Buber, Rosenzweig i Levinas, Tischner).
Subiektywne i obiektywne doświadczenie relacji międzyludzkich. Etyka
solidarności jako przykład relacji opartej na współpracy i partycypacji. Solidarność
i jej struktura oparta na „byciu dla innego”, lecz z wyłączeniem struktury „przeciw
komuś”. Tischnerowska „Etyka solidarności” jako przykład solidarności
międzyludzkiej. Solidarność jako miejsce pamięci, które wpływa na współczesne
rozumienie relacji międzyludzkich i tradycji kultury europejskiej.
B. Doświadczenia solidarności a zjawisko migracji we współczesnej Europie.
Wpływ solidarności na wrażliwość obywateli w Europie. Prawa człowieka i
W1, U1, U2, K1, K2
otwartość na innego. Negatywne i pozytywne aspekty wypływające z fali
migracyjnej. Współczesna debata sprowadza się do przyjęcia stanowiska wobec
migracji polegającego na wyrażeniu swojego sprzeciwu lub aprobaty zjawiska.
Głównym problemem jest jednak brak skoncentrowania się na opisie zjawiska oraz
przedstawieniu procesu relacji wzajemnej między migrantami i kulturą już
istniejącą. Dlatego wydaje się, że zajęcie się problemem z perspektywy procesu
socjalizacji, enculturacji czy akulturacji staje się bardzo ważne. Chcemy podczas
zajęć skupić się na tym procesie i zestawić go z doświadczeniem solidarności i
wartości europejskich.

1.

2. Część praktyczna:
Analiza tekstów Maksa Schelera, Karola Wojtyły oraz Józefa Tischnera „Etyki
solidarności”.
Analiza artykułów poruszających problem migracji w Europie i stosunku obywateli
do nowo osiedlającej się ludności, która ma swoją kulturę wyniesioną z kraju
pochodzenia.

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

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia konwersatorium jest aktywna obecność na
zajęciach oraz przygotowanie prezentacji jak również udział w dyskusji
panelowej kończącej kurs. Kurs kończy się egzaminem w formie ustnej.
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Struktura relacji społecznych - ich symetryczny i asymetryczny charakter
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia europejskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEUS.2F0.604f0813f2b12.22

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
Filozoﬁa

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4

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 ukazanie procesu wyobcowania oraz wychodzenia poza siebie ku temu, co jest pierwotnie
rozumiane jako nie-ja oraz budowaniu relacji międzyludzkiej. Temat kursu obejmuje zagadnienia związane
ze strukturą relacji społecznych na poziomie reﬂeksji ﬁlozoﬁcznej.

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 najistotniejsze dylematy
współczesnej cywilizacji, ze szczególnym
uwzględnieniem relacji społecznych, politycznych
i kulturowych. Potraﬁ poruszać się po problematyce
relacji istniejących w społeczeństwach, dostrzegać
zagrożenia i proﬁty z nich wynikające.

SEU_K2_W05,
SEU_K2_W06

egzamin ustny,
prezentacja

SEU_K2_U02,
SEU_K2_U03

egzamin ustny,
prezentacja

SEU_K2_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 problemów związanych z relacjami
społecznymi w Europie. Absolwent potraﬁ
komunikować się na tematy specjalistyczne oraz
prowadzić debatę na tematy struktury relacji
społecznych, politycznych, kulturowych.

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
bezpośrednio lub pośrednio z Europą - w wymiarze
międzynarodowym, regionalnym czy lokalnym. Potraﬁ
wykorzystać wiedzę do budowania symetrycznych
relacji w społeczeństwie.

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 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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Temat kursu obejmuje zagadnienia związane ze strukturą relacji społecznych na
poziomie reﬂeksji ﬁlozoﬁcznej.
Celem kursu jest ukazanie procesu wyobcowania oraz wychodzenia poza siebie ku
temu, co jest pierwotnie rozumiane jako nie-ja oraz budowaniu relacji
międzyludzkiej. Problem ten z perspektywy kultury europejskiej ma bardzo ważne
znaczenie i ukazuje porzucenie myślenia opartego na stateczności i pewności,
której domaga się rozum, i skoncentrowanie się na fakcie, że natura człowieka
każe mu szukać tożsamości poza nim samym, tzn. w relacji z innym człowiekiem.
Relacja ta ma wymiar etyczny i oznacza konieczność budowania płaszczyny
porozumienia, którą nam daje mowa i dialog. W ramach kursu będzie analizowany
problem struktury dialogu między człowiekiem a człowiekiem w nawiązaniu do
relacji symetrycznych ("Ja-Ty") jak i asymetrycznych ("Ja-Inny"). W tym celu
przeprowadza się analizę tekstów Martin Bubera, Ferdinanda Ebnera, Ebernharda
Greisbacha, Eugena Rosenstock-Huessya, Karla Bartha, Emmanuela Levinasa,
Michaela Theunissena. Pojęcie drugiego nie jest rozumiane jako coś
abstrakcyjnego, oderwanego od rzeczywistości, lecz jako tego, który jest obok
"mnie". Współczesna kultura europejska wskazuje na drugiego, którego nie tylko
poznaje, lecz przede wszystkim odczuwam i doświadczam. We współczesnej
ﬁlozoﬁi drugi nie jest już tylko pojęciem, lecz kimś wobec, którego nie mogę
przejść obojętnie. Struktura "Ja –Ty" w pewnych przypadkach przechodzi w relację
"Ja-to", co oznacza uprzedmiotwienie człowieka. Relacja "Ja-Ty" może również
zmieniać się w relację "My-Wy", "My-Oni" i być przejawem relacji społecznych.
Struktura relacji społecznych jest pierwotnie relacją człowieka z człowiekiem na
poziomie etycznym.

1.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, seminarium, burza mózgów, dyskusja, analiza przypadków, konsultacje
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Egzamin ustny (warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest
egzamin ustny, prezentacja przygotowanie i wygłoszenie referatu oraz czynny udział w
zajęciach – lektura tekstów)
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Trauma, Silence and Denial in Cultural Memory
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia europejskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEUS.2F0.604dc661647a4.22

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 socjologiczne

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
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

One of the goals is to look at the ways the Polish postwar memory was shaped of: Jewish Poles: relations of Jews
with non-Jews in Poland; and the conduct of non-Jewish Poles towards Jewish Poles before, during and after WWII.
This will include the mechanisms of distortion, negation, silencing and manipulation as ways of creating Polish
collective memory and the Polish collective image of the Polish nation, placed against the backdrop of social and
political developments in postwar Poland.

C2

The course will explore theories of social memory, silence, denial and trauma as presented in the ﬁeld of memory
studies. The concepts of group identities and self-esteem will be analysed. Past group experiences as targets and
perpetrators of violence will be examined.

C3

The course will focus on individual and collective memory. It will target also cultural transmissions of memory,
crossing boundaries of history, sociology, psychology, epigenetics and political and cultural studies.

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

Students will know and understand the ways collective
memory works and is created.

SEU_K2_W01,
SEU_K2_W05,
SEU_K2_W06

projekt

W2

Students will know and understand the causes and
manifestations of Polish antisemitism before, during
and after WWII.

SEU_K2_W01,
SEU_K2_W05,
SEU_K2_W06

projekt

W3

Students will know and understand the mechanisms of
silencing, distortion, manipulation, and negation.

SEU_K2_W01,
SEU_K2_W05,
SEU_K2_W06

class participation,
discussions, group
projects and
presentations

W4

Students will know and understand the social and
political developments that shaped the Polish memory
of Jewish-Polish citizens and the Holocaust, as well as
their historical periodisation.

SEU_K2_W01,
SEU_K2_W05,
SEU_K2_W06

class participation,
discussions, group
projects and
presentations

U1

Students are able to think critically and look critically
at how collective memory and historical narratives are
created in liberal democracies and
authoritarian/totalitarian states and apply this
knowledge to the collective memories of their own
nations.

SEU_K2_U01,
SEU_K2_U02,
SEU_K2_U03

projekt, prezentacja,
class participation,
discussions, group
projects and
presentations

U2

Students will be able to identify potential
discriminatory practices applied by the state and
mainstream society (the majority group) towards the
Jewish minority.

SEU_K2_U01,
SEU_K2_U02,
SEU_K2_U03

prezentacja

Students will be able to critically think of and look at
how collective memory and historical narratives are
created.

SEU_K2_K01,
SEU_K2_K02,
SEU_K2_K03,
SEU_K2_K04

projekt, class
participation,
discussions, group
projects and
presentations

Students will be open to the existence of various
narratives.

SEU_K2_K01,
SEU_K2_K02,
SEU_K2_K03,
SEU_K2_K04

projekt, class
participation,
discussions, group
projects and
presentations

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

K2

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

analiza problemu

10

Sylabusy
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analiza i przygotowanie danych

10

analiza źródeł historycznych

10

przygotowanie do zajęć

20

przygotowanie prezentacji multimedialnej

20

przygotowanie projektu

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 concepts, theories and theoretical reﬂections. Description of the
course expectations, goals and requirements. Trauma, silence, denial. Process
Oriented Psychology approach.

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

2.

Philosophical, psychological, sociological and interdisciplinary approaches to the
topic of silence and denial.Trauma in psychiatry. Silence in history. Politics of
denial; counter-memories. Epigenetic studies of trauma.

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

3.

The mechanisms of creating collective memory in liberal democracies and
totalitarian/authoritarian regimes. The topic of silence and denial in history and
psychology.

W3, W4, U2

4.

Mythology versus criticism, or Poles' diﬀerent approaches to their own past and to
their self-image as indicative of diﬀerent approaches to history. The way diﬀerent
Poles (and others) view their history, especially its diﬃcult and shameful
moments, indicates diﬀerent theoretical approaches to history they deliberately
or unwittingly assume. The class will analyse the mythological and the critical
approaches to history and provide Polish and other examples for both.

W3, W4, U1

5.

Memory games in politics and social life in Europe and beyond. The politics of past
violence. Holocaust and strategies in politics since 1945. Representations of
W2, U1
trauma of the Holocaust: The US Holocaust Memorial Museum (USHMM), Yad
Vashem, Polin Museum.

6.

Civil Rights Movement. Racism in empirical studies. Denial of racism. Films
followed by discussion. Southern Poverty Law Center in Montgomery, Alabama,
USA. Resources from Teaching Tolerance Institute in Montgomery: ﬁlms and
educational kits.

W2, K1

7.

Representation of trauma in museums. Memorial museums. In Montgomery,
Alabama the museum From Enslavement to Mass Incarceration is located in a
former slave warehouse. Created by the Equal Justice Initiative (EJI), the museum
is intended to explore “the legacy of slavery, racial terrorism, segregation, and
contemporary issues of mass incarceration, excessive punishment, and police
violence” (Equal Justice Initiative 2016).

W2, W3, U1

Sylabusy
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8.

Case studies: Holodomor, Gulag, Balkan wars, Rwanda. Trauma of Soviet crimes.
Double genocide theory in Baltic states. The Kigali Genocide Memorial Centre
dedicated to commemorate the Rwandan genocide. Memorial.

W3

9.

The crime of Jedwabne through diﬀerent perspectives. On 10 July, 1941, following
the German attack on the Soviet Union, the Christian Polish inhabitants of the
village of Jedwabne, or the Germans according to some other accounts, murdered
the Jewish inhabitants of the village. The publication of Neighbours, Jan Tomasz
Gross's book on the crime, pushed forward the process of Poles' reworking of
their self-image of how they behaved during WWII and triggered various
responses.

W4, U2, K2

10.

The post-war Polish anti-Jewish pogroms and violence. A few anti-Jewish pogroms
took place in post-war Poland in 1945 and 1946, accompanied by numerous other
cases of anti-Jewish violence. The former are blamed on Communist instigation by
some, and on rampant antisemitism by others. The discrepancy results in
diﬀerent ways of remembering these events.

W3, W4, U1

11.

The local Holocaust memory of Krakow. Case Study I - the Krakow Ghetto. This
class will be held outdoors in the area the former Krakow Ghetto and will focus not
W4, U2, K1
so much on its history, as on how its history was commemorated (or not)
throughout the communist era and how it has been commemorated since the
collapse of Communism.

12.

The local Holocaust memory of Krakow. Case Study II - the KL Plaszow. This class
will be held outdoors in the area the former Plaszow concentration camp and will
focus not so much on its history, as on how its history was commemorated (or
not) throughout the communist era and how it has been commemorated since the
collapse of Communism.

W1, U2, K2

13.

Students' presentation of projects.

U1, K2

14.

Students' presentation of projects.

U1, K2

15.

Students' presentation of projects.

U1, K2

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

konwersatorium

Formy zaliczenia

projekt, prezentacja, class
participation, discussions, group
projects and presentations

Warunki zaliczenia przedmiotu
Class participation is essential and signiﬁcant portion
of the grade will be based on active parcitipation and
discussions in class. In addition one in-class
presentation based on group project is required.
Students will present in small groups on a topic of their
choice

Wymagania wstępne i dodatkowe
Proﬁciency in English

Sylabusy
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Wielka Brytania: ustrój i polityka
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia europejskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEUS.2F0.5cd42ceb1c702.22

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
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów i studentek z podsatwami ustrojowymi Wielkiej Brytanii i współczesną polityką.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Sylabusy

Student rozumie konstytucyjną logikę działania
monarchii konstytucyjnej bez spisanej konstytucji. Zna
najważniejsze organy państwa, ich kompetencje
i wzajemne powiązania pomiędzy tymi organami.

SEU_K2_W01,
SEU_K2_W03,
SEU_K2_W05

egzamin pisemny
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Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Orientować się we współczesnych problemach
politycznych społeczeństwa brytyjskiego.

SEU_K2_U02,
SEU_K2_U03,
SEU_K2_U05

egzamin pisemny

SEU_K2_K01,
SEU_K2_K02

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do współpracy z podmiotami
brytyjskimi oraz migrantami, którzy przyswoili sobie
realia brytyjskiego sytemu politycznego.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

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

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1. Spotkanie organizacyjne, omówienie problematyki zajęć.
2. Wielka Brytania: o czym i o kim mowa?
3. Kamienie milowe w kształtowaniu się ustroju Wielkiej Brytanii.
4. Struktura ustrojowa państwa: Parlament.
5. Parlament brytyjski – ceremonia otwarcia.
6. Struktura ustrojowa państwa – rząd.
7. Dewolucja w Wielkiej Brytanii.
1.

8. Konﬂikt w Irlandii Północnej.

W1, U1, K1

9. Specyﬁka brytyjskiej sceny politycznej.
10. Partia Konserwatywna.
11. Partia Pracy.
12. Partie spoza dominującego duopolu.
13. Brexit – ale jaki? Partie polityczne wobec Unii Europejskiej.
14. Strategiczne dylematy brytyjskiej polityki.
15. Podsumowanie zajęć.

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

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Egzamin pisemny

Wymagania wstępne i dodatkowe
Nie ma. Obowiązkowe uczestnictwo w zajęciach.

Sylabusy
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Wybrane zagadnienia prawa międzynarodowego i europejskiego
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia europejskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEUS.2F0.5cd42cec02bf0.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Konwersatorium dotyczące probelmów i kontrowersji związanych z aktualnymi zagadnieniami prawa
międzynarodowego i eurpopejskiego

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 w pogłębionym stopniu teorie
naukowe właściwe dla prawa międzynarodowego
i europejskiego, stosowaną terminologię oraz
metodologię badań a także metody analizy
i interpretacji wytworów kultury w kontekście przede
wszystkim europejskim

SEU_K2_W02

egzamin ustny

W2

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu,
konstrukcję, zasady działania i funkcje systemów
i instytucji prawnych funkcjonujących w przestrzeni
kontynentu europejskiego.

SEU_K2_W03

egzamin ustny

W3

Student zna i rozumie zasady dotyczące ochrony
i zarządzania własnością intelektualną oraz możliwości
rozwoju własnej przedsiębiorczości

SEU_K2_W04

egzamin ustny

U1

Student potraﬁ korzystać z posiadanej wiedzy
z zakresu prawa międzynarodowego i unijnego aby
formułować, analizować, prognozować i rozwiązywać
problemy badawcze dotyczące kontynentu
europejskiego, także złożone i nietypowe, dobierając
do tego odpowiednie metody i narzędzia badawcze

SEU_K2_U01

egzamin ustny

U2

Student potraﬁ we właściwy sposób dobierać źródła
i informacje w celu dokonania krytycznej oceny,
analizy i syntezy a także twórczej interpretacji
wybranych zagadnień z zakresu prawa
międzynarodowego i unijnego

SEU_K2_U02

egzamin ustny

K1

Student jest gotów do do krytycznej oceny
odbieranych treści i uznaje znaczenie wiedzy i nauki
z zakresu prawa międzynarodowego i europejskiego
w rozwiązywaniu problemów społecznych,
politycznych i ekonomicznych związanych
bezpośrednio lub pośrednio z Europą - w wymarze
międzynarodowym, regionalnym czy lokalnym

SEU_K2_K02

egzamin ustny

K2

Student jest gotów do do myślenia i działania
w sposób twórczy i przedsiębiorczy wykorzystując
wiedzę i umiejętności z zakresu prawa
międzynarodowego i unijnego

SEU_K2_K03

egzamin ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

30

przeprowadzenie badań empirycznych

30

analiza orzecznictwa

20

przygotowanie do egzaminu

30

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.

Analiza bieżących zagadnień z zakresu prawa międzynarodowego i europejskiego
(na podstawie praktyki międzynarodowej państw lub/i organizacji
międzynarodowych oraz aktulanego orzecznictwa międzynarodowego)

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenia
przedmiotowe
Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia
egzamin ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność, aktywność oraz poprawna odpowiedź na zadane pytania

Wymagania wstępne i dodatkowe
Wstęp do prawa, Prawo międzynarodowe publiczne lub/i Prawo UE

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.2F0.6059d9e6c9e65.22

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
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_K2_W01,
SEU_K2_W03

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_K2_W01,
SEU_K2_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_K2_U01,
SEU_K2_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_K2_U01,
SEU_K2_U03

egzamin pisemny / ustny

SEU_K2_K01,
SEU_K2_K02,
SEU_K2_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
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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.2F0.604b3abdd75d2.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Filozoﬁa

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

G1

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:
W1

Sylabusy

SEU_K2_W05

esej

171 / 415

W2

SEU_K2_W06

esej

U1

SEU_K2_U02

esej

U2

SEU_K2_U06

esej

SEU_K2_K04

esej

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

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.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe

1.

W1, W2, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, 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 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.2F0.604b48f70871f.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
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_K2_W01,
SEU_K2_W02,
SEU_K2_W03,
SEU_K2_W05,
SEU_K2_W06

W2

theories attempting to explain the reasons and origins
of negative attitudes towards Others

SEU_K2_W04,
SEU_K2_W05,
SEU_K2_W06

projekt, prezentacja

W3

contemporary interpretations of the origins of
xenophobia and racism

SEU_K2_W04,
SEU_K2_W05

projekt

W4

contemporary discourses on racism and antisemitism

SEU_K2_W04,
SEU_K2_W06

projekt, prezentacja

projekt, raport,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

analyze discrimination against minority communities
in Europe

SEU_K2_U01,
SEU_K2_U02,
SEU_K2_U03

projekt, raport,
prezentacja

U2

evaluate strategies of intergovernmental, national and
civil society organizations aimed at counteracting
discrimination

SEU_K2_U03,
SEU_K2_U04,
SEU_K2_U05

projekt, raport,
prezentacja

SEU_K2_K01,
SEU_K2_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
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do ćwiczeń

20

analiza i przygotowanie danych

20

przygotowanie do zajęć

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

30

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.

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, U2

4.

Anti-discrimination policies / actions at the EU level

W1, U1, U2

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, U1, U2

7.

Prejudice in History. Film and Discussion.

W1, U1, U2, K1

8.

Formulating solutions: policy-making, educational programmes, local initiatives

W1, U1, U2, K1

9.

Strategies against racism, xenophobia, discrimination, and antisemitism:
legislation, media awareness, intercultural competence. OSCE/ODIHR Tolerance
and Non-Discrimination Program (TnD).

W1, U1, U2, K1

10.

Introduction to intergovernmental organisations and NGOs dealing with
Discrimination. (ADL, FRA, Pew surveys, TANDIS).

W1, 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

W1, U1, K1

12.

Analysis of empirical studies on prejudices, antisemitism, discrimination of Roma,
Muslim, LGTB+ individuals and communities.

W1, U1, K1

13.

Project interaction / discussion

U1, U2, K1

14.

Project interaction / discussion

U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metody e-learningowe, analiza tekstów, metoda projektów, seminarium, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją
multimedialną, dyskusja, analiza przypadków

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

projekt, raport,
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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Antisemitism after Auschwitz in Comparative Perspective
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia europejskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEUS.2F0.604b49cb4bd68.22

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
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_K2_W05,
SEU_K2_W06

projekt, prezentacja

W2

Examining the concept of group identities, self-esteem
and forms of prejudices.

SEU_K2_W05,
SEU_K2_W06

prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Develop proposal on strategies against antisemitism
and other forms of racism and prejudices.

SEU_K2_U01,
SEU_K2_U02,
SEU_K2_U03

raport, wyniki badań

U2

Analyse perpetrators of prejudices and antisemitism.

SEU_K2_U02,
SEU_K2_U03

raport, wyniki badań

U3

Promote critical thinking about research on
antisemitism.

SEU_K2_U02,
SEU_K2_U03

projekt

SEU_K2_K01,
SEU_K2_K02

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

Przygotowywanie projektów

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

3.

Theories of antisemitism

W1, W2

Sylabusy
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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.

The EU struggle with antisemitism and prejudices

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, burza mózgów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja,
analiza przypadków
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

projekt, raport, wyniki
badań, 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.

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.2F0.604b487cd86f4.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego 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 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4

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_K2_W05,
SEU_K2_W06

projekt, raport

W2

Strategie antydyskryminacyjne na poziomie prawa,
mediów i kompetencji międzykulturowych

SEU_K2_W03,
SEU_K2_W06

prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

analizować zjawiska dyskryminacji wskazując ich
przyczyny

SEU_K2_U02,
SEU_K2_U03

projekt, prezentacja

U2

dokonać ewaluacji polityki antydyskryminacyjnej
na poziomie państw i organizacji

SEU_K2_U03

prezentacja

SEU_K2_K01,
SEU_K2_K03

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 problemu

20

analiza i przygotowanie danych

10

analiza źródeł historycznych

10

przygotowanie do zajęć

20

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

zbieranie informacji do zadanej pracy

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

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Tolerancja/nietolerancja. Granice tolerancji w społeczeństwach wielokulturowych

W1, W2, U2

Sylabusy
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2.

Terminy i deﬁnicje: rasizm, ksenofobia, uprzedzenia, dyskryminacja, uprzedzenia,
konﬂikt, przemoc

W1, W2, U1, U2

3.

Antysemityzm i islamofobia w Europie - badania empiryczne

W2, U2

4.

Film Artykuł 18 (2017), reż. Bartosz Staszewski - walka o prawa mniejszości
LGBT w demokratycznej Polsce (wprowadzenie i pokaz ﬁlmu).

W2, U2

5.

Rola i pozycja kobiet w Europie

W1, U1, K1

6.

Tożsamość narodowa i jej odcienie

W1, W2, U1, U2

7.

Strategie antydyskryminacyjne: prawo, media, kompetencje międzykulturowe

W2, U2, K1

8.

Polityka antydyskryminacyjna na poziomie państw i organizacji

W2, U2, K1

9.

Projekty studentów

U1, K1

10.

Polityka antydyskryminacyjna w szkole

W1, W2, U1, U2, K1

11.

Studia przypadków II (krótkie video, dyskusja).

W1, W2, U1, U2

12.

Działania organizacji międzynarodowych (OSCE/ODIHR). Polityka
antydyskryminacyjna na poziomie państw i organizacji pozarządowych.Dyrektywy
na poziomie UE.

W1, W2, U1, U2

13.

Prezentacje projektów studentów

W1, W2, K1

14.

Prezentacje projektów studentów

W1, W2, K1

15.

Prezentacje projektów studentów

W1, W2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, seminarium, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, metody
e-learningowe
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
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Art in the Public Space
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia europejskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEUS.2F0.604dc8b69a493.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego 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 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4

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:

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
cywilizacynych, społecznych, politycznych
i ekonomicznych

SEU_K2_W05

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_K2_U02

projekt

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_K2_U03

projekt, prezentacja

SEU_K2_K02

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

30

przygotowanie projektu

70

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

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

184 / 415

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, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza przypadków, wizyty studyjne
Rodzaj zajęć
warsztaty

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

projekt, prezentacja participation in discussions, reading, presentation, 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.2F0.6050751495c4f.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Pedagogika

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0188Interdyscyplinarne programy i kwaliﬁkacje
związane z edukacją

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: 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_K2_W02

zaliczenie na ocenę

W2

Student zna techniki komunikacji, argumentacji
i negocjacji

SEU_K2_W02

zaliczenie na ocenę

SEU_K2_U02,
SEU_K2_U03,
SEU_K2_U05

zaliczenie na ocenę

SEU_K2_K03,
SEU_K2_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

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

przygotowanie prezentacji multimedialnej

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

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.

Autoprezentacja - wprowadzenie do tematu, podstawowe pojęcia

W2, U1

Sylabusy
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2.

Metody oddziaływania na rozmówców, słuchaczy, kształtowanie własnego
wizerunku.

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

U1, K1

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

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium

zaliczenie na ocenę

Prezentacja

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.2F0.604dc8fc62678.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego 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 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4

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_K2_W05

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_K2_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_K2_U02

projekt, prezentacja

SEU_K2_K02

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 eseju

10

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

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 of collectors.

W1, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
warsztaty

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

projekt, prezentacja active participation in classes, reading, 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.2F0.604b3b52d1483.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Filozoﬁa

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4

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 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:
W1

Sylabusy

SEU_K2_W03

esej
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W2

SEU_K2_W06

esej

U1

SEU_K2_U05

esej

U2

SEU_K2_U02

esej

SEU_K2_K03

esej

Umiejętności – Student potraﬁ:

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

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.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe

1.

W1, W2, U1, U2, K1

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: participation in classes (max. 2 classes may be missed).
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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.2F0.604dc875f141a.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego 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 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4

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_K2_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_K2_W05

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_K2_U02

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_K2_U03

projekt, prezentacja

SEU_K2_K02

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:
wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja
Rodzaj zajęć
warsztaty

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

projekt, prezentacja active participation in classes, reading, presentatins, 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.2F0.1559716932.22

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 socjologiczne

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
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_K2_W01

esej

SEU_K2_U01

esej

SEU_K2_K01,
SEU_K2_K02

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.2F0.622fbcc9e18a8.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4

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_K2_W01,
SEU_K2_W02,
SEU_K2_W05,
SEU_K2_W06

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_K2_W01,
SEU_K2_W02,
SEU_K2_W05,
SEU_K2_W06

zaliczenie na ocenę, esej

U1

pracować indywidualnie i w grupie nad projektami
związanymi z tematyką, wykazuje się umiejętnością
planowania tejże pracy

SEU_K2_U01,
SEU_K2_U02,
SEU_K2_U04,
SEU_K2_U05

zaliczenie na ocenę

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

SEU_K2_U01,
SEU_K2_U02,
SEU_K2_U04,
SEU_K2_U05

zaliczenie na ocenę, esej

SEU_K2_K02,
SEU_K2_K03

zaliczenie na ocenę, esej

Umiejętności – Student potraﬁ:

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

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
6.0

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

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
"Łucji i jej dzieci" Pruchniewskiego

W1, W2, U1, U2, K1

4.

Dramat francuski - mistrzowsko skonstruowana fabuła i pytania o agresję na
przykładzie "Boga mordu" J. Rezy i ﬁlmu R. Polańskiego

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, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia

zaliczenie na ocenę aktywny udział w zajęciach, znajomość tekstów i innych źródeł

wykład

esej

oddanie eseju

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.2F0.604dd5bf53100.22

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
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

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

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 has ordered and general knowledge in the
ﬁeld of contemporary history of international relations
SEU_K2_W01
as well as contemporary political and social history of
Europe

W1

esej

Umiejętności – Student potraﬁ:
can use normative systems to solve selected research
problems concerning Europe in the ﬁeld of European
studies

U1

SEU_K2_U01

esej

SEU_K2_K02

esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
is ready to fulﬁll social obligations and to organize
activities for the social and public interest of the
European area, or related to it

K1

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie referatu

30

przygotowanie pracy semestralnej

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
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:
seminarium, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
oral presentation, ﬁnal apaper and class attendance
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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.2F0.604f05f1ac4f6.22

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
Filozoﬁa

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4

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_K2_W02

egzamin ustny,
prezentacja

SEU_K2_U02,
SEU_K2_U03

prezentacja

SEU_K2_K01,
SEU_K2_K02,
SEU_K2_K03

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. 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 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 fenomenu
solidarności i integracji europejskiej.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do egzaminu

30

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie projektu

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: (a) 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
się społeczeństwa, ale także państw, co wpłynęło na proces integracji Europy.
(b) 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.

W1, U1, K1

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, burza mózgów, dyskusja, seminarium, wykład konwersatoryjny
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.2F0.604dd0b715944.22

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
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 ﬁlofaszystowskich, 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_K2_W02

projekt, esej

U1

EK2: (K1_W08++) posiada uporządkowaną wiedzę
ogólną w zakresie współczesnej historii stosunków
międzynarodowych oraz współczesnej historii
politycznej i społecznej Polski i Europy

SEU_K2_U02

projekt, esej

U2

EK5: (K1_U06+++) posiada umiejętność
merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem
poglądów róznych autorów, z poszanowaniem
odmiennego zdania innych uczestników dyskusji

SEU_K2_U01

projekt, esej

SEU_K2_K02

esej

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

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.

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, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie
zadań, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

projekt, esej

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.2F0.604dcca613437.22

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
Filozoﬁa

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4

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 Europeanness

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

SEU_K2_W03

egzamin pisemny,
egzamin ustny, esej
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Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

SEU_K2_U02

egzamin pisemny,
egzamin ustny, esej

SEU_K2_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
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

Friedrich Nietzsche and Hannah Arendt became famous, among other things, for
their uncompromising critique of modern civilization (culture and politics). It
should be remembered, however, that they were mainly concerned with the
principles and values that underlay this civilization. This was because they
considered them harmful and were also convinced that they had lost their
validity. They argued, therefore, that it is necessary to ﬁnd or create a new canon.
I think it is in this context – both critical and normative – that the notion of a
W1, U1, K1
“good European”, which appears in the writings of both thinkers, should be
examined. The value and principles they seek are supposed to justify and ground
“Europe”. This position plainly excludes any particularism, for example in the form
of nationalism. On the other hand, Nietzsche and Arendt strongly oppose any kind
of absolutism and universalism of values and fundamental principles. According to
them, Europe should be a unity in plurality and diversity, and a good European
should embody and promote this speciﬁc unity

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, dyskusja
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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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.2F0.605470d7b295d.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
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4

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_K2_W03

esej, prezentacja
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Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ samodzielnie ocenić wagę i wpływ
ruchów feministycznych na społeczeństwo.

SEU_K2_U02

esej, prezentacja

SEU_K2_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
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International Conﬂicts in Europe and Beyond
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia europejskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEUS.2F0.604dd1da91b94.22

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
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_K2_W01,
SEU_K2_W05

zaliczenie

W2

Znajomość podstawowych teorii studiów nad
konﬂiktem oraz dobrze uporządkowana wiedza o jej
aktorach, rozwoju i procesach zachodzących podczas
konﬂiktów międzynarodowych.

SEU_K2_W01,
SEU_K2_W05

zaliczenie

W3

Wiedza na temat wybranych studiów przypadku I ich
znaczenia dla zrozumienia różnych, współczesnych
konﬂiktów zbrojnych.

SEU_K2_W01,
SEU_K2_W05

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ wskazać procesy społeczno-polityczne
istotne dla zrozumienia współczesnego konﬂiktu
zbrojnego.

SEU_K2_U01,
SEU_K2_U02

esej, prezentacja

U2

Student potraﬁ przeanalizować studium przypadku
z obszaru konﬂiktów międzynarodowych, wskazać
głównych aktorów, mechanizmy, skutki

SEU_K2_U01,
SEU_K2_U02

esej, prezentacja

U3

Student potraﬁ zidentyﬁkować i użyć przyswojonych
teorii i koncepcji w prostym zadaniu z zakresu analizy
konﬂiktu.

SEU_K2_U01,
SEU_K2_U02

esej, prezentacja

SEU_K2_K02

esej, prezentacja

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.2F0.604dd4df4e120.22

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
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4

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_K2_W03

prezentacja
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Umiejętności – Student potraﬁ:
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

U1

SEU_K2_U02

prezentacja

SEU_K2_K03

prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
ma świadomość poziomu własnej wiedzy
i umiejętności, rozumie potrzebę uczenia się przez
całe życie w zakresie europeistyki

K1

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

Forma aktywności studenta
seminarium

45

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie eseju

30

przygotowanie referatu

30

analiza problemu

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.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe
Aktorzy i instytucje architektiry bezpieczeństwa Europy po zimnnej wojnie

1.

Kluczowe perspektywy badawcze w zakresie bezpieczeństwa europejskiego po
zimnej wojnie

W1, U1, K1

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

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
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Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
oral presentation and class paper

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.2F0.604dc5a2015ca.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
egzamin

Liczba
punktów ECTS
2.0

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:

Sylabusy
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W1

W2

current paradigms of museology and its main
dillemma

SEU_K2_W01,
SEU_K2_W02,
SEU_K2_W03,
SEU_K2_W05,
SEU_K2_W06

projekt

principles of heritage interpretation in museums and
other heritage sites

SEU_K2_W01,
SEU_K2_W02,
SEU_K2_W03,
SEU_K2_W04,
SEU_K2_W06

projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

student is able to conduct meaningful interpretive
process of a small scale exhibition or a site

SEU_K2_U01,
SEU_K2_U03,
SEU_K2_U05

projekt

U2

student is able to participate in debates about
heritage and museums

SEU_K2_U02,
SEU_K2_U05

projekt

SEU_K2_K01,
SEU_K2_K02

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

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.

History of museums and deﬁnition of heritage. Changes in the paradigm.

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 sytuacyjna, 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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Interpretation of heritage
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia europejskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEUS.2F0.604dc56746bfa.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
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

SEU_K2_W01,
SEU_K2_W03,
SEU_K2_W05,
SEU_K2_W06

projekt
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SEU_K2_W03,
SEU_K2_W05,
SEU_K2_W06

projekt

U1

SEU_K2_U02,
SEU_K2_U03,
SEU_K2_U04,
SEU_K2_U05

projekt

U2

SEU_K2_U02,
SEU_K2_U03

projekt

SEU_K2_K02,
SEU_K2_K03,
SEU_K2_K04

projekt

W2
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

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

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

W1, W2

2.

W1, W2, U1, U2, K1

3.

W1, W2, U1, U2, 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
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.2F0.6050802266c0c.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 socjologiczne, Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

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

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4

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_K2_W01,
SEU_K2_W02,
SEU_K2_W03

zaliczenie na ocenę

W2

Student rozumie proces integracji europejskiej
zarówno w perspektywie historucznej jak
i współczesnej.

SEU_K2_W01,
SEU_K2_W06

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_K2_U01,
SEU_K2_U02,
SEU_K2_U03

zaliczenie na ocenę

U2

Student potraﬁ argumentować własne stanowisko
i logicznie je uzasadniać, w odniesieniu
do transformacji UE.

SEU_K2_U02,
SEU_K2_U03

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_K2_K02,
SEU_K2_K03

zaliczenie na ocenę

K2

Student potraﬁ precyzyjnie określać cele, planować
działania, zarówno w wymiarze indywidualnym jak
i grupowym

SEU_K2_K03

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 eseju

15

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

analiza problemu

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
105

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.

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:
udział w badaniach, analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium

zaliczenie na ocenę

prezentacja

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.2F0.605077760b064.22

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 socjologiczne, Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie,
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
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:
W1

Podstawowe pojęcia z zakresu socjologii miasta

SEU_K2_W01,
SEU_K2_W02,
SEU_K2_W05

zaliczenie na ocenę

W2

Student zna i rozumie, na czym polega
wielokulturowość miast i ochrona ich kulturowego
dziedzictwa.

SEU_K2_W02,
SEU_K2_W03

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_K2_W03,
SEU_K2_W05

zaliczenie na ocenę

W4

Student ma zaawansowaną wiedzę o metodach
i narzędziach badawczych oraz technikach zbierania
i analizy danych

SEU_K2_W02

zaliczenie na ocenę

W5

Student ma rozszerzoną wiedzę na temat różnych
form struktur społecznych i instytucji społeczeństwa
obywatelskiego oraz wzajemnych powiązań między
nimi

SEU_K2_W03

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_K2_U02

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_K2_U02,
SEU_K2_U05

zaliczenie na ocenę

SEU_K2_K02,
SEU_K2_K03

zaliczenie na ocenę

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 ćwiczeń

10

przygotowanie eseju

10

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

Sylabusy
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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.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe
Wprowadzenie do socjologii i antropologii miasta.

1.

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 urbanistyczny 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 i
zdarzeń destrukcyjnych.

W3, W5, U1, U2

12.

Współczesne zjawiska społeczne, mobilność i migracje w kontekście budowania
dziedzictwa kulturowego w miastach

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Aktywny udział w zajęciach, 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.2F0.605076c96745a.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Pedagogika

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0188Interdyscyplinarne programy i kwaliﬁkacje
związane z edukacją

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
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_K2_W02,
SEU_K2_W03

zaliczenie na ocenę

W2

Student zna i rozumie mechanizmy wpływu
społecznego i modelowania społecznego

SEU_K2_W01,
SEU_K2_W02,
SEU_K2_W03

zaliczenie na ocenę

W3

Student zna i rozumie strategie i kierunki rozwoju
polityki edukacji na lata 2021-2027

SEU_K2_W01,
SEU_K2_W02

zaliczenie na ocenę

SEU_K2_U02,
SEU_K2_U05

zaliczenie na ocenę

SEU_K2_K02,
SEU_K2_K03

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

przygotowanie do zajęć

15

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

10

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

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

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

Sylabusy
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6.

Kompetencje kluczowe - kompetencje przyszłości

W1, W2, W3, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, 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

239 / 415

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.2F0.604f064be15f7.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Niemiecki

Poziom kształcenia
drugiego 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 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4

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_K2_W05,
SEU_K2_W06

egzamin ustny,
prezentacja

SEU_K2_U02,
SEU_K2_U04

prezentacja

SEU_K2_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

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

30

przygotowanie do egzaminu

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, seminarium, burza mózgów, wykład konwencjonalny, 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 wielokulturowości.
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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.2F0.604b6d1884af0.22

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 socjologiczne

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
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_K2_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_K2_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_K2_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
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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.2F0.6059c9d658125.22

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
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_K2_W01,
SEU_K2_W03

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_K2_W01,
SEU_K2_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_K2_U01,
SEU_K2_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_K2_U01,
SEU_K2_U03

egzamin pisemny / ustny

SEU_K2_K01,
SEU_K2_K02,
SEU_K2_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

248 / 415

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.2F0.604f03a6a95b8.22

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
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 15, wykład: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

C 1. 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
Niemiec20/21;problemy cywilizacyjne, społeczne,
polityczne Niemiec20/21;uwarunkowania procesów
zachodzących na kontynencie europejskim
w powiązaniu z sytuacją Niemiec w XX i XXI wieku

SEU_K2_W01,
SEU_K2_W02,
SEU_K2_W05,
SEU_K2_W06

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja, egzamin
pisemny / ustny

SEU_K2_U01,
SEU_K2_U02,
SEU_K2_U03

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja, egzamin
pisemny / ustny

SEU_K2_K02

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja, 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;wykrywać zależności
między poszczególnymi procesami społecznymi,
kulturowymi, politycznymi, historycznymi
i ekonomicznymi na obszarze Europu 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 WŚ
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 aUSA;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 równoległy. Dwa państwa niemieckie po obu stronach żelaznej kurtyny

7.

W1, U1, K1
Niemcy i marka ''Trabant''

8.

Społeczeństwo zachodnioniemieckie i wschodnioniemieckie

W1, U1, K1

9.

Polityka zagraniczna dwóch państw niemieckich w XX wieku

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, egzamin pisemny / ustny exam

Wymagania wstępne i dodatkowe
Wymagań wstępnych brak. Warunkiem zaliczenia kursu jest uczestnictwo w zajęciach z mozliwością 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.2F0.604dccde9d65a.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
Filozoﬁa

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4

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_K2_W03

esej, egzamin pisemny /
ustny
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Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

SEU_K2_U02

esej, egzamin pisemny /
ustny

SEU_K2_K01

esej, egzamin pisemny /
ustny

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 konwersatoryjny, dyskusja

Sylabusy

253 / 415

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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Pensiero politico europeo
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia europejskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEUS.2F0.604dd101b391c.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Włoski

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
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_K2_W02

egzamin ustny,
prezentacja

SEU_K2_U01,
SEU_K2_U02

egzamin ustny,
prezentacja

SEU_K2_K03

egzamin ustny,
prezentacja

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 ćwiczeń

15

przygotowanie projektu

30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

15

przygotowanie do egzaminu

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.

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

Sylabusy
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4.

Il concetto del nazionalismo del XIX e del XX secolo in rapporto con l`idea degli
Stati Uniti d`Europa

W1, U1, K1

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, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenia przedmiotowe, metody elearningowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia

prezentacja

Studenti non frequentanti sono pregati di concordare con la docente il
programma dell`esame.

wykład

egzamin 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.2F0.6050757f478ad.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
Pedagogika

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0188Interdyscyplinarne programy i kwaliﬁkacje
związane z edukacją

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: 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:
W1

Sylabusy

Student zna i rozumie założenia polityki edukacyjnej
UE oraz Polskiego systemu edukacyjnego

SEU_K2_W01

zaliczenie na ocenę
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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_K2_W03

zaliczenie na ocenę

SEU_K2_U02,
SEU_K2_U03,
SEU_K2_U05

zaliczenie na ocenę

SEU_K2_K02,
SEU_K2_K03,
SEU_K2_K04

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 do ćwiczeń

10

przygotowanie eseju

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

przygotowanie do zajęć

10

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

badania terenowe

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.

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, metoda projektów, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium

zaliczenie na ocenę

aktywny udział w zajęciach

wykład

zaliczenie na ocenę

prezentacja

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.2F0.604b2dd367098.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

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
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_K2_W05

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_K2_U04

esej, prezentacja

SEU_K2_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.2F0.6059cb0caf083.22

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
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
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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_K2_W01,
SEU_K2_W03,
SEU_K2_W05,
SEU_K2_W06

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_K2_U01,
SEU_K2_U03

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_K2_U01,
SEU_K2_U02,
SEU_K2_U03

egzamin pisemny / ustny

SEU_K2_K01,
SEU_K2_K02,
SEU_K2_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

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

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

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.2F0.604f07022b055.22

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
Filozoﬁa

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, 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 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 najistotniejsze dylematy
współczesnej cywilizacji, ze szczególnym
uwzględnieniem problemów współczesnej Europy przede wszystkim w odniesieniu do problemów
cywilizacyjnych, społecznych, politycznych
i ekonomicznych. Absolwent zna i rozumie w stopniu
pogłębionym uwarunkowania procesów zachodzących
obecnie na kontynencie europejskim, w szczególności
dotyczących problematyki wielokulturowości i kultury
smaku.

SEU_K2_W05,
SEU_K2_W06

egzamin ustny,
prezentacja

SEU_K2_U02

egzamin ustny,
prezentacja

SEU_K2_K02,
SEU_K2_K03

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 wytworów kultury, w szczególności kultury
smaku, a także zjawiska wielokulturowości.

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, w szczególności zjawiska
wielokulturowości oraz kultury smaku.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

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.

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, seminarium, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją
multimedialną, dyskusja, konsultacje
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Zaliczenie ćwiczeń: aktywna obecność na zajęciach, aktywne
egzamin ustny, prezentacja dyskutowanie omawianych problemów i tekstów, wygłoszenie
referatu (przygotowanie prezentacji). Kurs kończy egzamin ustny.
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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.2F0.604dc83d652bf.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 sztuce

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0200Programy i kwaliﬁkacje związane ze sztuką i
przedmiotami humanistycznymi nieokreślone dalej

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4

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_K2_W06

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_K2_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_K2_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_K2_U03

projekt, prezentacja

SEU_K2_K02

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

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

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, 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.2F0.604b43699a4ec.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Angielski

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
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

G1

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:
W1

Sylabusy

SEU_K2_W02

egzamin pisemny
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W2

SEU_K2_W06

egzamin pisemny

U1

SEU_K2_U03

egzamin pisemny

U2

SEU_K2_U05

egzamin pisemny

SEU_K2_K03

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

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

30

analiza aktów normatywnych

30

analiza orzecznictwa

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.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe

1.

W1, W2, U1, U2, K1

2.

W1, W2, U1, U2, K1

3.

W1, W2, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny

I. multiple choice test concerning the material from the lectures (no
additional materials are allowed during this part), II. case analysis
concerning a judgment of the ECtHR (during this part all materials can be
used).
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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.2F0.604f07cdc0d4f.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
Filozoﬁa

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4

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 najistotniejsze dylematy
związane z problematyką tożsamości i tolerancji
z perspektywy ﬁlozoﬁcznej, kulturowej czy społecznej.
Zna rózne modele tolerancji. Dostrzega konieczność
istnienia tolerancji i pluralizmu w społeczeństwie.

SEU_K2_W05,
SEU_K2_W06

egzamin ustny,
prezentacja

SEU_K2_U02

prezentacja

SEU_K2_K02,
SEU_K2_K03

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
zjawiska tolerancji i pluralizmu.

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
bezpośrednio lub pośrednio z Europą dotyczące
problematyki tolerancji.

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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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.
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
W1, U1, K1
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
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, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, 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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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.2F0.604b4730257cb.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

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
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

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

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_K2_W06

projekt, zaliczenie,
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_K2_W02

projekt, zaliczenie,
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_K2_U06

projekt, zaliczenie,
cząstkowe kolokwia

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_K2_U01,
SEU_K2_U02,
SEU_K2_U03

projekt, zaliczenie,
cząstkowe kolokwia

SEU_K2_K02

projekt

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
Forma aktywności studenta
ćwiczenia

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
30
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wykład

30

analiza źródeł historycznych

3

analiza problemu

3

poznanie terminologii obcojęzycznej

2

przeprowadzenie badań literaturowych

3

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

Przygotowywanie projektów

2

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
115

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, U1, U2

3.

relacje genderowe (wzorce, relacje władzy, produkcja i konsumpcja, relacje
emocjonalne, kulturalne i artystyczne)

W1, W2, U1, U2, K1

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

Sylabusy
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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, metoda sytuacyjna, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny,
wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, gra dydaktyczna, analiza przypadków, metody e-learningowe, grywalizacja,
ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia

projekt, zaliczenie, cząstkowe kolokwia

ocena dostateczna

wykład

projekt

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.2F0.5cb097246863b.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
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_K2_W02

prezentacja, egzamin
pisemny / ustny

W2

EK1: student posiada uporządkowaną i pogłębioną
wiedzę dotyczącą terminologii używanej w naukach
humanistycznych i społecznych (K2 W03 + +)

SEU_K2_W01

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_K2_U02

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_K2_U01

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_K2_U06
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 +)

SEU_K2_K01,
SEU_K2_K02

prezentacja, egzamin
pisemny / ustny

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie projektu

30

przygotowanie do egzaminu

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

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:
metoda projektów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, metody e-learningowe
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.2F0.604b461fd6d37.22

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
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

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_K2_W01

zaliczenie pisemne

W2

w pogłębionym stopniu, konstrukcję, zasady działania
i funkcje systemów i instytucji funkcjonujących
w przestrzeni kontynentu europejskiego, a właściwych
dla studiowanego kierunku

SEU_K2_W03

zaliczenie pisemne

U1

korzystać z posiadanej wiedzy z dyscyplin właściwych
dla kierunku aby formułować, analizować,
prognozować i rozwiązywać problemy badawcze
SEU_K2_U01
dotyczące kontynentu europejskiego, także złożone
i nietypowe, dobierając do tego odpowiednie metody
i narzędzia badawcze a także odpowiednie techniki ICT

zaliczenie pisemne

U2

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_K2_U02

zaliczenie pisemne

SEU_K2_K03

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

myślenia i działania w sposób twórczy
i przedsiębiorczy wykorzystując wiedzę i umiejętności
nabyte w toku studiów

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

15

analiza wymagań

1

przygotowanie do ćwiczeń

10

przygotowanie do testu zaliczeniowego

10

przygotowanie do zajęć

10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

7

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

7

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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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, W2, U1, U2, K1

2.

Podstawowe pojęcia dotyczące wyborów.

W1, W2, U1, U2, K1

3.

Zasady przeprowadzania wyborów w wybranych krajach swiata - porównanie.

W1, W2, U1, U2, K1

4.

Metody przeliczania głosów na mandaty

W1, W2, U1, U2, K1

5.

Kampania wyborcza, sondaże, rola mediów

W1, W2, U1, U2, K1

6.

Niebezpieczeństwo wypaczenia wyników wyborów i oszustw wyborczych

W1, W2, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną,
dyskusja, analiza przypadków, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność na zajęciach (min. 80%) + test końcowy
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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.2F0.604b36d153bc5.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

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
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_K2_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_K2_U02

esej, prezentacja

SEU_K2_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

289 / 415

Wymagania wstępne i dodatkowe
no requirements

Sylabusy

290 / 415

Zagłada Żydów w Polsce
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia europejskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEUS.2F0.604b377c12f2d.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

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
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_K2_W01

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_K2_U04

esej, prezentacja

SEU_K2_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

292 / 415

Wymagania wstępne i dodatkowe
no requirements

Sylabusy

293 / 415

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.2F0.622fbc3323b15.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego 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

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

zapoznanie studentów z ważniejszymi postaciami węgierskiej polityki w XIX i XX wieku zaznajomienie słuchaczy
z głównymi aspektami polityki węgierskiej (wewnętrznej i zagranicznej) w XX 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 zna: - najważniejsze deﬁnicje regionu Europu
Środkowej, - najważniejsze wydarzenia historyczne
kształtujące Europę Środkową jako całość oraz
podstawowe dane dotyczące poszczególnych krajów, pojęcie i deﬁnicje nacjonalizmu.

SEU_K2_W01,
SEU_K2_W02

egzamin ustny, esej,
prezentacja

SEU_K2_U02,
SEU_K2_U05

egzamin ustny, esej,
prezentacja

SEU_K2_K02,
SEU_K2_K03

egzamin ustny, esej,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

-rozumie zmiany jakie zaszły w dziejach Węgier w XX
wieku, - interpretuje najważniejsze idee związane
z Europą Środkową (geopolityka, nacjonalizm), analizuje czynniki wpływające na rozwój świadomości
środkowoeuropejskiej, - wyróżnia podobieństwa
i różnice w rozwoju państw Europy Środkowej.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

- rozumie potrzebę ciągłego rozwoju i dokształcania
się - ma świadomość potrzeby lepszego rozumienia
swojego otoczenia społecznego i kulturowego docenia tradycję i dziedzictwo Europy Środkowej
i wpływu Węgier na to dziedzictwo, - umiejętnie
porusza się w środkowoeuropejskim obszarze
kulturowym

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

20

wykład

10

analiza źródeł historycznych

15

przygotowanie do egzaminu

20

przygotowanie do ćwiczeń

15

przygotowanie eseju

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

295 / 415

Państwo dualistyczne
Problemy narodowościowe i społeczne Korony św. Stefana w XIX w.
Przyczyny rozpadu Austro-Węgier
Okres międzywojenny, Węgierska Republika Rad i "biały terror"
Węgry w okresie II wojnie światowej (Węgrzy a komunizm, Sandor Marai, Istvan
Bibó)
1.

W1, U1, K1

Dominacja sowiecka po 1945 (Niezależna Partia Drob. Rolników)
Rewolucja 1956 roku na Węgrzech. Represje po rewolucji
Kadaryzm. Gulaszowy komunizm
Stosunki polsko-węgierskie w XX wieku
Polityka zagranicza Węgier w XX wieku

Geopolityka Węgier w XX wieku (turanizm, euroazjanizm, Jobbik)
Fidesz - rozwój programu politycznego
Fenomen stosunków rosyjsko-węgierskich w XX połowie XX wieku.

2.

W1, U1, K1

Stosunki chińsko-węgierskie w XX wieku.
Inne zjawiska społeczne na Węgrzech w XX wieku (eugenika, neopoganizm,
samobójstwa)

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
dyskusja, wykład konwersatoryjny, wykład konwencjonalny, burza mózgów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium

esej, prezentacja

esej prezentacja

wykład

egzamin ustny

egzamin ustny

Wymagania wstępne i dodatkowe
Student powinien posiadać podstwową wiedzę z historii Polski i Europy Środkowej w XX wieku
Powinien znać podstawową termnologię z zakresu politologii (nacjonalizm, liberalizm, totalitaryzm i autorytaryzm).

Sylabusy

296 / 415

Żydzi w Krakowie - historia i kultura
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia europejskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEUS.2F0.604b38b8491d0.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

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
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_K2_W01

esej, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy

297 / 415

Student is able to independently assess the
importance and impact of the historical events on
contemporary society.

U1

SEU_K2_U02

esej, prezentacja

SEU_K2_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

298 / 415

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.2F0.6059cc49e0dbc.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Rosyjski

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
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_K2_W01,
SEU_K2_W05,
SEU_K2_W06

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_K2_W01,
SEU_K2_W03,
SEU_K2_W05,
SEU_K2_W06

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_K2_U01,
SEU_K2_U02,
SEU_K2_U03,
SEU_K2_U04

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_K2_U02,
SEU_K2_U05

esej, prezentacja,
egzamin pisemny / ustny

SEU_K2_K01,
SEU_K2_K02

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
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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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English for European Studies B2+
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia europejskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEUS.2F0.623af0805fc4e.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Językoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0231Nauka języków

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 30

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 30

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 30

Sylabusy
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Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
14.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Rozwijanie umiejętności rozumienia i analizy tekstów ustnych i pisemnych właściwych dla studiowanego
kierunku.

C2

Rozwijanie umiejętności wypowiadania się w formie ustnej i pisemnej na tematy związane ze studiowanym
kierunkiem.

C3

Rozwijanie znajomości słownictwa właściwego dla studiowanego kierunku.

C4

Rozwijanie umiejętności prowadzenia interakcji ustnej i pisemnej.

C5

Rozwijanie umiejętności mediacji językowej w komunikacji ustnej i pisemnej.

C6

Rozwijanie umiejętności kontynuowania samodzielnego kształcenia językowego.

C7

Rozwijanie kompetencji pozajęzykowych umożliwiających uczestnictwo w życiu akademickim i zawodowym.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

słownictwo specjalistyczne właściwe dla studiowanego
kierunku studiów w zakresie pozwalającym na w miarę
swobodne użycie języka w mowie i piśmie

SEU_K2_W03,
SEU_K2_W05,
SEU_K2_W06

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

W2

rodzaje tekstów ustnych i pisemnych właściwych dla
studiowanego kierunku

SEU_K2_W03,
SEU_K2_W05,
SEU_K2_W06

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

W3

potrzebę uczenia się przez całe życie oraz sposoby
samokształcenia językowego w celu osiągnięcia
sukcesu zawodowego

SEU_K2_W03,
SEU_K2_W05,
SEU_K2_W06

zaliczenie na ocenę

W4

elementy języka akademickiego właściwego dla
studiowanego kierunku

SEU_K2_W03,
SEU_K2_W05,
SEU_K2_W06

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

U1

zrozumieć główne treści wykładów i innych
wypowiedzi na tematy związane z życiem zawodowym
i akademickim

SEU_K2_U02,
SEU_K2_U03,
SEU_K2_U05,
SEU_K2_U06

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

U2

zrozumieć główne treści artykułów naukowych
i popularnonaukowych oraz innych wypowiedzi
pisemnych właściwych dla studiowanego kierunku

SEU_K2_U02,
SEU_K2_U03,
SEU_K2_U05,
SEU_K2_U06

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

U3

wyrazić w formie pisemnej i ustnej opinie na tematy
związane ze studiowanym kierunkiem i poprzeć je
argumentami

SEU_K2_U02,
SEU_K2_U03,
SEU_K2_U05,
SEU_K2_U06

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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U4

SEU_K2_U02,
streścić teksty, wykłady lub inne wystąpienia związane SEU_K2_U03,
SEU_K2_U05,
ze studiowanym kierunkiem
SEU_K2_U06

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

U5

opisać i zinterpretować dane przedstawione w formie
graﬁcznej

SEU_K2_U02,
SEU_K2_U03,
SEU_K2_U05,
SEU_K2_U06

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

U6

napisać tekst o charakterze akademickim i/lub
zawodowym właściwy dla studiowanego kierunku

SEU_K2_U02,
SEU_K2_U03,
SEU_K2_U05,
SEU_K2_U06

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

U7

przedstawić zagadnienia związane ze studiowanym
kierunkiem wypowiedziach ustnych różnego typu, np.
w wystąpieniach publicznych, rozmowach formalnych
i nieformalnych

SEU_K2_U02,
SEU_K2_U03,
SEU_K2_U05,
SEU_K2_U06

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

U8

prowadzić interakcję ustną i pisemną w typowych
sytuacjach zawodowych i w środowisku akademickim

SEU_K2_U02,
SEU_K2_U03,
SEU_K2_U05,
SEU_K2_U06

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

U9

stosować mediację językową w komunikacji ustnej
i pisemnej

SEU_K2_U02,
SEU_K2_U03,
SEU_K2_U05,
SEU_K2_U06

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

samodzielnie rozwijać kompetencje językowe

SEU_K2_U02,
SEU_K2_U03,
SEU_K2_U05,
SEU_K2_U06

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

przygotować się do procesu rekrutacji

SEU_K2_U02,
SEU_K2_U03,
SEU_K2_U05,
SEU_K2_U06

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

U10

U11

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

współdziałania w grupie, akceptując różnorodność
postaw i opinii oraz budując relacje oparte
na poszanowaniu wielokulturowości

SEU_K2_K04

zaliczenie na ocenę

K2

wzięcia udziału w życiu akademickim, zawodowym
i społecznym, dzieląc się wiedzą i popularyzując
wiedzę

SEU_K2_K03,
SEU_K2_K04

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

K3

interpretacji i oceny informacji i argumentów,
wyciągania wniosków, rozpoznawania stanowisk oraz
do prezentacji własnego punktu widzenia w sposób
spójny i zrozumiały

SEU_K2_K02

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

K4

wzięcia udziału w procesie rekrutacji

SEU_K2_K04

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Semestr 1

Forma aktywności studenta

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
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lektorat

30

poznanie terminologii obcojęzycznej

20

przygotowanie do testu zaliczeniowego

10

przygotowanie do zajęć

10

Przygotowanie prac pisemnych

10

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 2

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

lektorat

30

poznanie terminologii obcojęzycznej

20

przygotowanie do testu zaliczeniowego

10

przygotowanie do zajęć

10

Przygotowanie prac pisemnych

10

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 3

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

lektorat

30

poznanie terminologii obcojęzycznej

20

Sylabusy
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przygotowanie do testu zaliczeniowego

10

przygotowanie do zajęć

10

Przygotowanie prac pisemnych

10

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 4
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
lektorat

30

poznanie terminologii obcojęzycznej

20

przygotowanie do testu zaliczeniowego

10

przygotowanie do zajęć

10

Przygotowanie prac pisemnych

10

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
14.0

Liczba 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 wybranych kierunkowych wykładów i wystąpień.

W1, W2, W4, U1, U10,
U4, U9, K3

2.

Analiza wybranych kierunkowych artykułów naukowych i popularnonaukowych.

W1, W2, W4, U10, U2,
U4, U9, K3

3.

Tworzenie tekstów akademickich i właściwych dla studiowanego kierunku:
discursive essay, business e-mail, describing graphs and diagrams, article.

W2, W4, U10, U11, U3,
U4, U5, U6, U8, U9, K1,
K2, K3, K4

Sylabusy
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4.

Wypowiedź ustna o charakterze akademickim/ zawodowym związanym ze
studiowanym kierunkiem.

W1, W2, W3, W4, U10,
U11, U3, U4, U5, U7, U8,
U9, K1, K2, K3, K4

5.

Przygotowanie do procesu rekrutacji, związanego z ubieganiem się o pracę (staż,
grant).

W1, W3, U1, U10, U11,
U3, U6, U7, U8, U9, K1,
K2, K3, K4

Tematyka i słownictwo specjalistyczne właściwe dla studiowanego kierunku:
W1, W2, W3, W4, U1,
U10, U11, U2, U3, U4,
U5, U6, U7, U8, U9, K1,
K2, K3, K4

- politics of the European Union,
6.
- economy of the European Union ,
- current aﬀairs of the European Union.
Opcjonalnie wybrane zagadnienia gramatyczne związane z realizowanymi
treściami.

7.

W4, U6, K1, K3

Informacje rozszerzone
Semestr 1
Metody nauczania:
konsultacje, metody e-learningowe, rozwiązywanie zadań, analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją
multimedialną, burza mózgów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

lektorat

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Każdy semestr nauki na lektoracie języka obcego kończy się zaliczeniem
na ocenę, a cały kurs egzaminem. Zaliczenie: Zdobycie minimum 60%
punktów możliwych do uzyskania w ciągu semestru z testów (rozumienie
zaliczenie na ocenę ze słuchu, rozumienie tekstu pisanego, użycie słownictwa), prac
pisemnych i wypowiedzi ustnych (wygłoszenie prezentacji, udział w
dyskusji) Obowiązkowa obecność na zajęciach. W semestrze student
może bez usprawiedliwienia opuścić: dwa spotkania.

Semestr 2
Metody nauczania:
konsultacje, metody e-learningowe, rozwiązywanie zadań, analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją
multimedialną, burza mózgów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

lektorat

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Każdy semestr nauki na lektoracie języka obcego kończy się zaliczeniem
na ocenę, a cały kurs egzaminem. Zaliczenie: Zdobycie minimum 60%
punktów możliwych do uzyskania w ciągu semestru z testów (rozumienie
zaliczenie na ocenę ze słuchu, rozumienie tekstu pisanego, użycie słownictwa), prac
pisemnych i wypowiedzi ustnych (wygłoszenie prezentacji, udział w
dyskusji) Obowiązkowa obecność na zajęciach. W semestrze student
może bez usprawiedliwienia opuścić: dwa spotkania.

Semestr 3
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Metody nauczania:
konsultacje, metody e-learningowe, rozwiązywanie zadań, analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją
multimedialną, burza mózgów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

lektorat

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Każdy semestr nauki na lektoracie języka obcego kończy się zaliczeniem
na ocenę, a cały kurs egzaminem. Zaliczenie: Zdobycie minimum 60%
punktów możliwych do uzyskania w ciągu semestru z testów (rozumienie
zaliczenie na ocenę ze słuchu, rozumienie tekstu pisanego, użycie słownictwa), prac
pisemnych i wypowiedzi ustnych (wygłoszenie prezentacji, udział w
dyskusji) Obowiązkowa obecność na zajęciach. W semestrze student
może bez usprawiedliwienia opuścić: dwa spotkania.

Semestr 4
Metody nauczania:
konsultacje, metody e-learningowe, rozwiązywanie zadań, analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją
multimedialną, burza mózgów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

lektorat

Formy zaliczenia

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Każdy semestr nauki na lektoracie języka obcego kończy się
zaliczeniem na ocenę, a cały kurs egzaminem. Zaliczenie: Zdobycie
minimum 60% punktów możliwych do uzyskania w ciągu semestru z
testów (rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu pisanego, użycie
słownictwa), prac pisemnych i wypowiedzi ustnych (wygłoszenie
prezentacji, udział w dyskusji) Obowiązkowa obecność na zajęciach.
W semestrze student może bez usprawiedliwienia opuścić: dwa
spotkania. Egzamin: Składa się z części pisemnej i ustnej.
Warunkiem zaliczenia egzaminu jest uzyskanie minimum 60%
punktów zarówno za część pisemną jak i ustną. Do części ustnej
egzaminu mogą przystąpić studenci, którzy zdali część pisemną.
Ocena końcowa wyliczana jest przez dodanie wyników punktowych
uzyskanych z części pisemnej i ustnej.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Biegłość językowa na poziomie B2 zgodnie ze skalą Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego: znajomość zasad
gramatycznych i leksykalnych koniecznych do osiągnięcia biegłości na poziomie B2 w języku obcym, umiejętność
komunikowania się w mowie i w piśmie w sytuacjach życia codziennego oraz uniwersyteckiego na poziomie B2.

Sylabusy
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English for European Studies C1+
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia europejskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEUS.2F0.623af0806fcde.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Językoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0231Nauka języków

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 30

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 30

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 30
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Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
14.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Doskonalenie umiejętności rozumienia i analizy tekstów ustnych i pisemnych właściwych dla studiowanego
kierunku.

C2

Doskonalenie umiejętności wypowiadania się i prezentowania w formie ustnej i pisemnej zagadnień właściwych
dla studiowanego kierunku.

C3

Rozwijanie słownictwa właściwego dla studiowanego kierunku.

C4

Doskonalenie umiejętności prowadzenia interakcji ustnej i pisemnej.

C5

Doskonalenie umiejętności mediacji językowej w komunikacji ustnej i pisemnej.

C6

Doskonalenie umiejętności kontynuowania samodzielnego kształcenia językowego.

C7

Rozwijanie kompetencji pozajęzykowych umożliwiających uczestnictwo w życiu akademickim i zawodowym.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

słownictwo specjalistyczne właściwe dla studiowanego
kierunku studiów w zakresie pozwalającym
na swobodne użycie języka w mowie i piśmie

SEU_K2_W03,
SEU_K2_W05,
SEU_K2_W06

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

W2

rodzaje tekstów ustnych i pisemnych właściwych dla
studiowanego kierunku

SEU_K2_W03,
SEU_K2_W05,
SEU_K2_W06

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

W3

potrzebę uczenia się przez całe życie oraz sposoby
samokształcenia językowego w celu osiągnięcia
sukcesu zawodowego

SEU_K2_W03,
SEU_K2_W05,
SEU_K2_W06

zaliczenie na ocenę

W4

elementy języka akademickiego właściwego dla
studiowanego kierunku

SEU_K2_W03,
SEU_K2_W05,
SEU_K2_W06

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

U1

zrozumieć złożone treści wykładów i innych
wypowiedzi na tematy związane z życiem zawodowym
i akademickim

SEU_K2_U02,
SEU_K2_U03,
SEU_K2_U05,
SEU_K2_U06

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

U2

zrozumieć złożone treści artykułów naukowych
i popularnonaukowych oraz innych wypowiedzi
pisemnych właściwych dla studiowanego kierunku

SEU_K2_U02,
SEU_K2_U03,
SEU_K2_U05,
SEU_K2_U06

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

U3

wyrazić w formie pisemnej i ustnej opinie na tematy
związane ze studiowanym kierunkiem i poprzeć je
argumentami

SEU_K2_U02,
SEU_K2_U03,
SEU_K2_U05,
SEU_K2_U06

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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U4

streścić dłuższe, złożone teksty i wykłady akademickie
lub inne wystąpienia związane ze studiowanym
kierunkiem

SEU_K2_U02,
SEU_K2_U03,
SEU_K2_U05,
SEU_K2_U06

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

U5

opisać i zinterpretować dane przedstawione w formie
graﬁcznej

SEU_K2_U02,
SEU_K2_U03,
SEU_K2_U05,
SEU_K2_U06

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

U6

napisać tekst o charakterze akademickim i/lub
zawodowym właściwy dla studiowanego kierunku

SEU_K2_U02,
SEU_K2_U03,
SEU_K2_U05,
SEU_K2_U06

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

U7

przedstawić zagadnienia związane ze studiowanym
kierunkiem w wypowiedziach ustnych różnego typu,
np. w wystąpieniach publicznych, rozmowach
formalnych i nieformalnych

SEU_K2_U02,
SEU_K2_U03,
SEU_K2_U05,
SEU_K2_U06

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

U8

prowadzić interakcję ustną i pisemną w typowych
sytuacjach zawodowych i w środowisku akademickim

SEU_K2_U02,
SEU_K2_U03,
SEU_K2_U05,
SEU_K2_U06

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

U9

stosować mediację językową w komunikacji ustnej
i pisemnej

SEU_K2_U02,
SEU_K2_U03,
SEU_K2_U05,
SEU_K2_U06

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

samodzielnie rozwijać kompetencje językowe

SEU_K2_U02,
SEU_K2_U03,
SEU_K2_U05,
SEU_K2_U06

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

przygotować się do procesu rekrutacji

SEU_K2_U02,
SEU_K2_U03,
SEU_K2_U05,
SEU_K2_U06

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

U10

U11

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

współdziałania w grupie, akceptując różnorodność
postaw i opinii oraz budując relacje oparte
na poszanowaniu wielokulturowości

SEU_K2_K04

zaliczenie na ocenę

K2

udziału w życiu akademickim, zawodowym
i społecznym, dzieląc się wiedzą i popularyzując
wiedzę

SEU_K2_K03,
SEU_K2_K04

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

K3

kontynuowania samokształcenia językowego

SEU_K2_K03,
SEU_K2_K04

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

K4

interpretacji i oceny informacji i argumentów,
wyciągania wniosków, rozpoznawania stanowisk oraz
do prezentacji własnego punktu widzenia w sposób
spójny i zrozumiały

SEU_K2_K02

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

K5

wzięcia udziału w procesie rekrutacji

SEU_K2_K04

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Semestr 1

Sylabusy
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Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

lektorat

30

poznanie terminologii obcojęzycznej

20

przygotowanie do testu zaliczeniowego

10

przygotowanie do zajęć

10

Przygotowanie prac pisemnych

10

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 2

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

lektorat

30

poznanie terminologii obcojęzycznej

20

przygotowanie do testu zaliczeniowego

10

przygotowanie do zajęć

10

Przygotowanie prac pisemnych

10

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 3

Forma aktywności studenta
lektorat

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
30
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poznanie terminologii obcojęzycznej

20

przygotowanie do testu zaliczeniowego

10

przygotowanie do zajęć

10

Przygotowanie prac pisemnych

10

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 4
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
lektorat

30

poznanie terminologii obcojęzycznej

20

przygotowanie do testu zaliczeniowego

10

przygotowanie do zajęć

10

Przygotowanie prac pisemnych

10

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
14.0

Liczba 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 wybranych kierunkowych wykładów i wystąpień.

W1, W2, W4, U1, U10,
U4, U9, K3

2.

Analiza wybranych kierunkowych artykułów naukowych i popularnonaukowych.

W1, W2, W4, U10, U2,
U4, U9, K3

Sylabusy
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3.

Tworzenie tekstów akademickich i właściwych dla studiowanego kierunku:
discursive essay, business e-mail, describing graphs and diagrams, article.

W2, W4, U10, U11, U3,
U4, U5, U6, U8, U9, K1,
K2, K3, K4

4.

Wypowiedź ustna o charakterze akademickim/ zawodowym związana ze
studiowanym kierunkiem.

W1, W2, W3, W4, U10,
U11, U3, U4, U5, U7, U8,
U9, K1, K2, K3, K4

5.

Przygotowanie do procesu rekrutacji, związanego z ubieganiem się o pracę (staż,
grant).

W1, W3, U1, U10, U11,
U3, U6, U7, U8, U9, K1,
K2, K3, K4, K5

Tematyka i słownictwo specjalistyczne właściwe dla studiowanego kierunku:
W1, W2, W3, W4, U1,
U10, U11, U2, U3, U4,
U5, U6, U7, U8, U9, K1,
K2, K3, K4

- politics of the European Union ,
6.
- economy of the European Union,
- current aﬀairs of the European Union.
Opcjonalnie wybrane zagadnienia gramatyczne związane z realizowanymi
treściami.

7.

W4, U6, K1, K3

Informacje rozszerzone
Semestr 1
Metody nauczania:
konsultacje, metody e-learningowe, rozwiązywanie zadań, analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją
multimedialną, burza mózgów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

lektorat

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Każdy semestr nauki na lektoracie języka obcego kończy się zaliczeniem
na ocenę, a cały kurs egzaminem. Zaliczenie: Zdobycie minimum 60%
punktów możliwych do uzyskania w ciągu semestru z testów (rozumienie
zaliczenie na ocenę ze słuchu, rozumienie tekstu pisanego, użycie słownictwa), prac
pisemnych i wypowiedzi ustnych (wygłoszenie prezentacji, udział w
dyskusji) Obowiązkowa obecność na zajęciach. W semestrze student
może bez usprawiedliwienia opuścić: dwa spotkania.

Semestr 2
Metody nauczania:
konsultacje, metody e-learningowe, rozwiązywanie zadań, analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją
multimedialną, burza mózgów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

lektorat

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Każdy semestr nauki na lektoracie języka obcego kończy się zaliczeniem
na ocenę, a cały kurs egzaminem. Zaliczenie: Zdobycie minimum 60%
punktów możliwych do uzyskania w ciągu semestru z testów (rozumienie
zaliczenie na ocenę ze słuchu, rozumienie tekstu pisanego, użycie słownictwa), prac
pisemnych i wypowiedzi ustnych (wygłoszenie prezentacji, udział w
dyskusji) Obowiązkowa obecność na zajęciach. W semestrze student
może bez usprawiedliwienia opuścić: dwa spotkania.
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Semestr 3
Metody nauczania:
konsultacje, metody e-learningowe, rozwiązywanie zadań, analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją
multimedialną, burza mózgów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

lektorat

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Każdy semestr nauki na lektoracie języka obcego kończy się zaliczeniem
na ocenę, a cały kurs egzaminem. Zaliczenie: Zdobycie minimum 60%
punktów możliwych do uzyskania w ciągu semestru z testów (rozumienie
zaliczenie na ocenę ze słuchu, rozumienie tekstu pisanego, użycie słownictwa), prac
pisemnych i wypowiedzi ustnych (wygłoszenie prezentacji, udział w
dyskusji) Obowiązkowa obecność na zajęciach. W semestrze student
może bez usprawiedliwienia opuścić: dwa spotkania.

Semestr 4
Metody nauczania:
konsultacje, metody e-learningowe, rozwiązywanie zadań, analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją
multimedialną, burza mózgów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

lektorat

Formy zaliczenia

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Każdy semestr nauki na lektoracie języka obcego kończy się
zaliczeniem na ocenę, a cały kurs egzaminem. Zaliczenie: Zdobycie
minimum 60% punktów możliwych do uzyskania w ciągu semestru z
testów (rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu pisanego, użycie
słownictwa), prac pisemnych i wypowiedzi ustnych (wygłoszenie
prezentacji, udział w dyskusji) Obowiązkowa obecność na zajęciach.
W semestrze student może bez usprawiedliwienia opuścić: dwa
spotkania. Egzamin: Składa się z części pisemnej i ustnej.
Warunkiem zaliczenia egzaminu jest uzyskanie minimum 60%
punktów zarówno za część pisemną jak i ustną. Do części ustnej
egzaminu mogą przystąpić studenci, którzy zdali część pisemną.
Ocena końcowa wyliczana jest przez dodanie wyników punktowych
uzyskanych z części pisemnej i ustnej.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Biegłość językowa na poziomie C1 zgodnie ze skalą Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego: znajomość zasad
gramatycznych i leksykalnych koniecznych do osiągnięcia biegłości na poziomie C1 w języku obcym, umiejętność
komunikowania się w mowie i w piśmie w sytuacjach życia codziennego oraz uniwersyteckiego na poziomie C1.

Sylabusy
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Metodyka analizy zjawisk i procesów
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia europejskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
EKSPERT ZJAWISK I PROCESÓW

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEUEZPS.220.5cd42cefaae10.22

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 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest - poprzez przedstawienie podstaw metodyki analizowania zjawisk i procesów społecznych,
kulturowych i politycznych - nauczenie studentów umiejętności rozpoznawania istotnych problemów badań,
stawiania poprawnych pytań badawczych, formułowania hipotez, wyboru odpowiedniej orientacji badawczej,
odpowiedniej metody zebrania, weryﬁkacji i opracowania danych, aż po przeprowadzenie analizy empirycznej
i przygotowanie raportu z badań. W ogólnym sensie kurs dotyczy zbioru normatywnych oraz praktycznych zasad
i sposobów wykonywania pracy naukowej, w szczególności przygotowywania od podstaw projektu badań
naukowych w zakresie dyscyplin właściwych dla studiów europejskich.

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

podstawowe fakty, zjawiska, procesy i zależności
związane z Europą, jak również rozumie ich głębokie
uwarunkowania

SEU_K2_W01,
SEU_K2_W06

egzamin

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

korzystać z posiadanej wiedzy zakresu europeistyki
w celu przeprowadzenia analizy oraz rozwiązywania
SEU_K2_U01
problemów badawczych istotnych dla procesów
i zjawisk europejskich, dobierając do tego odpowiednie
metody i narzędzia badawcze

egzamin

U2

we właściwy sposób zaplanować i przeprowadzić
badania empiryczne, zachowując należną, krytyczną
postawę zarówno wobec danych, wybranych założeń
normatywno-teoretycznych, jak i własnych decyzji
metodologicznych

SEU_K2_U02,
SEU_K2_U04

egzamin

SEU_K2_K02

egzamin

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

krytycznej ewaluacji własnych decyzji
metodologicznych, uznając społeczne znaczenie
wiedzy i nauki w rozwiązywaniu problemów
społecznych, politycznych i ekonomicznych
związanych z Europą

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

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie do egzaminu

30

przygotowanie projektu

50

przeprowadzenie badań empirycznych

30

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.

Typy i charakter zjawisk społecznych

W1, U1, U2, K1

2.

Rodzaje i typy wiedzy. Czym jest nauka?

W1, U1, U2, K1

3.

Integralnoś teoretyczno-metodologiczna badań i analiz danych

W1, U1, U2, K1

Sylabusy
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4.

Podstawowe orientacje poznawcze w naukach społecznych

W1, U1, U2, K1

5.

Typy procedur badawczych i konsekwencje ich stosowania

W1, U1, U2, K1

6.

Etapy procesu badawczego

W1, U1, U2, K1

7.

Zmienne i wskaźniki w procesie badawczym

W1, U1, U2, K1

8.

Metodyka zbierania danych pierwotnych i wtórnych

W1, U1, U2, K1

9.

Wybrane typy analiz ilościowych

W1, U1, U2, K1

10.

Wybrane typy analiz jakościowych

W1, U1, U2, K1

11.

Podstawowe zasady sporzadzenia raportu badawczego

W1, U1, U2, K1

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

Formy zaliczenia
egzamin

Warunki zaliczenia przedmiotu
Analiza fragmentu raportu badawczego

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Administracja publiczna
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia europejskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
EKSPERT ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEUEOSS.220.5cd3d16d72188.22

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 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, konwersatorium: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest wyposażenie studentów w podstawową wiedzę na temat modelowego funkcjonowania
administracji publicznej w Polsce i zapoznanie z jej modelami funkcjonującymi w różnych państwach
europejskich.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

320 / 415

W1

[SEU_K2_W03] Absolwent zna i rozumie
w pogłębionym stopniu, konstrukcję, zasady działania
i funkcje systemów i instytucji funkcjonujących
w przestrzeni kontynentu europejskiego, a właściwych
dla studiowanego kierunku [SEU_K2_W06] Absolwent
zna i rozumie w stopniu pogłębionym społeczne,
historyczne, ekonomiczne, ﬁlozoﬁczne i prawne
uwarunkowania procesów zachodzących obecnie
na kontynencie europejskim

SEU_K2_W03,
SEU_K2_W06

egzamin pisemny

SEU_K2_U03,
SEU_K2_U04

prezentacja

SEU_K2_K01,
SEU_K2_K04

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

[SEU_K2_U03] 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_K2_U04] Absolwent
potraﬁ posługiwać się systemami normatywnymi przy
rozwiązywaniu wybranych problemów dotyczących
Europy w zakresie dyscyplin nauki właściwych dla
studiów europejskich

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

[SEU_K2_K01] 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 [SEU_K2_K04]
Absolwent jest gotów do przestrzegania zasad etyki
zawodowej, rozwijania swego dorobku i pełnienia ról
związanych z zawodem w sposób odpowiedzialny

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

konwersatorium

15

przygotowanie prezentacji multimedialnej

20

zbieranie informacji do zadanej pracy

20

przygotowanie do egzaminu

30

analiza aktów normatywnych

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

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe
- Administracja publiczna, struktura i podział zadań – deﬁnicje.
- Cechy charakterystyczne administracji publicznej
- Mechanizmy i skutki wpływu polityki na AP i sposoby oporu przed tym
zjawiskiem.
- Relacje między polityką a AP (pozycja obywatela w państwie, rola i zakres
swobody samorządu terytorialnego).
- Status urzędników AP i polityków działających w jej strukturach – przykłady
państw europejskich.
- Status urzędników AP i polityków działających w jej strukturach – przykład Polski
analiza: Ustawy o Służbie Cywilnej, Ustawy o Pracownikach samorządowych,
Ustawy o pracownikach urzędów państwowych, Ustawy o służbie zagranicznej)
- Modele kariery w AP (awansowy, pozycyjny, mieszany)
- Politycy i urzędnicy w procesie decyzyjnym. Zależność między urzędnikami
korpusu służby cywilnej a klasą polityków
- Procesy europeizacji AP i zadania krajowej AP z tym związane. Wpływ integracji
europejskiej na służby publiczne: zadania AP państwa w aspekcie członkowstwa w
UE
- Mechanizmy koordynacji działania wewnątrz AP – instytucje odpowiedzialne
- Administracja UE i próby tworzenia European Administrative Space. Analiza
aktów prawnych UE (Europejski Kodeks Dobrej Admnistracji i Porozumienie
Międzyinstytucjonalne)
- Krótka analiza modeli administracji publicznej wybranych państw europejskich:
a/ Wielka Brytania
b/ RFN
c/ Francja
d/ Polska
e/ Hiszpania lub Włochy

1.

W1, U1, K1

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

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny

Egzamin pisemny - test jednokrotnego wyboru

konwersatorium

prezentacja

Przygotowanie i wygłoszenie prezentacji na zadany temat

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obowiązek uczestnictwa w zajęciach konwersatoryjnych z możliwością opuszczenia 1 spotkania. W zależności od ilości
uczestników kursu - przygotowanie krótkiej prezentacji na zadany temat.

Sylabusy
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Dyplomacja publiczna i kulturalna w praktyce
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia europejskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
EKSPERT DYPLOMACJI PUBLICZNEJ I KULTURALNEJ

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEUEDPKS.220.5cd42cf60dae0.22

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
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 15, wykład: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zapoznać studentów z zakresem dyplomacji publicznej i kulturowej jako narzędzia "soft power" w Europie
ze szczególnym uwzględnieniem programów realizowanych przez instytucje europejskie oraz w perspektywie
demokratyzacji życia publicznego.

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 uwarunkowania prowadzenia
obywatelskiej dyplomacji publicznej w kontekście
demokratyzujących się społeczeństw europejskich
student rozumie różnice pomiędzy polityką kulturalną
(międzynarodową), a dyplomacja kulturową student
zna instytucje i programy europejskie umożliwiające
prowadzenie działalności w zakresie dyplomacji
kulturalnej

SEU_K2_W01,
SEU_K2_W03,
SEU_K2_W05,
SEU_K2_W06

zaliczenie pisemne

SEU_K2_U01,
SEU_K2_U03,
SEU_K2_U05

zaliczenie pisemne

SEU_K2_K01,
SEU_K2_K02,
SEU_K2_K03,
SEU_K2_K04

zaliczenie pisemne,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ uczestniczyć w debacie dotyczącej
sytuacji międzynarodowej przy wykorzystaniu
znajomości aktualnych zagadnień polskich
i euroepejskich student potraﬁ zaplanować projekt
wymiany obywatelskiej, projekt rezydencji
artystycznej oraz strategię komunikacyjną wydarzenia
kulturalnego student potraﬁ kompetentnie ocenić
działania zmierzające do stworzenia i rozwinięcia
marki miejsca

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

samodzielnego podejmowania inicjatyw o charakterze
dyplomacji publicznej uczestniczenia w stażach
w instytucjach europejskich wzięcia odpowiedzialności
za własne opinie i sposób ich przekazywania

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

Forma aktywności studenta
warsztaty

15

wykład

15

przygotowanie prezentacji multimedialnej

20

przygotowanie projektu

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

50

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
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. Dyplomacja publiczna i kulturalna – perspektywy, deﬁnicje, ujęcia.
2. Ewolucja struktur organizacyjnych dyplomacji.
3. Dyplomacja UE, rola aktorów transnarodowych i subnarodowych.
4. Soft power. Budowanie siły normatywnej przez Unię Europejską (Arabia
Saudyjska, Japonia, USA).
5. Delegatury UE w państwach trzecich, zrealizowane programy EUNIC.
6. Jako powiedzieć własny kraj. Polska narracja i dyplomacja kulturalna.
7. Instytuty Kultury Polskiej, Instytut Adama Mickiewicza.

1.

W1, U1, K1

8. Współpraca w ramach EUNIC: Instytuty Polskie, Ambasady, EUNIC Global.
8. ESK i partnerstwo miast
9. Rezydencja artystyczne .
10. Marka miejsca, miasta i regionu.
11. Rozmowa z byłymi dyrektorami Instytutów Polskich na temat działalnosci
instytucji i promocji polskiej kultury za granicą (on-line).
14. Podsumowanie zadanych prac i zadań.
15. Ewaluacja.

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

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
Przygotowanie prezentacji dotyczącej współpracy Instytutów Polskich oraz
EUNIC.

warsztaty

prezentacja

wykład

Przygotowanie dokumentów formalnych (zaproszenie, zawiadomienie
zaliczenie pisemne dyplomatyczne, notka prasowa, stanowisko) wybranej ambasady lub
konsulatu.

Sylabusy
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Polityka zagraniczna wybranych państw europejskich
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia europejskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
EKSPERT ZJAWISK I PROCESÓW

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEUEZPS.220.5cd42cef8334c.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 2

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

Kurs poświęcony jest przedstawieniu i poddaniu dyskusji zagadnień źródeł i dynamiki polityki zagranicznej w 20
i 21 wieku w wybranych krajach europejskich. Pierwsza część zajęć (wykłady) poświęcona jest teoretycznym
podejściom do analizy polityki zgranicznej zwłaszcza w kontekście integracji europejskiej oraz chronologicznoproblemowemu przedstawieniu wybranych zagadnień polityk zagranicznych wybranych państw. Podczas ćwiczeń
studenci przedyskutują i zapoznają się z głównymi aspektami polityk zagranicznych 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

zna i rozumie procesy międzynarodowe zachodzące
na kontynencie europejskim oraz wplyw przemian
systemu międzynarodowego na działanie aktorów
międzynarodowych i ich polityk zagranicznych

SEU_K2_W01

egzamin pisemny, esej,
prezentacja

W2

zna podstawowe podejścia teoretyczne do analizy
polityki zagranicznej i stosunków międzynarodowych

SEU_K2_W02

egzamin pisemny, esej,
prezentacja

W3

wyzwania stojące przed politykami zagranicznymi
krajów europejksich w wyniku procesów integracji
europejskiej, a także globalizacji, wyzwań związanych
ze zmianami klimatycznymi i przeobrażeniami
systemu międzynarodowego

SEU_K2_W05

egzamin pisemny, esej,
prezentacja

U1

analizować, prognozować i rozwiązywać problemy
badawcze analizy polityki zgaranicznej
i współczesnych stosunków międzynarodowych oraz
krytycznie wykorzystywac meteriały w celu ich
krytycznej analizy

SEU_K2_U01,
SEU_K2_U02

egzamin pisemny, esej,
prezentacja

U2

potraﬁ przedstawiać opinie i sądy oraz prezentować
wybrane problemy międzynarodowe w formie ustnej
i pisemnej.

SEU_K2_U03,
SEU_K2_U04,
SEU_K2_U05

egzamin pisemny, esej,
prezentacja

SEU_K2_K01,
SEU_K2_K02

egzamin pisemny, esej,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

krytycznej analizy i poszukiwania rozwiązań
problemów społecznych, politycznych i
ekonomicznych w obszarze analizy polityki
zagranicznej

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

ćwiczenia

15

przygotowanie eseju

35

przygotowanie do egzaminu

30

przygotowanie referatu

20

przygotowanie do zajęć

35

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.

Analiza polityki zagranicznej - podstawowe podejścia

W2

2.

Determinanty wewnętrzne polityki zagranicznej

W1, W2, W3, U1, U2

3.

Procesy europeizacji polityki zagranicznej

W1, W2, W3, U1, U2

4.

Kontestacja i upolitycznienie polityki zagranicznej

W1, W2, W3, U1, U2, K1

5.

Ewolucja instrumentów polityki zagranicznej

W1, W2, W3, U1, U2, K1

6.

Analiza polityk zagranicznych wybranych krajów europejskich od końca II wojny
światowej (Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Polska, Irlandia, Szwecja)

W1, W2, W3, U1, U2, K1

7.

Polityka zagraniczna Unii Europejskiej a państwa członkowskie.

W1, W2, W3, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny

pozytywne zalicznei egzaminu

ćwiczenia

esej, prezentacja

pozytywne zaliczenie prezentacji i eseju

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.2E0.5ca756b2af3d0.22

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, Nauki socjologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

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

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
18.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Sylabusy
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Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Głównym celem jest zaawansowana pomoc studentowi w przygotowaniu projektu i napisaniu pracy magisterskiej
z zakresu studiów europejskich

C2

Celem seminarium jest ponadto ukierunkowanie studenta na właściwe decyzje dotyczące projektu pracy
magisterskiej, a zwłaszcza: wybór i zawężenie tematu, określenie problemu i pytań badawczych, doboru
i precyzyjnego określenia metodologii badań, zasad zbierania danych pierwotnych i wtórnych oraz reguł
prowadzenia empirycznej analizy.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

jak analizować i krytycznie interpretować zjawiska
i problemy współczesnych społeczeństw europejskich,
z poszanowaniem europejskiej kultury politycznej
i tożsamości

SEU_K2_W01

wyniki badań, zaliczenie

W2

która terminologia powinna być zastosowana
w naukach humanistycznych i społecznych
w specyﬁcznych projektach magisterskich

SEU_K2_W02

wyniki badań, zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

przygotować, zaprojektować i przeprowadzić badania
stosując odpowiednią metodologię

SEU_K2_U01,
SEU_K2_U06

wyniki badań, zaliczenie

U2

czytać ze zrozumieniem i w krytyczny sposób teksty
z zakresu studiów europejskich, potraﬁąc porównywać
je z tekstami prezentującymi różne punty widzenia
na dany temat - w celu skonfrontowania perspektyw
poznawczych i wyciągnięcia własnych konkluzji

SEU_K2_U02

wyniki badań, zaliczenie

SEU_K2_K02,
SEU_K2_K03

wyniki badań, zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

krytycznej oceny wiedzy składającej się na dorobek
studiów europejskich, przydatnej do rozwiązywania
społecznych, politycznych i ekonomicznych
problemów dotyczących zjawisk i procesów w Europie,
z jednoczesnym kreatywnym podejściem opartym
na wiedzy uzyskanej w czasie studiów

Bilans punktów ECTS
Semestr 2

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

30

przygotowanie projektu

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

90

Sylabusy
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przeprowadzenie badań empirycznych

10

przygotowanie pracy dyplomowej

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
190

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 3

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

30

przeprowadzenie badań literaturowych

30

przygotowanie pracy dyplomowej

150

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
210

ECTS
2.0

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

150

zbieranie informacji do zadanej pracy

50

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
230

ECTS
18.0

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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Wybór i zawężenie tematu badań magisterskich (nauki o polityce, stosunki
międzynarodowe, socjologia polityki, teoria kultury, media, komunikowanie i
propaganda).
Wybór i zawężenie problemu badawczego.
Sztuka zadawania dobrego pytania badawczego.
Problemy z głównym konceptem badań i jego operacjonalizacją.
1.

Zbieranie pierwotnych i wtórnych danych i ich interpretacja.

W1, W2, U1, U2, K1

Wypracowanie odpowiedniego stanowiska teoretycznego w związku z planowaną
metodologią i orientacją poznawczą w badaniach.
Określenie "historii, którą chcę opowiedzieć w swojej pracy magisterskiej" - co
mam nowego i ważnego do powiedzenia na dany temat, jak chcę to zrobić?
Dyskusje z autorami indywidualnych projektów badań i powstających tekstów
rozpraw magisterskich.

Informacje rozszerzone
Semestr 2
Metody nauczania:
dyskusja, seminarium, metoda projektów, analiza przypadków, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia
wyniki badań

Warunki zaliczenia przedmiotu
Weryﬁkacja po przedstawieniu poszczególnych treści pracy, w tym planu
pracy i bibliograﬁi wykorzystanej w pracy.

Semestr 3
Metody nauczania:
analiza przypadków, dyskusja, metoda projektów, seminarium
Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia
wyniki badań

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie po przedstawieniu określonych przez prowadzącego fragmentu
pracy magisterskiej.

Semestr 4
Metody nauczania:
dyskusja, seminarium, metoda projektów, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
seminarium

Sylabusy

Formy zaliczenia
wyniki badań, zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Weryﬁkacja na podstawie przedstawionego całej, końcowej treści
pracy magisterskiej.
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość angielskiego (lub innego obcego) na poziomie umożliwiającym aktywne korzystanie z literatury obcojęzycznej
przy pisaniu pracy magisterskiej.

Sylabusy
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Praktyka public relations
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia europejskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEUS.220.5cd42cf006c47.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego 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
warsztaty: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest zdobycie przez studenta ogólnej wiedzy na temat sektora public relations oraz nabycie
podstawowych umiejętności pr-owca.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Sylabusy

potraﬁ we właściwy sposób dobierać źródła
i informacje w celu dokonania krytycznej oceny
i analizy zjawisk kulturowych i społecznych

SEU_K2_U02

projekt
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Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

rozumie znaczenie społecznej komunikacji oraz
działań na rzecz środowiska społecznego i interesu
publicznego obszaru europejskiego, regionalnego
i lokalnego

SEU_K2_K01

prezentacja

K2

jest gotów do krytycznej oceny odbieranych treści

SEU_K2_K02

projekt, prezentacja

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

Forma aktywności studenta
warsztaty

15

przygotowanie projektu

40

przygotowanie do ćwiczeń

10

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

zbieranie informacji do zadanej pracy

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

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.

Celem kursu jest zapoznanie jego uczestników ze specyﬁką działań public
relations, przyjrzenie się działaniom w zakresie komunikacji podejmowanym przez
instytucje, organizacje i ﬁrmy oraz nabycie praktycznych umiejętności
potrzebnych w pracy specjalisty ds. public relations (w szczególności ćwiczenie
pisania komunikatu prasowego oraz symulacja konferencji prasowej). Kurs będzie
realizowany w formule warsztatowej. Podstawą zaliczenia będzie przygotowanie
praktycznego projektu z zakresu public relations.

U1, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, inscenizacja, dyskusja

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
warsztaty

Formy zaliczenia
projekt, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie publicznych prezentacji,
lektura tekstów, praca pisemna i prezentacja (projekt)

Wymagania wstępne i dodatkowe
nie ma

Sylabusy
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Prawo i postępowanie administracyjne
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia europejskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
EKSPERT ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEUEOSS.220.1559663295.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED

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: 15

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Student zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady
prawa administracyjnego materialnego i ustrojowego.

SEU_K2_W01

egzamin pisemny,
egzamin ustny

W2

Student zna organy biorące udział w postępowaniu
administracyjnym i sądowoadministracyjnym,
powiązania między nimi i poszczególne etapy i cele
każdej z tych procedur.

SEU_K2_W03

egzamin pisemny,
egzamin ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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U1

Student potraﬁ posługiwać się aparatem pojęciowym
właściwym dla prawa administracyjnego oraz dla
procedury administracyjnej i sądowoadministracyjnej.

SEU_K2_U03

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne

U2

Student potraﬁ prawidłowo interpretować treść
regulacji prawnych oraz ich wpływ na zakres działań
podejmowanych przez organy administracji publicznej
i sądy administracyjne.

SEU_K2_U01

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne, kazus

U3

Student potraﬁ wykorzystać zdobytą wiedzę z zakresu
procedury administracyjnej dla osiągania celów
instytucji administrującej, w której pracuje lub celów
pojawiających się w toku prowadzonej samodzielnie
działalności.

SEU_K2_U04

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne, kazus

SEU_K2_K02

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne, kazus

SEU_K2_K03

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne, kazus

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów do samodzielnego myślenia
i aktywnego działania, wyszukując optymalne sposoby
osiągania zakładanych celów w ramach regulacji
prawa administracyjnego oraz postępowania
administracyjnego i sądowoadministracyjnego.

K2

Student jest gotów do prawidłowego identyﬁkowania
i rozwiązywania problemóww związanych
z funkcjonowaniem instytucji administracji publicznej
i pełnioną w niej rolą.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

ćwiczenia

15

przygotowanie do ćwiczeń

60

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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1. Pojęcie i cechy administracji publiczne;
2. Zasady prawa administracyjnego;
3. Źródła prawa administracyjnego;
4. Ustrojowe prawo administracyjne (organ administracji publicznej, podział
terytorialny dla celów administracji publicznej, samorząd, niepubliczne podmioty
wykonujące zadania publiczne, relacje między jednostkami organizacyjnymi
wykonującymi administrację publiczną);
5. Stosunek administracyjnoprawny;
6. Prawne formy działania administracji;
7. System kontroli administracji publicznej;
8. Zakres obowiązywania kodeksu postępowania administracyjnego oraz istota i
zasady ogólne postępowania administracyjnego;
9. Organy administracji publicznej prowadzące postępowanie;
10. Strony oraz pozostałe podmioty postępowania administracyjnego;
11. Rozstrzygnięcia sprawy przez organ I instancji;
12. Postępowanie odwoławcze przed organem II instancji oraz rodzaje
rozstrzygnięć;
13. Podstawy prawne funkcjonowania, pozycja prawna i organizacja sądów
administracyjnych;
14. Podstawowe zasady postępowania sądowo-administracyjnego oraz właściwość
sądów administracyjnych;
15. Strony i uczestnicy postępowania sądowoadministracyjnego;
16. Orzeczenia sądowe, ich zaskarżalność i wykonywanie;
17. Koszty i prawo pomocy w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

1.

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

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

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny, egzamin ustny

Egzamin: pytania testowe i pytania otwarte. Warunkiem
zaliczenia uzyskanie więcej niż 50% punktów. Wyjątkowo,
za zgodą prowadzącego, egzamin ustny.

ćwiczenia

zaliczenie pisemne, zaliczenie
ustne, kazus

Zaliczenie: pytania testowe i kazus(y). Warunkiem
zaliczenia jest uzyskanie więcej niż 50% punktów.
Wyjątkowo, za zgodą prowadzącego, zaliczenie ustne.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na ćwiczeniach (dopuszczalne maksymalnie dwie nieobecności), pozytywne zaliczenie kolokwium z ćwiczeń, aby
zdawać egzamin. Prerekwizyt: Wstęp do prawa, Wstęp do prawoznawstwa, Podstawy wiedzy o państwie i prawie lub inny
przedmiot o tym zakresie tematycznym.

Sylabusy
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Prawo dyplomatyczne i konsularne
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia europejskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
EKSPERT DYPLOMACJI PUBLICZNEJ I KULTURALNEJ

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEUEDPKS.220.5cac67cc175ad.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED

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: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Omówienie podstawowych zagadnień z zakresu prawa dyplomatycznego i konsularnego, ze ze szczególnym
uwzględnieniem praktyki Unii Europejskiej.

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 w stopniu pogłębionym fakty,
zjawiska i zależności związane z prawem i praktyką
dyplomatyczną i konsularną

SEU_K2_W01

zaliczenie, egzamin
pisemny / ustny
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W2

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu, funkcję,
konstrukcję, zasady działania i podstawowe instytucje SEU_K2_W03
z zakresu prawa dyplomatycznego i konsularnego

zaliczenie, egzamin
pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ korzystać z posiadanej wiedzy
z zakresu prawa dyplomatycznego i konsularnego aby
formułować, analizować, prognozować i rozwiązywać
problemy badawcze dotyczące kontynentu
europejskiego i stosunków międzynarodowych

SEU_K2_U01

zaliczenie, egzamin
pisemny / ustny

U2

Student potraﬁ komunikować się i prowadzić debatę
na tematy związane z prawem dyplomatycznym
i konsularnym

SEU_K2_U03

zaliczenie, egzamin
pisemny / ustny

K1

Student jest gotów do do krytycznej oceny
odbieranych treści i uznaje znaczenie wiedzy i nauki
z zakresu prawa dyplomatycznego i konsularnego w rozwiązywaniu problemów społecznych,
politycznych i ekonomicznych związanych
bezpośrednio lub pośrednio z Europą - w wymarze
międzynarodowym, regionalnym czy lokalnym

SEU_K2_K02

zaliczenie, egzamin
pisemny / ustny

K2

Student jest gotów do do myślenia i działania
w sposób twórczy i przedsiębiorczy wykorzystując
wiedzę i umiejętności z zakresu prawa
dyplomatycznego i konsularnego

SEU_K2_K03

zaliczenie, egzamin
pisemny / ustny

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 do ćwiczeń

60

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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1) Geneza prawa dyplomatycznego i konsularnego. Zagadnienia wprowadzające.
2) Nawiązywanie stosunków dyplomatycznych i konsularnych.
3) Zakres czasowy wykonywania funkcji przez dyplomatów i konsulów.
4) Reguły precedencji w stosunkach dyplomatycznych i konsularnych. Protokół
dyplomatyczny.
5) Funkcje dyplomatyczne.
6) Funkcje konsularne.
7) Immunitety, przywileje i ułatwienia dyplomatyczne i konsularne.
8) Podstawy prawnomiędzynarodowe misji specjalnych, rozwój prawa
dyplomatycznego organizacji międzynarodowych na przykładzie UE

1.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

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

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny / ustny poprawna odpowiedź na zadane pytania

ćwiczenia

zaliczenie

obecność (max. 3 nieobecności), aktywność na zajęciach oraz
rozwiązanie wszystkich zadanych zadań

Wymagania wstępne i dodatkowe
Prawo międzynarodowe publiczne lub Europejska przestrzeń prawna

Sylabusy

342 / 415

Redakcja tekstów eksperckich
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia europejskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
EKSPERT ZJAWISK I PROCESÓW

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEUEZPS.220.5cd42cefd18d3.22

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 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Nadrzędnym celem kursu jest nabycie przez studentów umiejętności poprawnego zaplanowania, przygotowania
i napisania specjalistycznego tekstu naukowego/ekspertyzy oraz tekstu eksperckiego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

zasady poprawnego pisania i redagowania tekstów
eksperckich w języku polskim.

SEU_K2_W02,
SEU_K2_W04

zaliczenie pisemne
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Umiejętności – Student potraﬁ:
Zidentyﬁkować różne rodzaje tekstów eksperckich
oraz przygotować takie teksty w oparciu o posiadaną
lub wypracowaną wiedzę.

U1

SEU_K2_U01,
SEU_K2_U02,
SEU_K2_U03,
SEU_K2_U04

zaliczenie pisemne

SEU_K2_K04

zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
przestrzegania zasad poprawnego wysławiania się
i pisania tekstów eksperckich, zgodnie z normami
kultury języka polskiego.

K1

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

Forma aktywności studenta
warsztaty

15

przygotowanie do ćwiczeń

15

Przygotowanie prac pisemnych

60

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

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.

Podczas warszataów omówione zostaną kategorie tekstów eksperckich oraz
zaprezentowane przykłady. Większa część zajęć skoncentrowana będzie na pracy
studentów (indywidualnie i w grupach) nad tekstami eksperckimi oraz dyskusji
nad wypracowanym materiałem.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, dyskusja, metody e-learningowe, ćwiczenia przedmiotowe, metoda projektów, burza mózgów
Rodzaj zajęć
warsztaty

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność, aktywność w wykonywaniu ćwiczeń oraz napisanie
wymaganych prac zaliczeniowych
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Sztuka negocjacji
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia europejskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEUS.220.5cd42cf2d7d9a.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego 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
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest nabycie przez studentów praktycznej wiedzy w zakresie negocjacyjnego sposobu rozwiązywania
konﬂiktów w życiu społecznym.

C2

Kurs zapoznaje w sposób praktyczny ze stylami i skutecznymi taktykami negocjacji.

C3

Celem jest także rozwój indywidualny i rozwój kompetencji w oparciu o psychologię zorientowaną na proces,
która oferuje unikatowe, rozwijające umysł podejście do kreatywności.

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

Konﬂikty i strategie pracy nad nimi

SEU_K2_W01,
SEU_K2_W02,
SEU_K2_W06

projekt, prezentacja

W2

Strategie negocjacji

SEU_K2_W01,
SEU_K2_W02

projekt, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

rozwijać umiejętności osiągania zamierzonych
rezultatów w dyskusjach

SEU_K2_U03

projekt, prezentacja

U2

korzystać z posiadanej wiedzy z dyscyplin właściwych
dla Europeistyki w taki sposób, by wypracować
w grupie optymalne rozwiązanie konﬂiktowych
sytuacji

SEU_K2_U02

prezentacja

K1

wypełniania społecznych zobowiązań oraz
organizowania działań na rzecz środowiska
społecznego i interesu publicznego obszaru
europejskiego, regionalnego lub lokalnego

SEU_K2_K01,
SEU_K2_K03

projekt

K2

nabycia określonych kompetencji, m. in. oddzielania
faktów od ocen, rozróżniania mądrości od sprytu,
szacunku dla partnera w negocjacjach, oddzielania
krótkotrwałych efektów od długoterminowych
rezultatów, pracy z własnym ego i zaangażowania.

SEU_K2_K03,
SEU_K2_K04

projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty

15

przygotowanie projektu

20

przygotowanie do ćwiczeń

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

przygotowanie do zajęć

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

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

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Psychologia Zorientowana na Proces - Arnold Mindell

W1, U1, U2, K1, K2

2.

Strategie negocjacyjne w oparciu o uznane koncepcje

W1, W2

3.

Jak zapobiegać konﬂiktom?

W1, U1, K2

4.

Negocjacje pragmatyczne

U2, K1

5.

Porozumienie bez Przemocy

U1, U2

6.

Hipoteza kontaktu. Konﬂikty międzygrupowe

W2, U2, K1

7.

Projekty studentów i prezentacje

U1, K2

8.

Projekty studentów i prezentacje

U1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konsultacje, wykład z prezentacją multimedialną, burza mózgów, analiza tekstów, inscenizacja, wykład konwersatoryjny, gra
dydaktyczna, grywalizacja
Rodzaj zajęć

warsztaty

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Obecność na zajęciach. Projekt indywidualny lub grupowy dotyczący
pracy z konﬂiktami (historycznymi lub aktualnymi) ukazujący udane lub
projekt, prezentacja
nieudane negocjacje. Wszelkie szczegóły zostaną omówione na
zajęciach.
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Współczesne problemy bezpieczeństwa europejskiego
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia europejskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
EKSPERT ZJAWISK I PROCESÓW

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEUEZPS.220.5cd42cf02f0fb.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

Okres
Semestr 2

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 seminarum jest analiza bieżących, kluczowych problemów bezpieczeństwa europejskiego w świetle
paradygmatu socjologii stosunków 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

w pogłębionym stopniu teorie naukowe właściwe dla
studiów europejskich, stosowaną terminologię oraz
metodologię badań a także metody analizy
i interpretacji wytworów kultury w kontekście przede
wszystkim europejskim

SEU_K2_W01,
SEU_K2_W02,
SEU_K2_W03

esej

SEU_K2_U02,
SEU_K2_U03,
SEU_K2_U04

prezentacja

SEU_K2_K01,
SEU_K2_K02

esej

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

posługiwać się systemami normatywnymi przy
rozwiązywaniu wybranych problemów dotyczących
Europy w zakresie dyscyplin nauki właściwych dla
studiów europejskich

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

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
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

15

ćwiczenia

15

przygotowanie prezentacji multimedialnej

15

zbieranie informacji do zadanej pracy

15

przygotowanie eseju

15

przygotowanie do ćwiczeń

15

przygotowanie do zajęć

20

poznanie terminologii obcojęzycznej

10

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

Sylabusy
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Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Bezpieczeństwo społeczne: szkoła kopenhaska i szkoła paryska
Bezpieczeństwo gospodarcze
Bezpieczeństwo polityczne
Bezpieczeństwo kulturowe
Bezpieczeństwo ekologiczne
Bezpieczeństwo cybernetyczne

W1, U1, K1

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

Formy zaliczenia
esej, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
udział w zajęciach
udział w zajęciach, wygłoszenie prezentacji, złożenie eseju zaliczeniowego

Wymagania wstępne i dodatkowe
znajomość historii politycznej Europy XX i XXI wieku

Sylabusy
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Administracja publiczna
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia europejskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
EKSPERT DYPLOMACJI PUBLICZNEJ I KULTURALNEJ

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEUEDPKS.220.5cd3d16d72188.22

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

Okres
Semestr 2

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

Celem kursu jest wyposażenie studentów w podstawową wiedzę na temat funkcjonowania administracji
publicznej w Polsce i zapoznanie z jej modelami funkcjonującymi w różnych państwach 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

[SEU_K2_W03] Absolwent zna i rozumie
w pogłębionym stopniu, konstrukcję, zasady działania
i funkcje systemów i instytucji funkcjonujących
w przestrzeni kontynentu europejskiego, a właściwych
dla studiowanego kierunku [SEU_K2_W06] Absolwent
zna i rozumie w stopniu pogłębionym społeczne,
historyczne, ekonomiczne, ﬁlozoﬁczne i prawne
uwarunkowania procesów zachodzących obecnie
na kontynencie europejskim

SEU_K2_W03,
SEU_K2_W06

egzamin pisemny

SEU_K2_U03,
SEU_K2_U04

prezentacja

SEU_K2_K01,
SEU_K2_K04

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

[SEU_K2_U03] 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_K2_U04] Absolwent
potraﬁ posługiwać się systemami normatywnymi przy
rozwiązywaniu wybranych problemów dotyczących
Europy w zakresie dyscyplin nauki właściwych dla
studiów europejskich

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

[SEU_K2_K01] 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 [SEU_K2_K04]
Absolwent jest gotów do przestrzegania zasad etyki
zawodowej, rozwijania swego dorobku i pełnienia ról
związanych z zawodem w sposób odpowiedzialny

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

15

wykład

15

przygotowanie prezentacji multimedialnej

20

zbieranie informacji do zadanej pracy

20

przygotowanie do egzaminu

30

analiza aktów normatywnych

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

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe
- Administracja publiczna, struktura i podział zadań – deﬁnicje.
- Cechy charakterystyczne administracji publicznej
- Mechanizmy i skutki wpływu polityki na AP i sposoby oporu przed tym
zjawiskiem.
- Relacje między polityką a AP (pozycja obywatela w państwie, rola i zakres
swobody samorządu terytorialnego).
- Status urzędników AP i polityków działających w jej strukturach – przykłady
państw europejskich.
- Status urzędników AP i polityków działających w jej strukturach – przykład Polski
analiza Ustawy o Służbie Cywilnej, Ustawy o Pracownikach samorządowych oraz
Ustawy o pracownikach urzędów państwowych)
- Modele kariery w AP (awansowy, pozycyjny, mieszany)
- Politycy i urzędnicy w procesie decyzyjnym. Zależność między urzędnikami
korpusu służby cywilnej a klasą polityków
- Procesy europeizacji AP i zadania krajowej AP z tym związane. Wpływ integracji
europejskiej na służby publiczne: zadania AP państwa w aspekcie członkowstwa w
UE
- Mechanizmy koordynacji działania wewnątrz AP – instytucje odpowiedzialne
- Administracja UE i próby tworzenia European Administrative Space. Analiza
aktów prawnych UE (Europejski Kodeks Dobrej Admnistracji i Porozumienie
Międzyinstytucjonalne)
- Krótka analiza modeli administracji publicznej wybranych państw europejskich:
a/ Wielka Brytania
b/ RFN
c/ Francja
d/ Polska
e/ Hiszpania lub Włochy

1.

W1, U1, K1

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

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium

prezentacja

Przygotowanie i wygłoszenie prezentacji na zadany temat

wykład

egzamin pisemny

Egzamin pisemny - test jednokrotnego wyboru

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obowiązek uczestnictwa w zajęciach konwersatoryjnych z możliwością opuszczenia 1 spotkania oraz - w zależności od liczby
uczestników kursu przygotowanie kjrótkiej prezentacji na zadany temat.

Sylabusy
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Dziedzictwo europejskie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia europejskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
EKSPERT DYPLOMACJI PUBLICZNEJ I KULTURALNEJ

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEUEDPKS.220.5cd42cf565adb.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, Nauki o kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, warsztaty: 15

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 najistotniejsze dylematy
współczesnej cywilizacji, ze szczególnym
uwzględnieniem problemów współczesnej Europy przede wszystkim w odniesieniu do problemów
cywilizacynych, społecznych, politycznych
i ekonomicznych, - Absolwent zna i rozumie w stopniu
pogłębionym społeczne, historyczne, ekonomiczne,
ﬁlozoﬁczne i prawne uwarunkowania procesów
zachodzących obecnie na kontynencie europejskim

SEU_K2_W05,
SEU_K2_W06

projekt, esej

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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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. - 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_K2_U01,
SEU_K2_U02

projekt, esej

SEU_K2_K02

projekt, esej

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
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

15

warsztaty

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

przygotowanie projektu

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

30

przygotowanie eseju

30

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
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Celem kursu jest przedstawienie dziedzictwa europejskiego i jego roli w procesie
integracji Europy ze szczególnym uwzględnieniem różnorodnych strategii jego
dyskursywnego konstruowania, interpretacji i (nad)użycia w ramach konkretnych
inicjatyw podejmowanych przez instytucje UE (Parlament Europejski, Komisja
Europejska etc.) i organizacje międzynarodowe (Rada Europy, UNESCO etc.).
Akcent zostanie położony na wpływ procesu (dez)integracji UE na zmiany
sposobów interpretacji przeszłości w państwach członkowskich (europeizacja,
nacjonalizacja, re-nacjonalizacja etc.). Uwzględnione zostaną napięcia pojawiające
się wokół odgórnych europejskich inicjatyw, gdy są one realizowane w lokalnym
kontekście. W konsekwencji, symbolizacja czasu i przestrzeni Europy część kursu
poświęcona będzie uprzestrzennieniu różnych pamięci w pejzażu Europy.

1.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny
Rodzaj zajęć

wykład

warsztaty

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

esej

Warunkiem zaliczenia kursu jest zrobienie prezentacji i przedłożenie pracy
pisemnej (eseju) na temat ustalony z prowadzącym i przedyskutowany z
nim na zajęciach o seminaryjnym charakterze. Wymogi techniczne: 7-10
stron znormalizowanego maszynopisu, czcionka Times New Roman,
wielkość czcionki 12, interlinia 1,5, przypisy i bibliograﬁa jak w każdym
innym tekście akademickim (bibliograﬁa nie jest wliczana do wymaganych
7-10 stron tekstu).

projekt

Warunkiem zaliczenia kursu jest zrobienie prezentacji i przedłożenie pracy
pisemnej (eseju) na temat ustalony z prowadzącym i przedyskutowany z
nim na zajęciach o seminaryjnym charakterze. Wymogi techniczne: 7-10
stron znormalizowanego maszynopisu, czcionka Times New Roman,
wielkość czcionki 12, interlinia 1,5, przypisy i bibliograﬁa jak w każdym
innym tekście akademickim (bibliograﬁa nie jest wliczana do wymaganych
7-10 stron tekstu)

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak wymagań wstepnych.

Sylabusy
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Warsztaty biznesowo-projektowe
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia europejskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEUS.240.5cd42cf0c2f57.22

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
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Kurs poświęcony jest analizie bieżących wydarzeń i procesów gospodarczych. Jego cele szczegółowe to: przekazanie wiedzy dotyczącej funkcjonowania podmiotów gospodarczych w wybranych obszarach prawnoekonomicznych - wypracowanie umiejętności prowadzenia analizy przebiegu i uwarunkowań relacji zachodzących
w obszarze prawno-ekonomicznym z punktu widzenia podmiotów gospodarczych - wypracowanie umiejętności
formułowania własnego poglądu na temat procesów zachodzących w otoczeniu mikroekonomicznym
na podstawie posiadanej wiedzy teoretycznej i dostępnych danych empirycznych

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

357 / 415

W1

posiada rozszerzoną, a w przypadku specjalizacji
pogłębioną, znajomość terminologii z zakresu nauk
ekonomicznych oraz zasad działania wspólnego rynku

SEU_K2_W01

projekt

W2

posiada rozszerzone informacje z zakresu
międzynarodowych stosunków gospodarczych oraz
europejskiej integracji gospodarczej

SEU_K2_W05,
SEU_K2_W06

projekt

W3

ma rozszerzoną wiedzę na temat istoty
funkcjonowania podmiotów gospodarczych
w wybranych obszarach prawno-ekonomicznych

SEU_K2_W01,
SEU_K2_W03,
SEU_K2_W06

projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

umie wyszukiwać, selekcjonować i poprawnie
wykorzystać informacje, stosując odpowiedni dobór
źródeł, umie zastosować odpowiednią gradację
wykorzystywanych źródeł

SEU_K2_U01,
SEU_K2_U02

projekt

U2

potraﬁ czytać ze zrozumieniem i analizować krytycznie
teksty z dziedzin wchodzących w skład studiów
SEU_K2_U02,
europejskich, potraﬁąc porównać je ich zawartość
SEU_K2_U03
do tekstów zawierających inne poglądy na dany
temat, potraﬁ je skonfrontować i wyciągnąć własne
wnioski

projekt

U3

posiada umiejętność merytorycznego
argumentowania, z wykorzystaniem poglądów innych
autorów, a także z poszanowaniem odmiennego
zdania innych uczestników dyskusji

SEU_K2_U03,
SEU_K2_U04

projekt

U4

umie zastosować teorie i schematy poznane w ramach
poszczególnych dziedzin nauk europeistycznych
do prawidłowej analizy wydarzeń i wyciągania trafnych SEU_K2_U01
wniosków dotyczących związków przyczynowoskutkowych obserwowanych zjawisk

projekt

U5

potraﬁ uczestniczyć w dyskusji akademickiej z zakresu
studiów europejskich oraz przygotować wielowątkowe
wystąpienie publiczne w języku polskim oraz
wybranym języku obcym (lub innym języku, w którym
prowadzone są studia) na zagadnienia związane
z tematyką europejską

SEU_K2_U03

projekt

U6

umie właściwie analizować przyczyny, uwarunkowania
i przebieg relacji zachodzących w obszarze prawnoekonomicznym z punktu widzenia podmiotów
gospodarczych

SEU_K2_U01,
SEU_K2_U02

projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

potraﬁ efektywnie pracować indywidualnie, jak
również współdziałać i pracować w grupie, przyjmując
w niej różne role

SEU_K2_K02,
SEU_K2_K03

projekt

K2

potraﬁ formułować własne poglądy na temat procesów
zachodzących w otoczeniu mikroekonomicznym
SEU_K2_K02,
na podstawie posiadanej wiedzy teoretycznej
SEU_K2_K03
i dostępnych danych empirycznych

projekt

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

358 / 415

warsztaty

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

20

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie projektu

60

konsultacje

10

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

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Wprowadzenie.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, U5, U6, K1, K2

2. Zarządzanie zespołem

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U5, U6, K1, K2

2.

3.

3. Zarządzanie projektem w tym zarządzanie czasem i zmianami

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, U5, U6, K1, K2

4.

4. Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, U5, U6, K1, K2

5.

5. Efektywna komunikacja interpersonalna

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, U5, U6, K1, K2

6.

6. Prowadzenie rozmów i korespondencji

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, U5, U6, K1, K2

7.

7. Motywacja (Budowanie motywacji i zaangażowania zespołu; Samomotywacja)

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, U5, U6, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, metoda projektów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków, burza
mózgów, nauczanie problemowe (PBL), odwrócona klasa
Rodzaj zajęć
warsztaty

Sylabusy

Formy zaliczenia
projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
aktywność na zajęciach (projekt)
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Prerekwizytem do udziału w kursie jest ukończony podstawowy kurs z ekonomii.

Sylabusy

360 / 415

Wschodnie sąsiedztwo UE
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia europejskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
EKSPERT ZJAWISK I PROCESÓW

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEUEZPS.240.5cd42cf0ed2f8.22

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
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zapoznanie studentów z relacjami UE z 12 państwami powstałymi po rozpadzie ZSRR (Rosja, Ukraina, Białoruś,
Mołdawia, Gruzja, Armenia, Azerbejdżan, Kazachstan, Uzbekistan, Kirgistan, Tadżykistan, Turkmenistan), sytuacją
w tych państwach, unijną polityką i programami prowadzonymi w regionie.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

361 / 415

W1

relacje UE z 12 państwami powstałymi po rozpadzie
ZSRR, sytuację wewnętrzną w tych państwach, unijną
politykę i programy realizowane w regionie.

SEU_K2_W01,
SEU_K2_W06

egzamin pisemny / ustny

W2

Działania Zewnętrzne UE, Europejską Politykę
Sąsiedztwa, Partnerstwo Wschodnie, specyﬁkę Umów
o Partnerstwie i Współpracy (PCA) i Umów
Stowarzyszeniowych.

SEU_K2_W03

egzamin pisemny / ustny

U1

wykorzystywać posiadaną wiedzę do zdobywania
informacji, ich dalszej analizy oraz formułowania
wniosków i prognoz dotyczących polityki wschodniej
UE jako takiej, a także relacji dwustronnych Unii
z państwami postsowieckimi.

SEU_K2_U01

egzamin pisemny / ustny

U2

samodzielnie oraz w grupie zdobywać wiedzę
przedmiotową i robić z niej użytek.

SEU_K2_U05

egzamin pisemny / ustny

SEU_K2_K02

egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

krytycznego podejścia do relacji UE z państwami
postsowieckimi, opinii i poglądów funkcjonujących
na ten temat oraz do projektów i propozycji dalszej
współpracy, a także do ich niezależnej oceny.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do zajęć

10

przygotowanie do ćwiczeń

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

25

analiza aktów normatywnych

15

przygotowanie prezentacji multimedialnej

15

Przygotowanie prac pisemnych

15

przygotowanie do egzaminu

25

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.

Unia Europejska w stosunkach międzynarodowych; rodzaje unijnej polityki
zagranicznej; specyﬁka Stosunków zewnętrznych UE.

W2, U2

2.

Początki relacji EWG/UE z państwami postsowieckimi; umowy mieszane;

W1, W2, U2, K1

3.

Geneza, specyﬁka i rozwój Europejskiej Polityki Sąsiedztwa (EPS); jej pozycja na
tle innych polityk unijnych; relacje miedzy wektorem wschodnim a południowym w
W1, W2, U1, U2, K1
ramach EPS; Partnerstwo Wschodnie UE (PW): geneza, powiązanie z EPS,
założenia, możliwości, problemy.

4.

EPS i PW - najważniejsze dokumenty; ﬁnansowanie; problemy;

W2, U1, U2, K1

5.

Relacje UE-Rosja: początki współpracy, rozwój, analiza Umowy o Partnerstwie i
Współpracy (PCA), instytucje współpracy (zwłaszcza Szczyt UE-Rosja), strategie,
EPS a Rosja, 4 wspólne przestrzenie i mapy drogowe, wymiar północny i inne
aspekty regionalne, Partnerstwo dla Modernizacji; problemy w stosunkach
wzajemnych; sankcje UE i rosyjskie; koncentracja Rosji na dużych państwach
unijnych; pomoc UE dla Rosji; specyﬁka gospodarki i polityki rosyjskiej;

W1, U1, U2, K1

6.

Relacje UE-Ukraina: początki współpracy, rozwój, analiza Umowy o Partnerstwie i
Współpracy (PCA), instytucje współpracy (zwłaszcza Szczyt UE-Ukraina i Rada
Współpracy), strategie, EPS a aspiracje Ukrainy, działania integracyjne Ukrainy i
stosunek społeczeństwa; Synergia Czarnomorska i inne aspekty regionalne,
Partnerstwo Wschodnie a Ukraina; Umowa Stowarzyszeniowa i Strefa Wolnego
Handlu i przewidziane w umowie instytucje współpracy; problemy w stosunkach
wzajemnych; Ukraina w kontekście energetycznym; pomoc UE dla Ukrainy;
specyﬁka gospodarki i polityki ukraińskiej;

W1, W2, U1, U2, K1

7.

Relacje UE-Białoruś: słabość współpracy, problemy polityczne, specyﬁka
polityczna i gospodarcza Białorusi (A.Łukaszenka), czynnik rosyjski i integracja
Białorusi z Rosją, Białoruś a EPS i Partnerstwo Wschodnie, sankcje i propozycje w
polityce UE wobec Białorusi, ożywienie relacji od 2014 r.; pomoc unijna;

W1, U1, U2, K1

8.

Relacje UE-Mołdawia: specyﬁka polityczna i gospodarcza Mołdawii, problem
Naddniestrza, PCA i Umowa Stowarzyszeniowa wraz z DCFTA, Mołdawia a EPS i
PW, EUBAM i zaangażowanie Zachodu w rozwiązanie konﬂikty
naddniestrzańskiego, proeuropejskość Mołdawii, problemy i szanse w stosunkach
wzajemnych (Mołdawia - niedoceniana szansa polityki wschodniej UE?), rola Rosji i
Rumunii;

W1, W2, U1, U2, K1

9.

Polityka UE wobec południowego Kaukazu, ogólne uwarunkowania, odmienność
społeczna i kulturowa, znaczenie regionu.
Relacje UE-Gruzja: podstawowe wiadomości o Gruzji (polityka, gospodarka,
nierozwiązane konﬂikty w Abchazji i Pd. Osetii), ewolucja stosunków EWG/UEGruzja, zachodnia polityka równego dystansu, Gruzja a EPS i PW, prawne i
polityczne podstawy współpracy (PCA, Umowa Stowarzyszeniowa, DCFTA), UE- a
konﬂikty, polityka Rosji, pomoc UE dla Gruzji.
Relacje UE-Armenia: podstawowe wiadomości o Armenii (polityka, gospodarka,
nierozwiązany konﬂikt w Nagornym Karabachu), strategiczny sojusz Armenii z
Rosją, znaczenie diaspory ormiańskiej (gł. USA, Francja), ewolucja stosunków
EWG/UE-Armenia, zachodnia polityka równego dystansu, Armenia a EPS i PW,
prawne i polityczne podstawy współpracy, UE- a konﬂikt w Karabachu, pomoc UE
dla Armenii.
Relacje UE-Azerbejdżan: podstawowe wiadomości o Azerbejdżanie (polityka,
gospodarka, nierozwiązany konﬂikt w Nagornym Karabachu), surowce
energetyczne, ewolucja stosunków EWG/UE-Azerbejdżan, zachodnia polityka
równego dystansu, Azerbejdżan a EPS i PW, prawne i polityczne podstawy
współpracy (PCA), UE- a konﬂikt w Karabachu, polityka Rosji, USA i Turcji, pomoc
UE dla Azerbejdżanu.

W1, U1, U2, K1

Sylabusy
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10.

Polityka UE wobec Azji Środkowej, ogólne uwarunkowania, odmienność społeczna
i kulturowa, znaczenie regionu; surowce energetyczne, polityka Rosji, Chin i USA;
podejście regionalne UE: Development Cooperation Instrument (DCI), The EU and
Central Asia Strategy for a New Partnership.
Relacje UE-Kazachstan: podstawowe wiadomości o Kazachstanie (polityka,
gospodarka), surowce, w tym energetyczne, ewolucja stosunków EWG/UEKazachstan, Kazachstan a reszta polityki wschodniej UE, prawne i polityczne
podstawy współpracy (PCA), polityka Rosji, USA i Chin, pomoc UE dla
Kazachstanu.
Relacje UE-Uzbekistan: podstawowe wiadomości o Uzbekistanie (polityka,
gospodarka), ewolucja stosunków EWG/UE-Uzbekistan, prawne i polityczne
podstawy współpracy (PCA), polityka Rosji, USA i Chin, kłopoty z radykalnym
islamem, pomoc UE dla Uzbekistanu.
Relacje UE-Kirgistan: podstawowe wiadomości o Kirgistanie (polityka, gospodarka,
niestabilność państwa - rewolucje), ewolucja stosunków EWG/UE-Kirgistan,
prawne i polityczne podstawy współpracy (PCA), polityka Rosji, USA i Chin, pomoc
UE dla Kirgistanu.
Relacje UE-Tadżykistan: podstawowe wiadomości o Tadżykistanie (polityka,
gospodarka, niestabilność państwa, wojna domowa), ewolucja stosunków
EWG/UE-Tadżykistan, prawne i polityczne podstawy współpracy (PCA), polityka
Rosji, USA i Chin, sąsiedztwo Afganistanu, pomoc UE dla Tadżykistanu.
Relacje UE-Turkmenistan: podstawowe wiadomości o Turkmenistanie (polityka,
kult jednostki, gospodarka, surowce energetyczne), ewolucja stosunków EWG/UETurkmenistan, prawne i polityczne podstawy współpracy, polityka Rosji, Iranu,
USA i Chin, pomoc UE dla Turkmenistanu.

W1, U1, U2, K1

11.

Synergia Czarnomorska i inne przejawy współpracy w regionie Morza Czarnego i
Kaspijskiego; BTC, NABUCCO i inne rurociągi w regionie, TRACECA, INOGATE,
Baku Initiative, BSEC; GUAM; problemy z podziałem Morza Kaspijskiego.

W1, U1, U2, K1

12.

Polska a polityka wschodnia UE, ambicje, osiągnięcia, ograniczenia, możliwości.

W1, W2, U1, U2, K1

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

wykład

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.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Przydatna znajomość języka angielskiego lub rosyjskiego.

Sylabusy
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Etykieta dyplomatyczna
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia europejskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
EKSPERT DYPLOMACJI PUBLICZNEJ I KULTURALNEJ

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEUEDPKS.240.5cd42cf5da68b.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
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przedstawienie teoretycznych i praktycznych podstaw protokołu dyplomatycznego

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 w pogłębionym stopniu,
konstrukcję, zasady działania i funkcje protokołu
dyplomatycznego

SEU_K2_W03

zaliczenie, egzamin
pisemny / ustny

365 / 415

Umiejętności – Student potraﬁ:
Student potraﬁ korzystać z posiadanej wiedzy
z zakresu prtokołu dyplomatycznego w życiu
codziennym oraz w przyszłej aktywności zawodowej

U1

SEU_K2_U01

zaliczenie, egzamin
pisemny / ustny

SEU_K2_K04

zaliczenie, egzamin
pisemny / ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
Student jest gotów do do przestrzegania zasad
etykiety dyplomatycznej i zawodowej, rozwijania
swego dorobku i pełnienia ról związanych z zawodem
w sposób odpowiedzialny

K1

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

Forma aktywności studenta
wykład

15

ćwiczenia

15

przygotowanie do ćwiczeń

45

przygotowanie do egzaminu

60

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.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Najważniejsze zagadnienia związane z protokołem dyplomatycznym, w tym m.in.
analiza podstawowych pojęć, pojęcie i zasady precedencji, wizyty oﬁcjalne,
zachowanie przy stole, zasady ubioru, korespondencja urzędowa i dyplomatyczna,
dobre obyczaje na co dzień, etykieta w korespondencji elektronicznej

W1, U1, K1

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

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny / ustny

egzamin pisemny/ustny

ćwiczenia

zaliczenie

prezentacja

Sylabusy
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy

367 / 415

Projekty badawcze w społeczeństwie opartym na wiedzy: warsztaty
praktyczne
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia europejskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEUS.2C0.622fb20791e0e.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 3, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Głównym celem kursu jest zaprezentowanie podstawowych zagadnień dotyczących funkcjonowania
społeczeństwa opartego na wiedzy. We współczesnym świecie wiedza specjalistyczna odgrywa coraz większą rolę
w kształtowaniu polityki i funkcjonowaniu społeczeństw. Studenci podczas kursu mają zapoznać się z wyzwaniami
i ograniczeniami związanymi z rosnącym znaczeniem wiedzy specjalistycznej oraz nabyć umiejętność
przygotowywania i wdrażania projektów nakierowanych na pozyskiwanie i wykorzystywanie wiedzy
specjalistycznej. W tym celu przedstawione zostaną studentom podstawowe podejścia teoretyczne, główne
debaty i wybrane problemy i wyzwania stojące przed współczesnym społeczeństwem. Podczas części praktycznej
studenci będą mieli możliwość zaangażowania się w trwające projekty badawcze w zakresie realizacji celów
związanych z krótko-, średnio- i długoterminowym wpływem społecznym oraz przygotowywać swoej własne
projekty i inicjatywy.

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

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_K2_W01

projekt

W2

Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu,
konstrukcję, zasady działania i funkcje systemów
i instytucji funkcjonujących w przestrzeni kontynentu
europejskiego, a właściwych dla studiowanego
kierunku

SEU_K2_W03

projekt

W3

Absolwent zna i rozumie zasady dotyczące ochrony
i zarządzania własnością intelektualną oraz możliwości
rozwoju własnej przedsiębiorczości

SEU_K2_W04

projekt

SEU_K2_U03

projekt

K1

Absolwent jest gotów do do wypełniania społecznych
zobowiązań oraz organizowania działań na rzecz
środowiska społecznego i interesu publicznego
obszaru europejskiego, regionalnego lub lokalnego,
lub z nimi powiązanego

SEU_K2_K01

projekt

K2

Absolwent jest gotów do do myślenia i działania
w sposób twórczy i przedsiębiorczy wykorzystując
wiedzę i umiejętności nabyte w toku studiów

SEU_K2_K03

projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

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

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty

30

analiza problemu

30

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie projektu

50

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
140

ECTS
5.0
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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.

Paradygmat społeczeństwa opartego na wiedzy.

W1, W2

2.

Wybrane zagadnienia produkcji wiedzy we współczesnych społeczeństwach
europejskich

W1, W2, U1

3.

Organizacja społeczeństwa opartego na wiedzy: eksperci, think tanki, organizacje
pozarządowe

W1, W2

4.

Wiedza ekspercka i eksperci w Unii Europejskiej

W1, W2, W3, U1

5.

Projekty badawcze - doskonałość i wpływ społeczny.

W2, K1, K2

6.

Projekty badawcze - upowszechnianie wiedzy i angażowanie obywateli.

W3, K1, K2

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

Sylabusy

Formy zaliczenia
projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
Prezentacja projektu grupowego i opis projektu.
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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.2C0.621bfb320b688.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego 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 3, Semestr 4

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_K2_W02,
SEU_K2_W03

raport

SEU_K2_U01,
SEU_K2_U02

projekt, raport,
prezentacja

SEU_K2_K02,
SEU_K2_K03

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.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Grupa I:
1. Relacje międzykulturowe
2. Dziedzictwo kulturowe
1.

W1, U1, K1
3. Społeczno - kulturowe i polityczne apekty mogracji
4. Wolontariat zaangażowany
5. Paradygmat aktywistycnzy w nauce

Sylabusy
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Grupa II:
1. Społeczeństwo obywatelskie
2.

2. Aktywizm miejski

W1, U1, K1

3. Współpraca z organizacjami pozarządowymi
4. Działalnośc think-tanków
Grupa III:
1. Zarządzanie projektami europejskimi w dziedzinie kultury
2. Współpraca samorządów w sektorze kultury i dziedzictwa narodowego oraz
regionalnego
3.

W1, U1, K1
3. Nowe obiekty kultiralne w przestrzeni miasta; ich funkcja kulturotwórcza i
europeizacyjna
4. Instytucje kultury jako narzędzie polityki kulturalnej
5. Kulturotwórcza funkcja trzeciego sektora
Grupa IV:
1. Samorząd w państwie demokratycznym; jego rola i miejsce
2. Samorząd jako świadczeniodawca usług publicznych

4.

W1, U1, K1

3. Aktywizacja obywateli na poziomie samorządowycm
4. Współpraca międzynarodowa jendostek samorządu terytorialnego wszystkich
szczebli

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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Sport w stosunkach międzynarodowych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia europejskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
EKSPERT DYPLOMACJI PUBLICZNEJ I KULTURALNEJ

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEUEDPKS.240.604dbdef5cf93.22

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
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem zajęć jest odniesienie się do roli, jaką sport odgrywał – i odgrywa obecnie – w stosunkach
międzynarodowych oraz do wzajemnych relacji między sportem a szeroko rozumianą polityką międzynarodową,
jak i polityką poszczególnych państw. Przedstawione zostaną zagadnienia związane z różnymi dyscyplinami
sportu i ich odzwierciedleniem, wpływem na stosunki międzynarodowe, ze szczególnym odzwierciedleniem
najczęściej występujących trendów w tym zakresie. Podczas zajęć zostaną zaprezentowane odniesienia związane
z różnymi dyscyplinami nauki: politologią, socjologią, antropologią, historią czy też kulturą.

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

powiązania dotyczące sportu i polityki w stosunkach
międzynarodowych

SEU_K2_W01

egzamin pisemny

W2

dylematy dotyczące organizacji i przeprowadzania
najistotniejszych imprez sportowych, zarówno
minionych jak i współczesnych

SEU_K2_W05

egzamin pisemny,
projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

dobierać odpowiednie źródła do analizy związanej
z powiązaniem sportu z polityką współcześnie, potraﬁ
dokonać prawidłowej analizy i syntezy tych źródeł

SEU_K2_U02

projekt

U2

komunikować się w zakresie tematyki związanej
ze sportem, jako tematyką specjalistyczną

SEU_K2_U03

projekt

SEU_K2_K02

egzamin pisemny,
projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

krytycznej oceny i analizy treści odnoszących się
do współczesnego sportu

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do egzaminu

25

przygotowanie projektu

20

zbieranie informacji do zadanej pracy

15

przygotowanie do zajęć

15

analiza i przygotowanie danych

20

uczestnictwo w egzaminie

1

konsultacje

2

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
128

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. Wprowadzenie terminologiczne.
2. Idea olimpijska - rozwój, zagrożenia, stan obecny.
3. Sport w cieniu systemów niedemokratycznych - wybrane przykłady.
4. Sport jako droga do samostanowienia wybranych terytoriów.
5. Organizacja wielkich imprez sportowych jako droga do promocji państwa.
1.

6. Dyplomacja sportowa - pojęcie i wybrane przykłady.

W1, W2, U1, U2, K1

7. Sportowcy w polityce - politycy w sporcie - analiza wybranych przypadków.
8. Piłka nożna i polityka - działalnośc FIFA i organizacje non-FIFA.
9. Znaczenie i rola piłki nożnej w wybranych państwach świata.
10. Sport i polityka w Polsce - wybrane zagadnienia.
11. Znaczenie sportu w świecie islamu.

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

konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Warunkiem zaliczenia zajęć jest obecność (dopuszczalne 2
nieobecności w ciągu semestru zajęć) oraz przedstawienie
prezentacji multimedialnej na wybrany uprzednio projekt/temat.
egzamin pisemny, projekt
Ocena z prezentacji stanowi połowę oceny końcowej z kursu. Kurs
zakończony jest egzaminem pisemnym, ocena z niego stanowi
drugą połowę końcowej noty z kursu.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawowa znajomośc problematyki sportowej oraz politycznej, w szczególność dotyczącej współczesnego kontynentu
europejskiego.

Sylabusy
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Perspektywy integracyjne Bałkanów
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia europejskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
EKSPERT ZJAWISK I PROCESÓW

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEUEZPS.240.5cd42cf12714e.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

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 15, ćwiczenia: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem zajęć jest przybliżenie odbiorcom tematyki dotyczącej szans i perspektyw integracji państw bałkańskich
z Unią Europejską i jej strukturami. Zajęcia dotyczyć będą: Albanii, Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry, Macedonii,
Serbii, Turcji oraz obszaru Kosowa. Omówiona zostanie także droga do UE Chorwacji, Analiza zostanie
poprzedzona przedstawieniem tła politycznego i ekonomicznego funkcjonowania krajów półwyspu w XX stuleciu
ze szczególnym uwzględnieniem istnienia i rozpadu byłej Jugosławii aż po wojnę na Bałkanach z lat 10991 - 95.
Odnosząc się do sytuacji obecnej, zamiarem prowadzących jest wskazanie na: - wymogi stawiane przez UE
na drodze do pełnego członkostwa, - przebieg procesu zbliżania do Unii Europejskiej, - ewentualne problemy
wewnętrzne i zewnętrzne występujące w przypadku każdego z krajów aspirujących do Unii, - charakter kontaktów
politycznych i gospodarczych między Brukselą a poszczególnymi państwami regionu, - zróżnicowanie kontaktów
między nimi a Unią (brak ogólnego „podejścia regionalnego”), - aktualny stan rozmów o ewentualnej akcesji
między Unią a krajami analizowanego regionu, - charakter współpracy regionalnej między analizowanymi
państwami i perspektywę tejże współpracy.

Sylabusy

377 / 415

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

[SEU_K2_W01] 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_K2_W05] 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_K2_W06] Absolwent zna i rozumie w stopniu
pogłębionym społeczne, historyczne, ekonomiczne,
ﬁlozoﬁczne i prawne uwarunkowania procesów
zachodzących obecnie na kontynencie europejskim

SEU_K2_W01,
SEU_K2_W05,
SEU_K2_W06

egzamin pisemny

SEU_K2_U01,
SEU_K2_U03

prezentacja

SEU_K2_K02,
SEU_K2_K03

prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

[SEU_K2_U01] 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_K2_U03] 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

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

[SEU_K2_K02] 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
[SEU_K2_K03] Absolwent jest gotów do do myślenia
i działania w sposób twórczy i przedsiębiorczy
wykorzystując wiedzę i umiejętności nabyte w toku
studiów

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

15

ćwiczenia

15

Sylabusy
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przygotowanie prezentacji multimedialnej

30

analiza źródeł historycznych

15

przygotowanie dokumentacji

20

przygotowanie do egzaminu

30

przygotowanie do ćwiczeń

15

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

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Bałkany i Bałkany Zachodnie – deﬁnicja regionu, państwa regionu. Wstęp
geograﬁczno-ekonomiczny.
2. Bałkany w XX stuleciu,
a) pojęcie „kocioł bałkański” i „bałkanizacja”,
b) istnienie państwa jugosłowiańskiego,
c) rozpad Jugosławii – przyczyny i następstwa procesu.
3. Polityka Unii Europejskiej wobec tzw. Bałkanów Zachodnich – analiza
problematyki,
a) kraje bałkańskie wobec europejskich ugrupowań integracyjnych po 1945 r. –
przykłady,
b) UE wobec rozpadu Jugosławii,
c) polityka Brukseli wobec krajów pojugosłowiańskich, Turcji oraz Albanii po 1991
roku.
4. Proces negocjacji członkostwa w UE – teoria i dotychczasowa praktyka,
a) rozszerzenie z 2004 r. wzorcem dla Bałkanów?
b) doświadczenia z negocjacji Chorwacji.
5. Kraje bałkańskie w regionalnych i ponadregionalnych strukturach współpracy.
6. Proces akcesji Chorwacji do Unii Europejskiej.
7. Turcja wobec integracji z Unią Europejską,
a) polityka Turcji wobec Bałkanów Zachodnich.
8. Serbia wobec wyzwań członkostwa w UE,
a) problem Kosowa, jego status i wyzwania na przyszłość.
9. Bośnia – Hercegowina a członkostwo w UE – iluzja czy realna perspektywa?
10. Macedonia na drodze do członkostwa.
11. Czarnogóra – najmłodsze państwo bałkańskie kolejnym członkiem Unii?
12. Albania w perspektywie członkostwa w UE. Między stereotypem a
rzeczywistością.
13. Podsumowanie i wnioski.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Sylabusy
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Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium

egzamin pisemny

Obecność na zajęciach

ćwiczenia

prezentacja

Przygotowanie prezentacji na zadany temat

Wymagania wstępne i dodatkowe
Student powinien mieć zaliczony wcześniej kurs dotyczący najnowszej historii stosunków międzynarodowych w Europie lub
Historii Politycznej Europy XX wieku.

Sylabusy

380 / 415

Prawo migracyjne
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia europejskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
EKSPERT ZJAWISK I PROCESÓW

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEUEZPS.240.5cd42cf098097.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 3

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 zajęć jest przybliżenie współczesnych regulacji w prawie krajowy, międzynarodowym (w tym w prawie UE)
dotyczących zjawiska migracji. W czasach, w których pojęcia emigrant, migrant, imigrant, uchodźca, azylant,
pojawiają się w dyskursie społecznym i politycznym, istotne jest aby właściwie zdeﬁniować i dokonać analizy
kierunków rozwoju prawa i instytucji związanych z procesami migracyjnymi.

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 w stopniu pogłębionym fakty,
zjawiska i zależności związane z migracjami
międzynarodowymi oraz prawnymi regulacjami z tego
zakresu

SEU_K2_W01

zaliczenie, egzamin
pisemny / ustny

W2

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu,
konstrukcję, zasady działania i podstawowe instytucji
prawa migracyjnego na poziomie krajowym,
międzynarodowym i unijnym

SEU_K2_W03

zaliczenie, egzamin
pisemny / ustny

U1

Student potraﬁ we właściwy sposób dobierać źródła
i informacje w celu dokonania krytycznej oceny,
analizy i syntezy a także twórczej interpretacji
zjawiska migracji z perspektywy przepisów prawnych

SEU_K2_U02

zaliczenie, egzamin
pisemny / ustny

U2

Student potraﬁ posługiwać się systemami
normatywnymi przy rozwiązywaniu wybranych
problemów związanych z migracjami
międzynarodowymi

SEU_K2_U04

zaliczenie, egzamin
pisemny / ustny

K1

Student jest gotów do do krytycznej oceny
odbieranych treści i uznaje znaczenie wiedzy i nauki –
z zakresu prawa migracyjnego - w rozwiązywaniu
problemów społecznych, politycznych i prawnych
związanych bezpośrednio lub pośrednio z migracjami

SEU_K2_K02

zaliczenie, egzamin
pisemny / ustny

K2

Student jest gotów do do myślenia i działania
w sposób twórczy i przedsiębiorczy wykorzystując
wiedzę i umiejętności z zakresu prawa migracyjnego

SEU_K2_K03

zaliczenie, egzamin
pisemny / ustny

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

przygotowanie do ćwiczeń

60

przygotowanie do egzaminu

45

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

382 / 415

Student podczas zajęć poznaje współczesne regulacje w prawie
międzynarodowym, unijnym i krajowym (w szczególności polskim) dotyczące
zjawiska migracji, a także wzajemne relacje pomiędzy tymi regulacji. Istotną
cześcią zajęć będzie analiza kierunków rozwoju prawa i instytucji związanych z
procesami migracyjnymi.

1.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

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

pozytywna ocena z egzaminu

ćwiczenia

zaliczenie

udział i aktywność na zajęciach

Wymagania wstępne i dodatkowe
Wstęp do prawa

Sylabusy

383 / 415

Regionalizm w Europie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia europejskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
EKSPERT ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEUEOSS.240.5cd42cf35010b.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
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest gruntowne zapoznanie studenta z kwestiami dotyczącymi regionów europejskich zarówno
w aspekcie geograﬁczno-ﬁzycznym/politycznym, jak i w zakresie problematyki regionalizacji 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

[SEU_K2_W03] Absolwent zna i rozumie
w pogłębionym stopniu, konstrukcję, zasady działania
i funkcje systemów i instytucji funkcjonujących
w przestrzeni kontynentu europejskiego, a właściwych
dla studiowanego kierunku [SEU_K2_W06] Absolwent
zna i rozumie w stopniu pogłębionym społeczne,
historyczne, ekonomiczne, ﬁlozoﬁczne i prawne
uwarunkowania procesów zachodzących obecnie
na kontynencie europejskim

SEU_K2_W03,
SEU_K2_W06

egzamin pisemny,
projekt, prezentacja

SEU_K2_U03

prezentacja

SEU_K2_K01

projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

[SEU_K2_U03] 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

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

[SEU_K2_K01] Absolwent jest gotów do do wypełniania
społecznych zobowiązań oraz organizowania działań
na rzecz środowiska społecznego i interesu
publicznego obszaru europejskiego, regionalnego lub
lokalnego, lub z nimi powiązanego

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

zbieranie informacji do zadanej pracy

30

analiza źródeł historycznych

20

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

385 / 415

1. Regiony i regionalizm - teoria i deﬁnicje
2. Regiony europejskiej w kontekście geograﬁczno-ﬁzycznym
3. Regiony europejskiej aspekty kulturowe
4. Mniejszości narodowe, etniczne, językowe, religijne
5. Regiony europejskiej - aspekty polityczno-ustrojowe
6. Regionalizmy a ruchy separatystyczne i odśrodkowe
7. Regiony europejskiej i ich wpływ na proces integracji europejskiej na forum UE i
rady Europy
8 - 15. Prezentacje studentów na zadany temat

1.

W1, U1, K1

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

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny

Egzamin testowy jednokrotnego wyboru

ćwiczenia

projekt, prezentacja

zaliczenie na ocenę

Wymagania wstępne i dodatkowe
Student powinien mieć zaliczony kursy z poziomu studiów pierwszego stopnia dotyczące geograﬁi politycznej Europy oraz
przedmioty dotyczące samorządności lokalnej i regionalnej.

Sylabusy

386 / 415

Europejskie pogranicza kulturowe
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia europejskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEUS.240.5cd42cf37d425.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, konwersatorium: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z problematyką pograniczy kulturowych w Europie w aspekcie
teoretycznym oraz przekazanie wiedzy dotyczącej wybranych empirycznie istniejących w Europie pograniczy
kulturowych

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

istotę funkcjonowania pograniczy kulturowych
w Europie w wymiarze diachronicznym i strukturalnym

SEU_K2_W05

egzamin pisemny,
zaliczenie

387 / 415

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

przeprowadzić analizę cech, wymiarów i zjawisk
zachodzących na europejskich pograniczach
kulturowych

SEU_K2_U02

egzamin pisemny,
zaliczenie

SEU_K2_K03

egzamin pisemny,
zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

pracy analitycznej i eksperckiej związanej
z identyﬁkacją problemów społecznych zachodzących
na europejskich pograniczach kulturowych

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

Forma aktywności studenta
wykład

15

konwersatorium

15

przygotowanie prezentacji multimedialnej

15

przygotowanie do egzaminu

40

przygotowanie do ćwiczeń

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

45

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.

Granice w Europie

W1, U1, K1

2.

Pojęcie granicy i pogranicza kulturowego – relacja podobieństwa i opozycji

W1, U1, K1

3.

Problemy deﬁnicyjne pogranicza - typy pograniczy

W1, U1, K1

4.

Pogranicze: problem relacji centrum – peryferia

W1, U1, K1

5.

Wymiary pogranicza kulturowego

W1, U1, K1

6.

Pogranicze w świadomości społecznej - ideologie pogranicza kulturowego

W1, U1, K1

7.

Śląsk jako pogranicze kulturowe

W1, U1, K1

8.

Pogranicze polsko-ukraińskie

W1, U1, K1

9.

Pogranicze francusko-niemieckie

W1, U1, K1

Sylabusy
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10.

Gora jako pogranicze kulturowe

W1, U1, K1

11.

Pogranicze gagausko-bułgarskie w Besarabii

W1, U1, K1

12.

Transnacjonalizm jako przejaw pogranicza kulturowego

W1, U1, K1

13.

Relacja między światem realnym i wirtualnym jako pogranicze kulturowe

W1, U1, K1

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

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny

Egzamin pisemny obejmujący treści wykładowe i zawarte w literaturze
uzupełniającej. Trzy otwarte pytania; czas 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 Ewentualny egzamin poprawkowy
ustny, obejmujący treści wykładów i teksty literatury uzupełniającej

konwersatorium

zaliczenie

prezentacja multimedialna na temat określonego pogranicza kulturowego
- temat uzgodniony z porwadzącym

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy

389 / 415

Zagrożenia cywilizacyjne współczesnego świata i zrównoważony rozwój
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia europejskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
EKSPERT DYPLOMACJI PUBLICZNEJ I KULTURALNEJ

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEUEDPKS.240.6059dc3ce96d6.22

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

Okres
Semestr 3

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

Kurs ma na celu w podstawowym stopniu zapoznać studentów z problematyką różnorodności zagrożeń
cywilizacyjnych (związane z demokracją bądź jej brakiem, populizmem, autorytaryzmem, nacjonalizmem,
fundamentalizmem, terroryzmem, strukturą społeczną, czynnikami demograﬁcznymi, przeludnieniem bądź
depopulacją, migracjami międzynarodowymi, zmianami kulturowymi bądź ich brakiem, rozpadem więzi
społecznych, modernizacją bądź jej ﬁaskiem, rozwojem nauki i technologii, chorobami i epidemiami, przyjętymi
modelami gospodarczymi, globalizacją, nierównościami społecznymi i gospodarczymi, wzrostem zadłużenia
i polityką monetarną, interwencjonizmem bądź liberalizmem gospodarczym, industrializacją lub
deindustrializacją, dostępem do zasobów, wojnami i konﬂiktami międzynarodowymi, w tym z użyciem broni
masowej zagłady), ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń dla środowiska (ekologicznych: zmiany
klimatyczne, zanieczyszczenie środowiska, wymieranie gatunków) i problematyki zrównoważonego rozwoju jako
koncepcji, mającej z założenia trwale przeciwdziałać znaczącej części zagrożeń, uważanych obecnie za ważne.
Prześledzone zostaną ideowe i ﬁlozoﬁczne podstawy koncepcji zrównoważonego rozwoju, jej warianty oraz
postulowane i realizowane działania społeczne i polityczne.

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 zna i rozumie rozpoznaną różnorodność
zagrożeń, przed którymi stoi ludzkość, ze szczególnym
uwzględnieniem zagrożeń dla środowiska planety i
powstałych w odpowiedzi na nie koncepcji
zrównoważonego rozwoju wraz z działaniami
podejmowanymi na poziomie krajowym
i międzynarodowym z uwzględnieniem działań,
podejmowanych przez Unię Europejską.

SEU_K2_W01,
SEU_K2_W05,
SEU_K2_W06

esej, prezentacja,
zaliczenie, egzamin
pisemny / ustny

U1

Student potraﬁ korzystać z wiedzy na temat zagrożeń,
przed którymi stoi ludzkość, oraz koncepcji
zrównoważonego rozwoju dla analizowania
i rozwiązywania problemów pojawiających się w toku
edukacji, w pracy zawodowej i życiu społecznym oraz
w celu formułowania sądów, argumentowania
i prognozowania w trakcie rozmów i debat mających
miejsce w codziennych kontaktach międzyludzkich.

SEU_K2_U01,
SEU_K2_U03

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 oraz deklaracji
ideowych i politycznych.

SEU_K2_U01,
SEU_K2_U03,
SEU_K2_U05

esej, prezentacja,
zaliczenie, egzamin
pisemny / ustny

SEU_K2_K01,
SEU_K2_K02,
SEU_K2_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

30

przygotowanie eseju

15

przygotowanie do egzaminu

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.

Wprowadzenie w problematykę różnorodności zagrożeń cywilizacyjnych;
zauważalna częsta przeciwstawność przekonań o istocie zagrożeń, co może
prowadzić do sporów i niezdolności do podejmowania na czas adekwatnych
działań, w tym decyzji politycznych.

W1, U1, K1

2.

Zagrożenia o charakterze politycznym: demokracją i jej mankamenty,
degeneracja systemów demokratycznych, eksport demokracji jako zagrożenie;
populizmy; odradzanie się autorytaryzmów.

W1, U1, U2, K1

3.

Zagrożenia o charakterze socjo-psychologicznym: nacjonalizm, ksenofobia,
fundamentalizm (w tym religijny), konfrontacyjne i wrogie nastawienie do innych
społeczeństw i państw na arenie międzynarodowej.

W1, U1, U2, K1

4.

Zagrożenia związane ze strukturą społeczną, czynnikami demograﬁcznymi,
przeludnieniem bądź depopulacją, migracjami międzynarodowymi, zmianami
kulturowymi bądź ich brakiem, rozpadem więzi społecznych.

W1, U1, U2, K1

5.

Zagrożenia związane z modernizacją bądź jej ﬁaskiem, rozwojem nauki i
technologii (w tym cyber-zagrożenia i ataki hackerskie na państwa i infrastrukturę
krytyczną), chorobami i epidemiami, przyjętymi modelami gospodarczymi,
globalizacją, nierównościami społecznymi i gospodarczymi, wzrostem zadłużenia i
polityką monetarną, interwencjonizmem bądź liberalizmem gospodarczym,
industrializacją lub deindustrializacją, dostępem do zasobów.

W1, U1, U2, K1

6.

Zagrożenia związane z brakiem bezpieczeństwa bądź z nadmiernym
bezpieczeństwem i opiekuńczością.
Zagrożenia terrorystyczne i ich różnorodność.

W1, U1, U2, K1

7.

Zagrożenia związane z wojnami i konﬂiktami międzynarodowymi, w tym z
użyciem broni masowej zagłady; destabilizacją poszczególnych państw i ładu
międzynarodowego w wyniku zmasowanych działań propagandowych, działań
hybrydowych, stosowania metod hackerskich przeciw innym państwom.

W1, U1, U2, K1

8.

Zagrożenia dla środowiska (ekologiczne): zmiany klimatyczne, zanieczyszczenie
środowiska, wymieranie gatunków, problem śmieci, zanieczyszczenia chemiczne,
problem nuklearny.
Koncepcja zrównoważonego rozwoju (z założenia ma trwale przeciwdziałać
znaczącej części zagrożeń, uważanych obecnie za ważne).

W1, U1, U2, K1

9.

Źródła świadomości ekologicznej i idei zrównoważonego rozwoju (zrównoważona
gospodarka leśna; poczucie nadciągającej katastrofy ekologicznej, wzrost
świadomości ekologicznej; reakcja państw i społeczności międzynarodowej).
Przekonanie o wyczerpywaniu się zasobów (koncepcja peak oil, krzywa Hubberta).

W1, U1, U2, K1

10.

Intelektualne podstawy wzrostu świadomości ekologicznej: Rachel Carson (Silent
Spring); idea statku kosmicznego ziemia (Adlai Stevenson, Barbara Ward, Kenneth
E. Boulding), neomalthusianizm Paula R. Ehrlicha (The Population Bomb),
W1, U1, U2, K1
alarmizm Klubu Rzymskiego (The Limits to Growth), Ernst Friedrich Schumacher
(Small Is Beautiful), James Lovelock i hipoteza Gai.
Pojawienie się masowych ruchów ekologicznych i ich zróżnicowanie.

Sylabusy
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11.

Reakcja krytyczna: doomers versus boomers; Julian Simon (The Ultimate
Resourse); zakład Simon-Ehrlich.

W1, U1, U2, K1

12.

Zrównoważony rozwój (sustainable development): deﬁnicje pojęcia (teoretyczne i
funkcjonujące w międzynarodowej przestrzeni prawnej), elementy składowe,
holizm , źródła koncepcji; koncepcja managed sustainable development (MSD);
zależność między rozwojem ekonomicznym, społecznym i środowiskiem (różne
koncepcje).
Historia instytucjonalizacji zasad zrównoważonego rozwoju w ramach ONZ,
Stockholm Declaration i jej zasady, Światowa Karta Przyrody, Brundtland
Commission, Raport Our Common Future, Szczyt Ziemi w Rio de Janeiro (Earth
Summit) i kolejne Szczyty, Karta Ziemi (Earth Charter).

W1, U1, U2, K1

13.

Kwestia zmiany (ocieplania się) klimatu: problematyka zmienności klimatu, tempo
zmian, alarm izm klimatyczny i opozycja, rozwój nauki o klimacie, współczesne
modele klimatyczne; międzynarodowa reakcja na zmiany klimatu: IPCC, Ramowa
konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC), UN
Climate Change Conferences (COPs), Protokół z Kioto (Kyoto Protocol) & Doha
Amendment, Porozumienie Paryskie (Paris Agreement). Zaangażowanie Unii
Europejskiej na rzecz realizacji zasad zrównoważonego rozwoju i przeciwdziałania
zmianom klimatu.

W1, U1, U2, K1

14.

Milenijne Cele Rozwoju (Millennium Development Goals, MDGs), Szczyt Milenijny,
Deklaracja Milenijna, Cele Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development
Goals, SDGs).

W1, U1, U2, K1

15.

Oﬁcjalna Pomoc Rozwojowa (ODA) i inna pomoc rozwojowa; historia unijnej
pomocy rozwojowej: European Development Fund (EDF), Lomé Convention,
Cotonou Agreement; realizacja zasady zrównoważonego rozwoju w Polsce.

W1, U1, U2, K1

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

ćwiczenia

wykład

Sylabusy

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 w przypadkach
wątpliwych 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). W wyjątkowych przypadkach może się odbyć egzamin
ustny. W drugim terminie egzamin jest zawsze egzaminem
ustnym. Końcowa ocena z kursu uwzględnia zarówno ocenę z
egzaminu jak i z pracy studenta na ćwiczeniach.
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Zagrożenia cywilizacyjne współczesnego świata i zrównoważony rozwój
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia europejskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
EKSPERT ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEUEOSS.240.6059dc3ce96d6.22

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

Okres
Semestr 3

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

Kurs ma na celu w podstawowym stopniu zapoznać studentów z problematyką różnorodności zagrożeń
cywilizacyjnych (związane z demokracją bądź jej brakiem, populizmem, autorytaryzmem, nacjonalizmem,
fundamentalizmem, terroryzmem, strukturą społeczną, czynnikami demograﬁcznymi, przeludnieniem bądź
depopulacją, migracjami międzynarodowymi, zmianami kulturowymi bądź ich brakiem, rozpadem więzi
społecznych, modernizacją bądź jej ﬁaskiem, rozwojem nauki i technologii, chorobami i epidemiami, przyjętymi
modelami gospodarczymi, globalizacją, nierównościami społecznymi i gospodarczymi, wzrostem zadłużenia
i polityką monetarną, interwencjonizmem bądź liberalizmem gospodarczym, industrializacją lub
deindustrializacją, dostępem do zasobów, wojnami i konﬂiktami międzynarodowymi, w tym z użyciem broni
masowej zagłady), ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń dla środowiska (ekologicznych: zmiany
klimatyczne, zanieczyszczenie środowiska, wymieranie gatunków) i problematyki zrównoważonego rozwoju jako
koncepcji, mającej z założenia trwale przeciwdziałać znaczącej części zagrożeń, uważanych obecnie za ważne.
Prześledzone zostaną ideowe i ﬁlozoﬁczne podstawy koncepcji zrównoważonego rozwoju, jej warianty oraz
postulowane i realizowane działania społeczne i polityczne.

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 zna i rozumie rozpoznaną różnorodność
zagrożeń, przed którymi stoi ludzkość, ze szczególnym
uwzględnieniem zagrożeń dla środowiska planety i
powstałych w odpowiedzi na nie koncepcji
zrównoważonego rozwoju wraz z działaniami
podejmowanymi na poziomie krajowym
i międzynarodowym z uwzględnieniem działań,
podejmowanych przez Unię Europejską.

SEU_K2_W01,
SEU_K2_W05,
SEU_K2_W06

esej, prezentacja,
zaliczenie, egzamin
pisemny / ustny

U1

Student potraﬁ korzystać z wiedzy na temat zagrożeń,
przed którymi stoi ludzkość, oraz koncepcji
zrównoważonego rozwoju dla analizowania
i rozwiązywania problemów pojawiających się w toku
edukacji, w pracy zawodowej i życiu społecznym oraz
w celu formułowania sądów, argumentowania
i prognozowania w trakcie rozmów i debat mających
miejsce w codziennych kontaktach międzyludzkich.

SEU_K2_U01,
SEU_K2_U03

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 oraz deklaracji
ideowych i politycznych.

SEU_K2_U01,
SEU_K2_U03,
SEU_K2_U05

esej, prezentacja,
zaliczenie, egzamin
pisemny / ustny

SEU_K2_K01,
SEU_K2_K02,
SEU_K2_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

30

przygotowanie eseju

15

przygotowanie do egzaminu

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.

Wprowadzenie w problematykę różnorodności zagrożeń cywilizacyjnych;
zauważalna częsta przeciwstawność przekonań o istocie zagrożeń, co może
prowadzić do sporów i niezdolności do podejmowania na czas adekwatnych
działań, w tym decyzji politycznych.

W1, U1, K1

2.

Zagrożenia o charakterze politycznym: demokracją i jej mankamenty,
degeneracja systemów demokratycznych, eksport demokracji jako zagrożenie;
populizmy; odradzanie się autorytaryzmów.

W1, U1, U2, K1

3.

Zagrożenia o charakterze socjo-psychologicznym: nacjonalizm, ksenofobia,
fundamentalizm (w tym religijny), konfrontacyjne i wrogie nastawienie do innych
społeczeństw i państw na arenie międzynarodowej.

W1, U1, U2, K1

4.

Zagrożenia związane ze strukturą społeczną, czynnikami demograﬁcznymi,
przeludnieniem bądź depopulacją, migracjami międzynarodowymi, zmianami
kulturowymi bądź ich brakiem, rozpadem więzi społecznych.

W1, U1, U2, K1

5.

Zagrożenia związane z modernizacją bądź jej ﬁaskiem, rozwojem nauki i
technologii (w tym cyber-zagrożenia i ataki hackerskie na państwa i infrastrukturę
krytyczną), chorobami i epidemiami, przyjętymi modelami gospodarczymi,
globalizacją, nierównościami społecznymi i gospodarczymi, wzrostem zadłużenia i
polityką monetarną, interwencjonizmem bądź liberalizmem gospodarczym,
industrializacją lub deindustrializacją, dostępem do zasobów.

W1, U1, U2, K1

6.

Zagrożenia związane z brakiem bezpieczeństwa bądź z nadmiernym
bezpieczeństwem i opiekuńczością.
Zagrożenia terrorystyczne i ich różnorodność.

W1, U1, U2, K1

7.

Zagrożenia związane z wojnami i konﬂiktami międzynarodowymi, w tym z
użyciem broni masowej zagłady; destabilizacją poszczególnych państw i ładu
międzynarodowego w wyniku zmasowanych działań propagandowych, działań
hybrydowych, stosowania metod hackerskich przeciw innym państwom.

W1, U1, U2, K1

8.

Zagrożenia dla środowiska (ekologiczne): zmiany klimatyczne, zanieczyszczenie
środowiska, wymieranie gatunków, problem śmieci, zanieczyszczenia chemiczne,
problem nuklearny.
Koncepcja zrównoważonego rozwoju (z założenia ma trwale przeciwdziałać
znaczącej części zagrożeń, uważanych obecnie za ważne).

W1, U1, U2, K1

9.

Źródła świadomości ekologicznej i idei zrównoważonego rozwoju (zrównoważona
gospodarka leśna; poczucie nadciągającej katastrofy ekologicznej, wzrost
świadomości ekologicznej; reakcja państw i społeczności międzynarodowej).
Przekonanie o wyczerpywaniu się zasobów (koncepcja peak oil, krzywa Hubberta).

W1, U1, U2, K1

10.

Intelektualne podstawy wzrostu świadomości ekologicznej: Rachel Carson (Silent
Spring); idea statku kosmicznego ziemia (Adlai Stevenson, Barbara Ward, Kenneth
E. Boulding), neomalthusianizm Paula R. Ehrlicha (The Population Bomb),
W1, U1, U2, K1
alarmizm Klubu Rzymskiego (The Limits to Growth), Ernst Friedrich Schumacher
(Small Is Beautiful), James Lovelock i hipoteza Gai.
Pojawienie się masowych ruchów ekologicznych i ich zróżnicowanie.

Sylabusy
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11.

Reakcja krytyczna: doomers versus boomers; Julian Simon (The Ultimate
Resourse); zakład Simon-Ehrlich.

W1, U1, U2, K1

12.

Zrównoważony rozwój (sustainable development): deﬁnicje pojęcia (teoretyczne i
funkcjonujące w międzynarodowej przestrzeni prawnej), elementy składowe,
holizm , źródła koncepcji; koncepcja managed sustainable development (MSD);
zależność między rozwojem ekonomicznym, społecznym i środowiskiem (różne
koncepcje).
Historia instytucjonalizacji zasad zrównoważonego rozwoju w ramach ONZ,
Stockholm Declaration i jej zasady, Światowa Karta Przyrody, Brundtland
Commission, Raport Our Common Future, Szczyt Ziemi w Rio de Janeiro (Earth
Summit) i kolejne Szczyty, Karta Ziemi (Earth Charter).

W1, U1, U2, K1

13.

Kwestia zmiany (ocieplania się) klimatu: problematyka zmienności klimatu, tempo
zmian, alarm izm klimatyczny i opozycja, rozwój nauki o klimacie, współczesne
modele klimatyczne; międzynarodowa reakcja na zmiany klimatu: IPCC, Ramowa
konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC), UN
Climate Change Conferences (COPs), Protokół z Kioto (Kyoto Protocol) & Doha
Amendment, Porozumienie Paryskie (Paris Agreement). Zaangażowanie Unii
Europejskiej na rzecz realizacji zasad zrównoważonego rozwoju i przeciwdziałania
zmianom klimatu.

W1, U1, U2, K1

14.

Milenijne Cele Rozwoju (Millennium Development Goals, MDGs), Szczyt Milenijny,
Deklaracja Milenijna, Cele Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development
Goals, SDGs).

W1, U1, U2, K1

15.

Oﬁcjalna Pomoc Rozwojowa (ODA) i inna pomoc rozwojowa; historia unijnej
pomocy rozwojowej: European Development Fund (EDF), Lomé Convention,
Cotonou Agreement; realizacja zasady zrównoważonego rozwoju w Polsce.

W1, U1, U2, K1

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

ćwiczenia

wykład

Sylabusy

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 w przypadkach
wątpliwych 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). W wyjątkowych przypadkach może się odbyć egzamin
ustny. W drugim terminie egzamin jest zawsze egzaminem
ustnym. Końcowa ocena z kursu uwzględnia zarówno ocenę z
egzaminu jak i z pracy studenta na ćwiczeniach.
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Region M. Śródziemnego w polityce UE
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia europejskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
EKSPERT ZJAWISK I PROCESÓW

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEUEZPS.280.5cd42cf1b97ab.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

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 zajęć jest zapoznanie studentów ze specyﬁką wybranych państw basenu Morza Śródziemnego
ze szczególnym uwzględnieniem polityki UE 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_K2_W01] 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_K2_W01,
SEU_K2_W02,
SEU_K2_W03,
SEU_K2_W05

egzamin pisemny,
prezentacja

SEU_K2_U01,
SEU_K2_U02,
SEU_K2_U03,
SEU_K2_U04,
SEU_K2_U05,
SEU_K2_U06

egzamin pisemny,
prezentacja

SEU_K2_K01,
SEU_K2_K02,
SEU_K2_K03,
SEU_K2_K04

egzamin pisemny,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

[SEU_K2_U01] 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

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

[SEU_K2_K02] 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
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

15

ćwiczenia

15

przygotowanie projektu

15

przygotowanie do egzaminu

30

pozyskanie danych

30

przygotowanie do ćwiczeń

15

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

Sylabusy
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Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Charakterystyka geograﬁczna i historyczna regionu. Polityka UE w basenie Morza
Śródziemnego - ogólna charakterystyka.

W1, U1, K1

2.

Arabska wiosna - ogólna charakterystyka. Polityka UE wobec wydarzeń Arabskiej
wiosny.

W1, U1, K1

3.

Polityka Włoch w basenie Morza Śródziemnego.

W1, U1, K1

4.

Libia - ogólna charakterystyka przemian politycznych. Polityka UE wobec Libii.

W1, U1, K1

5.

Polityka Hiszpanii w basenie Morza Śródziemnego. Problem Gibraltaru, Ceuty i
Melilli.

W1, U1, K1

6.

Maroko - ogólna charakterystyka przemian politycznych. Polityka UE wobec
Maroka.

W1, U1, K1

7.

Problem migracji w polityce UE. Problem Grecji, Włoch oraz Bośni i Hercegowiny.

W1, U1, K1

8.

Problem terroryzmu a polityka bezpieczeństwa UE. UE wobec konﬂiktu w Syrii.
Problem Państwa Islamskiego.

W1, U1, K1

9.

Relacje UE – Turcja. Polityka Turcji wobec UE i M. Śródziemnego.

W1, U1, K1

10.

Polityka Francji w basenie Morza Śródziemnego.

W1, U1, K1

11.

Algieria i Tunezja - ogólna charakterystyka przemian politycznych. Polityka UE
wobec Algierii i Tunezji.

W1, U1, K1

12.

Relacje Izrael a UE Konﬂikt izraelsko-palestyński i jego wpływ na sytuację w
basenie M. Śródziemnego oraz relacje z UE.

W1, U1, K1

13.

Problem Cypru w polityce UE.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, metody e-learningowe, wykład konwersatoryjny
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

Student jest zobowiązany do uczestnictwa w zajęciach i brania w nich
aktywnego udziału, a także do przygotowania prezentacji.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Relacje transatlantyckie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia europejskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
EKSPERT ZJAWISK I PROCESÓW

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEUEZPS.280.5cd42cf195bdd.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

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

Głównym celem kursu jest zaprezentowanie podstawowych zagadnień dotyczących relacji pomiędzy Europą
i Ameryką od 1945 roku w takich obszarach jak polityka, bezpieczeństwo, gospodarka i kultura. Studenci podczas
kursu mają zapoznać się z najważniejszymi procesami zachodzącymi współcześnie w relacjach transatlantyckich.
W tym celu pierwsza część zajęć poświęcona będzie omówieniu współpracy i rozbieżności interesów podczas
i po zimnej wojnie. W drugiej części kursu uwaga skupiona będzie na wybranych zagadnieniach relacji Stanów
Zjednoczonych i Europy (UE i jej państw członkowskich).

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

ważne aspekty i okresy stosunków amerykańskoeuropejskich od ich początku do czasów
współczesnych oraz charakter stosunków i więzów
pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Europą.

SEU_K2_W01

esej, prezentacja,
egzamin pisemny / ustny

W2

zna i rozumie wspólne i odmienne dylematy oraz
problemy USA i państw europejskich w zakresie
polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, kwestii
gospodarczych, społecznych i kulturowych.

SEU_K2_W05

esej, prezentacja,
egzamin pisemny / ustny

U1

wykorzystywać posiadaną wiedzę do zdobywania
informacji, ich dalszej analizy oraz formułowania
wniosków i prognoz dotyczących relacji
transatlantyckich; jest zdolny do analizy krytycznej
różnic i zależności kultur politycznych USA i państw
europejskich w perspektywie historycznej
i współcześnie.

SEU_K2_U01,
SEU_K2_U02

esej, prezentacja,
egzamin pisemny / ustny

U2

samodzielnie oraz w grupie zdobywać wiedzę
przedmiotową i robić z niej użytek.

SEU_K2_U05

esej, prezentacja,
egzamin pisemny / ustny

SEU_K2_K02

esej, prezentacja,
egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

krytycznego podejścia do relacji transatlantyckich,
opinii i poglądów funkcjonujących na ten temat oraz
do projektów i propozycji dalszej współpracy a także
do ich niezależnej oceny.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

ćwiczenia

15

przygotowanie do zajęć

15

przygotowanie do ćwiczeń

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

15

Przygotowanie prac pisemnych

15

przygotowanie do egzaminu

25

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.

Historyczne źródła relacji transatlantyckich.

W1, W2, U1, K1

2.

Dynamika relacji transatlantyckich w czasie zimnej wojny.

W1, W2, U1, U2, K1

3.

Podstawy traktatowe współpracy.

W1, W2, U1, U2, K1

4.

Percepcje społeczne w relacjach transatlantyckich

W1, W2, U1, U2, K1

5.

Współpraca transatlantycka po 1989 roku – nowe wyzwania.

W1, W2, U1, U2, K1

NATO, UE i współpraca w zakresie bezpieczeństwa.
6.

W1, W2, U1, U2, K1
Relacje handlowe.

7.

Współpraca w zakresie ochrony klimatu i energii.

W1, W2, U1, U2, K1

8.

Współpraca kulturalna, relacje społeczne.

W1, W2, U1, U2, K1

USA, UE i relacje z jej sąsiadami.
9.

W1, W2, U1, U2, K1
Bezpieczeństwo i globalne wyzwania w systemie wielobiegunowym.

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

ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny / ustny

Wykład kończy egzamin, obejmujący tematykę zajęć (egzamij
pisemny w oparciu o pytania otwarte).

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.
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Problemy współczesnego miasta
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia europejskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
EKSPERT ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEUEOSS.280.5cd42cf462fa9.22

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 socjologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

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 studentów ze współczesnymi problemami miast europejskich oraz politykami
miejskimi w UE

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

404 / 415

W1

Student 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_K2_W05

egzamin ustny, projekt

SEU_K2_U01

egzamin ustny, projekt

SEU_K2_K01

egzamin ustny, projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student 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

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów do do wypełniania społecznych
zobowiązań oraz organizowania działań na rzecz
środowiska społecznego i interesu publicznego
obszaru europejskiego, regionalnego lub lokalnego,
lub z nimi powiązanego

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

ćwiczenia

15

przygotowanie projektu

30

przygotowanie do egzaminu

30

przygotowanie do ćwiczeń

30

uczestnictwo w egzaminie

10

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.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Zrównoważony rozwój miast. Europejskie polityki miejskie. Krajowa polityka
miejska. Migracje miejskie. Bieda i wykluczenie w miastach. Smart City.
Mieszkalnictwo.

W1, U1, K1

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

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin ustny

Obecność na zajęciach

ćwiczenia

projekt

Obecność na zajęciach

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy

406 / 415

Ruchy społeczne
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia europejskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
EKSPERT ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEUEOSS.280.5cd42cf43f83e.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 15, warsztaty: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem zajęć jest zaznajomienie słuchaczy i słuchaczek z problematyką funkcjonowania ruchów społecznych
w Europie w wymiarze teoretycznym i empirycznym

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Istotę działania ruchów społecznych o charakterze
lokalnym, narodowym i ponad narodowym

SEU_K2_W05

raport, zaliczenie
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Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Zidentyﬁkować, zrozumieć i wyjaśnić cele oraz sposób
działania ruchów społecznych o charakterze lokalnym,
narodowym i ponad narodowym

SEU_K2_U01

raport, zaliczenie

SEU_K2_K03

raport, zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Do podjęcia działań w ramach ruchów społecznych
o charakterze lokalnym, narodowym i ponad
narodowym

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

15

warsztaty

15

przygotowanie raportu

50

zbieranie informacji do zadanej pracy

10

przygotowanie do ćwiczeń

25

przygotowanie do zajęć

25

analiza dokumentów programowych

10

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
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Ruchy społeczne - sposoby rozumienia zjawiska

W1, U1, K1

2.

Ruchy społeczne jako siły zmiany

W1, U1, K1

3.

Typologie ruchów społecznych

W1, U1, K1

4.

Dynamika ruchów społecznych

W1, U1, K1

5.

Klasyczne teorie ruchów społecznych

W1, U1, K1

6.

Teorie mobilizacji społecznej

W1, U1, K1

Sylabusy
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7.

"Stare" a "nowe" ruchy społeczne

W1, U1, K1

8.

Teorie nowych ruchów społecznych

W1, U1, K1

9.

Cechy wspólne nowych ruchów społecznych

W1, U1, K1

10.

Nowe ruchy społeczne - studia przypadków

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, rozwiązywanie zadań, ćwiczenia
przedmiotowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium

raport

przygotowanie raportu analitycznego dotyczącego celów i sposobu
działania ruchu społecznego - wybór ruchu społecznego dokonany przez
studenta w porozumieniu z prowadzącym konwersatorium

warsztaty

zaliczenie

aktywny udział w pracach analizujących działanie wybranych ruchów
społecznych

Wymagania wstępne i dodatkowe
Nie ma wymagań wstępnych.

Sylabusy
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Geograﬁa turystyczna Europy
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia europejskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
EKSPERT DYPLOMACJI PUBLICZNEJ I KULTURALNEJ

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEUEDPKS.280.5cd42cf687453.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji, Geograﬁa społecznoekonomiczna i gospodarka przestrzenna

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0319Programy i kwaliﬁkacje związane z naukami
społecznymi, gdzie indziej niesklasyﬁkowane

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

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 studentów z potencjalną ofertą państw europejskich dla ruchu turystycznego
i wskazanie znaczenia tej gałęzi usług dla gospodarki państw. Kurs będzie miał również na celu wstępne
przygotowanie studenta do pracy w turystyce poprzez przekazanie podstawowej wiedzy o historii, kulturze
i tradycjach poszczególnych regionów turystycznych 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_K2_W05] 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_K2_W06] Absolwent zna
i rozumie w stopniu pogłębionym społeczne,
historyczne, ekonomiczne, ﬁlozoﬁczne i prawne
uwarunkowania procesów zachodzących obecnie
na kontynencie europejskim

SEU_K2_W05,
SEU_K2_W06

egzamin pisemny

SEU_K2_U02,
SEU_K2_U03

projekt, prezentacja

SEU_K2_K03

projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

[SEU_K2_U02] 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_K2_U03]
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

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

[SEU_K2_K03] Absolwent jest gotów do myślenia
i działania w sposób twórczy i przedsiębiorczy
wykorzystując wiedzę i umiejętności nabyte w toku
studiów

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

ćwiczenia

15

przygotowanie projektu

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

20

przygotowanie do egzaminu

30

analiza źródeł historycznych

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
130

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.

1. Turystyka jako gałąź gospodarki państwa
2. Znaczenie rozwoju usług turystycznych dla regionów i wspólnot lokalnych
3. Rodzaje i kategorie usług turystycznych (letnia/zimowa, turystyka aktywna,
zabytki, turystyka religijna, ekoturystyka itp)
4. Geograﬁa turystyczna Europy - najważniejsze kierunki
5. Geograﬁa turystyczna Europy - historia, zwyczaje, obyczaje - próba klasyﬁkacji
według regionów
6. Organizacja imprezy turystycznej w praktyce (planowanie, koszty, środki
transportu itp.)
7. Potencjał turystyczny Europy
8 - 15: prezentacje studentów

W1, U1, K1

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

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
test jednokrotnego wyboru w wypełnianiem elementów graﬁcznych
(mapy)

wykład

egzamin pisemny

ćwiczenia

przedstawienie prezentacji na zadany przez wykładowcę temat
projekt, prezentacja dotyczący organizacji i zaplanowania wyjazdu indywidualnego bądź
grupopwego

Wymagania wstępne i dodatkowe
Warunkiem wstępnym uczestnictwa jest zdanie kursu "Geograﬁa polityczna i gospodarcza Europy

Sylabusy
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Ochrona dóbr kultury
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia europejskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
EKSPERT DYPLOMACJI PUBLICZNEJ I KULTURALNEJ

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEUEDPKS.280.5cd42cf6aee65.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

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 studentów z międzynarodowym i krajowym systemem ochrony dóbr kultury.

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 ochrony dóbr kultury

SEU_K2_W01

projekt, esej,
prezentacja, zaliczenie
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W2

potraﬁ korzystać z najważniejszych dokumentów
międzynardowych i krajowych dotyczących ochrony
dóbr kultury

SEU_K2_W02

projekt, esej,
prezentacja, zaliczenie

W3

zna i rozumie rolę i znaczenie instytucji i organizacji
działających na polu ochrony dóbr kultury

SEU_K2_W03

projekt, esej,
prezentacja, zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

potraﬁ wyszukiwać, selekcjonować, identyﬁkować
i poddawać krytycznej analizie dokumenty i materiały
informacyjne z zakresu ochrony dóbr kultury

SEU_K2_U01

projekt, esej,
prezentacja, zaliczenie

U2

potraﬁ odnaleźć odpowiednią podstawę prawną dla
rozstrzygnięcia konkretnego problemu z zakresu
ochrony dóbr kultury oraz zastosować odpowiedni
przepis w praktyce

SEU_K2_U04

projekt, esej,
prezentacja, zaliczenie

dostrzega, iż istnieje konieczność ochrony dóbr kultury
SEU_K2_K01
w Europie i poza nią

projekt, esej, zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

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

Forma aktywności studenta
wykład

15

ćwiczenia

15

przygotowanie projektu

50

zbieranie informacji do zadanej pracy

15

przygotowanie do zajęć

20

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

przygotowanie eseju

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

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

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Kurs omawia międzynarodowy i krajowy systemem ochrony dóbr kultury. Podczas
kursu studenci zapoznają się z deﬁnicjami dóbr kultury i pojęć pokrewnych
funkcjonujących w międzynarodowych i krajowych dokumentach, poznają
działalność instytucji działających na polu ochrony i promocji dziedzictwa
kulturowego, a także międzynarodowe programy, projekty i instrumenty służące
jego ochronie i promocji. Częścią kursu będą spotkania z praktykami działającymi
na polu ochrony dóbr kultury w różnego typu instytucjach i organizacjach oraz
wizyty studyjne (pod warunkiem możliwości och zorganizowania).

1.

W1, W2, W3, U1, U2, K1

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

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

projekt, esej

obecność za zajęciach jest obowiązkowa; realizacja projektu
indywidualnie lub w niewielkim zespole, esej

ćwiczenia

prezentacja, zaliczenie

obecność za zajęciach jest obowiązkowa; aktywność na zajęciach udział w dyskusjach, prezentacja, lektura tekstów

Sylabusy
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Załącznik nr 197 do uchwały nr 52/VI/2022
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Program studiów

Wydział:

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Kierunek:

studia nad Chinami

Poziom kształcenia:

pierwszego stopnia

Forma kształcenia:

studia stacjonarne

Rok akademicki:

2022/23
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Charakterystyka kierunku
Informacje podstawowe
Nazwa wydziału:

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Nazwa kierunku:

studia nad Chinami

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

14%

Językoznawstwo

2%

Nauki prawne

2%

Geograﬁa społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna 2%
Filozoﬁa

2%

Charakterystyka kierunku, koncepcja i cele kształcenia
Charakterystyka kierunku
Program Studiów nad Chinami to efekt wieloletnich doświadczeń naukowo-dydaktycznych przede wszystkim Zespołu
Zakładu Chin, funkcjonującego w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu. Oferta programowa zbudowana jest w sposób
dwutorowy. Przedmioty społeczno-kulturowe ukazują znaczenie takich zjawisk jak konfucjanizm na funkcjonowanie, zarówno
w kontekście historycznym jak i współczesnym, mechanizmów, podstaw ideologicznych i roli jednostki we współczesnych
Chinach. Zasadniczy moduł zajęć poświęcony jest przedstawieniu dynamicznej roli Chin nie tylko w regionie Azji, ale i w
kontekście roli w międzynarodowych stosunkach. Tym, co odróżnia ten kierunek od innych, jest przede wszystkim
utworzenie programu, który nie koncentrujące się wyłącznie na cywilizacyjnym kontekście historii, ale także na
najważniejszych współczesnych zagadnieniach, związanych z polityką gospodarczą, bezpieczeństwem, inicjatywami takimi
jak Nowy Jedwabny Szlak.

Koncepcja kształcenia
Studia nad Chinami oparte są o koncepcję interdyscyplinarnych badań społecznych z elementami nauk humanistycznych.
Program studiów tworzony jest przez wykładowców, którzy od lat prowadzą szeroko zakrojone badania nad współczesnymi
Chinami, zarówno w odniesieniu do przestrzeni kontynentalnej tego kraju, jak i Tajwanu. W ramach programu
umiędzynarodowienia uczelni studenci programu poświęconego Chinom w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu mają
możliwości korzystania z rozmaitych wyjazdów stypendialnych, pogłębiając nie tylko swoje umiejętności językowe,
Charakterystyka kierunku
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wkomponowane w sposób naturalny w całościowy program studiów, ale i sposobność uczęszczania na wykłady dotyczące
ściśle tematyki omawianej podczas polskiego programu. W trakcie warsztatów, które regularnie organizowane są przez
pracowników Instytutu i Zakładu, odnośnie Chin, Studenci mają także możliwość budowania praktycznych kompetencji,
potrzebnych do lepszego funkcjonowania w przestrzeni międzykulturowej.

Cele kształcenia
rozwinięcie u studentów pogłębionej wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie specyﬁki społeczno-kulturowej
Chin, w tym koncepcji ﬁlozoﬁcznych i ich przemian, kształtujących oblicze współczesnego społeczeństwa i jego
miejsca w stosunkach międzynarodowych
wykształcenie umiejętności zdobywania poszerzonej wiedzy odnoszącej się do usytuowania pozycji Chin w obrębie
stosunków międzynarodowych
zdobycie umiejętności analizy mechanizmów różnych aspektów polityki (w tym polityki zagranicznej, energetycznej)
oraz ekonomii Chin
przygotowanie absolwenta do analizy zagadnień polityczno-społecznych z perspektywy relacji Chin jako mocarstwa
światowego i ich strategii politycznych względem innych regionów świata
umiejętność posługiwania się językiem chińskim, w celu analizy prostych artykułów oraz dokumentów jako materiału
badawczego oraz technik komunikacji międzykulturowej

Potrzeby społeczno-gospodarcze
Wskazanie potrzeb społeczno-gospodarczych utworzenia kierunku
Powszechne zainteresowanie Chinami, a także ich obecność na rynku międzynarodowym oraz obecność chińskich koncernów
przemysłowych z różnych branż, a także zwiększające się zainteresowanie strony polskiej możliwościami biznesowymi z
chińskimi partnerami stwarzają konieczność przygotowania dobrze wykwaliﬁkowanej kadry, umiejącej śledzić trendy
biznesowe obecne w Chinach, wykonywać analizy i poruszać się w międzynarodowym środowisku pracy. Absolwenci mogą
znaleźć zatrudnienie w branży produkcyjnej, doradczo-konsultingowej, tłumaczeniowej, oraz w coraz prężniej rozwijającym
się sektorze dwustronnej turystyki.

Wskazanie zgodności efektów uczenia się z potrzebami społeczno-gospodarczymi
Zwiększenie zaangażowania Polski w Chinach 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 Chinach, 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 współczesnych Chin, a także
umiejętności językowych. Niezwykle istotnym jest potrzeba rozwoju kompetencji kulturowych i komunikacyjnych
uwzględniających uwarunkowania cywilizacji chińskiej

Charakterystyka kierunku
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Nauka, badania, infrastruktura
Główne kierunki badań naukowych w jednostce
Badania Pracowników Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu, ze szczególnym uwzględnieniem członków Zakładu Chin w
strukturze Katedry Azji Wschodniej i Południowej deﬁniuje interdyscyplinarny charakter. Pracownicy naukowo-dydaktyczni
zajmują się zagadnieniami z obszarów nauk społecznych i humanistycznych, a szczególnie historii, polityki, ekonomii,
socjologii, religii, kultury i sztuki zarówno przestrzeni Chin kontynentalnych, jak i Tajwanu.
Zasadnicze obszary badań nad Chinami w jednostce stanowią takie zagadnienia jak: polityczno - społeczna historia Chin i
Tajwanu, współczesne systemy polityczne oraz gospodarcze Chin i Tajwanu oraz innych państw Azji Wschodnie, kwestie
polityki bezpieczeństwa, polityki wewnętrznej oraz zewnętrznej Chin oraz Tajwanu. Jednym z istotnych kierunków badań w
Zakładzie i szerzej Instytucie w odniesieniu do Chin jest kwestia dziedzictwa cywilizacyjnego, podłoża ﬁlozoﬁcznego i wpływu
tychże na przemiany w obrębie społeczeństwa, także w ramach takiej tematyki jak polityka mniejszościowa czy kwestie
tożsamości etnicznej i stereotypów kulturowych. Badania Pracowników są odnoszone także do szerszego kontekstu
znaczenia Chin w stosunkach międzynarodowych, pozwalając na ukazanie swoistej marki, którą to państwo jest samo w
sobie - Made in China, a także procesów wizerunkowych, które doprowadziły Chiny do roli lidera na rynkach światowych.

Związek badań naukowych z dydaktyką
Pracownicy Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu wchodzący w skład naukowo-dydaktyczny programu Studiów nad
Chinami od lat prowadzą zajęcia silnie skorelowane z prowadzonymi przez siebie badaniami (w tym badaniami terenowymi,
przeprowadzanymi podczas wyjazdów badawczych pracowników na obszar Chin i Tajwanu (w ramach konferencji, wizyt
akademickich, kwerend). W Instytucie prowadzony jest także od kilku lat grant tajwański, który pozwolił na wzbogacenie
oferty dydaktycznej o tę przestrzeń (w ramach grantu jednostkę z wykładami odwiedzają badacze, istnieje możliwość
budowania także zasobu bibliotecznego dotyczącego Tajwanu). Studenci programu studiów nad Chinami stanowią także
integralną część w rozwijaniu badań. W ostatnich latach szereg prac (zarówno licencjackich jak i magisterskich,
poświęconych Chinom), prowadzonych przez Pracowników Zakładu Chin był nagradzany w rozmaitych konkursach na
najlepsze prace dyplomowym o charakterze ogólnokrajowym, co ukazuje potencjał badawczy absolwentów.

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 studiów ma do zaliczenia określoną liczbę przedmiotów obowiązkowych oraz fakultatywnych. W
trakcie programu Student ma obowiązek sekwencyjnego zaliczenia trzech lat lektoratu języka chińskiego. Student zalicza
także lektorat z języka angielskiego na poziomie co najmniej B2. W ramach kursów fakultatywnych Student ma konieczność
zaliczenia 68 punktów ECTS w ramach zajęć fakultatywnych, z czego min. 48 punktów ECTS w ramach przedmiotów z
dyscypliny nauk o polityce i administracji, 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

185

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

166

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

23

którą student musi uzyskać w ramach modułów realizowanych w formie
fakultatywnej

68

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: 1788

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 182 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

SNC_K1_W01

Absolwent zna i rozumie znaczenie nauk społecznych w badaniu różnych czynników,
wpływających na charakter współczesnych Chin i ich usytuowanie w obrębie relacji
międzynarodowych

P6U_W, P6S_WG

SNC_K1_W02

Absolwent zna i rozumie struktury i instytucje tworzące pozycję Chin w stosunkach
międzynarodowych

P6S_WG,
P6S_WK

SNC_K1_W03

Absolwent zna i rozumie relacje między chińskimi strukturami i systemami
P6S_WK,
odgrywającymi rolę w kształtowaniu uwarunkowań polityczno-społecznych i przemian
P6S_WG
w ich obszarze

SNC_K1_W04

Absolwent zna i rozumie rolę struktur i systemów, tworzących podstawy polityki
gospodarczej w Chinach i ich znaczenie w kontekście międzynarodowym

P6S_WK,
P6S_WG

SNC_K1_W05

Absolwent zna i rozumie metodologię i metodykę nauk społecznych, właściwych do
podjęcia studiów nad Chinami w kontekście regionalnym i międzynarodowym

P6S_WG, P6U_W

SNC_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

SNC_K1_U01

Absolwent potraﬁ wyszukiwać, przetwarzać i wykorzystywać informacje dotyczące
struktur polityczno-społecznych, mających wpływ na miejsce Chin we współczesnym
świecie

P6U_U, P6S_UW,
P6S_UO

SNC_K1_U02

Absolwent potraﬁ analizować i interpretować konkretne zjawiska politycznospołeczne, właściwe dla rozwoju pozycji Chin w świecie

P6U_U, P6S_UW,
P6S_UO

SNC_K1_U03

Absolwent potraﬁ formułować problem badawczy, dobór metod i narzędzi
metodologicznych, opracowywać i prezentować wyniki pozwalające na prezentację
relacji Chin z innymi krajami świata

P6U_U, P6S_UW,
P6S_UO

SNC_K1_U04

Absolwent potraﬁ interpretować i opisywać znaczenie procesów społecznych z
uwzględnieniem zjawisk politycznych, ekonomicznych wpływających na
doświadczenia człowieka w Chinach

P6U_U, P6S_UW,
P6S_UU

SNC_K1_U05

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

P6S_UK, P6S_UO

SNC_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

SNC_K1_K01

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

P6U_K

SNC_K1_K02

Absolwent jest gotów do rozwijania samodzielnego zakresu kompetencji
komunikacyjnych w celu animowania procesów rozumienia, dialogu, współpracy i
wymiany międzykulturowej ze społeczeństwem chińskim

P6S_KO, P6S_KK

SNC_K1_K03

Absolwent jest gotów do uczestniczenia w przygotowaniu projektów społecznych
uwzględniając aspekty ekonomiczne i polityczne społeczeństwa chińskiego i
pozostałych krajów świata

P6S_KO

SNC_K1_K04

Absolwent jest gotów do działania w sposób przedsiębiorczy spełniając rolę
moderatora, animatora i konsultanta we współpracy międzynarodowej w obszarze
kultury i gospodarki z Chinami

P6S_KR, P6S_KO

SNC_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 Dalekiego Wschodu

30

4,0

egzamin

O

Cywilizacja konfucjańska

30

3,0

egzamin

O

Grupy etniczne i mniejszości narodowe Dalekiego Wschodu

30

4,0

egzamin

O

Historia polityki i kultury Chin

30

4,0

egzamin

O

Metodyka analizy tekstów naukowych

30

4,0

zaliczenie na
O
ocenę

Warsztaty metodologiczne

20

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Szkolenie uniwersyteckie

4

-

zaliczenie na
O
ocenę

Wychowanie ﬁzyczne

30

-

zaliczenie

O

Szkolenie BHK

4

-

zaliczenie

O

Przedmiot

Grupa zajęć fakultatywnych

O

W toku studiów konieczność 68 zaliczenia punktów ECTS w ramach zajęć fakultatywnych, z czego min. 48 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.
Azjatyccy wojownicy

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Bezpieczeństwo międzynarodowe w regionie Azji i Pacyﬁku

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Birma. Historia, polityka, społeczeństwo

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Biznes z Chinami. Zagrożenia i szanse na biznes innych państw z
Chinami

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Buddhist Philosophy

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

China Russia Relations

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

China-India Relations

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Chiny okresu maoistycznego: apogeum ideologii i kultu jednostki

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Chiny w polityce międzynarodowej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Chiny w polityce Unii Europejskiej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Chiny wobec Afryki i Bliskiego Wschodu

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Chińska myśl narodowa

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Colonialism & nationalism in Southeast Asia

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Contemporary conﬂict resolution in Asia

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Contemporary Japanese Society in Anthropological Perspective

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Cultural aspects of Hindi language

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Cultural similarities between Korea and Japan

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Doktryny polityczne Azji Wschodniej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

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

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Feminizm w Korei Południowej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Filozoﬁczne aspekty kina dalekowschodniego

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Folklor i religie Korei

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

From Ritual Theatre. Traditions of Performance in India

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Gospodarka Indonezji

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Historia polityczna Korei Południowej po 1988 roku

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Hongkong

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

International conﬂicts and other security challenges in the Asia Paciﬁc region

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

International Relations – Research and analysis. practical
WORKSHOP

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Interwencje militarne Zachodu na Bliskim i Dalekim Wschodzie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Japan's policy towards Korea after 1945. Primary source analysis.

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Japanese Business Culture and Etiquette

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Japonia w II wojnie światowej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przedmiot

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Japońska okupacja w Korei

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Japońska polityka historyczna - pamięć i postpamięć

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kaszmir-Indie-Pakistan: przewlekły konﬂikt w wielowymiarowym
ujęciu

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kino japońskie w perspektywie antropologicznej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kino koreańskie w perspektywie historycznej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kino wschodnich sztuk walki

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kobieta w Azji Południowej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Konﬂikty i ich rozwiązywanie na Bliskim i Dalekim Wschodzie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Konﬂikty religijne i społeczne na subkontynencie indyjskim

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Korea Południowa - aspekty współczesnej historii

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Korea Południowa w stosunkach międzynarodowych

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Korea Północna - aspekty współczesnej historii

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Krytyczna analiza dyskursu jako metoda badawcza

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kultura kulinarna Dalekiego Wschodu

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kultura wizualna Indii i Pakistanu

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kurs fakultatywny w języku angielskim

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Media a polityka w wybranych państwach azjatyckich

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Metody tłumaczenia japońskich komiksów manga

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Miecz i łuk. Rozważania o rycerzach oraz rycerskości Europy
Zachodniej i Japonii.

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Migracje - problematyka Azji Południowej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Mniejszości narodowe i grupy etniczne Chin

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Morski jedwabny szlak w perspektywie historycznej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przedmiot

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Motywy indyjskie w kulturze koreańskiej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Nacjonalizmy a integracja w regionie ASEAN

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Non-verbal message in the political activity of women in China
and India

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Oblicza konﬂiktów zbrojnych na Dalekim Wschodzie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Obraz społeczeństwa japońskiego w animie "Neon Genesis
Evangelion"

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

Political Analysis and Forecasting in Asian Context

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polityka energetyczna i ekologiczna Chin

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polityka i politycy w Japonii

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polityka i społeczeństwo Tajlandii, Laosu, Kambodży

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polityka regionalna Chin

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 społeczna w powojennej Japonii

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polityka społeczna w Republice Korei

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polityka zagraniczna Korei Południowej i Północnej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polityki publiczne w kontekście kultury politycznej Dalekiego
Wschodu

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polski orientalizm - wtórność czy oryginalność

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Porównywanie i kontrastowanie tekstów polskich i koreańskich
przy wykorzystaniu technik komputerowych

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Potencjał turystyczny na Dalekim Wschodzie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Półwysep Koreański w stosunkach międzynarodowych

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Praca operacyjna w wywiadzie. Wywiady państw azjatyckich

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przedmiot

Plany studiów
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Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Prawo i polityka ochrony środowiska naturalnego Unii Europejskiej
30
i w Chinach

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

Prowadzenie działalności gospodarczej w państwach Dalekiego
Wschodu

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przekłady i analiza tekstów kultury i popkultury japońskiej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przemiany społeczne a rozwój miast globalnych

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przemiany społeczne, kulturowe i polityczne na Tajwanie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Realioznawstwo koreańskie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Region Himalajów - społeczeństwa, kultury, polityka

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Relacje japońsko-koreańskie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Relacje polsko-koreańskie w XX wieku

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Relacje Watykanu z krajami azjatyckimi

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Rewolucja Czerwonych Khmerów. Studium autarkicznego rozwoju

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Rynek pracy w Europie i Azji: wybrane zagadnienia

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Rywalizacja mocarstw Chin, Rosji i USA

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Soft power koreański - strategie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

South Korea as an example of the information society

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Stany Zjednoczone w regionie Azji i Pacyﬁku

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Stosunki międzynarodowe na Dalekim Wschodzie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Strój chiński jako nośnik kultury

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

System i życie polityczne Korei Południowej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Tajwan - historia i polityka

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przedmiot

Plany studiów

Liczba
godzin

14 / 514

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Tajwan w środowisku międzynarodowym

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

The English Language Writers of Asia

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

The media system of South Korea

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

The politics of dress in Asia

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Tożsamość narodowa Japończyków

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Tradycje indo-muzułmańskie w kulturze Azji Południowej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Tradycje religijne Azji Południowej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Transformacja cyfrowa Unii Europejskiej i państw Dalekiego
Wschodu

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Transformacja systemowa na przykładzie wybranych państw Azji i
30
Europy

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Wielkie kobiety w tradycji subkontynentu indyjskiego

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Wieloetniczne społeczeństwo Indonezji

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Wieloetniczne społeczeństwo Malezji

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Wielowymiarowe aspekty Pakistanu: polityka, gospodarka, kultura
30
i społeczeństwo

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

Wpływ Rosji i Chin na politykę i rozwój państw Azji Centralnej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Współczesne Chiny - globalizacja i rozwój technologii a zmiany w
przestrzeni miasta

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Współczesne relacje międzynarodowe Japonii

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Współczesne społeczeństwa Azji Południowo-Wschodniej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Wykorzystanie technik komputerowych do pracy z językiem
japońskim

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Wyrażenia w języku japońskim zakorzenione w kulturze i
mentalności japońskiej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Wzorce demokratycznego państwa prawa a kultura polityczna DW 30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Zastosowanie teorii gier jako metody analizy konﬂiktów
politycznych w Azji Wschodniej

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przedmiot

Plany studiów

30
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Przedmiot
Zjednoczenie Korei - szanse i wyzwania

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Zajęcia językowe

O

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

90

4,0

zaliczenie na
O
ocenę

W czasie 1 roku studiów na kierunku: studia nad Chinami student musi zrealizować min. 3 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 68 punktów ECTS
zdobywanych w ramach zajęć fakultatywnych przez cały tok studiów, min. 48 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. 2 przedmiotów fakultatywnych 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

Najnowsza historia polityczna i społeczna Chin

30

4,0

egzamin

O

Współczesne społeczeństwo chińskie

30

3,0

egzamin

O

Buddyzm

30

3,0

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 chińskiego. Student
zalicza także lektorat z języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 podczas II roku.
Lektorat języka chińskiego poz. 1

90

4,0

Grupa zajęć fakultatywnych

egzamin

O
O

W toku studiów konieczność 68 zaliczenia punktów ECTS w ramach zajęć fakultatywnych, z czego min. 48 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.
Azjatyccy wojownicy

Plany studiów

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę
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Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Bezpieczeństwo międzynarodowe w regionie Azji i Pacyﬁku

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Birma. Historia, polityka, społeczeństwo

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Biznes z Chinami. Zagrożenia i szanse na biznes innych państw z
Chinami

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Buddhist Philosophy

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

China Russia Relations

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

China-India Relations

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Chiny okresu maoistycznego: apogeum ideologii i kultu jednostki

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Chiny w polityce międzynarodowej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Chiny w polityce Unii Europejskiej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Chiny wobec Afryki i Bliskiego Wschodu

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Chińska myśl narodowa

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Colonialism & nationalism in Southeast Asia

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Contemporary conﬂict resolution in Asia

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Contemporary Japanese Society in Anthropological Perspective

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Cultural aspects of Hindi language

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Cultural similarities between Korea and Japan

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Doktryny polityczne Azji Wschodniej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

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

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Feminizm w Korei Południowej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Filozoﬁczne aspekty kina dalekowschodniego

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Folklor i religie Korei

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

From Ritual Theatre. Traditions of Performance in India

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przedmiot

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Gospodarka Indonezji

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Historia polityczna Korei Południowej po 1988 roku

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Hongkong

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

International conﬂicts and other security challenges in the Asia Paciﬁc region

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

International Relations – Research and analysis. practical
WORKSHOP

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Interwencje militarne Zachodu na Bliskim i Dalekim Wschodzie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Japan's policy towards Korea after 1945. Primary source analysis.

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Japanese Business Culture and Etiquette

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Japonia w II wojnie światowej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Japońska okupacja w Korei

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Japońska polityka historyczna - pamięć i postpamięć

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kaszmir-Indie-Pakistan: przewlekły konﬂikt w wielowymiarowym
ujęciu

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kino japońskie w perspektywie antropologicznej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kino koreańskie w perspektywie historycznej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kino wschodnich sztuk walki

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kobieta w Azji Południowej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Konﬂikty i ich rozwiązywanie na Bliskim i Dalekim Wschodzie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Konﬂikty religijne i społeczne na subkontynencie indyjskim

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Korea Południowa - aspekty współczesnej historii

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Korea Południowa w stosunkach międzynarodowych

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Korea Północna - aspekty współczesnej historii

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

Kultura kulinarna Dalekiego Wschodu

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kultura wizualna Indii i Pakistanu

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kurs fakultatywny w języku angielskim

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Media a polityka w wybranych państwach azjatyckich

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Metody tłumaczenia japońskich komiksów manga

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Miecz i łuk. Rozważania o rycerzach oraz rycerskości Europy
Zachodniej i Japonii.

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Migracje - problematyka Azji Południowej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Mniejszości narodowe i grupy etniczne Chin

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Morski jedwabny szlak w perspektywie historycznej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Motywy indyjskie w kulturze koreańskiej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Nacjonalizmy a integracja w regionie ASEAN

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Oblicza konﬂiktów zbrojnych na Dalekim Wschodzie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Obraz społeczeństwa japońskiego w animie "Neon Genesis
Evangelion"

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

Political Analysis and Forecasting in Asian Context

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polityka energetyczna i ekologiczna Chin

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polityka i politycy w Japonii

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polityka i społeczeństwo Tajlandii, Laosu, Kambodży

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polityka regionalna Chin

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 społeczna w powojennej Japonii

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przedmiot

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Polityka społeczna w Republice Korei

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polityka zagraniczna Korei Południowej i Północnej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polityki publiczne w kontekście kultury politycznej Dalekiego
Wschodu

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polski orientalizm - wtórność czy oryginalność

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Porównywanie i kontrastowanie tekstów polskich i koreańskich
przy wykorzystaniu technik komputerowych

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Potencjał turystyczny na Dalekim Wschodzie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Półwysep Koreański w stosunkach międzynarodowych

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Praca operacyjna w wywiadzie. Wywiady państw azjatyckich

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Prawo i polityka ochrony środowiska naturalnego Unii Europejskiej
30
i w Chinach

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

Prowadzenie działalności gospodarczej w państwach Dalekiego
Wschodu

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przekłady i analiza tekstów kultury i popkultury japońskiej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przemiany społeczne a rozwój miast globalnych

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przemiany społeczne, kulturowe i polityczne na Tajwanie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Realioznawstwo koreańskie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Region Himalajów - społeczeństwa, kultury, polityka

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Relacje japońsko-koreańskie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Relacje polsko-koreańskie w XX wieku

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Relacje Watykanu z krajami azjatyckimi

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Rewolucja Czerwonych Khmerów. Studium autarkicznego rozwoju

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Rynek pracy w Europie i Azji: wybrane zagadnienia

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przedmiot

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Rywalizacja mocarstw Chin, Rosji i USA

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Soft power koreański - strategie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

South Korea as an example of the information society

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Stany Zjednoczone w regionie Azji i Pacyﬁku

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Stosunki międzynarodowe na Dalekim Wschodzie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Strój chiński jako nośnik kultury

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

System i życie polityczne Korei Południowej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Tajwan - historia i polityka

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Tajwan w środowisku międzynarodowym

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

The English Language Writers of Asia

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

The media system of South Korea

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

The politics of dress in Asia

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Tożsamość narodowa Japończyków

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Tradycje indo-muzułmańskie w kulturze Azji Południowej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Tradycje religijne Azji Południowej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Transformacja cyfrowa Unii Europejskiej i państw Dalekiego
Wschodu

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Transformacja systemowa na przykładzie wybranych państw Azji i
30
Europy

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Wielkie kobiety w tradycji subkontynentu indyjskiego

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Wieloetniczne społeczeństwo Indonezji

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Wieloetniczne społeczeństwo Malezji

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

Wielowymiarowe aspekty Pakistanu: polityka, gospodarka, kultura
30
i społeczeństwo

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przedmiot

Plany studiów
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Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Wpływ Rosji i Chin na politykę i rozwój państw Azji Centralnej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Współczesne Chiny - globalizacja i rozwój technologii a zmiany w
przestrzeni miasta

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Współczesne relacje międzynarodowe Japonii

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Współczesne społeczeństwa Azji Południowo-Wschodniej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Wykorzystanie technik komputerowych do pracy z językiem
japońskim

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Wyrażenia w języku japońskim zakorzenione w kulturze i
mentalności japońskiej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Wzorce demokratycznego państwa prawa a kultura polityczna DW 30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Zastosowanie teorii gier jako metody analizy konﬂiktów
politycznych w Azji Wschodniej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Zjednoczenie Korei - szanse i wyzwania

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przedmiot

W czasie 2 roku studiów na kierunku: studia nad Chinami student musi zrealizować min. 2 przedmioty
fakultatywne.

Uwaga, konieczne jest zachowanie proporcji dot. dyscyplin przedmiotów fakultatywnych - tak, aby na 68
punktów ECTS zdobywanych w ramach zajęć fakultatywnych przez cały tok studiów, min. 48 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

Systemy polityczne państw Dalekiego Wschodu

30

5,0

egzamin

O

Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Chin

30

5,0

egzamin

O

Logika

30

3,0

egzamin

O

Przedmiot
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Przedmiot

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Zajęcia językowe

O

W trakcie programu student ma obowiązek sekwencyjnego zaliczenia trzech lat lektoratu języka chińskiego. 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 chińskiego poz. 2

60

2,0

zaliczenie na
O
ocenę

Grupa zajęć fakultatywnych

O

W toku studiów konieczność 68 zaliczenia punktów ECTS w ramach zajęć fakultatywnych, z czego min. 48 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.
Azjatyccy wojownicy

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Bezpieczeństwo międzynarodowe w regionie Azji i Pacyﬁku

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Birma. Historia, polityka, społeczeństwo

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Biznes z Chinami. Zagrożenia i szanse na biznes innych państw z
Chinami

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Buddhist Philosophy

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

China Russia Relations

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

China-India Relations

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Chiny okresu maoistycznego: apogeum ideologii i kultu jednostki

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Chiny w polityce międzynarodowej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Chiny w polityce Unii Europejskiej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Chiny wobec Afryki i Bliskiego Wschodu

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Chińska myśl narodowa

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Colonialism & nationalism in Southeast Asia

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Contemporary conﬂict resolution in Asia

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Contemporary Japanese Society in Anthropological Perspective

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Cultural aspects of Hindi language

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Cultural similarities between Korea and Japan

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Doktryny polityczne Azji Wschodniej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

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

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Feminizm w Korei Południowej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Filozoﬁczne aspekty kina dalekowschodniego

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Folklor i religie Korei

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

From Ritual Theatre. Traditions of Performance in India

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Gospodarka Indonezji

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Historia polityczna Korei Południowej po 1988 roku

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Hongkong

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

International conﬂicts and other security challenges in the Asia Paciﬁc region

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

International Relations – Research and analysis. practical
WORKSHOP

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Interwencje militarne Zachodu na Bliskim i Dalekim Wschodzie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Japan's policy towards Korea after 1945. Primary source analysis.

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Japanese Business Culture and Etiquette

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Japonia w II wojnie światowej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Japońska okupacja w Korei

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Japońska polityka historyczna - pamięć i postpamięć

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kaszmir-Indie-Pakistan: przewlekły konﬂikt w wielowymiarowym
ujęciu

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kino japońskie w perspektywie antropologicznej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kino koreańskie w perspektywie historycznej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kino wschodnich sztuk walki

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przedmiot

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Kobieta w Azji Południowej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Konﬂikty i ich rozwiązywanie na Bliskim i Dalekim Wschodzie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Konﬂikty religijne i społeczne na subkontynencie indyjskim

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Korea Południowa - aspekty współczesnej historii

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Korea Południowa w stosunkach międzynarodowych

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Korea Północna - aspekty współczesnej historii

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Krytyczna analiza dyskursu jako metoda badawcza

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kultura kulinarna Dalekiego Wschodu

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kultura wizualna Indii i Pakistanu

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kurs fakultatywny w języku angielskim

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Media a polityka w wybranych państwach azjatyckich

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Metody tłumaczenia japońskich komiksów manga

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Miecz i łuk. Rozważania o rycerzach oraz rycerskości Europy
Zachodniej i Japonii.

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Migracje - problematyka Azji Południowej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Mniejszości narodowe i grupy etniczne Chin

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Morski jedwabny szlak w perspektywie historycznej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Motywy indyjskie w kulturze koreańskiej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Nacjonalizmy a integracja w regionie ASEAN

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Oblicza konﬂiktów zbrojnych na Dalekim Wschodzie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Obraz społeczeństwa japońskiego w animie "Neon Genesis
Evangelion"

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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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Political Analysis and Forecasting in Asian Context

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polityka energetyczna i ekologiczna Chin

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polityka i politycy w Japonii

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polityka i społeczeństwo Tajlandii, Laosu, Kambodży

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polityka regionalna Chin

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 społeczna w powojennej Japonii

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polityka społeczna w Republice Korei

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polityka zagraniczna Korei Południowej i Północnej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polityki publiczne w kontekście kultury politycznej Dalekiego
Wschodu

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polski orientalizm - wtórność czy oryginalność

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Porównywanie i kontrastowanie tekstów polskich i koreańskich
przy wykorzystaniu technik komputerowych

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Potencjał turystyczny na Dalekim Wschodzie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Półwysep Koreański w stosunkach międzynarodowych

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Praca operacyjna w wywiadzie. Wywiady państw azjatyckich

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Prawo i polityka ochrony środowiska naturalnego Unii Europejskiej
30
i w Chinach

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

Prowadzenie działalności gospodarczej w państwach Dalekiego
Wschodu

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przekłady i analiza tekstów kultury i popkultury japońskiej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przemiany społeczne a rozwój miast globalnych

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przemiany społeczne, kulturowe i polityczne na Tajwanie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przedmiot

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Realioznawstwo koreańskie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Region Himalajów - społeczeństwa, kultury, polityka

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Relacje japońsko-koreańskie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Relacje polsko-koreańskie w XX wieku

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Relacje Watykanu z krajami azjatyckimi

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Rewolucja Czerwonych Khmerów. Studium autarkicznego rozwoju

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Rynek pracy w Europie i Azji: wybrane zagadnienia

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Rywalizacja mocarstw Chin, Rosji i USA

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

South Korea as an example of the information society

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Stany Zjednoczone w regionie Azji i Pacyﬁku

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Stosunki międzynarodowe na Dalekim Wschodzie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Strój chiński jako nośnik kultury

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

System i życie polityczne Korei Południowej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Tajwan - historia i polityka

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Tajwan w środowisku międzynarodowym

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

The English Language Writers of Asia

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

The media system of South Korea

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

The politics of dress in Asia

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Tożsamość narodowa Japończyków

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Tradycje indo-muzułmańskie w kulturze Azji Południowej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Tradycje religijne Azji Południowej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Transformacja cyfrowa Unii Europejskiej i państw Dalekiego
Wschodu

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przedmiot

Plany studiów
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Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Transformacja systemowa na przykładzie wybranych państw Azji i
30
Europy

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Wielkie kobiety w tradycji subkontynentu indyjskiego

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Wieloetniczne społeczeństwo Indonezji

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Wieloetniczne społeczeństwo Malezji

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Wielowymiarowe aspekty Pakistanu: polityka, gospodarka, kultura
30
i społeczeństwo

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

Wpływ Rosji i Chin na politykę i rozwój państw Azji Centralnej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Współczesne Chiny - globalizacja i rozwój technologii a zmiany w
przestrzeni miasta

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Współczesne relacje międzynarodowe Japonii

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Współczesne społeczeństwa Azji Południowo-Wschodniej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Wykorzystanie technik komputerowych do pracy z językiem
japońskim

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Wyrażenia w języku japońskim zakorzenione w kulturze i
mentalności japońskiej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Wzorce demokratycznego państwa prawa a kultura polityczna DW 30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Zastosowanie teorii gier jako metody analizy konﬂiktów
politycznych w Azji Wschodniej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Zjednoczenie Korei - szanse i wyzwania

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przedmiot

Warsztaty analizy tekstów specjalistycznych

Liczba
godzin

W czasie 2 roku studiów na kierunku: studia nad Chinami student musi zrealizować min. 2 przedmioty
fakultatywne.

Uwaga, konieczne jest zachowanie proporcji dot. dyscyplin przedmiotów fakultatywnych - tak, aby na 68
punktów ECTS zdobywanych w ramach zajęć fakultatywnych przez cały tok studiów, min. 48 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
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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

Kultura Chin: literatura i sztuka

30

3,0

egzamin

O

Gospodarki Dalekiego Wschodu

30

5,0

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 chińskiego. 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 chińskiego poz. 2

60

3,0

egzamin

O

Grupa zajęć fakultatywnych

O

W toku studiów konieczność 68 zaliczenia punktów ECTS w ramach zajęć fakultatywnych, z czego min. 48 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.
Azjatyccy wojownicy

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Bezpieczeństwo międzynarodowe w regionie Azji i Pacyﬁku

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Birma. Historia, polityka, społeczeństwo

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Biznes z Chinami. Zagrożenia i szanse na biznes innych państw z
Chinami

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Buddhist Philosophy

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

China Russia Relations

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

China-India Relations

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Chiny okresu maoistycznego: apogeum ideologii i kultu jednostki

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Chiny w polityce międzynarodowej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Chiny w polityce Unii Europejskiej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Chiny wobec Afryki i Bliskiego Wschodu

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Chińska myśl narodowa

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Colonialism & nationalism in Southeast Asia

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Contemporary conﬂict resolution in Asia

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Contemporary Japanese Society in Anthropological Perspective

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Cultural aspects of Hindi language

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Cultural similarities between Korea and Japan

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Doktryny polityczne Azji Wschodniej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

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

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Feminizm w Korei Południowej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Filozoﬁczne aspekty kina dalekowschodniego

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Folklor i religie Korei

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

From Ritual Theatre. Traditions of Performance in India

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Gospodarka Indonezji

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Historia polityczna Korei Południowej po 1988 roku

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Hongkong

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

International conﬂicts and other security challenges in the Asia Paciﬁc region

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

International Relations – Research and analysis. practical
WORKSHOP

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Interwencje militarne Zachodu na Bliskim i Dalekim Wschodzie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Japan's policy towards Korea after 1945. Primary source analysis.

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Japanese Business Culture and Etiquette

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Japonia w II wojnie światowej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przedmiot

Plany studiów

30 / 514

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Japońska okupacja w Korei

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Japońska polityka historyczna - pamięć i postpamięć

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kaszmir-Indie-Pakistan: przewlekły konﬂikt w wielowymiarowym
ujęciu

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kino japońskie w perspektywie antropologicznej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kino koreańskie w perspektywie historycznej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kino wschodnich sztuk walki

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kobieta w Azji Południowej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Konﬂikty i ich rozwiązywanie na Bliskim i Dalekim Wschodzie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Konﬂikty religijne i społeczne na subkontynencie indyjskim

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Korea Południowa - aspekty współczesnej historii

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Korea Południowa w stosunkach międzynarodowych

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Korea Północna - aspekty współczesnej historii

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Krytyczna analiza dyskursu jako metoda badawcza

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kultura kulinarna Dalekiego Wschodu

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kultura wizualna Indii i Pakistanu

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kurs fakultatywny w języku angielskim

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Media a polityka w wybranych państwach azjatyckich

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Metody tłumaczenia japońskich komiksów manga

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Miecz i łuk. Rozważania o rycerzach oraz rycerskości Europy
Zachodniej i Japonii.

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Migracje - problematyka Azji Południowej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Mniejszości narodowe i grupy etniczne Chin

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Morski jedwabny szlak w perspektywie historycznej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przedmiot

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Motywy indyjskie w kulturze koreańskiej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Nacjonalizmy a integracja w regionie ASEAN

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Non-verbal message in the political activity of women in China
and India

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Oblicza konﬂiktów zbrojnych na Dalekim Wschodzie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Obraz społeczeństwa japońskiego w animie "Neon Genesis
Evangelion"

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

Political Analysis and Forecasting in Asian Context

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polityka energetyczna i ekologiczna Chin

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polityka i politycy w Japonii

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polityka i społeczeństwo Tajlandii, Laosu, Kambodży

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polityka regionalna Chin

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 społeczna w powojennej Japonii

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polityka społeczna w Republice Korei

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polityka zagraniczna Korei Południowej i Północnej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polityki publiczne w kontekście kultury politycznej Dalekiego
Wschodu

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polski orientalizm - wtórność czy oryginalność

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Porównywanie i kontrastowanie tekstów polskich i koreańskich
przy wykorzystaniu technik komputerowych

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Potencjał turystyczny na Dalekim Wschodzie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Półwysep Koreański w stosunkach międzynarodowych

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Praca operacyjna w wywiadzie. Wywiady państw azjatyckich

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przedmiot

Plany studiów

32 / 514

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Prawo i polityka ochrony środowiska naturalnego Unii Europejskiej
30
i w Chinach

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

Prowadzenie działalności gospodarczej w państwach Dalekiego
Wschodu

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przekłady i analiza tekstów kultury i popkultury japońskiej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przemiany społeczne a rozwój miast globalnych

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przemiany społeczne, kulturowe i polityczne na Tajwanie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Realioznawstwo koreańskie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Region Himalajów - społeczeństwa, kultury, polityka

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Relacje japońsko-koreańskie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Relacje polsko-koreańskie w XX wieku

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Relacje Watykanu z krajami azjatyckimi

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Rewolucja Czerwonych Khmerów. Studium autarkicznego rozwoju

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Rynek pracy w Europie i Azji: wybrane zagadnienia

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Rywalizacja mocarstw Chin, Rosji i USA

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

South Korea as an example of the information society

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Stany Zjednoczone w regionie Azji i Pacyﬁku

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Stosunki międzynarodowe na Dalekim Wschodzie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Strój chiński jako nośnik kultury

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

System i życie polityczne Korei Południowej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Tajwan - historia i polityka

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Tajwan w środowisku międzynarodowym

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przedmiot

Plany studiów

Liczba
godzin
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

The English Language Writers of Asia

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

The media system of South Korea

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

The politics of dress in Asia

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Tożsamość narodowa Japończyków

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Tradycje indo-muzułmańskie w kulturze Azji Południowej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Tradycje religijne Azji Południowej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Transformacja cyfrowa Unii Europejskiej i państw Dalekiego
Wschodu

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Transformacja systemowa na przykładzie wybranych państw Azji i
30
Europy

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Wielkie kobiety w tradycji subkontynentu indyjskiego

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Wieloetniczne społeczeństwo Indonezji

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Wieloetniczne społeczeństwo Malezji

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Wielowymiarowe aspekty Pakistanu: polityka, gospodarka, kultura
30
i społeczeństwo

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

Wpływ Rosji i Chin na politykę i rozwój państw Azji Centralnej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Współczesne Chiny - globalizacja i rozwój technologii a zmiany w
przestrzeni miasta

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Współczesne relacje międzynarodowe Japonii

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Współczesne społeczeństwa Azji Południowo-Wschodniej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Wykorzystanie technik komputerowych do pracy z językiem
japońskim

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Wyrażenia w języku japońskim zakorzenione w kulturze i
mentalności japońskiej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Wzorce demokratycznego państwa prawa a kultura polityczna DW 30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Zastosowanie teorii gier jako metody analizy konﬂiktów
politycznych w Azji Wschodniej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Zjednoczenie Korei - szanse i wyzwania

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przedmiot

Plany studiów
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Przedmiot
Warsztaty analizy tekstów specjalistycznych

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

W czasie 3 roku studiów na kierunku: studia nad Chinami student musi zrealizować min. 9 przedmiotów
fakultatywnych.

Uwaga, konieczne jest zachowanie proporcji dot. dyscyplin przedmiotów fakultatywnych - tak, aby na 68
punktów ECTS zdobywanych w ramach zajęć fakultatywnych przez cały tok studiów, min. 48 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 chińskiego. Student
zalicza także lektorat z języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 podczas II roku.
Lektorat języka chińskiego poz. 3

60

2,0

Grupa zajęć fakultatywnych

zaliczenie na
O
ocenę
O

W toku studiów konieczność 68 zaliczenia punktów ECTS w ramach zajęć fakultatywnych, z czego min. 48 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.
Azjatyccy wojownicy

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Bezpieczeństwo międzynarodowe w regionie Azji i Pacyﬁku

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Birma. Historia, polityka, społeczeństwo

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Biznes z Chinami. Zagrożenia i szanse na biznes innych państw z
Chinami

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Buddhist Philosophy

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

China Russia Relations

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

China-India Relations

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Chiny okresu maoistycznego: apogeum ideologii i kultu jednostki

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Chiny w polityce międzynarodowej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Chiny w polityce Unii Europejskiej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Chiny wobec Afryki i Bliskiego Wschodu

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Chińska myśl narodowa

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Colonialism & nationalism in Southeast Asia

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Contemporary conﬂict resolution in Asia

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Contemporary Japanese Society in Anthropological Perspective

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Cultural aspects of Hindi language

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Cultural similarities between Korea and Japan

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Doktryny polityczne Azji Wschodniej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

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

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Feminizm w Korei Południowej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Filozoﬁczne aspekty kina dalekowschodniego

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Folklor i religie Korei

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

From Ritual Theatre. Traditions of Performance in India

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Gospodarka Indonezji

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Historia polityczna Korei Południowej po 1988 roku

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Hongkong

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przedmiot

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

International conﬂicts and other security challenges in the Asia Paciﬁc region

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

International Relations – Research and analysis. practical
WORKSHOP

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Interwencje militarne Zachodu na Bliskim i Dalekim Wschodzie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Japan's policy towards Korea after 1945. Primary source analysis.

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Japanese Business Culture and Etiquette

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Japonia w II wojnie światowej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Japońska okupacja w Korei

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Japońska polityka historyczna - pamięć i postpamięć

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kaszmir-Indie-Pakistan: przewlekły konﬂikt w wielowymiarowym
ujęciu

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kino japońskie w perspektywie antropologicznej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kino koreańskie w perspektywie historycznej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kino wschodnich sztuk walki

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kobieta w Azji Południowej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Konﬂikty i ich rozwiązywanie na Bliskim i Dalekim Wschodzie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Konﬂikty religijne i społeczne na subkontynencie indyjskim

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Korea Południowa - aspekty współczesnej historii

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Korea Południowa w stosunkach międzynarodowych

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Korea Północna - aspekty współczesnej historii

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Krytyczna analiza dyskursu jako metoda badawcza

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kultura kulinarna Dalekiego Wschodu

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kultura wizualna Indii i Pakistanu

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kurs fakultatywny w języku angielskim

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przedmiot

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Media a polityka w wybranych państwach azjatyckich

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Metody tłumaczenia japońskich komiksów manga

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Miecz i łuk. Rozważania o rycerzach oraz rycerskości Europy
Zachodniej i Japonii.

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Migracje - problematyka Azji Południowej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Mniejszości narodowe i grupy etniczne Chin

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Morski jedwabny szlak w perspektywie historycznej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Motywy indyjskie w kulturze koreańskiej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Nacjonalizmy a integracja w regionie ASEAN

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Non-verbal message in the political activity of women in China
and India

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Oblicza konﬂiktów zbrojnych na Dalekim Wschodzie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Obraz społeczeństwa japońskiego w animie "Neon Genesis
Evangelion"

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

Political Analysis and Forecasting in Asian Context

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polityka energetyczna i ekologiczna Chin

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polityka i politycy w Japonii

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polityka i społeczeństwo Tajlandii, Laosu, Kambodży

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polityka regionalna Chin

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 społeczna w powojennej Japonii

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polityka społeczna w Republice Korei

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polityka zagraniczna Korei Południowej i Północnej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przedmiot
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Polityki publiczne w kontekście kultury politycznej Dalekiego
Wschodu

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polski orientalizm - wtórność czy oryginalność

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Porównywanie i kontrastowanie tekstów polskich i koreańskich
przy wykorzystaniu technik komputerowych

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Potencjał turystyczny na Dalekim Wschodzie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Półwysep Koreański w stosunkach międzynarodowych

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Praca operacyjna w wywiadzie. Wywiady państw azjatyckich

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Prawo i polityka ochrony środowiska naturalnego Unii Europejskiej
30
i w Chinach

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

Prowadzenie działalności gospodarczej w państwach Dalekiego
Wschodu

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przekłady i analiza tekstów kultury i popkultury japońskiej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przemiany społeczne a rozwój miast globalnych

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przemiany społeczne, kulturowe i polityczne na Tajwanie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Realioznawstwo koreańskie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Region Himalajów - społeczeństwa, kultury, polityka

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Relacje japońsko-koreańskie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Relacje polsko-koreańskie w XX wieku

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Relacje Watykanu z krajami azjatyckimi

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Rewolucja Czerwonych Khmerów. Studium autarkicznego rozwoju

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Rynek pracy w Europie i Azji: wybrane zagadnienia

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Rywalizacja mocarstw Chin, Rosji i USA

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

South Korea as an example of the information society

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę
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Stany Zjednoczone w regionie Azji i Pacyﬁku

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Stosunki międzynarodowe na Dalekim Wschodzie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Strój chiński jako nośnik kultury

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

System i życie polityczne Korei Południowej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Tajwan - historia i polityka

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Tajwan w środowisku międzynarodowym

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

The English Language Writers of Asia

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

The media system of South Korea

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

The politics of dress in Asia

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Tożsamość narodowa Japończyków

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Tradycje indo-muzułmańskie w kulturze Azji Południowej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Tradycje religijne Azji Południowej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Transformacja cyfrowa Unii Europejskiej i państw Dalekiego
Wschodu

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Transformacja systemowa na przykładzie wybranych państw Azji i
30
Europy

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Wielkie kobiety w tradycji subkontynentu indyjskiego

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Wieloetniczne społeczeństwo Indonezji

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Wieloetniczne społeczeństwo Malezji

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Wielowymiarowe aspekty Pakistanu: polityka, gospodarka, kultura
30
i społeczeństwo

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

Wpływ Rosji i Chin na politykę i rozwój państw Azji Centralnej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Współczesne Chiny - globalizacja i rozwój technologii a zmiany w
przestrzeni miasta

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Współczesne relacje międzynarodowe Japonii

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę
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Współczesne społeczeństwa Azji Południowo-Wschodniej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Wykorzystanie technik komputerowych do pracy z językiem
japońskim

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Wyrażenia w języku japońskim zakorzenione w kulturze i
mentalności japońskiej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Wzorce demokratycznego państwa prawa a kultura polityczna DW 30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Zastosowanie teorii gier jako metody analizy konﬂiktów
politycznych w Azji Wschodniej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Zjednoczenie Korei - szanse i wyzwania

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 nad Chinami student musi zrealizować min. 9 przedmiotów
fakultatywnych.

Uwaga, konieczne jest zachowanie proporcji dot. dyscyplin przedmiotów fakultatywnych - tak, aby na 68
punktów ECTS zdobywanych w ramach zajęć fakultatywnych przez cały tok studiów, min. 48 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 6
Przedmiot
Seminarium licencjackie

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

30

8,0

zaliczenie

Zajęcia językowe

O
O

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

Plany studiów

60

3,0

egzamin

O
O
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W toku studiów konieczność 68 zaliczenia punktów ECTS w ramach zajęć fakultatywnych, z czego min. 48 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.
Azjatyccy wojownicy

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Bezpieczeństwo międzynarodowe w regionie Azji i Pacyﬁku

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Birma. Historia, polityka, społeczeństwo

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Biznes z Chinami. Zagrożenia i szanse na biznes innych państw z
Chinami

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Buddhist Philosophy

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

China Russia Relations

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

China-India Relations

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Chiny okresu maoistycznego: apogeum ideologii i kultu jednostki

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Chiny w polityce międzynarodowej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Chiny w polityce Unii Europejskiej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Chiny wobec Afryki i Bliskiego Wschodu

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Chińska myśl narodowa

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Colonialism & nationalism in Southeast Asia

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Contemporary conﬂict resolution in Asia

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Contemporary Japanese Society in Anthropological Perspective

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Cultural aspects of Hindi language

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Cultural similarities between Korea and Japan

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Doktryny polityczne Azji Wschodniej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

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

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Feminizm w Korei Południowej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Filozoﬁczne aspekty kina dalekowschodniego

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Plany studiów
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Folklor i religie Korei

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

From Ritual Theatre. Traditions of Performance in India

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Gospodarka Indonezji

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Historia polityczna Korei Południowej po 1988 roku

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Hongkong

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

International conﬂicts and other security challenges in the Asia Paciﬁc region

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

International Relations – Research and analysis. practical
WORKSHOP

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Interwencje militarne Zachodu na Bliskim i Dalekim Wschodzie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Japan's policy towards Korea after 1945. Primary source analysis.

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Japanese Business Culture and Etiquette

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Japonia w II wojnie światowej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Japońska okupacja w Korei

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Japońska polityka historyczna - pamięć i postpamięć

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kaszmir-Indie-Pakistan: przewlekły konﬂikt w wielowymiarowym
ujęciu

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kino japońskie w perspektywie antropologicznej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kino koreańskie w perspektywie historycznej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kino wschodnich sztuk walki

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kobieta w Azji Południowej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Konﬂikty i ich rozwiązywanie na Bliskim i Dalekim Wschodzie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Konﬂikty religijne i społeczne na subkontynencie indyjskim

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Korea Południowa - aspekty współczesnej historii

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Korea Południowa w stosunkach międzynarodowych

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę
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Korea Północna - aspekty współczesnej historii

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Krytyczna analiza dyskursu jako metoda badawcza

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kultura kulinarna Dalekiego Wschodu

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kultura wizualna Indii i Pakistanu

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kurs fakultatywny w języku angielskim

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Media a polityka w wybranych państwach azjatyckich

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Metody tłumaczenia japońskich komiksów manga

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Miecz i łuk. Rozważania o rycerzach oraz rycerskości Europy
Zachodniej i Japonii.

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Migracje - problematyka Azji Południowej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Mniejszości narodowe i grupy etniczne Chin

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Morski jedwabny szlak w perspektywie historycznej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Motywy indyjskie w kulturze koreańskiej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Nacjonalizmy a integracja w regionie ASEAN

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Non-verbal message in the political activity of women in China
and India

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Oblicza konﬂiktów zbrojnych na Dalekim Wschodzie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Obraz społeczeństwa japońskiego w animie "Neon Genesis
Evangelion"

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

Political Analysis and Forecasting in Asian Context

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polityka energetyczna i ekologiczna Chin

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polityka i politycy w Japonii

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polityka i społeczeństwo Tajlandii, Laosu, Kambodży

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę
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Polityka regionalna Chin

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 społeczna w powojennej Japonii

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polityka społeczna w Republice Korei

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polityka zagraniczna Korei Południowej i Północnej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polityki publiczne w kontekście kultury politycznej Dalekiego
Wschodu

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polski orientalizm - wtórność czy oryginalność

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Porównywanie i kontrastowanie tekstów polskich i koreańskich
przy wykorzystaniu technik komputerowych

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Potencjał turystyczny na Dalekim Wschodzie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Półwysep Koreański w stosunkach międzynarodowych

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Praca operacyjna w wywiadzie. Wywiady państw azjatyckich

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Prawo i polityka ochrony środowiska naturalnego Unii Europejskiej
30
i w Chinach

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

Prowadzenie działalności gospodarczej w państwach Dalekiego
Wschodu

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przekłady i analiza tekstów kultury i popkultury japońskiej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przemiany społeczne a rozwój miast globalnych

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przemiany społeczne, kulturowe i polityczne na Tajwanie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Realioznawstwo koreańskie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Region Himalajów - społeczeństwa, kultury, polityka

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Relacje japońsko-koreańskie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Relacje polsko-koreańskie w XX wieku

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę
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Relacje Watykanu z krajami azjatyckimi

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Rewolucja Czerwonych Khmerów. Studium autarkicznego rozwoju

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Rynek pracy w Europie i Azji: wybrane zagadnienia

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Rywalizacja mocarstw Chin, Rosji i USA

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

South Korea as an example of the information society

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Stany Zjednoczone w regionie Azji i Pacyﬁku

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Stosunki międzynarodowe na Dalekim Wschodzie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Strój chiński jako nośnik kultury

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

System i życie polityczne Korei Południowej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Tajwan - historia i polityka

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Tajwan w środowisku międzynarodowym

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

The English Language Writers of Asia

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

The media system of South Korea

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

The politics of dress in Asia

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Tożsamość narodowa Japończyków

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Tradycje indo-muzułmańskie w kulturze Azji Południowej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Tradycje religijne Azji Południowej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Transformacja cyfrowa Unii Europejskiej i państw Dalekiego
Wschodu

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Transformacja systemowa na przykładzie wybranych państw Azji i
30
Europy

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Wielkie kobiety w tradycji subkontynentu indyjskiego

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Wieloetniczne społeczeństwo Indonezji

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Wieloetniczne społeczeństwo Malezji

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przedmiot

Plany studiów
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Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Wielowymiarowe aspekty Pakistanu: polityka, gospodarka, kultura
30
i społeczeństwo

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

Wpływ Rosji i Chin na politykę i rozwój państw Azji Centralnej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Współczesne Chiny - globalizacja i rozwój technologii a zmiany w
przestrzeni miasta

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Współczesne relacje międzynarodowe Japonii

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Współczesne społeczeństwa Azji Południowo-Wschodniej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Wykorzystanie technik komputerowych do pracy z językiem
japońskim

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Wyrażenia w języku japońskim zakorzenione w kulturze i
mentalności japońskiej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Wzorce demokratycznego państwa prawa a kultura polityczna DW 30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Zastosowanie teorii gier jako metody analizy konﬂiktów
politycznych w Azji Wschodniej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Zjednoczenie Korei - szanse i wyzwania

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Warsztaty analizy tekstów specjalistycznych

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Praktyki

60

2,0

zaliczenie

Przedmiot

Liczba
godzin

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 nad Chinami

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNCS.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 SNC_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.

SNC_K1_W01

egzamin pisemny

SNC_K1_U01

egzamin pisemny

SNC_K1_K01,
SNC_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 Dalekiego Wschodu
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Chinami

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNCS.110.5cc2edb891f5d.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
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 Dalekiego Wschodu, umie wskazać podregiony (podział na Azję
Południową, Azję Wschodnią i Azję Południowo-Wschodnią), wie jakie są kryteria ich wyznaczania

C2

- student zna podstawowe obiekty w przestrzeni geograﬁcznej Dalekiego 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 Dalekiego Wschodu i charakter ich
funkcjonowania w ciągu roku, orientuje się także w kwestii katastrof przyrodniczych nawiedzających te obszary
(m.in. trzęsienia ziemi, huragany, tsunami, wybuchy wulkanów itp.) i ich wpływu na życie mieszkańców oraz
działalność gospodarczą

C5

- student zna podstawowe problemy ludnościowe regionu i ich zróżnicowanie w poszczególnych krajach (m.in.
zagadnienia struktury etniczne czy religijne), orientuje się w najważniejszych zagadnieniach społecznogospodarczych wybranych krajów, potraﬁ przedstawić ważniejsze cechy rozwoju ekonomicznego podregionów
Dalekiego 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 Dalekiego 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

- student zna rozwój środowiska przyrodniczego
Dalekiego Wschodu na tle całego kontynentu, jego
wpływ na obecną tektonikę i sejsmikę, jak również
zasadnicze cechy środowiska przyrodniczego,
stanowiące jedno z uwarunkowań polityki i rozwoju
gospodarczego krajów w tym regionie; potraﬁ też
scharakteryzować najważniejsze regiony
ﬁzycznogeograﬁczne Dalekiego Wschodu

SNC_K1_W04

egzamin pisemny

W2

- student potraﬁ omówić najważniejsze zagadnienia
dotyczące ludności Dalekiego Wschodu (w tym m.in.
struktury społeczne, kultura, religia, obyczaje
w wybranych krajach)

SNC_K1_W03

egzamin pisemny

W3

- student zna aktualne problemy społecznogospodarcze wybranych państw regionu Dalekiego
Wschodu na tle regionalnego i światowego systemu
ekonomicznego

SNC_K1_W04

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

- student posiada umiejętność rozumienia,
analizowania i interpretowania zjawisk kulturowych,
religijnych i społeczno-gospodarczych, specyﬁcznych
dla krajów Dalekiego Wschodu

SNC_K1_U02

egzamin pisemny

U2

- student potraﬁ wyjaśnić uwarunkowania
środowiskowe dla wybranych procesów gospodarczych SNC_K1_U01,
regionu (np. na rozwój rolnictwa, przemysłu czy
SNC_K1_U02
turystyki) w dobie globalizacji

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Sylabusy
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K1

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

SNC_K1_K02,
SNC_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

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

10

przygotowanie do egzaminu

40

konsultacje

2

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.

Podział Dalekiego Wschodu na podregiony – kryteria i przebieg granic. Środowisko
przyrodnicze Azji Południowej. Wpływ budowy geologicznej na formy rzeźby i
rozmieszczenie ważniejszych surowców mineralnych. Najważniejsze cechy klimatu
i stosunków wodnych oraz ich wpływ na wybrane aspekty rozwoju społecznogospodarczego regionu. Główne typy gleb. Charakterystyczne formacje roślinne i
zarys zoogeograﬁczny. Katastrofy przyrodnicze w regionie (trzęsienia ziemi,
tsunami, powodzie, osuwiska, huragany). Regiony ﬁzycznogeograﬁczne Azji
Południowej.

W1, U2

2.

Zagadnienia społeczno-gospodarcze Azji Południowej: podziały administracyjnopolityczne, zróżnicowanie demograﬁczne i etniczne, struktury demograﬁczne,
cechy jakościowe i ilościowe procesu urbanizacji, uwarunkowania polityczne
rozwoju gospodarczego poszczególnych państw.

W2, W3, U1

3.

Charakterystyka społeczno-gospodarcza wybranych państw w regionie (Indie,
Pakistan, Bhutan, Sri Lanka, Malediwy).

W3, K1

4.

Środowisko przyrodnicze Azji Wschodniej. Wpływ budowy geologicznej na rzeźbę i
rozmieszczenie surowców mineralnych. Najważniejsze cechy klimatu i stosunków
wodnych i ich wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy podregionu. Podstawowe
typy gleb, charakterystyczne formacje roślinne i zarys zoogeograﬁczny. Wpływ
katastrof przyrodniczych (wulkanizm, trzęsienia ziemi, tsunami, huragany) na
rozwój gospodarczy. Regiony ﬁzycznogeograﬁczne Azji Wschodniej.

W1, U2

Sylabusy
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5.

Zagadnienia społeczno-gospodarcze Azji Wschodniej: podziały administracyjnopolityczne, zróżnicowanie demo-graﬁczne i etniczne, struktury demograﬁczne,
cechy jakościowe i ilościowe procesu urbanizacji, odmienne uwarunkowania
polityczne państw regionu, zróżnicowanie kierunków rozwoju ekonomicznego.

W2, W3, U1

6.

Charakterystyka społeczno-gospodarcza wybranych państw regionu (Chiny,
Japonia).

W3, K1

7.

Środowisko przyrodnicze Azji Południowo-Wschodniej. Wpływ budowy geologicznej
na formy rzeźby i rozmieszczenie ważniejszych surowców mineralnych.
Najważniejsze cechy klimatu i stosunków wodnych oraz ich wpływ na wybrane
aspekty rozwoju społeczno-gospodarczego regionu. Typy gleb, szata roślinna i
W1, U2
świat zwierzęcy. Azja Południowo-Wschodnia jako ośrodek pochodzenia gatunków
roślin uprawnych (przyprawy). Katastrofy przyrodnicze (wulkanizm, trzęsienia
ziemi, tsunami, powodzie). Regiony ﬁzycznogeograﬁczne Azji PołudniowoWschodniej.

8.

Zagadnienia społeczno-gospodarcze regionu Azji Południowo-Wschodniej:
struktury demograﬁczne, cechy jakościowe i ilościowe procesu urbanizacji,
zróżnicowanie uwarunkowań polityczno-ustrojowych w rozwoju społecznogospodarczym państw regionu, czynniki rozwoju ekonomicznego, znaczenie
organizacji międzynarodowych (np. ASEAN).

W2, W3, U1

9.

Charakterystyka społeczno-gospodarcza wybranych państw regionu (Filipiny,
Malezja, Indonezja, Tajlandia).

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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Cywilizacja konfucjańska
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Chinami

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNCS.110.5cd42cf8508d6.22

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 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 zakresem pojęcia "cywilizacja konfucjańska", objaśnienie jego zakresu

C2

Ukazanie, na przykładach, specyﬁki kultury konfucjańskiej i sposobów w jaki rozwiązuje ona problemy społeczne,
porównywalne z tym, które istnieją w krajach innych kultur

C3

Ukazanie geograﬁcznych, historycznych i społecznych kontekstów kształtowania się i przemian cywilizacji
konfucjańskiej

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

Kompleksowy charakter kultury symbolicznej obszaru
kultury konfucjańskiej w jej historycznych kontekstach

SNC_K1_W03,
SNC_K1_W04

egzamin pisemny / ustny

W2

Przejawy i znaczenie konfucjańskiego i buddyjskiego
dziedzictwa kulturowego poszczególnych narodów Azji
Wschodniej oraz ich przemian we współczesnym
świecie

SNC_K1_W03,
SNC_K1_W04

egzamin pisemny / ustny

W3

Procesy zmiany struktur, systemów wartości, instytucji
oraz typów więzi społecznej w procesie zmian
kulturowych w konfucjańskim kręgu kulturowym

SNC_K1_W02,
SNC_K1_W03,
SNC_K1_W04

egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Wykorzystać wiedzę teoretyczną na temat
konfucjańskiej rzeczywistości kulturowej

SNC_K1_U01,
SNC_K1_U02

egzamin pisemny / ustny

U2

Zinterpretować wytwory kultury konfucjańskiej
i osadzić je kontekście tej kultury

SNC_K1_U01,
SNC_K1_U02,
SNC_K1_U04

egzamin pisemny / ustny

SNC_K1_K01,
SNC_K1_K02

egzamin pisemny / ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Podjęcia odpowiedzialnych działań w oparciu
o 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

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

40

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

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.

Pokazanie wspólnych elementów cywilizacji krajów konfucjańskiego kręgu
kulturowego, rozpoczynając od warunków naturalnych i wczesnej historii obszaru,
ukazana jest centralna rola cywilizacji chińskiej, oraz sposoby jej przekształcania i
tworzenia się wariantów lokalnych w krajach ościennych.

W1, U2

Sylabusy
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2.

Ukazanie jak konfucjański system społeczno-polityczny wygrał konkurencję z
innymi systemami ﬁlozoﬁczno-politycznymi, jak wykazywał się dostateczną
elastycznością, by dostosować się do zmiennych warunków historycznych i
lokalnych. Sposób, w jaki się powielał, w jaki wchłaniał lokalne tradycje i
przekształcał zastane układy społeczne, są kluczowe dla zrozumienia jego
trwałości i wpływu, jaki wywiera po dziś dzień, a także powodów, dla których nie
rozprzestrzenił się szerzej.

W1, W2, W3, U1, U2, K1

3.

Ukazanie przykładów (z zakresu kultury symbolicznej, jak role społeczne) jak i
materialnej (systemy urbanistyczne czy porządki architektoniczne) pokazujących
wspólnota cywilizacyjną obszaru Azji Wschodniej

W1, W2, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, metody e-learningowe, konsultacje
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin pisemny / ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
min. 51% poprawnych odpowiedzi

Wymagania wstępne i dodatkowe
Bierna i czynna znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym poprawne wyrażanie się i pisania, znajomość kultury
europejskiej, historii Polski i świata w stopniu objętym zagadnieniami szkoły średniej

Sylabusy
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Grupy etniczne i mniejszości narodowe Dalekiego Wschodu
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Chinami

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNCS.110.5cd42cf8da143.22

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
0314Socjologia i kulturoznawstwo

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

Wyjaśnienie podstawowych pojęć takich jak lud, etnos, naród, grupa etniczna, mniejszość, państwo, nacjonalizm

C2

Wprowadzenie podstawowych deﬁnicji języka i pisma, podstaw klasyﬁkacji języków, grup językowych Azji

C3

Wprowadzenie i rozważenie użyteczności takich pojęć jak krąg kulturowy i cywilizacyjny

C4

Omówienie sytuacji etnicznej poszczególnych państw Azji Wschodniej, by ukazać na ich przykładach zjawiska
tworzenia się i zmiany narodu, relacji państwo-grupa mniejszościowa

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

Kompleksową naturę dziedzictwa kulturowego Azji
i jego relacji ze współczesną sytuacją etnopolityczną

SNC_K1_W01,
SNC_K1_W06

egzamin pisemny / ustny

W2

Procesy zmiany struktur kulturowych (w szczególności
systemów językowych), systemów wartości, instytucji
oraz typów więzi społecznej w Azji

SNC_K1_W01,
SNC_K1_W03

egzamin pisemny / ustny

W3

Znaczenie wartości kulturowych w Azji i godności
człowieka na różnych poziomach rzeczywistości
społecznej, zwłaszcza w relacji z państwem

SNC_K1_W01,
SNC_K1_W06

egzamin pisemny / ustny

SNC_K1_U01,
SNC_K1_U03,
SNC_K1_U05

egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Analizować proponowane rozwiązania (np.
edukacyjne) problemów społecznych właściwych dla
danego regionu Azji

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Analizowania rzeczywistości etnicznej i wyjaśniania jej
znaczenia

SNC_K1_K01,
SNC_K1_K02

egzamin pisemny / ustny

K2

Objaśniania przyczyn i tła zjawisk politycznych (zwł.
polityki wobec mniejszości) niespecjalistom

SNC_K1_K01,
SNC_K1_K02

egzamin pisemny / ustny

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

Forma aktywności studenta
wykład

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

50

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

30

przygotowanie do egzaminu

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.

Podstawowe pojęcia teorii etnologii: lud, etnos, naród, grupa etniczna. Opisy
zjawisk kulturowych: asymilacja, akulturacja, tworzenie grup etnicznych i
narodów, procesy nacjonalizmu, koncepcje nacjonalizmów.

W1, W2, U1, K1

2.

Opis języka jako specyﬁcznie ludzkiego systemu komunikowania się oraz jego
wersji utrwalonej (pisma). Rodziny językowe w Azji Wschodniej i Południowej.

W1, W2, U1

Sylabusy
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3.

Obszary kulturowe Azji Wsch. i Płd. i kręgi religijno-kulturowe Azji Wsch. i Płd analiza zjawiska i ograniczenie funkcjonalności w.w pojęć

W1, W2, K1

4.

Opis historycznych i współczesnych państw regionu i ich sytuacji etnicznej, w tym
konﬂiktów etnicznych.

W1, W2, W3, U1, K1, K2

5.

Opis tworzenia się współczesnych państw narodowych i wpływ kolonializmu na
współczesny nacjonalizm w regionie.

W1, W2, W3, U1, K1, K2

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

Formy zaliczenia
egzamin pisemny / ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
min. 51% punktów na egzaminie

Wymagania wstępne i dodatkowe
Bierna i czynna znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym poprawne wyrażanie się i pisanie, znajomość kultury
europejskiej, historii Polski i świata w stopniu objętym zagadnieniami szkoły średniej

Sylabusy
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Historia polityki i kultury Chin
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Chinami

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNCS.110.5cd42cf896463.22

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 przedmiotu jest zapoznanie studentów z najważniejszymi historycznymi wydarzeniami oraz procesami
politycznymi, gospodarczymi, społecznymi i kulturalnymi Chin.

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 i zna podstawową
terminologię z zakresu polityki i gospodarki, oraz
potraﬁ określić jej miejsce w obrębie nauk
społecznych.

SNC_K1_W01

egzamin ustny

W2

Ma podstawową wiedzę o strukturach i instytucjach
politycznych, społecznych, gospodarczych
i kulturowych w Chinach.

SNC_K1_W03

egzamin ustny

W3

Rozumie podstawowe zjawiska polityczne, społeczne,
gospodarcze, kulturowe i religijne, charakterystyczne
dla Chin, posiada umiejętność analizowania
i prognozowania procesów.

SNC_K1_W05

egzamin ustny

SNC_K1_U04

egzamin ustny

SNC_K1_K04

egzamin ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ wyszukiwać informacje, dokonywać
krytycznej oceny, analizy i wykorzystywania informacji
pozyskiwanych z różnych źródeł.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student potraﬁ myśleć i działać w sposób
przedsiębiorczy spełniając rolę konsultanta w dialogu
i współpracy międzykulturowej pomiędzy Chinami
a światem zachodnim.

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

Forma aktywności studenta
wykład

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

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 tradycyjna (mityczni władcy, wyobrażenia religijne, kulty i obrzędy)

W1, W2, W3, U1, K1

2.

Początki państwowości chińskiej - okres paleolitu, neolitu, wykopaliska Shang i
Xia, powstanie władzy centralnej, dynastia Zhou, epoka hegemonów i Walczących
Królestw

W1, W2, W3, U1, K1

3.

Chiny w epoce feudalnej

W1, W2, W3, U1, K1

Sylabusy
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4.

Chiny i barbarzyńcy (konfederacja chińska, centrum a państwa peryferyjne,
stosunki pomiędzy stepem a ziemią uprawną)

W1, W2, W3, U1, K1

5.

Szkoły ﬁlozoﬁczne starożytności (ru, legizm, motizm, yin-yang, taoizm, nazw)

W1, W2, W3, U1, K1

6.

Zjednoczenie kraju (dynastia Qin, Qin Shihuangdi i ideologia legizmu)

W1, W2, W3, U1, K1

7.

Chiny w okresie panowania dynastii Han (konfucjanizm imperialny, organizacja
państwa i społeczeństwa, ekspansja w epoce Han, buddyzm, Jedwabny Szlak;
wynalazki starożytności)

W1, W2, W3, U1, K1

8.

Rozbicie Chin (okres Trzech Królestw, rozwój buddyzmu, ludy tureckie, Toba)

W1, W2, W3, U1, K1

9.

Dynastia Sui i Tang (system administracyjny, podboje, rozwój poezji, sztuk
pięknych)

W1, W2, W3, U1, K1

10.

Północna i Południowa dynastia Song (neokonfucjanizm, system egzaminacyjny i
oświata, zmiany społeczne, gentry, obce panowanie w Chinach, wynalazki)

W1, W2, W3, U1, K1

11.

Imperium mongolskie (dynastia Yuan, podboje, organizacja państwa i
społeczeństwa, misje chrześcijańskie, przyczyny upadku dynastii)

W1, W2, W3, U1, K1

12.

Chiny w okresie panowania dynastii Ming (organizacja państwa, problemy
wewnętrzne i polityka zagraniczna, wyprawy morskie Zheng He, rozwój powieści
chińskiej, kontakty z Europejczykami, przyczyny upadku dynastii)

W1, W2, W3, U1, K1

13.

Podbój Chin i ustanowienie dynastii mandżurskiej Qing (integracja z zastaną
rzeczywistością, adaptacja instytucjonalna, polityka wewnętrzna i zagraniczna,
wojny opiumowe, powstanie tajpingów, "rozdarcie Chin" i podział na obce strefy
wpływów, powstanie Yihetuan, przyczyny upadku cesarstwa)

W1, W2, W3, U1, K1

14.

Republika Chińska

W1, W2, W3, U1, K1

15.

Chińska Republika Ludowa

W1, W2, W3, U1, K1

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

Formy zaliczenia
egzamin ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia kursu jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu
końcowego

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak wymagań wstępnych.

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

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNCS.110.5cc2eda4c2c30.22

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 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

Przekazanie wiedzy z zakresu metod analizy tekstów naukowych

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 podstawowe paradygmaty
tekstów naukowych w obrębie w szczególności nauk
społecznych

SNC_K1_W01

zaliczenie pisemne
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W2

Student zna i rozumie podstawowe struktury tekstów
nukowych

SNC_K1_W01

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ krytycznie i samodzielnie analizować
teksty naukowe

SNC_K1_U01,
SNC_K1_U03

zaliczenie pisemne

U2

Student potraﬁ krytycznie ocenić tekst naukowy

SNC_K1_U01

zaliczenie pisemne

SNC_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

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)

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność podczas zajęć jest obowiązkowa.

Sylabusy
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Warsztaty metodologiczne
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Chinami

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNCS.110.5cc2eda679512.22

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 1

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.

SNC_K1_W05,
SNC_K1_W06

projekt
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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.

SNC_K1_U02,
SNC_K1_U06

projekt

SNC_K1_K01,
SNC_K1_K03,
SNC_K1_K05

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

40

przygotowanie pracy semestralnej

15

przygotowanie do zajęć

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
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Metodyka przygotowywania raportów eksperckich i analiz o charakterze policy
paper
2. Metodyka przygotowywania artykułów prasowych
3. Metodyka przygotowywania arykułów naukowych

W1, U1, K1

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

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
warsztaty

Formy zaliczenia
projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
Student przygotowuje projekt, czyli tekst będący tekstem
specjalistycznym (w zależności od zainteresowań studenta)

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Szkolenie uniwersyteckie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Chinami

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNCS.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

SNC_K1_W02

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

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

SNC_K1_U03

zaliczenie na ocenę

U2

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

SNC_K1_U03

zaliczenie na ocenę

U3

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

SNC_K1_U03

zaliczenie na ocenę

SNC_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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Azjatyccy wojownicy
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Chinami

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNCS.13F0.603e43f48258b.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 wybranymi kulturami wojennymi krajów Azji na przestrzeni wieków

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 rodzaje uzbrojenia używane
w Azji na przestrzeni wieków

SNC_K1_W02,
SNC_K1_W03,
SNC_K1_W06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę
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Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ wskazać typowe metody walki
stosowane przez azjatyckich wojowników

SNC_K1_U01

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

SNC_K1_K01,
SNC_K1_K02

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student ma kompetencje umożliwiające rozpoznanie
wpływów sztuk walki i tradycji wojskowych
omówionych krajów na współczesną kulturę

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

uczestnictwo w egzaminie

1

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

poznanie terminologii obcojęzycznej

5

przygotowanie do egzaminu

24

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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Podczas kursu dokonana zostanie prezentacja wybranych typów wojowników i
sposobów walki stosowanych w Azji od starożytności po czasy nowożytne, z
uwzględnieniem cech odróżniających azjatyckie tradycje wojenne od modelu
europejskiego. Celem zajęć jest poszerzenie wiadomości studentów z zakresu
szeroko rozumianej sztuki wojennej oraz zasad etycznych wyznawanych przez
ludzi wojny.
Zagadnienia:
W1, U1, K1

1. Podstawowe wiadomości o uzbrojeniu
2. Persowie
3. Scytowie i Sarmaci
4. Wojownicy arabscy
5. Turcy osmańscy
6. Wojownicy Chin i chińskie nowinki techniczne
7. Wojownicy Mongolii
8. Wojownicy Japonii
9. Wojownicy Indii
10. Sztuki walki

1.

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

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne, zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Egzamin pisemny

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak. Obecność na zajęciach nie jest wymagana, choć jest zalecana.

Sylabusy
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Bezpieczeństwo międzynarodowe w regionie Azji i Pacyﬁku
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Chinami

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNCS.13F0.5cd42cd1583d5.22

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

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

C2

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

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

SNC_K1_W02,
SNC_K1_W05,
SNC_K1_W06

zaliczenie pisemne,
prezentacja

SNC_K1_U02,
SNC_K1_U03

zaliczenie pisemne,
prezentacja

SNC_K1_K01

prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

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

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do nieustannego doskonalenia
wiedzy i umiejętności dotyczących problemów
bezpieczeństwa .

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.Bezpieczeństwo narodowe a bezpieczeństwo
międzynarodowe.

W1, U1, K1

2.

Teoria bezpieczeństwa międzynarodowego. Paradygmaty prowadzonych badań w
sferze bezpieczeństwa międzynarodowego – dobór narzędzi.

W1, U1, K1

3.

Uwarunkowania bezpieczeństwa międzynarodowego w regionie Azji i Pacyﬁku.

W1, U1, K1

4.

Rozpad systemu bipolarnego i jego konsekwencje dla regionu Azji i Pacyﬁku.

W1, U1, K1

5.

Strategia bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych w regionie Azji i
Pacyﬁku.

W1, U1, K1

Sylabusy
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6.

Obecność militarna USA w regionie Azji i Pacyﬁku, amerykańscy sojusznicy i
partnerzy.

W1, U1, K1

7.

Strategia bezpieczeństwa ChRL.

W1, U1, K1

8.

Strategia obrony i potencjał militarny Chin.

W1, U1, K1

9.

Spór na Morzu Wschodniochińskim o Wyspy Senkaku/Diaoyu.

W1, U1, K1

10.

Ekspansja morska Chin.

W1, U1, K1

11.

Spór na Morzu Południowochińskim o Wyspy Paracelskie i Spratly.

W1, U1, K1

12.

Tajwan i jego znaczenie dla bezpieczeństwa międzynarodowego w regionie Azji i
Pacyﬁku.

W1, U1, K1

13.

Problem bezpieczeństwa międzynarodwego na Półwyspie Koreańskim.

W1, U1, K1

14.

Koreańsko-japoński spór o Dokdo/Takweshima.

W1, U1, K1

15.

Bezpieczeństwo niemilitarne w regionie Azji i Pacyﬁku.

W1, U1, K1

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

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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Birma. Historia, polityka, społeczeństwo
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Chinami

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNCS.13F0.5cc2edbaa2586.22

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

Wykształcenie u studentów wyspecjalizowanej wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie zintegrowanej
problematyki współczesnego zglobalizowanego świata. Kurs umożliwiają zdobycie poszerzonej wiedzy odnoszącej
się do zagadnień kulturowych, politycznych i gospodarczych Birmy.

C2

Wykształcenie u studentów wyspecjalizowanej wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie zintegrowanej
problematyki współczesnego zglobalizowanego świata. Kurs umożliwiają zdobycie poszerzonej wiedzy odnoszącej
się do zagadnień kulturowych, politycznych i gospodarczych Birmy.

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

SNC_K1_W06

zaliczenie na ocenę

W2

Ma wiedzę o różnego rodzaju strukturach
i instytucjach społecznych w Azji

SNC_K1_W06

zaliczenie na ocenę

W3

Ma wiedzę o relacjach między strukturami
i instytucjami społecznymi w Azji

SNC_K1_W06

zaliczenie na ocenę

W4

Posiada umiejętność rozpoznania i wykorzystania
wiedzy teoretycznej do samodzielnej i krytycznej
analizy rzeczywistości

SNC_K1_W06

zaliczenie na ocenę

SNC_K1_U03

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

eK5: Potraﬁ prognozować procesy społeczne
z uwzględnieniem zjawisk politycznych,
ekonomicznych i demograﬁcznych wpływających
na doświadczenia człowieka w dobie globalizacji
[K_U05++]

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

konsultacje

30

uczestnictwo w egzaminie

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

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Kurs ma ukazać szerokie tło historyczne, kulturowe i społeczne historii Birmy, ze
szczególnym uwzględnieniem historii politycznej i jej wpływu na dzisiejszą
sytuację Birmy w Azji-Pacyﬁk.

W1, W2, W3, W4, U1

Informacje rozszerzone

Sylabusy
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Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Obowiązkowa obecność na egzaminie w terminie ustalonym; wyjątki
uwzględniane według przepisów ogólnych Regulaminu Studiów UJ.
zaliczenie na ocenę
Egzamin pisemny, zawierający pytania zamknięte i otwarte; do zaliczenia
konieczne ponad 50% możliwych do uzyskania punktów.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawowa znajomość historii

Sylabusy
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Biznes z Chinami. Zagrożenia i szanse na biznes innych państw z Chinami
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Chinami

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNCS.13F0.603e403dc77ab.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

Nabycie przez studentów wiedzy i umiejętności pozwalających na analizę, syntezę i wyciąganie wniosków z relacji
Chin z innymi krajami świata, w tym z mocarstwami oraz z Europą Środkową i Azją Centralną w zakresie polityki
i gospodarki . Posiadanie wiedzy, umiejętności i kompetencji do wypracowania własnych sądów i rekomendacji
dla podmiotów politycznych i gospodarczych w zakresie zrobienia biznesu w Chinach i z udziałem Chin oraz
uniknięcia skutków rywalizacji mocarstw na terenie słabszych państw.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

83 / 514

W1

Student ma wiedzę o polityce i gospodarce jej celach
i instrumentach jej realizacji, prowadzonej przez
Chińską Republikę Ludową, w tym także wobec
państw Europy Środkowej i Azji Centralnej,
ze szczególnym uwzględnieniem uwzględnieniem
gospodarki chińskiej i polskiej,

SNC_K1_W01

esej

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student zdobywa specjalistyczną wiedzę z zakresu
wpływu, współzależności rywalizacji gospodarczej Chin
i innych mocarstw oraz jej skutków dla innych państw.

SNC_K1_U02

esej

U2

Student posiada umiejętność rozpoznania oraz
wykorzystania wiedzy teoretycznej do samodzielnej
i krytycznej analizy zjawisk politycznych
i gospodarczych oraz działań o charakterze
politycznym i gospodarczym

SNC_K1_U03

esej

Student umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów
badawczych, uwzględniając aspekty polityczne,
SNC_K1_K04
gospodarcze właściwe dla Chin i państw Azji
Centralnej.

esej

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

30

przygotowanie eseju

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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Chiny na tle świata: polityka, gospodarka, społeczeństwo:
- Pozycja gospodarcza Chin na świecie i w regionie.
- Koncepcja wielkiego projektu narodowego Nowego Jedwabnego Szlaku i jej ewolucja.
- Nowa rola Chin w zarządzaniu globalnym.
- Chińskie społeczeństwo - czas zmian. O najliczniejszej w świecie klasie średniej.
- Aparat partyjny, administracja centralna i regionalna , przedsiębiorstwa –
wielopłaszczyznowość współpracy czyli jak nie zginąć w labiryncie.
- Nowe sektory gospodarki Chin.
- Czy Europa jest gotowa na więcej Chin?
- Czy Europa ma się obawiać chińskiego rewizjonizmu?
- Czego Europą może oczekiwać po współpracy z Chinami?
2. Chiny oraz Europa Środkowo-Wschodnia i Polska:
- Platforma 16+1. Jej rola w odkrywaniu Europy przez chińskich polityków i chiński biznes.
- Rola Europy Środkowo-Wschodniej w chińskiej strategii i ekspansji gospodarczej.
- Zróżnicowanie w stosunkach z poszczególnymi krajami regionu.
- Czy Chiny stanowią szansę dla polskich przedsiębiorców?
- Polska-Chiny – pułapki i dysproporcje
- Jak zabiegać o chińskie inwestycje.
W1, U1, U2, K1

1.
- Polska infrastruktura – jaka rola dla Chin po 2020 roku?
- Stosunek Polski do Chin – mieszane sygnały z Warszawy.
- Jak nakarmić Chiny. Polska żywność w Chinach?
- Chińskie instytucje i przedsiębiorcy w Polsce i współpraca z nimi.
- Czy warto sięgać po chińskie pieniądze – chińskie banki i fundusze?
3. Praktyka negocjacji z Chińczykami:
- Jak przygotować się do wizyty w Chinach i spotkań z chińskimi partnerami (różnice kulturowe
– mit czy rzeczywistość)?
- Kompetencje niezbędne do nawiązania współpracy i prowadzenia rozmów z Chińczykami –
przygotowanie negocjacji, zespół negocjacyjny, przywództwo, czas, ustalanie warunków.
- Chiński biznes relacyjny – pułapki oczekiwań, niekonsekwencji, zarządzania czasem.
- Dynamika azjatyckich negocjacji i praktyka negocjacyjna.
4. Chiny, Rosja i Stany Zjednoczone w walce o wpływy gospodarcze w Azji Centralnej:
- Sytuacja gospodarcza państw Azji Centralnej po rozpadzie Związku Radzieckiego
- Szanse i zagrożenia dla gospodarek państw Azji Centralnej
- Chiny, Rosja i Stany Zjednoczone w Azji Centralnej – historia i stan obecny
- Zmagania polityczne i gospodarcze mocarstw w Azji Centralnej
- Azja Centralna – z kim w przyszłości?

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

Formy zaliczenia
esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność na zajęciach

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obowiązuje posiadanie podstawowej wiedzy dot.gospodarki Chinskiej Republiki Ludowej.
Obecność na zajęciach obowiązkowa (możliwe 3 nieobecności)

Sylabusy
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Buddhist Philosophy
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Chinami

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNCS.13F0.60400f03bc9f5.22

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 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 purpose of this course is to provide a general introduction to the principal philosophical ideas of the main
Buddhist intellectual traditions in Asia.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

A student has knowledge of the history and dynamics
of development of Buddhist intellectual traditions in
India, Tibet and China.

SNC_K1_W06

multi choice exam
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Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Students should be able to identify the main
conceptual diﬀerences between the principal Buddhist
schools in India.

SNC_K1_U04

multi choice exam

U2

Students should be able to identify the relation
between Tibetan or Chinese and Indian Buddhist
traditions.

SNC_K1_U04

multi choice exam

SNC_K1_K01

multi choice exam

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

The student is able to recognize the nature of the key
challenges arising in the process of cultural
interactions between Buddhist countries in South,
Central and East Asia.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie do egzaminu

80

uczestnictwo w egzaminie

2

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
142

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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This course is intended to be a comprehensive survey of Buddhist philosophy. It
will examine the origins of Buddhist thought, and explore some of its
developments in Tibet and China. The next subjects will be realised during the
semester.
1. The Origin of Buddhism: A cultural and ideological context.
2.The Buddha's understanding of existence: The Discourse to Katyayana.
3. Was the Buddha a skeptic? How should we cognieze to attain liberation?
4. The development of Abhidharma (I): Dharmic substantialism of the
Sarvastivada.
5. The development of Abhidharma (II): Phenomenalism of the Sautrantika and
Theravada schools.
6. The Madhyamaka and Nagarjuna's fundamental ontology.
7. The Madhyamaka critique of the possibility of knowledge.
1.

W1, U1, U2, K1
8. The Yogacara metaphysical idealism.
9. Three forms of existence in the Yogacara philosophy.
10. Buddhist epistemology: What do we cognize according to Dignaga and
Dharmakirti?
11. How can you synthesize the Madhyamaka irrealism with the Yogacara
idealism?
12. The tathagatagarbha/Buddha nature doctrine: Does the self really not exist?
13. Buddhist philosophy in Tibet (I): The position of Madhyamaka.
14. Buddhist philosophy in Tibet (II): Two interpretations of the Madhyamaka
philosophy.
15. Buddhist philosophy in China (I): Tiantai and Huayan.
16. Buddhist philosophy in China (II): Is Chan/Zen a philosophy?

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

konwersatorium

Formy zaliczenia

multi choice exam

Warunki zaliczenia przedmiotu
Regular class attendance, active participation in discussions, and
completion of readings. Two absences are allowed. To complete the
course students have to write a short essay on a subject chosen from a
list. The ﬁnal evaluation: a written exam (60%), active participation in
discussion (40%).

Wymagania wstępne i dodatkowe
Regular class attendance. Two absences are allowed.

Sylabusy
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China Russia Relations
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Chinami

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNCS.13F0.1587040732.22

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

Wykształcenie u studentów wyspecjalizowanej wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie problematyki
współczesnej Azji. Kurs umożliwiają zdobycie poszerzonej wiedzy odnoszącej się relacji chińsko-rosyjskich,
jednych z najważniejszych zagadnień politycznych i gospodarczych Azji i całego globalnego świata.

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 o charakterze, miejscu i znaczeniu nauk
społecznych i humanistycznych, ich specyﬁce
przedmiotowej i metodologicznej w systemie nauk

SNC_K1_W01,
SNC_K1_W03,
SNC_K1_W04,
SNC_K1_W05,
SNC_K1_W06

zaliczenie na ocenę

W2

Ma wiedzę o różnego rodzaju strukturach
i instytucjach społecznych w Azji Ma wiedzę
o relacjach między strukturami i instytucjami
społecznymi w Azji

SNC_K1_W01,
SNC_K1_W02,
SNC_K1_W03,
SNC_K1_W04,
SNC_K1_W05,
SNC_K1_W06

zaliczenie na ocenę

U1

Potraﬁ prognozować procesy społeczne
z uwzględnieniem zjawisk politycznych,
ekonomicznych i demograﬁcznych wpływających
na doświadczenia człowieka w dobie globalizacji

SNC_K1_U01,
SNC_K1_U02,
SNC_K1_U03,
SNC_K1_U04,
SNC_K1_U05

zaliczenie na ocenę

U2

Posiada umiejętność rozpoznania i wykorzystania
wiedzy teoretycznej do samodzielnej i krytycznej
analizy rzeczywistości

SNC_K1_U01,
SNC_K1_U02,
SNC_K1_U03,
SNC_K1_U04,
SNC_K1_U05

zaliczenie na ocenę

SNC_K1_K01,
SNC_K1_K02,
SNC_K1_K03,
SNC_K1_K04

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Potraﬁ prognozować procesy społeczne
z uwzględnieniem zjawisk politycznych,
ekonomicznych i demograﬁcznych wpływających
na doświadczenia człowieka w dobie globalizacji

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie do egzaminu

60

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Wykształcenie u studentów wyspecjalizowanej wiedzy, umiejętności i kompetencji
w zakresie problematyki współczesnej Azji. Kurs umożliwiają zdobycie poszerzonej
wiedzy odnoszącej się relacji chińsko-rosyjskich, jednych z najważniejszych
zagadnień politycznych i gospodarczych Azji i całego globalnego świata.

1.

W1, W2, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
zdanie egzaminu
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China-India Relations
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Chinami

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNCS.13F0.603e3ec39be34.22

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

Comprehension of the complexity of China-India relations in historical, political, social, cultural, and economic
dimensions, with particular emphasis on the challenges and prospects for the development of their bilateral
relations in the 21st century and their global implications

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

SNC_K1_W01,
SNC_K1_W03,
SNC_K1_W05,
SNC_K1_W06

zaliczenie na ocenę

W2

SNC_K1_W02,
SNC_K1_W06

zaliczenie na ocenę

W3

SNC_K1_W01,
SNC_K1_W04,
SNC_K1_W06

zaliczenie na ocenę

U1

SNC_K1_U02,
SNC_K1_U04

zaliczenie na ocenę

U2

SNC_K1_U02,
SNC_K1_U03,
SNC_K1_U05

zaliczenie na ocenę

SNC_K1_K01,
SNC_K1_K02,
SNC_K1_K03,
SNC_K1_K04

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

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

60

przygotowanie do egzaminu

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.

W1, W3

2.

W2

3.

U1, U2, K1

Sylabusy
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4.

U1, K1

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

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę Zaliczenie na ocenę na podstawie egzaminu końcowego

Wymagania wstępne i dodatkowe
As the course will be held in English, the B2 level skills in English are required

Sylabusy
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Chiny okresu maoistycznego: apogeum ideologii i kultu jednostki
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Chinami

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNCS.13F0.5cd42cfb5e6ac.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 z ideologią, która ukształtowała dzisiejsze Chiny 2. Ukazanie modelu azjatyckiej autokracji 3.
Uświadomienie zakresu rzutowania ideologii maoizmu na współczesne Chiny

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

wiedza nt. podstaw ideologii warunkującej politykę
Chin poznanie modelu władzy odmiennego
od standardów europejskich, a zwłaszcza
demokratycznych znajomość mechanizmów
oddziaływania społecznego – inżynierii społecznej

SNC_K1_W02,
SNC_K1_W03,
SNC_K1_W04,
SNC_K1_W05

zaliczenie na ocenę

SNC_K1_U01,
SNC_K1_U02,
SNC_K1_U04,
SNC_K1_U05

zaliczenie na ocenę

SNC_K1_K02,
sporządzania analiz sytuacji politycznej współczesnych
SNC_K1_K03,
Chin
SNC_K1_K04

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

dokonać rudymentarnej analizy problemów
dotyczących współczesnych Chin

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie eseju

20

przygotowanie do egzaminu

20

przygotowanie do zajęć

10

analiza źródeł historycznych

5

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

25

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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wiedza nt. ideologii i umiejętność analizy sytuacji w Chinach
1. Pierwsze wzmianki o komunizmie i początki organizacji komunistycznej w
Chinach – tło społeczne i rywalizacja z Guomindangiem
2. Chińska Republika Radziecka w prow. Jiangxi – pierwsze komunistyczne
państwo w państwie
3. Długi Marsz jako narzędzie propagandy komunistycznej, umocnienie władzy
Mao
4. Yan’an – drugie komunistyczne państwo w państwie i laboratorium polityczne
5. Ideologia Mao: chiński marksizm czy maoizm
6. Wojna domowa między KPCh a Guomindangiem
7. Proklamacja ChRL w 1949 r. i komunistyczne państwo chińskie – reformy
systemowe, indoktrynacja, wszechobecność i wszechwładza KPCh
8. Nieustanne kampanie ideologiczne – specyﬁka rządów Mao
9. Rozłam między KPCh a KPZR i Mao a sprawa polska
10. Maoistowski model partii
11. Maoizm wobec problemów świata – ewolucja ideologii
12. Wielki skok – przewaga teorii nad praktyką
13. Rewolucja kulturalna – priorytet ideologii
14. Spuścizna ideologiczna po Mao Zedongu i jego historyczna ocena
15. Mao po Mao – rekultywowanie ideologii w 2 pierwszych dekadach XXI stulecia

1.

2.

wiedza i umiejętności analityczne w zakresie problematyki współczesnych Chin

W1, U1, K1

W1, U1, K1

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

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
test ustny/pisemny

Wymagania wstępne i dodatkowe
podstawowa wiedza nt. historii nowożytnej i współczesnej Chin oraz ideologii socjalizmu

Sylabusy
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Chiny w polityce międzynarodowej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Chinami

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNCS.13F0.5cd42cfa3b2b5.22

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 celami, instrumentami polityki zagranicznej ChRL oraz realizacją strategi w polityce
międzynarodowej.

C2

Wykształecenie u studentów podstawowych umiejętności w zakresie analizy polityki zagranicznej ChRL
w kontekście polityki międzynarodowej

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
głównych mocarstw.

SNC_K1_W01,
SNC_K1_W02,
SNC_K1_W05

zaliczenie pisemne

W2

Student zna i rozumie założenia oraz sposób
prowadzenia polityki zagranicznej ChRL wobec
sąsiadów.

SNC_K1_W01,
SNC_K1_W02,
SNC_K1_W05

zaliczenie pisemne

W3

Student zna i rozumie cele i instrumenty Chin
w polityce międzynarodowej oraz podejmowane
strategie.

SNC_K1_W01,
SNC_K1_W02,
SNC_K1_W05

zaliczenie pisemne,
prezentacja

SNC_K1_U02,
SNC_K1_U03

zaliczenie pisemne,
prezentacja

SNC_K1_K01

prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ analizować stosunki międzynarodowe
z uwzględnieniem celów i instrumentów polityki
zagranicznej ChRL oraz strategii Chin w polityce
międzynarodowej.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotowy do samodzielnego poszerzania
wiedzy na temat roli Chin w polityce
międzynarodowej.

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, W2, W3, U1, K1

2.

(Neo)realizm i neoliberalizm jako teorie badań poliyki międzynarodowej

W1, W2, W3, U1, K1

3.

Polityka międzynarodowa a polityka zagraniczna. Realizm neoklasyczny.

W1, W2, W3, U1, K1

Sylabusy
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4.

Polityka zagraniczna ChRL 1949-1991.

W1, W2, W3, U1, K1

5.

Polityka zagraniczna ChRL 1991-2012.

W1, W2, W3, U1, K1

6.

Porządek światowy, czy porządki światowe? Zmiana w systemie
międzynarodowym na przełomie XX i XXI w.

W1, W2, W3, U1, K1

7.

Znaczenie zasobów, elit, ustroju i ideologii w polityce zagranicznej ChRL.

W1, W2, W3, U1, K1

8.

Koncepcje "New Model of Major Country Relations" i "Peripheral Diplomacy w
polityce zagranicznej ChRL.

W1, W2, W3, U1, K1

9.

Cele i instrumenty polityki zagranicznej Chin po 2012 r.

W1, W2, W3, U1, K1

10.

Chiny i Stany Zjednoczone – wzrastająca rywalizacja?

W1, W3, U1, K1

11.

Chiny i Rosja: przymusowa przyjaźń?

W1, W2, W3, U1, K1

12.

Japonia – strategiczny rywal ChRL w regionie Azji i Pacyﬁku.

W2, W3, U1, K1

13.

Nowe Tianxia: inicjatywa „Pasa i Szlaku”.

W1, W2, W3, U1, K1

14.

Chiny i multilateralizm.

W1, W2, W3, U1, K1

15.

Zmieniający się układ sił w globalnym systemie międzynarodowym – próba
prognozy.

W1, W2, W3, 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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Chiny w polityce Unii Europejskiej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Chinami

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNCS.13F0.603e482b0b866.22

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 rolą Chin w polityce Unii Europejskiej.

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 narzędzia wykorzystywane
w polityce Unii Europejskiej w relacjach z Chinami.

SNC_K1_W02,
SNC_K1_W03,
SNC_K1_W04,
SNC_K1_W06

zaliczenie pisemne
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Umiejętności – Student potraﬁ:
Student potraﬁ zidentyﬁkować działania prowadzone
przez Unię Europejską w relacjach z Chinami.

U1

SNC_K1_U01,
SNC_K1_U02,
SNC_K1_U04

zaliczenie pisemne

SNC_K1_K01,
SNC_K1_K03,
SNC_K1_K04

zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
Student jest gotów ocenić działania prowadzone przez
Unię Europejską w relacjach z Chinami.

K1

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

analiza problemu

30

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.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe
1)

Historia relacji UE - Chiny

2)

Wymiar polityczny współpracy UE - Chiny

3)

Wymiar gospodarczy współpracy UE - Chiny

4)

Wspólne działania Chin i Unii Europejskiej

1.

W1, U1, K1

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

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie w formie testu wielokrotnego wyboru
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Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

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

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNCS.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

SNC_K1_W02,
SNC_K1_W06

zaliczenie pisemne,
prezentacja

SNC_K1_U02,
SNC_K1_U03

zaliczenie pisemne,
prezentacja

SNC_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:
analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny
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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Chińska myśl narodowa
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Chinami

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNCS.13F0.5ce4055d14d67.22

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 podstawowymi teoriami narodu i nacjonalizmu.

C2

Przekazanie wiedzy dotyczącej procesów historycznych, społecznych i politycznych kształtujących chiński
nacjonalizm.

C3

Zapoznanie studentów z elementami myśli narodowej w twórczości Wang Tao, Kang Youwei, Liang Qichao, Tan
Sitonga, Sun Yat-sena, Mao Zedonga

C4

Przekazanie wiedzy z zakresu nacjonalizmu w okresie Republiki Chińskiej.

C5

Przekazanie wiedzy z zakresu nacjonalizmu w czasie maoizmu.

C6

Zapoznanie studentów z narzędziami wykorzystywanymi do budowania nacjonalizmu, takimi jak ﬁlm, muzea,
edukacja, internet.

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 ma podstawową wiedzę na temat teorii
nacjonalizmu

SNC_K1_W01,
SNC_K1_W05

zaliczenie pisemne

W2

Student ma wiedzę o procesach historycznych,
społecznych i politycznych kształtujących chiński
nacjonalizm

SNC_K1_W01,
SNC_K1_W02,
SNC_K1_W03,
SNC_K1_W04

zaliczenie pisemne

U1

Posiada umiejętność rozpoznania i wykorzystania
wiedzy teoretycznej do samodzielnej i krytycznej
analizy rzeczywistości Chin, rozumie różnice
w teoretycznych podejściach do narodu i nacjonalizmu

SNC_K1_U01,
SNC_K1_U03

zaliczenie pisemne

U2

Student potraﬁ analizować relacje Chin z innymi
państwami, uwzględniając czynniki polityki
historycznej i nacjonalizmu

SNC_K1_U01,
SNC_K1_U03

zaliczenie pisemne

U3

Posiada umiejętność rozumienia, analizowania
i interpretowania konkretnych zjawisk społecznych
właściwych dla danego regionu Azji, posiada
umiejętność wyszukiwania i analizy przekazu
nacjonalistycznego w mediach i wytworach kultury

SNC_K1_U01,
SNC_K1_U03

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

40

uczestnictwo w egzaminie

2

przygotowanie do egzaminu

30

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Spory w zakresie teorii narodu i nacjonalizmu - naturaliści, moderniści,
konstruktywiści; Naród polityczny i kulturowy.

W1

2.

Sinocentryzm, koncepcja barbarzyńców, system trybutarny. Sinizacja dynastii
obcych - Tuoba, Kitanowie, Dżurdżeni, Yuan i Qing

W2

3.

Pierwsze kontakty z Zachodem, misja Lorda Macartneya. Początek "stulecia
upokorzeń".

W2, U1, U2, U3

4.

Antymandżurskie sentymenty, Taipingowie jako ruch społeczny, elementy
etniczne. Szowinistyczna ideologia Bokserów

W2

5.

Elementy myśli narodowej w ﬁlozoﬁi: Wang Tao, Kang Youwei, Liang Qichao, Tan
Sitonga oraz Sun Yat-sena.

W2, U1, U2, U3

6.

Ruch 4 Maja 1919 i jego znaczenie dla budowy narodu

W2

7.

Poszukiwanie chińskiego charakteru narodowego - Liang Qichao, Lin Yutang, Gu
Hongming, Lu Xun

W2

8.

"Małe nacjonalizmy": Mongolia, Xinjiang, Mandżuria, Tybet, separatyzm
Guangdongu i Hunanie

W2, U1, U2, U3

9.

Chiang Kai-shek i jego próby odbudowy narodu, Ruch Nowego Życia. Walka o
prymat w patriotyzmie między Guomindangiem a KPCh

W2

10.

Sinizacja marksizmu, poszukiwanie wewnętrznych wrogów narodu

W2

11.

Film w służbie idei politycznych i narodowych

W2, U1, U3

12.

Patriotyzm po 1978 roku - popieranie rozwoju gospodarczego i zjednoczenia Chin.
Edukacja patriotyczna po 1989 roku

W2, U1

13.

Znaczenie instytucji muzealnych w Chinach

W2, U3

14.

Konkurencyjne ośrodki nacjonalizmu

W2

15.

Wykorzystanie Internetu jako narzędzia budowy patriotyzmu i obrony państwa i
narodu, patriotyczne wojny hakerskie

W2, U1, U2, U3

16.

Sentyment antyjapoński dawniej i dziś

W2, U2

17.

Znaczenie pekińskich Igrzysk Olimpijskich dla wzmacniania narodowych
sentymentów

W2, U1, U2, U3

18.

Współczesne działania w zakresie wykorzystywania sentymentów
nacjonalistycznych

U2, U3

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

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia kursu jest aktywny udział w zajęciach oraz
uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego w formie pisemnej.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność obowiązkowa

Sylabusy
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Colonialism & nationalism in Southeast Asia
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Chinami

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNCS.13F0.603e3be565fa8.22

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

Wykształcenie u studentów wyspecjalizowanej wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie zintegrowanej
problematyki współczesnego zglobalizowanego świata. Kurs umożliwiają zdobycie poszerzonej wiedzy odnoszącej
się do zagadnień kulturowych, politycznych i gospodarczych Azji Południowo-Wschodniej

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

Wykształcenie u studentów wyspecjalizowanej wiedzy,
umiejętności i kompetencji w zakresie zintegrowanej
SNC_K1_W04,
problematyki współczesnego zglobalizowanego świata.
SNC_K1_W05,
Kurs umożliwiają zdobycie poszerzonej wiedzy
SNC_K1_W06
odnoszącej się do zagadnień kulturowych,
politycznych i gospodarczych Birmy

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Posiada umiejętność rozpoznania i wykorzystania
wiedzy teoretycznej do samodzielnej i krytycznej
analizy rzeczywistości

SNC_K1_U03

zaliczenie na ocenę

SNC_K1_K01

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Potraﬁ prognozować procesy społeczne
z uwzględnieniem zjawisk politycznych,
ekonomicznych i demograﬁcznych wpływających
na doświadczenia człowieka w dobie globalizacji

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

analiza źródeł historycznych

30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

90

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.

Wykształcenie u studentów wyspecjalizowanej wiedzy, umiejętności i kompetencji
w zakresie zintegrowanej problematyki współczesnego zglobalizowanego świata.
Kurs umożliwiają zdobycie poszerzonej wiedzy odnoszącej się do zagadnień
kulturowych, politycznych i gospodarczych krajów Azji Południowo-Wschodniej

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Obowiązkowa obecność na egzaminie w terminie ustalonym; wyjątki
uwzględniane według przepisów ogólnych Regulaminu Studiów UJ.
zaliczenie na ocenę
Egzamin pisemny, zawierający pytania zamknięte i otwarte; do zaliczenia
konieczne ponad 50% możliwych do uzyskania punktów.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Basic knowledge of history

Sylabusy
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Contemporary conﬂict resolution in Asia
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Chinami

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNCS.13F0.6040df19a0b37.22

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

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.

SNC_K1_W01,
SNC_K1_W02

zaliczenie pisemne
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W2

Student zna i rozumie charakterystykę współczesnych
konﬂiktów zbrojnych.

SNC_K1_W02,
SNC_K1_W03

zaliczenie pisemne

W3

Student zna i rozumie pojęcie negocjacji i mediacji
międzynarodowych.

SNC_K1_W04,
SNC_K1_W06

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Analiza konﬂiktów

SNC_K1_U01,
SNC_K1_U02,
SNC_K1_U04

zaliczenie ustne

U2

Analizować politykę zagraniczną.

SNC_K1_U01,
SNC_K1_U02,
SNC_K1_U04

zaliczenie ustne

U3

Analizować zachowania negocjacyjne.

SNC_K1_U01,
SNC_K1_U02,
SNC_K1_U04

zaliczenie ustne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Umiejętność analizy polityki zagranicznej i konﬂiktów
zbrojnych.

SNC_K1_K01,
SNC_K1_K02,
SNC_K1_K03

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne

K2

Znajomość warsztatu negocjacyjnego.

SNC_K1_K04

zaliczenie pisemne,
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

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.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Analiza polityki zagranicznej i analiza konﬂiktu.

W1, W2

2.

Teoria konﬂiktu społecznego.

W1, U1

Sylabusy
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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

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 tekstów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne, zaliczenie ustne

Warunki zaliczenia przedmiotu
Esej lub prezentacja.

116 / 514

Contemporary Japanese Society in Anthropological Perspective
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Chinami

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNCS.13F0.603fb38fda3ﬀ.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

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

contemporary Japanese society with historical
background of issues and tendencies

SNC_K1_W06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

do a basic research, analyze data, synthesize
information, prepare basic presentation

SNC_K1_U05

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

U2

during discussion can present knowledge based
opinions, exchange them, defend his thesis

SNC_K1_U05

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

SNC_K1_K01,
SNC_K1_K03

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

moderating the events oncultural issues on selected
aspects of contemporary society

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

45

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

przeprowadzenie badań literaturowych

20

pozyskanie danych

10

przygotowanie do testu zaliczeniowego

25

uczestnictwo w egzaminie

1

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
141

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.

Orientalism in Chrysanthemum and the Sword

W1, U1, U2, K1

2.

Symbolic vacuum

W1, U1, U2, K1

3.

Moral education

W1, U1, U2, K1

4.

Verticalism of the Japanese society

W1, U1, U2, K1

5.

The 'Illusion' of homogeneous Japan and national character

W1, U1, U2, K1

Sylabusy
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6.

Furusato: the culture and politics of nostalgia

W1, U1, U2, K1

7.

It’s all working mothers’ fault!

W1, U1, U2, K1

8.

Mother-rearing: the social world of mothers in a Japanese suburb

W1, U1, U2, K1

9.

The emergence of ‘nurturing fathers’

W1, U1, U2, K1

10.

Korean-Japanese

W1, U1, U2, K1

11.

Self-construction among Japanese Muslim women

W1, U1, U2, K1

12.

The Jews and the Japanese: chosen peoples

W1, U1, U2, K1

13.

Nuclear village

W1, U1, U2, K1

14.

Cool Japan

W1, U1, U2, K1

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

konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

zaliczenie pisemne, zaliczenie
na ocenę, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Evaluation of: 1) presentation on up-to-date contemporary
Japanese society issues, 2) class activity (attendance is
obligatory, but 2 absences are accepted), 3) ﬁnal exam
(questions/tasls given in advance). Final grade (100%
performance) = 25% x presentation score + 25% x class
activity score + 50% x ﬁnal exam score
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Cultural aspects of Hindi language
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Chinami

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNCS.13F0.6038a52ac027f.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

Zajęcia mają na celu pogłębioną analizę języka hindi na tle złożonej kultury Indii.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Podstawowe cechy tradycji kulturowych Indii

SNC_K1_W06

esej

W2

Skomplikowaną sytuację językową Indii,
ze szczególnym naciskiem na Indie Północne.

SNC_K1_W06

esej

Sylabusy
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Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Deﬁniować złożone zjawiska kulturowe, które
objawiają się w różnych formach języka

SNC_K1_U06

esej

SNC_K1_K01

esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Interpretowania i analizowania północnoindyjskich
tekstów kultury.

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do ćwiczeń

20

przygotowanie do zajęć

20

przeprowadzenie badań literaturowych

20

przygotowanie eseju

40

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
Proponowane bloki tematyczne:
1) Hindi i urdu - komplementarne odmiany tego samego języka, czy dwa odrębne
języki?
2) Polityka językowa Indii: nacjonalizm w j. hindi

1.

W1, W2, U1, K1

3) Język mediów
4) Hinglish
5) Hindi w biznesie
5) Hindi poza granicami Indii

Informacje rozszerzone

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

Formy zaliczenia
esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
Aktywne uczestnictwo w zajęciach.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawowa znajomość języka hindi

Sylabusy
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Cultural similarities between Korea and Japan
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Chinami

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNCS.13F0.6038d20b0ab66.22

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

Presenting the history of intercultural contacts between the Korean Peninsula and Japan.

C2

Showing cultural and artistic connections between Korea and Japan.

C3

Presenting the role of historical and political events which inﬂuenced cultural similarities between the Korean
Peninsula and Japan.

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

Historical phenomena and events which shaped
cultural similarities between Korea and Japan.

SNC_K1_W06

zaliczenie na ocenę

W2

Role of human migrations between Peninsula and
Japan and its implications.

SNC_K1_W06

zaliczenie na ocenę

W3

Weight of Japanese occupation of the Korean
Peninsula and its impact on cultures and arts of both
countries.

SNC_K1_W06

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student knows and can describe similarities between
the ancient culture of the Korean Peninsula and Japan.

SNC_K1_U05

zaliczenie na ocenę

U2

Student can analyze and describe texts of culture from
Korean Peninsula and Japan and notice similarities
SNC_K1_U05
between them.

zaliczenie na ocenę

U3

Student can analyze and interpret cultural texts from
Korea and Japan in the context of historical events.

SNC_K1_U05

zaliczenie na ocenę

SNC_K1_K01

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student is ready to critically evaluate his knowledge
concerning the historical and political impact of the
Japanese-Korean relationship and socio-cultural
similarities between these countries.

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

Forma aktywności studenta
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

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Early connection between the Korean Peninsula and Japan. Arts, crafts, and
people.

W1, W2, U1, U2

2.

How Korean and Japanese historians deﬁne these connections. Similarities and
diﬀerences.

W1, U2

Sylabusy
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3.

Wars and occupation. Acceptance and resistance.

W3, K1

4.

Occupation and war. Pop culture as a political device

W3, U3

5.

Similarities between Japan and Korean Peninsula in art, aesthetics, culture, and
contemporary life.

U2, K1

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

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę

Engagement during class, discussions based on texts, over 60% score on
the ﬁnal test.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka angielskiego na poziomie B2

Sylabusy
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Doktryny polityczne Azji Wschodniej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Chinami

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNCS.13F0.6048b2a6805cb.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 zna i rozumie podstawowe teorie związane z doktrynami politycznymi na świecie i umie odnieść je
do regionu Azji Wschodniej.

C2

Student/ka potraﬁ krytycznie ocenić implementację poszczególnych doktryn w analizowanych państwach oraz
wskazać cechy szczególne wynikające z uwarunkowań historycznych i kulturowych, które różnią stan faktyczny
od modeli.

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 podstawową wiedzę w zakresie teorii
ideologii i doktryn politycznych.

SNC_K1_W03,
SNC_K1_W04,
SNC_K1_W06

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

W2

Student/ka rozumie podstawowe różnice pomiędzy
analizowanymi państwami wynikające z uwarunkowań
historycznych i kulturowych.

SNC_K1_W03,
SNC_K1_W04,
SNC_K1_W06

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student/ka potraﬁ wykorzystać teorie dotyczące
ideologii i doktryn politycznych do analizy przykładów
poszczególnych państw Azji Wschodniej.

SNC_K1_U04

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

U2

Student/ka potraﬁ wskazać potencjalne zagrożenia
oraz szanse wynikające z przyjęcia danej doktryny
bądź ideologii politycznej przez omawiane państwa.

SNC_K1_U04

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Studentk/ka jest gotowy/a do ustawicznego
pogłębiania i aktualizowania swojej wiedzy w zakresie
ideologii i doktryn politycznych w Azji Wschodniej.

SNC_K1_K04

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

K2

Studentk/ka jest gotowy/a do interpretacji bieżących
wydarzeń politycznych wykorzystując swoją wiedzę
w zakresie ideologii i doktryn politycznych w Azji
Wschodniej.

SNC_K1_K04

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do testu zaliczeniowego

15

przygotowanie do zajęć

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

przygotowanie prezentacji multimedialnej

15

zbieranie informacji do zadanej pracy

15

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

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

Sylabusy
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Lp.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe
1. Ideologia, doktryna polityczna, program polityczny – deﬁnicje, różne ujęcia
2. Europocentryczna teoria a praktyka Azji Wschodniej
3. Socjalizm w Azji Wschodniej
4. Konserwatyzm w Azji Wschodniej
5. Liberalizm w Azji Wschodniej

1.

W1, W2, U1, U2, K1, K2
6. Dżucze, Songun
7. Populizm w Azji Wschodniej
8. Feminizm w Azji Wschodniej
9 Przykłady doktryn polityki gospodarczej w Azji Wschodniej
10. Przykłady doktryn polityki zagranicznej w Azji Wschodniej

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, 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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Dynamika ruchów społecznych na Bliskim i Dalekim Wschodzie. Od teorii
do studium przypadku
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Chinami

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNCS.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.

SNC_K1_W01,
SNC_K1_W02,
SNC_K1_W03,
SNC_K1_W05

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

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

SNC_K1_U01,
SNC_K1_U03,
SNC_K1_U04

zaliczenie na ocenę

U2

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

SNC_K1_U01,
SNC_K1_U02,
SNC_K1_U03,
SNC_K1_U04

zaliczenie na ocenę

SNC_K1_K01,
SNC_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:
analiza tekstów, metoda projektów, burza mózgów, dyskusja, grywalizacja
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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Feminizm w Korei Południowej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Chinami

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNCS.13F0.6038d127aa533.22

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

Ukazanie cech specyﬁcznych feminizmu południowokoreańskiego.

C2

Przedstawienie sytuacji Koreanek i ról społecznych przez nie przyjmowanych na przestrzeni wieków.

C3

Podkreślenie wpływu jaki wywarł konfucjanizm i neokonfucjanizm na sytuację kobiet w Korei Południowej.

C4

Problemy współczesnych Koreanek - brak równouprawnienia, problemy z edukacją, nierówność płac oraz
nadużycia na tle seksualnym.

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

Rolę kultury w budowaniu sytuacji kobiet na Półwyspie
Koreańskim

SNC_K1_W06

zaliczenie na ocenę

W2

Problemy z jakimi zmagają się kobiety w Korei
Południowej.

SNC_K1_W06

zaliczenie na ocenę

W3

Kwestie prawne i społeczno-kulturowe wpływające
na sytuacje Koreanek.

SNC_K1_W06

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Wskazać jakie elementy kultury tradycyjnej wpłynęły
na obecną sytuację Koreanek.

SNC_K1_U05

zaliczenie na ocenę

U2

Przeanalizować i przedstawić problemy współczesnych
Koreanek w oparciu o kulturę popularną.

SNC_K1_U05

zaliczenie na ocenę

U3

Wskazać zmiany społeczne i polityczne jakie wpłynęły
na kształtowanie się sytuacji kobiet w Korei
Południowej.

SNC_K1_U05

zaliczenie na ocenę

SNC_K1_K04

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student ma świadomość specyﬁki feminizmu
południowokoreańskiego wynikającej z różnic
kulturowych, potraﬁ przedstawić jego problematykę
i odnieść się do niej w dyskusji.

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

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.

Tradycja i jej wpływ na życie kobiet

W1, U1, U2

2.

Role społeczne przyjmowane na przestrzeni wieków przez Koreanki: żona, córka,
dama dworu, gisaeng. Oczekiwania społeczne wobec kobiet i ich postępowania.

W1, W3, U2, U3, K1

Sylabusy
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3.

Wielkie Koreanki. Kim były, jak zapisały się w historii Półwyspu.

W1, U2

4.

Kobiety w trakcie okupacji japońskiej. Oﬁary, patriotki i zdrajczynie.

W1

5.

Nowa kobieta. Rola modernizacji i wpływów z Zachodu.

W1, K1

6.

Współczesne problemy kobiet w Korei Południowej. Nierówność płac, molka,
seksizm. Operacje plastyczne i kult piękna. Wpływ popkultury na obraz
koreańskich kobiet.

W2, U2, K1

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

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę Zaliczenie egzaminu na 50%, aktywność na zajęciach, obecność

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka angielskiego na poziomie B2

Sylabusy
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Filozoﬁczne aspekty kina dalekowschodniego
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Chinami

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNCS.13F0.5cd42d1fa207a.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 najważniejszymi, ﬁlozoﬁcznymi (religijnymi) systemami moderującymi
aktywność społeczną i indywidualną społeczeństw dalekowschodnich (ze szczególnym naciskiem położonym
na taoizm, shintoizm, konfucjanizm, buddyzm i chrześcijaństwo), stanowiącymi treść przekazu
kinematograﬁcznego krajów chińskiego kręgu kulturowego.

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, jako podmiocie
konstytuującym struktury społeczne w Azji.

SNC_K1_W01,
SNC_K1_W03,
SNC_K1_W06

prezentacja

SNC_K1_U02,
SNC_K1_U03

prezentacja

SNC_K1_K01,
SNC_K1_K03,
SNC_K1_K04

prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Zna i rozumie podstawowe metody analizy
i interpretacji różnych wytworów kultury społeczeństw
azjatyckich

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Rozpoznaje wytwory kultury azjatyckiej i interpretuje
je szczególnie w oparciu o kluczowe systemy
normatywne konkretnych kultur.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie projektu

30

rozwiązywanie zadań problemowych

20

przygotowanie do egzaminu

40

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Kurs obejmuje omówienie historii i współczesności kinematograﬁi
dalekowschodnich, zwłaszcza tych krajów, których społeczna i kulturowa
aktywność ukształtowana została przez wzorce konfucjanizmu i buddyzmu (Chiny
kontynentalne, Hongkong, Tajwan, Korea, Wietnam, Tajlandia, Japonia)..
Znajomość najważniejszych dokonań twórców kina azjatyckiego pozwala na
wniknięcie w kulturowe prerogatywy azjatyckiego społeczeństwa, znacząco
różniącego się, pod względem wzorców estetycznych i ﬁlozoﬁcznych, od
społeczeństwa zachodniego. Co ważne, to właśnie przez sztukę ﬁlmową, przejętą
przez kulturę azjatycką z Zachodu, ale ukształtowaną już podług azjatyckich
wzorców estetycznych i ﬁlozoﬁcznych, możliwe jest zrozumienie przez ludzi
zachodniego kręgu kulturowego zjawisk dotychczas wymykających się poznaniu i
przyswojeniu. Nie trzeba nikogo przekonywać, że to właśnie społeczeństwa
azjatyckie: japońskie, koreańskie, a zwłaszcza chińskie, wpływa dziś znacząco na
każdą niemalże dziedzinę światowej aktywności społecznej, stąd nagląca potrzeba
zapoznania się z jego osiągnięciami na polu aktywności ﬁlmowej

W1, U1, K1

- I. Kino Zachodu a kino Wschodu. Pojęcie „Trzeciego kina”. Film w perspektywie
antropologicznej.
- II. Ogólne informacje dotyczące kultury dalekowschodniej, prezentacja
najważniejszych systemów religijnych i ﬁlozoﬁczno-estetycznych kształtujących
społeczną aktywność Azjatów (konfucjanizm, buddyzm, taoizm, shintoizm,
chrześcijaństwo).
- III. Wschodnie sztuki walki jako medium znaczeniotwórcze kinematograﬁi
azjatyckiej.
- IV. Kategoria gender w kulturze chińskiej.

2.

VI. Kino Hongkongu: 1896 – 1996. „Azjatycki Hollywood” – działalności braci Shaw,
ﬁlmy z Bruce’m Lee. Hongkońskie kino gatunkowe: od inspirowanych kantońską
operą produkcji wuxia-pian Changa Cheha, Kinga Hu i Chia – Lia Liunga, po action- W1, U1, K1
movie Johna Woo, Ringo Lama, Tsui Harka. Hongkońskie kino „czarne” –
artystyczna twórczość Wong Kar-Waia, dzieła Johnny’ego To.

3.

V. Kinematograﬁa japońska w kontekście shintoizmu i buddyzmu.

W1, U1, K1

4.

VII. Kino Chin kontynentalnych czyli sześć pokoleń twórców ﬁlmowych: Pierwsze
Pokolenie wprowadzające kino do Chin, w cieniu klasycznych sztuk np. opery
pekińskiej (pierwsza dekada XX wieku), Drugie Pokolenie wprowadzające dźwięk
do kina chińskiego (lata 20. i 30.), Trzecie Pokolenie działające w okresie wojny z
Japonią i wojny domowej (lata 40.), Czwarte Pokolenie wdrażające komunizm w
kulturze ﬁlmowej (lata 50. i 60.), Piąte Pokolenie (lata 80.) odbudowujące
kinematograﬁę chińską po okresie Rewolucji Kulturalnej i Szóste Pokolenie (lata
90. do dziś) dokumentujące zmiany zachodzące we współczesnych Chinach.
(Omówienie twórczości Huayaya Chana, Xie Jina, Keige Chana, Yimou Zhanga,
Hang-ke Jia).

W1, U1, K1

5.

VIII. Kino tajwańskie: od ﬁlmów wuxia-pia po psychologiczne kino subtelnej
obserwacji. Formoza jako „produkcyjny przyczółek” kina hongkońskiego
(twórczość Kinga Hu) oraz „fabryka musicali” (lata 60. i 70.). Tajwańska „Nowa
Fala” (Hsiao-Hsien Hou, Edward Yang, Ang Lee, Ming-liang Tsai).

W1, U1, K1

6.

IX. Kino koreańskie – w cieniu niewygasłego konﬂiktu. Kino Korei Płn. – czyli
kinematograﬁa „drewnianego języka”. Kino Korei Płd. – ﬁlmowe zagłębie
Dalekiego Wschodu. Kino gatunkowe i artystyczne naznaczone tragicznymi
W1, U1, K1
wydarzeniami z przeszłości. Filmowa twórczość Kwon-taek Ima, San-woo Janga, Kiduk Kima, Chan-wook Parka, Jee-woon Kima).

7.

X. Kino wietnamskie: wojenna kinematograﬁa lat 50. 60. i 70., ﬁlmowe odrodzenie
w latach 90. „Sen o Wietnamie” – ﬁlmowa twórczość Anh Hunga Trana.

W1, U1, K1

8.

XII. Kino tajlandzkie: „królewska sztuka” (kino rodu Yukol), kino akcji w stylu
Muay-Thay (Prachya Pinkaew) aż po efemeryczne kino Apichatponga
Weerasethakula.

W1, U1, K1

9.

Kino mongolskie: nie tylko Dżyngis Chan. Małżeństwo Tui (2006) Quan'an Wanga

W1, U1, K1

Sylabusy
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XI. Wpływ kina azjatyckiego (i jego znaczenia) na kinematograﬁe zachodnie
(twórczość Akiry Kurosawy a westerny i spaghetti-westerny, hongkońskie kino
akcji jako źródło inspiracji dla kina gatunkowego z Hollywood, udział twórców
azjatyckich w zachodnich produkcjach ﬁlmowych).

10.

W1, U1, K1

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

Formy zaliczenia
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia kursu jest aktywny udział w zajęciach oraz
przedstawienie wcześniej przygotowanej prezentacji, bazującej na
wiadomościach przyjętych w czasie konwersatorium.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Ogólna znajomość historii i kultury krajów Dalekiego Wschodu, chińskiego kręgu kulturowego.

Sylabusy
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Folklor i religie Korei
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Chinami

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNCS.13F0.6038d1c18e270.22

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

Ukazanie cech specyﬁcznych folkloru koreańskiego.

C2

Ukazanie roli szamanizmu jako religii pierwotnej oraz jego późniejszego wpływu na kształtowanie się tożsamości
narodowej w trakcie okupacji japońskiej.

C3

Przedstawienie wpływ taoizmu, buddyzmu i konfucjanizmu na religie na Półwyspie.

C4

Zaprezentowanie współczesnych ruchów chrześcijańskich na półwyspie i ich specyﬁki.

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

Rolę szamanizmu w budowaniu tożsamości narodowej
Koreańczyków oraz powody zaniku tej religii.

SNC_K1_W06

zaliczenie na ocenę

W2

Rolę synkretyzmu religijnego na Półwyspie i specyﬁki
społecznej z tego wynikającej.

SNC_K1_W06

zaliczenie na ocenę

W3

Wagę mitów założycielskich w mitologii koreańskiej.

SNC_K1_W06

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Wymienić wpływ taoizmu, buddyzmu i konfucjanizmu
na społeczeństwo koreańskie.

SNC_K1_U05

zaliczenie na ocenę

U2

Określić cechy charakterystyczne dla wierzeń
szamanistycznych na Półwyspie.

SNC_K1_U05

zaliczenie na ocenę

U3

Wyjaśnić co wpłynęło na specyﬁkę współczesnych
ruchów chrześcijańskich w Korei Południowej.

SNC_K1_U05

zaliczenie na ocenę

SNC_K1_K01

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student ma świadomość różnic kulturowych
wynikających z synkretyzmu religijnego obecnego
na Półwyspie Koreańskim. Rozumie rolę wpływu religii
na sposób postrzegania i rozumienia świata przez
Koreańczyków, dostrzega znaczenie jakie wiara ma
na współczesne społeczeństwo koreańskie.

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

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.

Szamanizm jako pierwotna religia Półwyspu. Jego rola i znaczenie społeczne,
symbole rytuały, święte przedmioty

W1, U2

Sylabusy
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2.

Mity szamanistyczne, bóstwa i folklor. Rozważania dotyczące wpływów
zewnętrznych jakim podlegał szamanizm.

W1, U2

3.

Mity fundacyjne. Jak powstawały królestwa koreańskie, kto był ich założycielem i z
czego wynikała jego predestynacja do władzy.

W1, W3

4.

Buddyzm, konfucjanizm i taoizm. Synkretyzm religijny i ﬁlozoﬁczny, oraz jego
wpływ na kształtowanie się społeczeństwa koreańskiego.

W1, W2, U1

5.

Protestantyzm i sekty chrześcijańskie. Jak Korea przyjęła wiarę chrześcijańską.
Rozważania na temat roli i pozycji kapłana.

U3

6.

W trakcie zajęć studenci zapoznani zostaną z mitami i podaniami z Półwyspu
Koreańskiego. Poznają rolę i skutki synkretyzmu religijnego panującego w
królestwach koreańskich.

W1, K1

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

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę Zaliczenie egzaminu na 50%, aktywność na zajęciach, obecność

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka angielskiego na poziomie B2

Sylabusy
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From Ritual Theatre. Traditions of Performance in India
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Chinami

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNCS.13F0.6038a59c0bd98.22

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

Studenci zostaną zapoznani z wybranymi tradycjami teatralnymi Indii, podstawowymi założeniami estetycznymi
indyjskich sztuk performatywnych, historią teatru tego regionu oraz ramą europejskich badań nad teatrem oraz
dramatem indyjskim. Celem zajęć będzie próba dokonania pogłębionej weryﬁkacji dotychczasowego stanu badań
nad prezentowaną tematyką. Zdobyta wiedza teoretyczna pozwoli studentom na samodzielną analizę
i interpretację indyjskich form performatywnych w zakresie wykorzystania ciała, dźwięku oraz/lub przestrzeni
w kreowaniu rzeczywistości scenicznej.

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

Tradycje teatralne Indii.

SNC_K1_W06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

SNC_K1_U05,
SNC_K1_U06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

SNC_K1_K01,
SNC_K1_K05

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Samodzielnie analizować i interpretować poszczególne
tradycje teatralne regionu w zakresie wykorzystania
ciała, dźwięku oraz/lub przestrzeni w kreowaniu
rzeczywistości scenicznej.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Świadomego postrzegania i analizowania zjawisk
kulturowych.

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przeprowadzenie badań literaturowych

30

przygotowanie do egzaminu

30

przygotowanie do zajęć

20

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

20

uczestnictwo w egzaminie

2

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
132

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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Proponowane bloki tematyczne:
1.

Performatyka po indyjsku: Natjaśastra i początki sztuki teatralnej w Indiach,

2.

Najstarszy teatr świata: jak performują badacze,

3. Od rytuału do teatru: sarpam thullal, tejjam (tira), mudijettu, kudijattam,
kathakali,
1.

W1, U1, K1
4. Zderzenie z tradycją: jakszagana, jatra bengalska, plemię Seherija, „teatr
korzeni”,
5. Storytelling po indyjsku: tradycja dastanu, Pabuji ki phad – Bhopowie i Epos o
Pabudźim.
6. Starożytna teoria dramatu, dramat indyjski po odzyskaniu niepodległości,
nowe zjawiska w dramacie indyjskim.

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

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne, zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność na zajęciach i aktywne w nich
uczestnictwo.
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Gospodarka Indonezji
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Chinami

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNCS.13F0.5cd42d0567ed2.22

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Student zna i rozumie podstawowe zagadnienia
z zakresu wiedzy o gospodarce Indonezji.

SNC_K1_W06

prezentacja

SNC_K1_U04,
SNC_K1_U06

prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ przeprowadzić krytyczną analizę oraz
interpretację najważniejszych zjawisk i procesów
z zakresu problematyki gospodarki Indonezji.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Sylabusy
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K1

Student jest gotów do uczestniczenia w przygotowaniu
projektów społecznych uwzględniając aspekty
ekonomiczne społeczeństwa Indonezji.

SNC_K1_K01,
SNC_K1_K05

prezentacja

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

20

poznanie terminologii obcojęzycznej

10

pozyskanie danych

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.

- Wprowadzenie do wiedzy o gospodarce Indonezji. Główne sektory i zatrudnienie.
Strukturalne zmiany gospodarcze. Hamulce indonezyjskiej gospodarki (poziom
korupcji, jakość edukacji, dostęp do ochrony zdrowia, dostęp do kapitału,
problemy polityczne, problemy rozwoju tzw. good governance, jakość
sądownictwa). Rozwój korporacji indonezyjskich i rynku usług ﬁnansowych. Rola
usług, w tym zwłaszcza handlu, w gospodarce. Indonezyjski eksport i import –
główne produkty i partnerzy w handlu.
- Rys historyczny rozwoju gospodarki wysp Archipelagu Malajskiego i Nowej
Gwinei w okresach: przedkolonialnym, kolonializmu holenderskiego, początków
niepodległej Indonezji (era Sukarno). Zaangażowanie armii w działalność
gospodarczą – kwestia tzw. niewidzialnych biznesów.
- Rozwój gospodarki Indonezji w okresie rządów Suharto, założenia i praktyka tzw.
Orde Baru (polityki Nowego Ładu). Indonezja jako przykład tzw. azjatyckiego cudu
ekonomicznego (uwarunkowania, perspektywa porównawcza). Kryzys
gospodarczy w latach 1997-98. Korelacja między problemami gospodarczymi a
wybuchem tzw. communal conﬂicts. Wpływ niestabilności politycznej i
demokratyzacji na gospodarkę na przełomie XX i XXI w. Ożywienie gospodarcze w
początkach XXI w. Polityka decentralizacji i jej wpływ na gospodarkę.
- Rola bogactw naturalnych, w tym surowców energetycznych w rozwój
gospodarki Indonezji. Problem wahań cen surowców na rynkach światowych i
zagrożenia tzw. klątwą surowcową. Dywersyﬁkacja gospodarki indonezyjskiej
(struktury produkcji i eksportu).
- Konﬂikty na obszarach obﬁtujących w surowce naturalne. Studia przypadków:
Borneo, Aceh, Papua, Riu, Timor.
- Sponsorowana przez władze polityka transmigracji (transmigrasi), tj.
przesiedlania ludności z terenów przeludnionych na obszary słabo zaludnione, lecz
W1, U1, K1
obﬁtujące w surowce lub ziemie uprawne. Następstwa demograﬁczne i społecznoekonomiczne tej polityki.
- Indonezyjskie rolnictwo: główne cechy i specyﬁka regionalna. Dynamiczny
rozwój rolnictwa poza Jawą w wyniku transmigracji i tzw. konﬂikty „o ziemię”.
Polityka samowystarczalności w kwestii produkcji ryżu. Problem eksploatacji lasów
i wypalania terenów zalesionych oraz jego następstwa wewnętrzne i
międzynarodowe.
- Kwestia przyrostu naturalnego i walki z ubóstwem. Migracja ludności z terenów
wiejskich do miast i jej następstwa społeczno-gospodarcze. Problemy urbanizacji
na Jawie. Główne indonezyjskie metropolie.
- Rozwój przemysłu. Główne gałęzie i rynki zbytu. Kwestia inwestycji
zagranicznych. Konkurencja ze strony innych państw ASEAN oraz Chin. Problem
niedoborów wykwaliﬁkowanej siły roboczej w niektórych działach przemysłu.
Produkcja energii i kwestia subsydiowania jej nośników na rynku wewnętrznym.
- Turystyka jako koło zamachowe gospodarki. Specyﬁka wybranych obszarów
rozwoju turystyki (studia przypadków: Bali i Lombok, Flores i Komodo, niektóre
części Jawy, Sumatry, Papui i Papui Zachodniej, Celebesu).
- Transport w Indonezji. Specyﬁka transportu morskiego i jego znaczenie w
przewozie pasażerów i towarów. Dynamiczny rozwój transportu lotniczego.
- Szczególny przypadek Jawy jako najludniejszej wyspy świata i serca
indonezyjskiej gospodarki.
- Rola indonezyjskich Chińczyków w rozwoju gospodarki Indonezji. Inwestycje
chińskie w Indonezji. Kwestia kontrolowania istotnej części życia gospodarczego
przez mniejszość chińską. Konﬂikty między ludnością rodzimą a Chińczykami.
- Rola gospodarki Indonezji w gospodarce Azji i świata – tendencje i perspektywy
rozwojowe.

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

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

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, która powinna dotyczyć gospodarki wybranej indonezyjskiej
prowincji. Wykładowca oceniając pracę studenta zwróci uwagę na
umiejętność syntetycznego przedstawienia danego zagadnienia,
znaczenie przytoczonych faktów oraz rozumienie i stosowanie fachowej
terminologii.

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

Sylabusy
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Historia polityczna Korei Południowej po 1988 roku
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Chinami

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNCS.13F0.6048b309ab802.22

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 zna i rozumie genezę, ewolucję i specyﬁkę południowokoreańskiej demokracji. Potraﬁ wskazać
najważniejsze wydarzenia polityczne oraz kluczowe postaci, które miały wpływ na obecną sytuację społecznopolityczną w Republice Korei.

C2

Student rozumie związki przyczynowo-skutkowe w najnowszej historii politycznej Republiki Korei i jest w stanie
połączyć je z historią regionu Azji Wschodniej oraz reszty świata.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

149 / 514

W1

Student zna i rozumie najważniejsze postaci
i wydarzenia z historii Republiki Korei po 1988 roku.

SNC_K1_W01,
SNC_K1_W06

zaliczenie pisemne,
prezentacja

W2

Student rozumie znaczenie tych wydarzeń dla
współczesnej sytuacji społeczno-politycznej
w Republice Korei.

SNC_K1_W01,
SNC_K1_W06

zaliczenie pisemne,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ wskazać związki przyczynowoskutkowe pomiędzy najważniejszymi wydarzeniami
najnowszej historii politycznej Republiki Korei.

SNC_K1_U01,
SNC_K1_U06

zaliczenie pisemne,
prezentacja

U2

Student potraﬁ krytycznie ocenić wpływ czynników
zewnętrznych na politykę krajową Republiki Korei
w omawianym okresie.

SNC_K1_U01,
SNC_K1_U06

zaliczenie pisemne,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do dalszych studiów w zakresie
historii politycznej Republiki Korei.

SNC_K1_K01,
SNC_K1_K05

zaliczenie pisemne,
prezentacja

K2

Student jest gotów do podejmowania pracy
w projektach związanych ze sferą polityki,
społeczeństwa obywatelskiego oraz demokracji
południowokoreańskiej.

SNC_K1_K01,
SNC_K1_K05

zaliczenie pisemne,
prezentacja

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

30

przygotowanie do zajęć

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1. Najważnejsze wydarzenia w historii politycznej Korei w latach 1945-1987
2. Roh Tae-woo: początek Szóstej Republiki, Igrzyska Olimpijskie w Seulu,
Nordpolitik, stosunki międzykoreańskie (1987-1993)
3. Kim Young-sam: pierwszy cywilny prezydent, kontynuowanie procesu
demokratyzacji, próba rozliczenia przeszłości, kryzys ﬁnansowy w Azji
(1993-1998)
4. Kim Dae-jung: pokojowa zmiana władzy, reformy gospodarcze, inwestycje w
edukację i kulturę, Słoneczna polityka względem Korei Północnej (1998-2003)
1.

5. Roh Moo-hyun: zwiększenie udziału społeczeństwa w polityce, spowolnienie
gospodarcze, próby przezwyciężenia regionalizmu, oskarżenia o korupcję
(2003-2008)

W1, W2, U1, U2, K1, K2

6. Lee Myung-bak: radykalne reformy gospodarcze, zacieśnienie współpracy ze
Stanami Zjednoczonymi, aktywna polityka dyplomatyczna w Azji (2008-2013)
7. Park Geun-hye: pierwsza kobieta-prezydent, katastrofa promu Sewol, skandale
korupcyjne, masowe demonstracje i impeachment (2013-2017)
8. Moon Jae-in: Igrzyska Olimpijskie w Pjongczangu, próba poprawy stosunków
międzykoreańskich, balansowanie pomiędzy USA i Chinami

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

konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Warunkami zaliczenia przedmiotu są obecność na zajęciach,
prezentacja (indywidualna lub grupowa w zależności od
zaliczenie pisemne, prezentacja
liczby studentów), pisemne kolokwium oraz pisemny test
końcowy.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Wymagana jest znajomość języka angielskiego na poziomie wystarczającym do czytania ze zrozumieniem publikacji
naukowych nt. historii Korei.

Sylabusy
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Hongkong
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Chinami

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNCS.13F0.5cd42cfb37c6b.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

Student/ka posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na analizę zagadnień związanych z problematyką kursu.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Studentka/student zna i rozumie przemiany społeczne,
SNC_K1_W01,
kulturowe i polityczno-ekonomiczne zachodzące
SNC_K1_W03
we współczesnym Hongkongu

prezentacja
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W2

Studentka/student zna i rozumie procesy, instytucje
i struktury wpływające na międzynarodową pozycję
Hongkongu

SNC_K1_W02

prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Studentka/student potraﬁ analizować i interpretować
konkretne zjawiska polityczno-społeczne, właściwe dla
rozwoju pozycji Hongkongu w świecie

SNC_K1_U02

prezentacja

U2

Studentka/student potraﬁ wyszukiwać, przetwarzać
i wykorzystywać informacje dotyczące struktur
polityczno-społecznych, mających wpływ na miejsce
Hongkongu we współczesnym świecie

SNC_K1_U01

prezentacja

K1

Studentka/student jest gotów do pogłębiania
znajomości specyﬁki uwarunkowań społecznych,
kulturowych i gospodarczo-politycznych Hongkongu
z uwzględnieniem podstawowych wolności i praw
człowieka

SNC_K1_K01

prezentacja

K2

Studentka/student jest gotów do rozwijania
samodzielnego zakresu kompetencji komunikacyjnych
w celu animowania procesów rozumienia, dialogu,
współpracy i wymiany międzykulturowej
ze społeczeństwem hongkońskim

SNC_K1_K02

prezentacja

K3

Studentka/student jest gotów do uczestniczenia
w przygotowaniu projektów społecznych
uwzględniając aspekty ekonomiczne i polityczne
społeczeństwa hongkońskiego w kontekście lokalnym
oraz międzynarodowym

SNC_K1_K03

prezentacja

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

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

przygotowanie do egzaminu

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

Sylabusy
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Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Położenie geograﬁczne, demograﬁa, język Hongkongu.

W1, W2, U1, U2

2.

Historia Hongkongu m.in. wojny opiumowe, brytyjski Hongkong.

W1, W2, U1, U2

3.

Przejęcie Hongkongu przez Chiny - zmiany polityczne, społeczne, kulturowe i
gospodarcze

W1, W2, U1, U2, K1

4.

Prodemokratyczne protesty, ruch Occupy Central i Parasolkowa Rewolucja.

W1, W2, U1, U2, K1

5.

Problemy i wyzwania stojące przed dzisiejszym Hongkongiem, Hongkong w
kontekście globalnym.

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

6.

Przemysł rozrywkowy m.in. narodziny Cantopopu, kino sztuk walki i kino
gangsterskie.

W1, U1, K1, K3

7.

Triady (tajne stowarzyszenia) z Hongkongu.

W1, U1, K1

8.

Chenongsam i tradycyjne krawiectwo z Hongkongu.

W1, U1, K1, K2, K3

9.

Mistrz Yip Man i jego szkoła Wing Chun.

W1, U1, K1, K2

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

Formy zaliczenia
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
przygotowanie prezentacji na zadany temat, obecność i aktywny udział w
zajęciach, w przypadku większej liczby nieobecności niż 2, wymagane jest
zaliczenie opuszczonych zajęć w formie ustnej na dyżurze

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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International conﬂicts and other security challenges in the Asia - Paciﬁc
region
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Chinami

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNCS.13F0.6039039fe65c3.22

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

Zapoznanie ze współczesnymi konﬂiktami międzynarodowymi i problemami bezpieczeństwa w rejonie Azji
i Pacyﬁku

C2

Analiza wyzwań związanych z rywalizacją mocarstwową

C3

Analiza case studies współczesnych konﬂiktów

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

Znajomość wyzwań współczesnego bezpieczeństwa.

SNC_K1_W01,
SNC_K1_W04

projekt, esej, prezentacja

SNC_K1_U01,
SNC_K1_U04

projekt, esej, prezentacja

SNC_K1_K01,
SNC_K1_K02,
SNC_K1_K03

projekt, esej, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Budowanie scenariuszy przebiegu konﬂiktów
i identyﬁkowanie wielowymiarowych wyzwań dla
bezpieczeństwa

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Absolwent potraﬁ prognozować znaczenie zjawisk
politycznych i odnosić je do konkretnych problemów
na obszarze Azji i Pacyﬁku

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

analiza i przygotowanie danych

15

analiza problemu

10

przygotowanie do ćwiczeń

5

przygotowanie projektu

20

Przygotowanie prac pisemnych

15

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

20

konsultacje

2

przygotowanie referatu

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
127

ECTS
5.0

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.

Introduction to the course. How to deﬁne international relations and
contemporary security challenges? Multi-sector security; brief theoretical analysis.
W1
Security related terminology and initial discussion on the challenges in AsiaPaciﬁc.

Sylabusy
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2.

Security system at global and regional level: the UN and NATO: their role in the
21st century. NATO treaty – useful vocabulary. Out of area operations. NATO in
Asia - is the GWOT successful? The conﬂict and current situation in Afghanistan.

W1, U1, K1

The Council for Security Cooperation in the Asia-Paciﬁc (CSCAP): its importance
for regional cooperation.
3.

4.

5.

Security in the 21st century: major contemporary challenges. Emerging powers in
the multilateral world and their problems. Arms trade (SIPRI) analysis and
Democracy Index. Democracies, hybrid regimes and authocracies in Asia Paciﬁc.
China as global player: what will be the consequences? Xi Jinping's domestic and
foreign policy. China during and after pandemic: geostrategic and economic
power? The BRI and its stabilizing/destabilizing eﬀects.

India as emerging power under BJP government. Strategic realism of India in the
21st century: an appraisal. Selected political, economic and social challenges in
contemporary India. The threat of Hindu nationalism under BJP: analysis and
discussion. Why 300 million farmers are protesting in India?

W1, U1, K1

W1, U1, K1

W1, U1, K1

6.

Central Asia: an emerging region or post-Soviet republics with resources? Political
trajectories and security challenges in Uzbekistan, Kazakhstan, Turkmenistan,
Kyrgyzstan and Tajikistan.

W1, U1, K1

7.

Major conﬂicts and their impact on security dynamics I. Analysis of selected
conﬂicts (current situation and perspectives): Kashmir conﬂict, Iran-Saudi Arabia
rivalry and its impact on Asia Paciﬁc region

W1, U1, K1

8.

Major conﬂicts in Asia-Paciﬁc and their impact on security dynamics II – Korean
peninsula, South China Sea case studies.

W1, U1, K1

9.

Selected international cooperation initiatives in Asia: SCO, BRICS, ASEAN, the
Regional Comprehensive Economic Partnership

W1, U1, K1

10.

Australia and New Zealand: model democracies and their impact on constructing
security dynamics in Asia Paciﬁc.

W1, U1, K1

11.

The West and Asia Paciﬁc. The United States' policy in Asia. Joe Biden's
administration: a new opening? The European Union and Asia: the EU-Asia
security strategy since 1994.

W1, U1, K1

12.

Praetorian states in Asia: army as a state within a state. The case studies of
Burma and Pakistan. The deﬁnition of a praetorian state and its impact on
domestic policies and regional security.

W1, U1, K1

13.

Economic corridors as security challenge: stabilizing or destabilizing eﬀects? The
BRI, CPEC and other initiatives: critical analysis.

W1, U1, K1

14.

The policies of South Korea and Japan in contemporary security dynamics.
Students' projects presentation.

W1, U1, K1

15.

New power game in the third decade of 21st century: the US, China, India, Russia
in the context of cooperation and rivalry. Students' project presentations. Course
wrap-up.

W1, U1, K1

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

Sylabusy
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learningowe
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Each group (2-3 students) is obliged to prepare a paper (8-10 pages
with bibliography) on a selected topic, discussed with me, and have
projekt, esej, prezentacja
a short (10-min) presentation (related to the paper) for the group.
The project details will be elaborated on our ﬁrst meeting.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Basic knowledge about international conﬂicts and other security challenges in the Asia - Paciﬁc and political map of the
region. Your presence is compulsory, you can be absent twice during the semester; in any important/emergency situations
which prevent you from attending the class, you are obliged to contact me via email.

Sylabusy
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International Relations – Research and analysis. practical WORKSHOP
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Chinami

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNCS.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

rolę metodologii w badaniach międzynarodowych
z uwzględnieniem najnowszych trendów w badaniach
naukowych

SNC_K1_W01

projekt, esej, prezentacja

SNC_K1_U03,
SNC_K1_U04,
SNC_K1_U06

projekt, esej, prezentacja

SNC_K1_K01,
SNC_K1_K05

projekt, esej, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

postawić hipotezę badawczą oraz poprzez analizę
różnych czynników przedstawić opis i rozwiązanie
omawianego problemu absolwent potraﬁ w sposób
zaawansowany wyjaśnić znaczenie procesów
społecznych zachodzących w szeroko rozumianym
środowisku międzynarodowym

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

stale podnosić swoje umiejętności analityczne
i kompetencje

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.

Przedstawienie i omówienie głównych paradygmatów wyjaśniających w
stosunkach międzynarodowych (realizm, liberalizm, konstruktywizm)

W1, U1, K1

2.

Prezentacja i omówienie podstawowych metod badań i analiz w stosunkach
międzynarodowych

W1, U1, K1

3.

prezentacja podstawowych technik badawczych w badaniach stosunków
międzynarodowych

W1, U1, K1

Sylabusy
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4.

Charakterystyka procesu analitycznego

W1, U1, K1

5.

Warsztaty: operacjonalizacja procedury analitycznej

W1, U1, K1

6.

Omówienie wybranych zagadnień redakcyjnych, w tym wymagań, jakie powinny
spełniać główne rodzaje dokumentów analitycznych:
• raport
• ekspertyza
• dokument polityczny
• informacje o polityce

W1, U1, K1

7.

Prezentacja pracy analitycznej studenta (prezentacja PPT + POLICY BRIEF + a
następnie dyskusja)

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

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNCS.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.

SNC_K1_W01,
SNC_K1_W02

zaliczenie pisemne
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W2

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

SNC_K1_W05

zaliczenie pisemne

W3

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

SNC_K1_W02,
SNC_K1_W06

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Analiza konﬂiktów.

SNC_K1_U03,
SNC_K1_U04,
SNC_K1_U06

prezentacja

U2

Analiza polityki zagranicznej.

SNC_K1_U03,
SNC_K1_U06

prezentacja

U3

Tworzenie dokumentów analitycznych o różnej skali
trudności i zakresu.

SNC_K1_U05,
SNC_K1_U06

prezentacja

Biegłość w polityce zagranicznej leżącej u podstaw
interwencji zagranicznych.

SNC_K1_K01,
SNC_K1_K05

prezentacja

Umiejętność tworzenia analiz politycznych
i obronnych.

SNC_K1_K01,
SNC_K1_K02,
SNC_K1_K03,
SNC_K1_K04,
SNC_K1_K05

prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

K2

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

Sylabusy
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3.

Analiza polityki zagranicznej i analiza konﬂiktu.

U1, U2, U3

4.

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

W2, K1

5.

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

W1, W2, W3, K1

6.

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

W2, U1, U2

7.

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

W2, W3, U2, K1

8.

Negocjacje, dialog oraz postawy ludności miejscowej wobec interwentów.

W1, W2, U1, U2, K1

9.

Wizje państwa rebeliantów.

U1

10.

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

W1, W2, W3, U1, U2, 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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Japan's policy towards Korea after 1945. Primary source analysis.
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Chinami

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNCS.13F0.6038f139516a4.22

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

The course aims to introduce students into issues of Japan-Korea relations after WW2 both from historical and
contemporary points of view by reading primariy source documents and analyzing records in English.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Student knows and understands basic issues on nation
SNC_K1_W06
making processes.

zaliczenie na ocenę,
Evaluation of class
activity.
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W2

Student knows and understands social and some
rudimentary economic processes determining
development of international relations in the region.

SNC_K1_W06

zaliczenie na ocenę,
Evaluation of class
activity.

W3

Studens has in-depth knowledge about the nature of
the cultural heritage of Asia.

SNC_K1_W06

zaliczenie na ocenę,
Evaluation of class
activity.

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student can do a basic research, analyze data,
synthesize information.

SNC_K1_U05,
SNC_K1_U06

zaliczenie na ocenę,
Evaluation of class
activity.

U2

During discussion student can present knowledge
based opinions, exchange them, defend their thesis.

SNC_K1_U05,
SNC_K1_U06

zaliczenie na ocenę,
Evaluation of class
activity.

SNC_K1_K01,
SNC_K1_K05

Evaluation of class
activity.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student is ready to moderate the events on political
and historical issues on aspects of Japan-Korea
relations.

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

analiza źródeł historycznych

30

przygotowanie do egzaminu

15

przygotowanie do zajęć

60

uczestnictwo w egzaminie

1

analiza aktów normatywnych

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
146

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.

Korean Peninsula in Japan's policy during occupation times of 1910-1945

W1, W2, W3, U1, U2, K1

Japan's policy towards Korea untill 1965
2.

Sylabusy

W1, W2, W3, U1, U2, K1
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3.

1965 as the milestone year in Japan-Korea relations

W1, W2, W3, U1, U2, K1

4.

The role of Japan in relocating of Japanese Koreans to North Korea.

W1, W2, W3, U1, U2, K1

5.

Kidnappings of Japanese citizens by North Korea.

W1, W2, W3, U1, U2, K1

6.

The issue of comfort women and apologies of 1990s.

W1, W2, W3, U1, U2, K1

7.

Japan - Korea relations in the 21st century: multirateral talks.

W1, W2, W3, U1, U2, K1

8.

2015: Park and Abe's 'ﬁnal' agreement

W1, W2, W3, U1, U2, K1

9.

Takeshima / Dokdo issue

W1, W2, W3, U1, U2, K1

10.

Issue of Former Civilian Workers from the Korean Peninsula

W1, W2, W3, U1, U2, K1

11.

Issue of Japanese soldiers' remains in North Korea

W1, W2, W3, U1, U2, K1

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

konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę, Evaluation of
class activity.

Warunki zaliczenia przedmiotu
Evaluation of: class activity and ﬁnal exam. Attendance
is obligatory. Grading system: Final grade (100%
performance) = 50% x class activity grade + 50% x
ﬁnal exam
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Japanese Business Culture and Etiquette
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Chinami

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNCS.13F0.1587040614.22

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 this course is to acquaint students with the Japanese business culture and etiquette

C2

Gaining knowledge on preparation of diﬀerent business documents

C3

The aim of this course is to develop students’ ability to cooperate with Japanese partners both in Japan and at
home countries, with the respect to the Japanese culture

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 a primary knowledge of the business
culture and etiquette in Japan

SNC_K1_W02,
SNC_K1_W06

projekt

W2

Student has the basic knowledge of the history of
Japanese business culture

SNC_K1_W06

projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student has the ability to recognize and use
theoretical knowledge for independent and critical
analysis of the Japanese business environment

SNC_K1_U03,
SNC_K1_U05,
SNC_K1_U06

projekt

U2

Student understands and can analyze given solutions
to understand the role of diﬀerent cultural patterns in
working environment in Japan

SNC_K1_U03

projekt

U3

Student is aware of the role of knowledge of Japanese
business etiquette and culture in contacting Japanese
business environment.

SNC_K1_U03,
SNC_K1_U06

projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student is ready to prepare business letters, resumes
and other documents

SNC_K1_K01,
SNC_K1_K02,
SNC_K1_K05

projekt

K2

Student is ready to start cooperation with Japanese
business partners

SNC_K1_K01,
SNC_K1_K02,
SNC_K1_K03,
SNC_K1_K05

projekt

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

30

Przygotowywanie projektów

60

pozyskanie danych

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.

Basic terms in Japanese Business

W1

2.

Basic etiquette rules in business in Japan

W1, W2, U2, U3, K2

Sylabusy
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3.

Finding job in Japan

W2, U3, K1, K2

4.

Speciﬁcs of Japanese companies

W1, W2, U2, U3, K2

5.

Etiquette rules in Japanese companies

W1, U3, K1, K2

6.

Etiquette rules in Japanese companies

W1, W2, U2, U3, K2

7.

Organising a meeting with Japanese

W1, U1, U3, K2

8.

European and Japanese networks that help connecting sides

W2, U1, U2, K2

9.

Writing an oﬃcial correspondence

U3, K1

10.

Preparing business trips to/from Japan

W1, U1, U2, U3, K2

11.

Organization of a Japanese company (traditional)

W2

12.

Decision making in Japan

W1, U3, K2

13.

Basic terms in Japanese, helpful in making business

U3, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, metoda sytuacyjna, inscenizacja, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z
prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
Attendance at the discussion class is mandatory. At the end of the term,
students will submit a project on one of the themes proposed by a
teacher. Presentation of the project up to 10 minutes long.

Wymagania wstępne i dodatkowe
None

Sylabusy
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Japonia w II wojnie światowej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Chinami

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNCS.13F0.603e43b15b4b0.22

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

Przekazanie studentom podstawowej wiedzy na temat II wojny światowej w Azji i na Pacyﬁku

C2

Zapoznanie studentów ze specyﬁką działań miliratnych w Azji i na Pacyﬁku

C3

Zaznajomienie studentów z ideologią japońską czasów wojny

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 wydarzenia z czasów wojny
w Azji i na Pacyﬁku

SNC_K1_W02,
SNC_K1_W03

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

SNC_K1_U01,
SNC_K1_U03

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

SNC_K1_K01,
SNC_K1_K02

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ wskazać czynniki sprzyjające agresji
żołnierzy japońskich

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów rozpoznawać niebezpieczne treści
obecne w propagandzie państwowej

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

analiza źródeł historycznych

5

poznanie terminologii obcojęzycznej

5

uczestnictwo w egzaminie

1

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

przygotowanie do egzaminu

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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Celem kursu jest przedstawienie działań japońskich w Azji i na Pacyﬁku w latach
1937-1945 na tle ówczesnej sytuacji międzynarodowej. Podczas zajęć zostaną
poruszone wybrane problemy związane z japońskim życiem politycznym,
społecznym i kulturalnym, jednak szczególna uwaga zostanie poświęcona
sprawom militarnym – organizacji, taktyce, wyposażeniu, przygotowaniu
mentalnemu i działaniom wojsk japońskich w trakcie II wojny światowej.
Zagadnienia:
1. Japońska ekspansja terytorialna od epoki Meiji do incydentu mandżurskiego.
2. Wielka polityka i plany strategiczne.
3. Indoktrynacja i propaganda.
4. Organizacja sił zbrojnych. Szkolenie i życie codzienne żołnierzy oraz marynarzy.
5. Wojna w Chinach.
1.

W1, U1, K1

6. Wielka ofensywa.
7. Japońska technika zbrojeniowa – armia.
8. Japońska technika zbrojeniowa – marynarka wojenna.
9. Arsenał przeciwników.
10. Aliancka kontrofensywa.
11. Formacje samobójcze.
12. Japońskie zbrodnie wojenne.
13. Agonia Japonii.
14. Reperkusje.
15. Konﬂikt okiem popkultury.

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

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne, zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
egzamin pisemny

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak. Obecność na zajęciach nie jest wymagana, choć jest zalecana.

Sylabusy
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Japońska okupacja w Korei
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Chinami

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNCS.13F0.1585576356.22

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 japońskiej okupacji Półwyspu Koreańskiego

C2

Analiza traktatów japońsko-koreańskich i dokumentów władz okupacjnych

C3

Zapoznanie studentów w polityką okupacyjną wobec przestrzeni publicznej w Korei

C4

Rozwój zdolności analitycznych studentów wobec wpływu okupacji japońskiej na powojenne konﬂikty historyczne
między Japonią a Koreami

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 podstawową wiedzę na temat wpływu
japońskiej okupacji na współczesne stosunki japońskokoreańskie

SNC_K1_W06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

W2

Student posiada podstawową wiedzę na temat okresu
okupacji Półwyspu Koreańskiego przez Japonię

SNC_K1_W02,
SNC_K1_W06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student posiada umiejętność rozpoznawania
i używania wiedzy teoretycznej dla niezależnej
i krytycznej analizy japońskiej okupacji w Korei

SNC_K1_U03,
SNC_K1_U05

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

U2

Student rozumie i poddaje analizie politykę przestrzeni
publicznej na Półwyspie Koreańskim w czasie
SNC_K1_U05
japońskiej okupacji

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

U3

Student jest świadomy roli pamięci o okresie okupacji
w procesie powojennego pojednania japońskokoreańskiego

SNC_K1_U03

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

SNC_K1_K01,
SNC_K1_K03

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest w stanie realizować projekty
międzynarodowe z uwzględnieniem i zrozumieniem
wrażliwych sfer związanych z koreańską pamięcią
o okresie okupacji

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

15

uczestnictwo w egzaminie

1

przygotowanie do testu zaliczeniowego

20

przygotowanie do zajęć

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
111

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 historii japońskiej dominacji w Korei

W1, U1

2.

Traktaty japońsko-koreańskie

W2, U1, K1

3.

Japońska polityka przestrzeni publicznej w Seulu

W2, U2, U3, K1

4.

Życie społeczne w okupowanej Korei

W1, W2, U1, U3

5.

Polityka gospodarcza Japonii w Korei w okresie okupacji

W1, U3, K1

6.

Japońskie zbrodnie wojenne wobec koreańskiej ludności

W1, W2, U1, U2, U3, K1

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

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne, zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Aktywność na zajęciach, zaliczenie egzaminu
testowego.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Japońska polityka historyczna - pamięć i postpamięć
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Chinami

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNCS.13F0.5cd42d1e284cb.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 wiedzy na temat wpływu pamięci o II wojnie światowej na współczesną politykę japońską.

C2

Uzyskanie wiedzy na temat roli pamięci historycznej na kształt stosunków Japonii z innymi państwami regionu.

C3

Uzyskanie wiedzy na temat wykorzystania pamięci historycznej przez współczesnych polityków japońskich.

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 funkcję pamięci historycznej
w debacie politycznej.

SNC_K1_W01

projekt, esej, prezentacja

W2

Student zna i rozumie, jaki wpływ wywiera pamięć
o przeszłości na współczesne społeczeństwo
japońskie.

SNC_K1_W05

projekt, esej, prezentacja

W3

Student zna i rozumie wpływ historii o działaniach
w Azji Wschodniej i na Pacyﬁku w pierwszej połowie
XX wieku na współczesne relacje międzynarodowe
Japonii.

SNC_K1_W03,
SNC_K1_W05,
SNC_K1_W06

projekt, esej, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ wskazać i poddać analizie wydarzenia
z przeszłości, które mają wpływ na współczesne
relacje Japonii z jej sąsiadami.

SNC_K1_U01,
SNC_K1_U02,
SNC_K1_U04

projekt, esej, prezentacja

U2

Student umie zinterpretować wypowiedzi polityczne
dotyczące przeszłości w kontekście relacji
z państwami, które ucierpiały na skutek działań Japonii
w pierwszej połowie XX wieku.

SNC_K1_U02,
SNC_K1_U04

projekt, esej, prezentacja

U3

Student potraﬁ dostrzec manipulację polityczną
w przekazie historycznym

SNC_K1_U02,
SNC_K1_U04

projekt, esej, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do interpretacji konﬂiktów
historycznych i ich wpływu na współczesne stosunki
międzynarodowe dla potrzeb polskiej opinii publicznej.

SNC_K1_K02,
SNC_K1_K03,
SNC_K1_K04

projekt, esej, prezentacja

K2

Student jest gotów do wskazywania rozwiązań
z obszaru Unii Europejskiej w kwestiach polityki
historycznej dla państw Azji Wschodniej.

SNC_K1_K02,
SNC_K1_K03

projekt, esej, prezentacja

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

30

przygotowanie eseju

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

Sylabusy
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Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Kultura, kultura narodowa, komunikacja międzykulturowa – analiza deﬁnicji.

W3

2.

Historia japońskich działań wojennych w Azji Wschodniej i na Pacyﬁku w pierwszej
połowie XX wieku.

W3

3.

Pamięć, postpamięć – analiza deﬁnicji.

W1

4.

Polityka historyczna - teoria i praktyka.

W1, W2, W3

5.

Pomniki i miejsca pamięci w Azji Wschodniej a relacje międzynarodowe.

W1, W2, W3, U1

6.

Kwestia podręczników japońskich.

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

7.

Hiroszima i Nagasaki jako miejsce japońskiej pamięci oraz amerykańskiej i
koreańskiej niepamięci.

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

8.

"Kobiety pocieszycielki" a relacje między Japonią a państwami Azji Wschodniej i
Południowo-Wschodniej.

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

9.

Przeprosiny jako droga do pojednania?

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

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

Sylabusy

Formy zaliczenia
projekt, esej, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Projekty indywidualne z efektem w postaci prezentacji i eseju;
aktywność na zajęciach.
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Kaszmir-Indie-Pakistan: przewlekły konﬂikt w wielowymiarowym ujęciu
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Chinami

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNCS.13F0.6041593570262.22

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 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

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

Pogłębiona analiza istoty współczesnych konﬂiktów przewlekłych na przykładzie konﬂiktu kaszmirskiego
i zawiłych relacji między Indiami, Pakistanem, a spornymi terytoriami Kaszmiru. Pod pojęciem "Kaszmir"
rozumiane są terytoria wchodzące w skład byłego Państwa Książęcego Dżammu i Kaszmir, które obecnie
administrowane są przez Indie i Pakistan (także przez Chiny).

C2

Omówienie źródeł i transformacji polityki wewnętrznej i zagranicznej Indii i Pakistanu wobec Kaszmiru i rola, jaką
region ten odgrywa w budowie tożsamości i kreowaniu ideologicznie motywowanych narracji obydwu państw.

C3

Dokładna analiza wpływu konﬂiktu na sytuację mieszkańców Kaszmiru administrowanego przez Indie i Pakistan.
Analiza sytuacji praw człowieka na podstawie autorskich badań terenowych, raportów organizacji rządowych
i pozarządowych.

C4

Omówienie specyﬁki Kaszmiru administrowanego przez Indie (Dolona Kaszmirska, Ladakh, Dżammu) i Pakistan
(Azad Dżammu i Kaszmir, Gilgit Baltistan) oraz statusu prawnego tych regionów.

C5

Przedstawienie polityki graczy zewnętrznych (USA, Chiny, Rosja, Unia Europejska) wobec Indii i Pakistanu oraz
konﬂiktu o Kaszmir.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Specyﬁka współczesnych konﬂiktów przewlekłych
na przykładzie antagonizmów indyjsko-pakistańskich.

SNC_K1_W02,
SNC_K1_W05

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

W2

Zaangażowanie mocarstw w przebieg, eskalację
i rozwiązywanie konﬂiktów przewlekłych,
na przykładzie konﬂiktu kaszmirskiego.

SNC_K1_W01,
SNC_K1_W02

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

W3

Wiedza na temat uwarunkowań społecznogospodarczych, prawnych i politycznych na obszarach
spornych.

SNC_K1_W02

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

SNC_K1_U03,
SNC_K1_U06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

SNC_K1_K01,
SNC_K1_K05

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Zdiagnozować główne problemy społeczne, polityczne
i prawno-administracyjne wynikające z konﬂiktów
przewlekłych.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Absolwent potraﬁ interpretować konkretne zjawiska
występujące w w konﬂikcie kaszmirskim i opisywać ich
wpływ na przemiany wewnątrz zaangażowanych stron
i w relacjach z innymi państwami

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do ćwiczeń

10

Sylabusy
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analiza problemu

20

analiza badań i sprawozdań

10

przygotowanie do zajęć

10

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

Konﬂikty przewlekłe we współczesnym świecie.
- analiza najważniejszych konﬂiktów i ich cechy wspólne
1.

W1, U1
- dlaczego niektórych konﬂiktów nie da się rozwiązać?
- badania nad konﬂiktami - podejście teoretyczne
Azja Południowa: mapa polityczna i główne wyzwania dla bezpieczeństwa.
- specyﬁka regionu i dominująca rola Indii,

2.

- relacje polityczne, ekonomiczne i społeczne wewątrzregionalne,

W3

- SAARC: "papierowy tygrys"?
- wpływ konliktu kaszmirskiego na sytuację w regionie
Indie - kształtowanie się państwowości po 1947 r.
- Tożsamość Indii i polityka Kongresu,
3.

- szafranowy nacjonalizm BJP,

W2, W3, U1

- mocarstwowe ambicje: czy da się je zrealizować?
- relacje Indii z Chinami
Pakistan jako państwo ideologiczne i pretoriańskie.
- istota teorii dwóch narodów,
- ideologia Pakistanu w pakistańskich podręcznikach
W1, W3, U1, K1

4.
- czym jest "milbus"? Rola pakistańskiej armii w polityce wewntrznej i zewnętrznej
- armia a dyskurs kaszmirski
- armia a kaszmirscy dżihadyści - gdzie są powiązania?

Sylabusy
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Jak defuniujemy "Kaszmir"?
- mapa byłego księstwa i jego specyﬁka,
5.

- Kaszmir po 1947 roku - część indyjska i pakistańska, oraz zajmowana przez
Chiny,

U1, K1

- przełamanie dyskursu skupionego na części indyjskiej,
- charakterystyka społeczna, kulturowa, religijna i lingwistyczna poszczególnych
części Kaszmiru
Dynamika relacji indyjsko-pakistańskich
- przyczyny i skutki wojen o Kaszmir,
- istota rywalizacji o podłożu komunalistycznym i jej upolitycznienie
6.

- rola liderów politycznych, militarnych i religijnych w dynamice konﬂiktu,

W1, W2

- nuklearyzacja konﬂiktu i jej skutki
- konﬂikt w popularnej narracji - jakie są skutki mobilizowania opinii społecznej i
konstruowania konﬂiktogennych narracji?
Polityka Indii i Pakistanu oraz przedstawicieli Kaszmirczyków wobec konﬂiktu:
podobieństwa i różnice
- strategia przejmowania kontroli przez rządy centralne,
7.

- stanowisko Indii i Pakistanu w sprawie kaszmirskiej,

W1

- stanowisko kaszmirskie - separatyści, nacjonaliści: czym się różnią?
- organizacje kaszmirskich separatystów i nacjonalistów
Prawa człowieka w Kaszmirze i polityce Indii oraz Pakistanu wobec Kaszmiru.
- militaryzacja Kaszmiru i jej skutki,
- Kaszmir indyjski po pozbawianiu częściowej autonomii,
- Kaszmir pakistański - sytuacja praw człowieka

8.

- zmiany damograﬁczne sterowane przez państwo - na przykłądzie Gilgit
Baltistanu i Doliny Kaszmirskiej,

W2

- akty prawne sankcjonujące bezkarność,
- pozasądowe egzekucje, aresztowania, tortury, wymuszone starcia
- islamscy radykałowie a kaszmirska kultura i narracja historyczna,
- synkretyczny suﬁzm kontra fundamentalizm? Idea Kaszmiriatu
- Indie i Pakistan na forum Komisji Praw Człowieka ONZ

Sylabusy
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Społeczność międzynarodowa wobec konﬂiktu.
- Rezolucje ONZ i UNCIP,
- Unia Europejska, Szanghajska Organizacja Współpracy (SCO) Organizacja
Współpracy Islamskiej (OIC) i inne organizacje międzynarodowe wobec konﬂiktu
kaszmirskiego,
9.

W2, K1
- HRW, AI i inne organizacje pozarządowe
- Stany Zjednoczone, Rosja, Chiny wobec konﬂiktu,
- Wyścig zbrojeń i handel bronią - analiza raportów SIPRI

Plany, formuły i pomysły rozwiązania konfkiktu o Kaszmir.
- lokalne inicjatywy w Kaszmirze,
- plan Musharrafa,
10.

- idea Vajpayee

W1, W3

- środki budowy zaufania zorientowane na Kaszmir,
- podział i administrowanie wodami i dopływami Indusu,
- jak rozwiązać konﬂikt?
Chiny w Kaszmirze.
- konﬂikt z Indiami w Ladakhu,
- współpraca z Pakistanem,
11.

W2
- CPEC i jego znaczenie dla Kaszmiru
- wpływ CPEC na sytuację w Gilgit Baltistanie i Azad Dżammu i Kaszmirze
- korytarz ekonomiczny: czynnik stabilizujący, czy destabilizujący?
Linia Kontroli
- specyﬁka regionu granicznego,

12.

- sytuacja mieszkańców po obu stronach,

W3

- opinie mieszkańców odnośnie przyszłego statusu Kaszmiru

Antyindyjskie powstanie w Kaszmirze: perspektywa kaszmirska, indyjska i
pakistańska
- Dolina Kaszmirska jako najbardziej zmilitaryzowany region świata,
13.

- powstanie od 1989 r.: jego geneza, przebieg i skutki,

W2, W3, U1

- powstanie w kulturze kaszmirskiej,
- MC Kash i "I protest": protest song czasu wojny

Sylabusy
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Bollywood i Lollywood a Kaszmir i antagonizmy hindusko-muzułmańskie
- analiza wybranych ﬁlmów od klasyki po dzisiejsze,
- nacjonalizm indyjski i pakistański w kinematograﬁi i jego rola w konstruowaniu
polityczno-społęcznej narracji,
14.

- "Haider" - szekspirowski obraz Kaszmiru,

W1, U1, K1

- Sanjay Kak i "Jak walczymy o wolność" - projekcja fragmentów dokumentu,
- Bajrangi Bhaijaan - ﬁlm, na którym śmieją się Indusi i Pakistańczycy - ale w
innych momentach ;)

Analiza obecnego kształtu relacji indyjsko-pakistańskich i sytuacji w podzielonym
Kaszmirze.
15.

W2, U1

- scenariusze rozwoju konﬂiktu,
- szanse na rozwiązanie.

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

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne, zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Sprawdzian pisemny - podane zostaną cztery
pytania, należy odpowiedzieć na trzy.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Wstępna znajomość geopolitycznej mapy Azji Południowej i podstawowe rozumienie istoty współczesnych konﬂiktów
przewlekłych.
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa, można nie być dwa razy. Każda dodatkowa nieobecność bez ważnego
uzasadnienia (zwolnienie lekarskie) wiąże się z koniecznością przygotowania notatki z zajęć.

Sylabusy
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Kino japońskie w perspektywie antropologicznej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Chinami

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNCS.13F0.5cd42d1e82101.22

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 kształcenia jest prezentacje historii kina japońskiego traktowanego jako medium antropologiczne
ukazujące archetypiczne postawy społeczeństwa japońskiego oraz kulturowe mechanizmy nim rządzące.

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, jako podmiocie
konstytuującym struktury społeczne w Azji.

SNC_K1_W06

prezentacja
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W2

Posiada umiejętność rozpoznania i wykorzystania
wiedzy teoretycznej do samodzielnej i krytycznej
analizy rzeczywistości danego regionu Azji.

SNC_K1_W06

prezentacja

SNC_K1_U06

prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Rozpoznaje wytwory kultury azjatyckiej i interpretuje
je szczególnie w oparciu o kluczowe systemy
normatywne konkretnych kultur.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do egzaminu

20

rozwiązywanie zadań problemowych

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

10

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.

Historia kina japońskiego (kontekst): okres pierwotny (1895 – 1923), okres
klasyczny (1923 – 1945), okres mistrzowski (1945 – 1960), okres nowofalowy
(1960 – 1971), okres komercjalizacji (1971 – 1980), okres kryzysu (1980 – 1989),
okres odnowy (od 1989 do dziś). Teatralne inspiracje kina japońskiego. Podział na
jidai-geki i gendai-geki. Gatunkowość w kinie japońskim (kaidan-geki, yakuzamovies, kajiu-eiga, anime itd.). (Omówienie twórczości Matsunosuke Onoe,
Daitsuke Ito, Sadao Yamanaki, Yasujiro Ozu, Kenji Mizoguchiego, Akiry Kurosawy,
Masaki Kobayashiego, Ishiro Hondy, Nagisy Oshimy, Kenji Fukasaku, Takashi
Miike, Takeshi Kitano, Shion Sono, Hayao Miyazaki, Kiyoshi Kurosawy).

W1, W2, U1

2.

Archetypy i "kulturowe mechanizmy" społeczeństwa japońskiego w kinie
japońskim (analiza): śmierć jako satori - japońska kultura patriarchalna - kino jidaigeki, yakuza-eiga; kobieta - "ﬁgura" sprzeciwu przeciwko patriarchalnej "kulturze
W1, W2, U1
śmierci" gendai-geki, japońskie kino fantastyczne, jako odzwierciedlenie mitów
szintoistycznych; anime - antropologiczna analiza współczesnego społeczeństwa
japońskiego).

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

Formy zaliczenia
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Aktywność w czasie zajęć, przygotowanie prezentacji opartej na wiedzy
uzyskanej w czasie konwersatorium.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Ogólna wiedza na temat historii, współczesności i kultury Japonii. Mile widziana ogólna wiedza na temat historii kina
światowego.

Sylabusy

188 / 514

Kino koreańskie w perspektywie historycznej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Chinami

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNCS.13F0.1585576818.22

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 historią i współczesnością kinematograﬁi koreańskiej. Zarówno kina
Korei Płn. jak i Korei Płd. Oraz wpływu jaki wywiera dziś, zwłaszcza kinematograﬁa Korei Płn. na kino światowe,
przede wszystkim kino amerykańskie.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

189 / 514

W1

Student zna i rozumie specyﬁkę kinematograﬁi
koreańskiej będącej odzwierciedleniem podstawowych
prerogatyw kultury koreańskiej - z jednej strony
mocno osadzonej na fundamencie konfucjanizmu,
z drugiej podatnej na ideowe trendy współczesności
(zarówno w wymiarze demokratycznym, jak
i totalitarnym).

SNC_K1_W06

zaliczenie pisemne, esej

W2

Student zna i rozumie znaczenie kinematograﬁi
koreańskiej, zarówno jako czynnika stymulującego
i wzmacniającego reżim Korei Płn., jak i stanowiącej
impact factor koreańskiej Nowej Fali - ruchu
kulturowego o znaczeniu globalnym, stanowiącym
"wizytówkę" kultury (popularnej, choć nie tylko) Korei
Płd.

SNC_K1_W06

zaliczenie pisemne, esej

SNC_K1_U06

zaliczenie pisemne, esej

K1

Student gotów jest do samodzielnego badania kina
koreańskiego oraz do wykorzystania swej wiedzy
do propagowania dokonań kina koreańskiego w Polsce
i na świecie.

SNC_K1_K05

zaliczenie pisemne, esej

K2

Student potraﬁ dostrzec podobieństwa i różnice
między kinem koreańskim a kinematograﬁami
zachodnimi (również kinematograﬁą polską, w obrębie
której kształci się od lat 80. również ﬁlmowców z Korei
Płn, i Korei Płd.).

SNC_K1_K05

zaliczenie pisemne, esej

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Poruszać się swobodnie po problematyce kina
koreańskiego, dostrzegając jej specyﬁkę, oraz
kulturowe, polityczne, ekonomiczne i ideowe
znaczenie.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

60

przeprowadzenie badań empirycznych

20

przeprowadzenie badań literaturowych

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

Sylabusy
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Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

I. Rozważania teoretyczne: czy istnieje podziała na kulturę popularną i elitarną w
krajach konfucjańskiego kręgu kulturowego?
II. Kino koreańskie - między kinem artystycznym, a kinem popularnym.
1. Początki kina koreańskiego.
2. Kinematograﬁa koreańska pod okupacją japońską.
3. „Drewniany język” – kino propagandowe Korei Płn.
4. Gatunkowość w kinie Korei Płn.
5. Kim Dzong-il jako teoretyk kina.
6. Funkcjonowanie przemysłu ﬁlmowego w Korei Płn.

W1, W2, U1, K1, K2

2.

7. Piętno wojny” – sytuacja geopolityczna Korei Płd. po wojnie domowej 1950 – 53
r. i jej wpływ na kinematograﬁę tego kraju.
8. Lata 60. - "Zloty okres" kina Korei Płd., ekspansja amerykańskiej kultury
popularnej w Korei Płd. (fenomen ﬁlmu Pokojówka z 1960, w reż. Younga Kim-ki.
9. Kino Korei Płd. w latach 70. i 80. - między konwencją popularną a kinem
artystycznym.
10. Filmowa twórczość Im Kwon-taka.

W1, W2, U1, K1, K2

3.

11. Kino lat 90. i ﬁlmowe dokonania Ki - duka Kima (mezalians kina gatunkowego
z kinem artystycznym, religijny synkretyzm kina koreańskiego).
12. Kino koreańskie doby Koreańskiej Fali (Hallyu): My Sassy Girl, Shiri, Wiosna,
lato jesień zima i znowu wiosna - jako ﬁlmy przełomu.
13. Rozwój koreańskiego przemysłu rozrywkowego, w tym koreańskiej
kinematograﬁi.
14. Ruch 386 jako przykład wpływu ﬁlmowców na rozwój kina koreańskiego.
15. „Filozofowanie młotkiem” – ekstremalne kino Chan – wooka Parka.
16. Koreańskie kino gatunkowe: zachodnia kalka czy koreańska oryginalność
W1, W2, U1, K1, K2
(fantastyczne kino Byung-chun Mina Natural City, kino akcji i ﬁlmy wojenne Kanga
Je-gyu Tae Guk Gi - Braterstwo broni; kryminały Bong Joon-ho Zagadka zbrodni;
horrory i ﬁlmowe misz-masze gatunkowe Kima Jee – woona Dobry, zły i zakręcony;
komedie romantyczne Kwak Jae-younga My Sassy Girl; ﬁlm artystyczny jako
gatunek - ﬁlmowe dzieła Lee Chang - donga, Poetry; dramaty sensacyjne Na
Hong-jina Morze żółte; melodramaty Honga Sang-soo Samotnie na plaży pod
wieczór; historycznych superprodukcji Kima Han-mina Strzałą wojny; szpiegowskie
ﬁlmy Yoon Jong-bina Szpiedzy; kina animowanego Yeona Sang-ho Król świń; kina
erotycznego Sun-woo Janga Kłamstwa).

4.

II. Koreańskie seriale telewizyjne K-dramy, działalność stacji TV: SBS, KBS, MBC,
JTBC, OCN i innych (od lat 70. Star is My Heart, 1977 przez What is Love About,
1991, serial "przełomu" Winter Love Song, 2004 do dzisiejszych serialowych
produkcji wiodących prym w Azji: serie sageuk (Cesarzowa Ki, Klejnot w pałacu;
serie współczesne: Irys, Zimowa Sonata z 2002 r. i inne).
III. Koreańska kultura komiksu - MANHWA (twórczość Hyeon-sooka Lee, Myung-Jin
Lee i innych, manhwa Ksiądz i fenomen jej popularności w USA).
IV. Koreańskie gry komputerowe (fenomen gry Softraft, z 1998 r., przemysł gier w
Korei dziś - działalność ﬁrmy WEBZEN - producenta Soul of the Ultimate Nation).
V. Recepcja koreańskiej (pop)kultury na inne kultury azjatyckie i zachodnie
(zwłaszcza amerykańskie - amerykańskie ﬁlmy Bong Joon-ho Okja, Park Chanwooka Stoker, wpływ K-dram i K-popu na formaty telewizyjne i muzykę pop na
świecie itd.).
VI. Struktura organizacji i promocji kultury koreańskiej (Korea Culture and Conent
Agency).
VII. Znaczenie (pop)kultury koreańskiej jako elementu soft power oraz wkład
(pop)kultury koreańskiej w proces zjednoczenia Korei.
VIII. Kulturowe relacje Korei z Polską (relacje w dobie PRL, dokonania koreańskich
studentów polskiej "Filmówki", recepcja (pop)kultury koreańskiej w dzisiejszej
Polsce).

W1, W2, U1, K1, K2

Informacje rozszerzone

Sylabusy
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Metody nauczania:
konsultacje, metody e-learningowe, gra dydaktyczna, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, metoda
projektów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie pisemne, esej 1. Obecność na zajęciach. 2. Praca zaliczeniowa (esej).

Wymagania wstępne i dodatkowe
Ogólna wiedza na temat historii i współczesności Korei.
Dobrze, jeśli student uczęszczał wcześniej na zajęcia z Filozoﬁcznych aspektów Kina Dalekowschodniego.

Sylabusy
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Kino wschodnich sztuk walki
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Chinami

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNCS.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".

SNC_K1_W05,
SNC_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).

SNC_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
SNC_K1_U03,
i estetyczne krajów konfucjańskiego kręgu
SNC_K1_U05
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.

SNC_K1_K01,
SNC_K1_K02

zaliczenie ustne, projekt,
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:
konsultacje, metody e-learningowe, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, metoda
projektów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie ustne, projekt, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność w zajęciach, przygotowanie i przedstawienie
prezentacji
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Kobieta w Azji Południowej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Chinami

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNCS.13F0.5ce405663ebc7.22

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 sproblematyzowanie zagadnienia (nie)/obecności kobiety w przestrzeni społecznoekonomicznej, religijnej, historyczno-literackiej oraz kulturowej wybranych krajów Azji Południowej.

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 ogólną wiedzę o sytuacji kobiet w krajach Azji Pd.
Posiada wiedzę dotyczącą poszczególnych problemów
i zagadnień dotyczących kobiety na subkontynencie
indyjskim.

SNC_K1_W06

esej

SNC_K1_U03

esej

SNC_K1_K01,
SNC_K1_K02

esej

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Umie scharakteryzować i analizować procesy
i zjawiska związane z działalnością kobiet Potraﬁ
powiązać problematykę dotyczącą kobiet z kwestiami
społeczno-politycznymi, religijnymi etc.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Rozwija swoją wiedzę dotyczącą społeczeństwa
indyjskiego i innych krajów Azji Pd, ze szczególnym
uwzględnieniem pozycji kobiety i relacji między
płciami.

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

Przygotowanie prac pisemnych

60

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.

- przegląd problemów dotyczących życia kobiety w społeczeństwie (Indie,
Pakistan, Bangladesz, Nepal)
- status kobiety w kontekście kasty, religii, sytuacji ekonomicznej
- wizerunek kobiety w starożytności i średniowieczu i jego funkcjonowanie we
współczesności
- ruch kobiecy w ujęciu historycznym oraz współcześnie
- feminizm, ekofeminizm, gender
- zagadnienia płci, cielesności, niezależności
- zagrożenia i kwestia bezpieczeństwa
- dyskryminacji płciowa
- polityka rodzinna, aborcje dziewczynek
- obecność (nieobecność?) kobiet w kulturze (sztuce, literaturze)

W1, U1, K1

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

Sylabusy

Formy zaliczenia
esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
lektura zadanych tekstów i oddanie streszczeń (wg wzoru: 3 pytania
problemowe do dyskusji i 5 najważniejszych tez tekstu po ich lekturze) na bieżących zajęciach
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Konﬂikty i ich rozwiązywanie na Bliskim i Dalekim Wschodzie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Chinami

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNCS.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

Student zna i rozumie teorię konﬂiktu społecznego.

SNC_K1_W06

zaliczenie pisemne

W2

Student zna i rozumie charakterystykę współczesnych
konﬂiktów zbrojnych.

SNC_K1_W05

zaliczenie pisemne

Sylabusy
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W3

Student zna i rozumie pojęcie negocjacji i mediacji
międzynarodowych.

SNC_K1_W02,
SNC_K1_W03

zaliczenie pisemne

zaliczenie ustne

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Analiza konﬂiktów

SNC_K1_U01,
SNC_K1_U02,
SNC_K1_U03,
SNC_K1_U05

U2

Analiza polityki zagranicznej.

SNC_K1_U03

zaliczenie ustne

U3

Analiza zachowań negocjacyjnych.

SNC_K1_U03

zaliczenie ustne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Umiejętność analizy polityki zagranicznej i konﬂiktów
zbrojnych.

SNC_K1_K01

zaliczenie ustne

K2

Znajomość warsztatu negocjacyjnego.

SNC_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:
seminarium, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne, zaliczenie ustne

Warunki zaliczenia przedmiotu
Esej lub prezentacja.

201 / 514

Konﬂikty religijne i społeczne na subkontynencie indyjskim
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Chinami

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNCS.13F0.5cc2edb9053f9.22

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 przekazanie wiedzy na temat konﬂiktów religijnych i społecznych na subkontynencie
indyjskim (Indie, Pakistan, Bangladesz, Nepal, Sri Lanka), z uwzględnieniem ich międzynarodowego
i wewnątrzpaństwowego wymiaru.

C2

Wykład ma na celu analizę i interpretację podłoża, dynamiki rozwoju i oddziaływania konﬂiktów, a w efekcie sproblematyzowanie mechanizmów funkcjonowania nowoczesnych społeczeństw w Azji Południowej.

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 ogólną wiedzę o rodzajach konﬂiktów
w krajach subkontynentu indyjskiego.

SNC_K1_W06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja

W2

Student/ka posiada wiedzę dotyczącą poszczególnych
konﬂiktów, ich genezy, uwarunkowań oraz
oddziaływań na sytuację w danym kraju i/czy
w perspektywie międzynarodowej.

SNC_K1_W06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student/ka potraﬁ interpretować zjawiska
o charakterze konﬂiktowym i wskazać ich
uwarunkowanie: religijne, językowe, polityczne etc.

SNC_K1_U05

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja

U2

Student/ka zdobędzie umiejętność samodzielnego
formułowania wniosków i prezentowania wyników
pracy własnej lub grupowej.

SNC_K1_U05

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja

SNC_K1_K01

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student/ka dostrzega i rozumie znaczenie konﬂiktów
dla bezpieczeństwa państwowego, regionalnego,
globalnego.

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 zajęć

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Tematyka kursu skoncentrowana będzie wokół naj(po)ważniejszych konﬂiktów
religijnych i społecznych, mających bezpośredni wpływ na kwestie
bezpieczeństwa regionalnego oraz globalnego. Wykład dotyczyć będzie bieżącej
sytuacji społeczno-politycznej w wybranych krajach Azji Południowej (gł.
subkontynentu indyjskiego) po 1947 r.
Omówione zostaną najważniejsze konﬂikty o podłożu religijnym i/lub społecznym,
m.in.
- hindusko-muzułmański konﬂikt komunalny w Indiach
- indyjsko-pakistański konﬂikt o Kaszmir
- sytuacja mniejszości religijnych w Pakistanie
- Sri Lanka i Tamilskie Tygrysy
- działalność maoistów, dakoitów
- tendencje separatystyczne sikhów
- konﬂikt w stanach północno-wschodnich ("Siedem Sióstr")
- konﬂikty w Nepalu i Bangladeszu

1.

W1, W2, U1, U2, K1

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

konwersatorium

Formy zaliczenia

zaliczenie pisemne, zaliczenie na
ocenę, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
- aktywne uczestnictwo w zajęciach - dopuszczalne 2
nieobecności - lektura tekstów i ich opracowanie pisemne
(streszczenie) - test pisemny lub samodzielne
przygotowanie prezentacji i przedstawienie jej na
zajęciach

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność obowiązkowa

Sylabusy
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Korea Południowa - aspekty współczesnej historii
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Chinami

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNCS.13F0.5cd42d281398a.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 wydarzeniami w historii Korei Południowej od momentu jej powstania
do końca XX w. z uwzględnieniem zarówno problemów wewnętrznych jak i polityki zagranicznej.

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 wydarzenia z historii Korei
Południowej.

SNC_K1_W01

zaliczenie na ocenę
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W2

Student rozumie wpływ polityki amerykańskiej
na dzieje Korei Południowej.

SNC_K1_W06

zaliczenie na ocenę

W3

Student rozumie znaczenie Korei Południowej w grze
politycznej prowadzonej przez mocarstwa i jej
sąsiadów w epoce Zimnej Wojny oraz współcześnie.

SNC_K1_W06

zaliczenie na ocenę

SNC_K1_U02

zaliczenie na ocenę

SNC_K1_K01

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student wyciąga wnioski z wydarzeń przeszłych dla
analizy współczesnej polityki prowadzonej przez
Republikę Korei

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do pogłębionych studiów nad
problemami dotyczącymi Korei Południowej i jej relacji
z głównymi partnerami zagranicznymi.

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.

geneza podziału Półwyspu Koreańskiego i powstania 2 państw koreańskich

W1

2.

wojna koreańska i jej skutki

W2

3.

wpływ Stanów Zjednoczonych na politykę koreańską w pierwszych latach po
zakończeniu wojny koreańskiej

W2

4.

okres rządów prezydenta Syngmana Rhee

W1

5.

zamach stanu gen. Park Chung-hee i jego skutki

W1

6.

znaczenie wojny wietnamskiej dla dziejów Korei Południowej

W3

7.

polityka wewnętrzna i zagraniczna Korei Południowej pod rządami gen. Park
Chung-hee

W1

Sylabusy

206 / 514

8.

polityka Korei Południowej względem Korei Północnej

W1

9.

Republika Korei pod rządami prezydentów Chun Doo-hwana i Roh Tae-woo

W1

10.

południowokoreański „cud gospodarczy”

W1

11.

południowokoreańska „Nordpolitik”

W3

12.

przemiany ustrojowe przełomu lat 80. i 90.

W1, W3

13.

emigranci koreańscy w Stanach Zjednoczonych

W1, W2, U1, K1

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

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Egzamin pisemny (należy uzyskać minimum 60% punktów - dodatkowe
zaliczenie na ocenę punkty można uzyskać za aktywność na zajęciach);, obecność na
zajęciach (dopuszczalna jest 1 nieusprawiedliwiona nieobecność)
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Korea Południowa w stosunkach międzynarodowych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Chinami

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNCS.13F0.6048b78ba9d00.22

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 zna i rozumie pozycję Korei Południowej na arenie międzynarodowej. Umie wskazać najważniejsze
czynniki mające wpływ na tę pozycję, a także wskazać możliwe scenariusze jej zmiany w przyszłości.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Student/ka zna i rozumie najważniejsze teorie
związane ze stosunkami międzynarodowymi.

SNC_K1_W01,
SNC_K1_W05,
SNC_K1_W06

zaliczenie na ocenę,
projekt
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W2

Student/ka zna i rozumie uwarunkowania Korei
Południowej na arenie międzynarodowej wynikające
z jej historii oraz czynników kulturowych.

SNC_K1_W01,
SNC_K1_W05,
SNC_K1_W06

zaliczenie na ocenę,
projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student/ka potraﬁ odnieść teorię stosunków
międzynarodowych do sytuacji Korei Południowej.

SNC_K1_U03,
SNC_K1_U06

zaliczenie na ocenę,
projekt

U2

Student/ka potraﬁ wskazać najważniejsze czynniki
wpływające na pozycję Korei Południowej na arenie
międzynarodowej, a także ocenić skalę ich wpływu.

SNC_K1_U03,
SNC_K1_U06

zaliczenie na ocenę,
projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student/ka jest gotowy/a do dalszego pogłębiania
swojej wiedzy dotyczącej Korei Południowej
w stosunkach międzynarodowych.

SNC_K1_K01,
SNC_K1_K03,
SNC_K1_K05

zaliczenie na ocenę,
projekt

K2

Student/ka jest gotowy/a do działania w sposób
przedsiębiorczy spełniając rolę moderatora, animatora
i konsultanta we współpracy międzynarodowej.

SNC_K1_K01,
SNC_K1_K03,
SNC_K1_K05

zaliczenie na ocenę,
projekt

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

20

przygotowanie projektu

20

przygotowanie do testu zaliczeniowego

25

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

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
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1. Podstawowe teorie stosunków międzynarodowych
2. Działania Republiki Korei a teorie stosunków międzynarodowych
3. „Twarda siła” Korei Południowej
1.

4. „Miękka siła” Korei Południowej

W1, W2, U1, U2, K1, K2

5. Korea Południowa a potencjał sharp power
6. Korea Południowa jako państwo średniego rzędu
7. Weak power mentality i bandwagoning

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

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Część wykładowa - zaliczenie pisemne na ocenę, część
zaliczenie na ocenę, projekt warsztatowo-konwersatoryjna – przygotowanie projektu
grupowego.
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Korea Północna - aspekty współczesnej historii
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Chinami

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNCS.13F0.5cd42d2a2f06f.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 wydarzeniami w historii Korei Północnej od momentu jej powstania
do początków XXI w. z uwzględnieniem zarówno problemów wewnętrznych jak i polityki zagranicznej.

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 na temat
najważniejszych wydarzeń z historii Korei Północnej.

SNC_K1_W06

zaliczenie na ocenę
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W2

Student rozumie wpływ czynników ideologicznych
na politykę wewnętrzną i zewnętrzną Korei Północnej.

SNC_K1_W06

zaliczenie na ocenę

W3

Student rozumie znaczenie Korei Północnej w grze
politycznej prowadzonej przez mocarstwa i jej
sąsiadów w epoce Zimnej Wojny oraz współcześnie.

SNC_K1_W06

zaliczenie na ocenę

SNC_K1_U05

zaliczenie na ocenę

SNC_K1_K01

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ wyciągać wnioski z wydarzeń
przeszłych dla analizy współczesnej polityki
prowadzonej przez reżim północnokoreański.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do prowadzenia pogłębionych
studiów nad współczesnymi problemami Korei
Północnej.

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do ćwiczeń

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.

geneza podziału Półwyspu Koreańskiego i powstania 2 państw koreańskich

W1

2.

wojna koreańska i jej skutki

W3

3.

odbudowa zniszczonej Korei Północnej przy udziale innych państw
komunistycznych w tym PRL

W3

4.

znaczenie i rola Komisji Nadzorczej Państw Neutralnych oraz Komisji
Repatriacyjnej Państw Neutralnych w Korei.

W1

5.

ideologia Juche i jej wpływ na politykę wewnętrzną i zagraniczną Korei Północnej

W2

6.

zaangażowanie Korei Północnej we współpracę z państwami Trzeciego Świata

W2

7.

próby zbrojnego zjednoczenia Półwyspu Koreańskiego (tzw. druga wojna
koreańska)

W1

Sylabusy
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8.

współpraca amerykańskiej radykalnej lewicy z Koreą Północną

W2

9.

Stanowisko Korei Północnej względem igrzysk olimpijskich w Seulu

W1

10.

- Korea Północna wobec zakończenia Zimnej Wojny

W3, U1, K1

11.

- Klęska głodu w Korei Północnej w latach 90. i jej skutki

W2

12.

- charakter stosunków Polski z państwami koreańskimi w XXI wieku

W1

13.

Epoka Kim Jong-ila

W1

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

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Zaliczenie egzaminu (minimum 60%, można uzyskać dodatkowe punkty
zaliczenie na ocenę za aktywność na zajęciach); obecność na zajęciach (dopuszczalna jest 1
nieobecność nieusprawiedliwiona)
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Krytyczna analiza dyskursu jako metoda badawcza
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Chinami

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNCS.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.

SNC_K1_W01,
SNC_K1_W05

projekt, prezentacja

W2

Student potraﬁ skutecznie dobrać metodę badawczą
w celu rozwiązywania postawionych problemów.

SNC_K1_W06

projekt, prezentacja

W3

Student potraﬁ zaplanować badania w zakresie
zagadnień dotyczącym krajów Azji z wykorzystanie
krytycznej analizy dyskursu.

SNC_K1_W05,
SNC_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.

SNC_K1_U02,
SNC_K1_U03

projekt, prezentacja

U2

Student posiada umiejętność formułować własne
opinie odnośnie zjawisk zachodzących w Azji
i dobierać krytycznie dane i metody analizy.

SNC_K1_U02,
SNC_K1_U03

projekt, prezentacja

SNC_K1_K02,
SNC_K1_K03

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 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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Kultura kulinarna Dalekiego Wschodu
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Chinami

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNCS.13F0.5cc2edba68fe4.22

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

Wyjaśnienie czym jest kultura kulinarna, w jaki sposób powiązana jest z warunkami życia i jaki daje wgląd
w strukturę społeczną

C2

Ukazanie specyﬁki kultury kulinarnej Chin, jej ciągłości i zmienności w kontekście historycznym

C3

Ukazanie jak na przykładzie kultury kulinarnej można dostrzec procesy zmiany kulturowej, akulturacji, globalizacji
i glokalizacji

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

Podstawowe metody analizy i interpretacji różnych
wytworów kultury społeczeństw azjatyckich

SNC_K1_W01,
SNC_K1_W06

zaliczenie pisemne, esej

W2

Kompleksową naturę dziedzictwa kulturowego Azji,
we wszystkich jego wytworach

SNC_K1_W06

zaliczenie pisemne, esej

W3

Powiązania nauk i dyscyplin umożliwiających studia
nad Azją

SNC_K1_W02,
SNC_K1_W05,
SNC_K1_W06

zaliczenie pisemne, esej

SNC_K1_U03,
SNC_K1_U05

zaliczenie pisemne, esej

SNC_K1_K01,
SNC_K1_K02,
SNC_K1_K03

zaliczenie pisemne, esej

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Rozpoznać wytwory kultury azjatyckiej i interpretować
je szczególnie w oparciu o kluczowe systemy
normatywne konkretnych kultur

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Wykorzystania nabytej wiedzy do organizacji
wydarzeń z zakresu kultury kulinarnej zgodnie
z zasadami chińskiego savoir-vivre'u oraz umie
interpretować znaczenia takich wydarzeń

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

40

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

20

przygotowanie do sprawdzianu

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.

Szkic historii kuchni dalekowschodniej, ze szczególnym uwzględnieniem Chin i
rozwoju historycznego kuchni chińskiej w okresie od neolitu do czasów
współczesnych.

W2, W3

2.

Uwarunkowania naturalne oraz drogi importu produktów spożywczych,
przyprawowych i używkowych, zmiana kultury upraw (z uwzględnieniem nowych
kultywarów i zwierząt hodowlanych) i związanym z tym wzbogacaniem/ubożeniem
kuchni jako szczególnego pola kultury.

W2, W3, U1

Sylabusy
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3.

Wpływ rodzimych (taoizm i tradycyjna medycyna chińska) oraz przybyłych z
zewnątrz (buddyzm i islam) prądów religijno-ideologicznych. Wpływ kultury
zachodniej (zwł. od wieku XIX) i współczesnych mód kulinarnych oraz procesy
globalizacji kultury kulinarnej, w zakresie ogólnoświatowego eksportu („inwazja
chińszyzny”) i importu (McDonalds' w Pekinie), regionalnego (sushi bary na
Tajwanie), i sprzężonych z nimi procesów lokalizacji, tak w zakresie menu jak i roli
społecznej pełnionej przez przemysł żywieniowy.

W1, W2, W3, U1

4.

Elementarne zasady organizacji chińskiego bankietu formalnego

W1, U1, K1

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

konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Dopuszczalne trzy nieobecności w semestrze z powodów dowolnych.
Dodatkowe nieobecności wymagają dodatkowego zaliczenia; więcej
zaliczenie pisemne, esej niż 5 nieobecności powoduje automatyczne i nieodwołalne
niezaliczenie (NZAL). Obowiązkowa obecność na egzaminie lub
oddanie pracy pisemnej w terminie ustalonym.

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; zaliczone kursy: historia Chin, cywilizacja konfucjańska

Sylabusy
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Kultura wizualna Indii i Pakistanu
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Chinami

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNCS.13F0.5cc2edba0fce3.22

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 będzie przekazanie wiedzy dotyczącej tradycji wizualnych na subkontynencie indyjskim (Indie,
Pakistan). Tematyka kursu skoncentrowana będzie wokół pojęcia „kultury wizualnej” rozumianej jako sposób
postrzegania, widzenia i, poprzez to, rozumienia świata – zarówno poprzez twórcę owego dzieła, jak
i oglądającego/widza/uczestnika. Omówione zostaną najważniejsze tradycje i tendencje związane z szeroko
rozumianym „obrazami” – składającymi się na wiele rodzajów sztuk wizualnych, tradycyjnych i nowoczesnych,
popkulturowych. Przyjrzymy się więc obrazowaniu zarówno w malarstwie, teatrze, literaturze, jak i performansie,
graﬃti czy reklamie. Celem będzie wykształcenie umiejętności krytycznej analizy i interpretacji ważniejszych
zjawisk w sztukach wizualnych, poruszania się w obrębie najważniejszych pojęć i zjawisk dotyczących tych sztuk,
a także problematyzowania tematyki obrazu.

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

Ma ogólną wiedzę o kulturze wizualnej subkontynentu
indyjskiego

SNC_K1_W06

zaliczenie pisemne, esej

W2

Posiada wiedzę dotyczącą poszczególnych kierunków,
nurtów, tendencji w sztukach wizualnych Indii
i Pakistanu

SNC_K1_W06

zaliczenie pisemne, esej

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Zna najważniejszych twórców
i najważniejsze/przełomowe dzieła/zjawiska

SNC_K1_U03,
SNC_K1_U06

zaliczenie pisemne, esej

U2

Potraﬁ wskazać wartości obecne w omawianych
dziełach, umieścić je w szerszym kontekście, a także
powiązać ich problematykę z kwestiami społecznopolitycznymi, tendencjami światowymi

SNC_K1_U03,
SNC_K1_U06

zaliczenie pisemne, esej

SNC_K1_K01,
SNC_K1_K05

zaliczenie pisemne, esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Rozumie znaczenie wartości kultury wizualnej
w rejonie subkontynentu indyjskiego

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie eseju

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.

Omówione zostaną najważniejsze tendencje we współczesnej sztuce wizualnej,
umieszczone zarówno w szerszym kontekście (sztuki światowej, estetyki, tła
społeczno-politycznego), jak i w obrębie myśli o obrazie, sposobie patrzenia,
postrzegania.
Uwzględnione zostaną najważniejsze tendencje i nurty w sztuce współczesnej, od
malarstwa poprzez plakat ﬁlmowy i fotograﬁę aż po street art.

W1, W2, U1, U2, K1

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

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

- aktywne uczestnictwo w zajęciach (dopuszczalne 2 nieobecności) zaliczenie pisemne, esej uzyskanie minimum 60% z testu końcowego lub oceny pozytywnej z
pracy pisemnej

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność obowiązkowa

Sylabusy
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Kurs fakultatywny w języku angielskim
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Chinami

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNCS.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 Chinach

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

223 / 514

W1

złożoność zjawisk i procesów społeczno-politycznych
dotyczących relacji między instytucjami życia
społeczno-politycznego w Chinach, a także ich
oddziaływania na świat zewnętrzny

SNC_K1_W01,
SNC_K1_W02,
SNC_K1_W03,
SNC_K1_W04,
SNC_K1_W05,
SNC_K1_W06

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

SNC_K1_U01,
SNC_K1_U02,
SNC_K1_U03,
SNC_K1_U04,
SNC_K1_U06

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

SNC_K1_K01,
SNC_K1_K03,
SNC_K1_K05

prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

rozumieć, analizować oraz interpretować konkretne
zjawiska i procesy społęczno-polityczne w Chinach,
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 Chinach

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 Chinach. 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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Media a polityka w wybranych państwach azjatyckich
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Chinami

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNCS.13F0.603e4bc14918f.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 studentom działania mechanizmów cenzury, autocenzury i wykorzystywania ich jako narzędzi
kontroli społecznej.

C2

Wprowadzenie do sytuacji mediów azjatyckich oraz kryteriów i rankingów wolności mediów.

C3

Zapoznanie studentów z powiązaniem mediów z sytuacją polityczną w wybranych państwach regionu.

C4

Uświadomienie studentom zagrożeń dla dziennikarzy, związanych z sytuacją polityczną, religijną i społeczną
w wybranych państwach azjatyckich.

C5

Przekazanie wiedzy z zakresu ograniczeń dla systemów medialnych związanych z kulturą, religią i specyﬁcznymi
cechami konkretnych społeczeństw.

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 ma podstawową wiedzę o mediach
i cywilizacji medialnej w krajach Azji Wschodniej
i Południowo-Wschodniej.

SNC_K1_W01,
SNC_K1_W03,
SNC_K1_W04

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

W2

Student ma wiedzę o relacjach między strukturami
azjatyckich społeczeństw, między mediami
a instytucjami politycznymi, społecznymi
i kulturowymi w Azji Wschodniej i PołudniowoWschodniej.

SNC_K1_W03,
SNC_K1_W04,
SNC_K1_W06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

U1

Student posiada umiejętność analizowania
i interpretowania konkretnych zjawisk społecznych
związanych z funkcjonowaniem mediów, właściwych
dla danego regionu Azji.

SNC_K1_U01,
SNC_K1_U02,
SNC_K1_U04

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

U2

Student interpretuje wytwory kultury w oparciu
o kluczowe systemy normatywne konkretnych kultur
azjatyckich.

SNC_K1_U01,
SNC_K1_U02,
SNC_K1_U03,
SNC_K1_U04

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

SNC_K1_K01,
SNC_K1_K02,
SNC_K1_K03,
SNC_K1_K04

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student posiada podstawowy zakres kompetencji
komunikacyjnych w celu animowania procesów
rozumienia, dialogu, współpracy i wymiany
międzykulturowej między społeczeństwami Wschodu
i Zachodu.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

analiza i przygotowanie danych

20

analiza źródeł historycznych

10

rozwiązywanie zadań problemowych

10

przygotowanie do testu zaliczeniowego

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.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Mechanizmy cenzury, autocenzury i wykorzystywanie ich jako narzędzi kontroli
społecznej. Sposoby ograniczania wolności słowa, monopolizacja mediów,
propaganda.

W1, W2

2.

Sytuacja ogólna mediów azjatyckich, kryteria wolności mediów i położenie państw
azjatyckich w rankingach wolności mediów.

W1, W2, U1, U2

3.

Media w Korei Północnej jako przykład mediów komunistycznych.

W1, U1, U2

4.

Sytuacja mediów państwowych w Chinach a wyzwania modernizacji i otwarcia
kraju.

W1, W2, U1, U2

5.

Funkcjonowanie Internetu w Chinach.

W1, W2, U1, U2, K1

6.

Kwestie wolności mediów w Hongkongu w odniesieniu do działań ChRL.

W1, W2, U1, U2

7.

Powiązanie ze sferami politycznymi i ograniczanie wolności mediów w Birmie,
Wietnamie, Kambodży i Tajlandii.

W1, W2

8.

Zagadnienia bezpieczeństwa dziennikarzy na przykładzie Filipin, Indii i Malezji.

W1, W2, K1

9.

Wyzwania etniczne i religijne dla mediów na przykładzie Indonezji i Malezji.

W1, W2, U1, U2

10.

Sfery powiązania polityki i specyﬁki kulturowej z funkcjonowaniem mediów w
Japonii.

W1, W2, U1, U2

11.

Media w Korei Południowej - powiązania z polityką i formy autocenzury.

W1, W2, U1, U2

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

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne, zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie w formie pisemnej

Wymagania wstępne i dodatkowe
Kurs obejmuje swoim zakresem tematykę związaną przede wszystkim z państwami Azji Wschodniej i PołudniowoWschodniej.
Obecność obowiązkowa.

Sylabusy
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Metody tłumaczenia japońskich komiksów manga
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Chinami

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNCS.13F0.1587041287.22

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 głównym kursu jest zapoznanie studenta z metodami przekładu japońskich komiksów (manga). Cele
drugorzędne to podniesienie kompetencji językowych oraz kulturoznawczych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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U1

: Student powinien posiadać wiedzę na temat takich
dziedzin jak: charakterystyczne cechy japońskiego
komiksu manga, różnice pomiędzy standardowym
językiem japońskim a tym stosowanym w mangach,
problemy typowe dla tłumaczenia mang, metodologia
tłumaczenia mang, w tym: korzystanie z dostępnych
źródeł językowych, korekta tłumaczeń mang.

SNC_K1_U04

zaliczenie

SNC_K1_K01

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student powinien potraﬁć zastosować nabyte podczas
zajęć umiejętności tłumaczenia komiksów manga,
przygotować się pod względem merytorycznym
i językowym do wykonania tłumaczenia konkretnej
mangi, samodzielnie wykonać tłumaczenie mangi,
wykonać korektę tłumaczenia oraz nałożyć poprawki
zaproponowane przez korektę.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie projektu

60

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.

Przedmiot ma na celu zaznajomienie studentów z metodologią tłumaczenia
japońskich komiksów manga. Manga jest jednym z najbardziej
rozpowszechnionych obecnie wytworów popkultury japońskiej, w związku z czym
również w Polsce rośnie zapotrzebowanie na osoby potraﬁące odpowiednio
przełożyć ten rodzaj publikacji. Mangi charakteryzują się specyﬁcznym językiem i
konstrukcją fabularną, co odróżnia je od standardowych tekstów, z jakimi tłumacz
języka japońskiego spotyka się na co dzień.
Podczas trwania zajęć studenci dowiedzą się, jak powinien przebiegać proces
tłumaczenia mangi oraz jak planować tłumaczenie pod względem stylistyki i
terminologii. W kolejnym etapie podczas zajęć wykonane zostanie przykładowe
tłumaczenie fragmentu mangi, następnie zaś studenci zostaną podzieleni na
grupy, by w nich opracować przekład zadanego fragmentu wybranego tytułu.
Następnie studenci zostaną zaznajomieni z przebiegiem procesu korekty
tłumaczenia, po czym w tych samych grupach wykonają zadanie polegające na
korekcie przekładu wykonanego przez inną grupę. W ostatnim etapie trwania
zajęć uczestnicy nauczą się, jak krytycznie oceniać korektę, jak nakładać
poprawki i jak przygotować ostateczną wersję przekładu.

U1, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, dyskusja, ćwiczenia
przedmiotowe
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia kursu jest : Formy oceny pracy studenta: •
egzaminy semestralne - praktyczne • projekty i ćwiczenia praktyczne •
ocenianie ciągłe Czas oceny pracy studenta: • ocena aktywności podczas
zajęć • ocena ćwiczeń praktycznych wykonywanych podczas zajęć •
egzaminy semestralne – praktyczne; wykonanie ćwiczeń praktycznych w
oparciu o przerobiony materiał

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka japońskiego na poziomie odpowiadającym dwum latom nauki.
Obecność: obowiązkowa (dozwolone dwie nieobecności nieusprawiedliwione).

Sylabusy
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Miecz i łuk. Rozważania o rycerzach oraz rycerskości Europy Zachodniej
i Japonii.
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Chinami

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNCS.13F0.5cd42d1ed0f53.22

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 poszerzenie wiadomości studentów z zakresu szeroko rozumianej sztuki wojennej oraz wartości
wyznawanych przez ludzi wojny dwóch znanych kręgów kulturowych - Europy Zachodniej i Japonii

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 uzyskuje podstawową wiedzę o historii
rycerzy europejskich i japońskich samurajów oraz
potraﬁ wymienić najważniejsze dla danych kultur
rodzaje uzbrojenia, organizację wojskową i stosowaną
taktykę. Ma świadomość złożonego
i wieloaspektowego charakteru kultury militarnej
w danych kulturach, potraﬁ analizować wpływ
czynników, które miały charakter formatywny dla
ukształtowania się konkretnych tradycji wojskowych
w poszczególnych rejonach świata. Posiada
podstawową wiedzę o zasadach etycznych, które
promowano wśród ludzi wojny w Europie Zachodniej
i Japonii. Ma wiedzę o procesach zmiany tych
systemów wartości oraz przemianach związanych
z miejscem ludzi wojny w strukturze społecznej
zbiorowości, do których należeli.

SNC_K1_W03,
SNC_K1_W06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

SNC_K1_U01,
SNC_K1_U04,
SNC_K1_U06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

SNC_K1_K01,
SNC_K1_K02,
SNC_K1_K05

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ analizować zjawiska kulturowe
i społeczne specyﬁczne dla wojowników
z poszczególnych kultur. Ma kompetencje
umożliwiające rozpoznanie wpływów sztuk walki
i tradycji wojskowych omówionych krajów
na współczesną kulturę i kulturę popularną. Jest
w stanie wizualnie rozróżniać rycerzy i samurajów.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów wykorzystać wiedzę teoretyczną
do samodzielnej analizy wybranych zjawisk
kulturowych związanych ze sztuką wojenną Japonii
i Europy. Potraﬁ wymienić najważniejsze cechy
różnicujące wojowników Azji od ludzi wojny z krajów
Europy.

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do egzaminu

45

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

44

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 przedstawiona zostanie historia europejskiego rycerstwa oraz
japońskich samurajów z uwzględnieniem tradycji wojennych poprzedzających je
kultur. Zaprezentowane zostanie uzbrojenie, wygląd, styl życia oraz sposoby walki
rycerzy i samurajów. Ponadto omówione zostaną kwestie ethosu oraz podejście do
zjawiska wojny w tych dwu kulturach. Celem zajęć jest poszerzenie wiadomości
studentów z zakresu szeroko rozumianej sztuki wojennej oraz wartości
wyznawanych przez ludzi wojny.
Zagadnienia:
1. Sztuka wojenna w Europie – starożytność i wczesne średniowiecze
2. Narodziny rycerstwa
3. Uzbrojenie rycerstwa
4. Metody walki w średniowiecznej Europie

1.

W1, U1, K1
5. Sztuka oblężnicza i zamki Europy
6. Rycerskość
7. Sztuka wojenna w Azji – starożytne Chiny
8. Narodziny samurajów
9. Uzbrojenie samurajów
10. Metody walki w średniowiecznej Japonii
11. Bushidō
12. Kobiety-wojowniczki
13. Wojownicy we współczesnej kulturze popularnej

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, Prezentacja artefaktów
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne, zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Egzamin pisemny

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak. Obecność na zajęciach nie jest wymagana, choć jest zalecana.

Sylabusy
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Migracje - problematyka Azji Południowej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Chinami

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNCS.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 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 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.

SNC_K1_W06

zaliczenie na ocenę

SNC_K1_U05

zaliczenie na ocenę

SNC_K1_K02

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
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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:
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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Mniejszości narodowe i grupy etniczne Chin
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Chinami

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNCS.13F0.603e4dba1bf44.22

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

Zaznajomienie studentów z historią pochodzenia mniejszości we współczesnych Chinach i ich miejsca w koncepcji
świata w Chinach tradycyjnych

C2

Objaśnienie problemów jakie wiążą się z oﬁcjalną klasyﬁkacją mniejszości chińskich i tzw. zjawiskiem
"minzuizacji"

C3

Zaznajomienie studentów z obecną sytuacją językową, polityczną, religijna, edukacyjną itp. mniejszości w ChRL

C4

Ukazanie na przykładach zróżnicowania etnicznego w Chinach i specyﬁki tego zróżnicowania w różnych
pogranicznych obszarach tego kraju

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 rozumie pochodzenie dzisiejszych 55
mniejszości chińskich, pojmuje złożoność sytuacji
językowej i religijnej w Chinach, zdaje sobie sprawę
z charakteru relacji między państwem chińskim
a mniejszościami, wie jakie czynniki (w szczególności
historyczne i międzynarodowe) wpływają
na kształtowanie się polityki chińskiej wobec
mniejszości

SNC_K1_W01,
SNC_K1_W03,
SNC_K1_W05,
SNC_K1_W06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

SNC_K1_U01,
SNC_K1_U02,
SNC_K1_U04,
SNC_K1_U05

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

SNC_K1_K01,
SNC_K1_K02,
SNC_K1_K03

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ rozróżnić między grupą etniczną
a "shaoshu minzu", analizować teksty opisujące
mniejszości ze szczególnym uwzględnieniem
oﬁcjalnego dyskursu ChRL; poddawać je
merytorycznej krytyce; potraﬁ wskazać i objaśnić
źródła konﬂiktów etnicznych w Chinach

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów do nawiązania dialogu
międzykulturowego z przedstawicielami mniejszości
chińskich, oraz organizacji zajmujących się ochroną
mniejszości na forum międzynarodowym, potraﬁ
dostrzec możliwe problemy i starać się je rozwiązać,
w szczególności przez doskonalenie własnych
umiejętności analizy sytuacji i wytworów kulturowych

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do ćwiczeń

20

przygotowanie do egzaminu

20

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

239 / 514

1. Co to jest "mniejszość narodowa" kontekście chińskim? Deﬁnicje pojęć:
mniejszość, grupa etniczna, minzu, shaoshu minzu, zhonghua, zhonguoren itp.
2. Pochodzenie mniejszości w Chinach. Historia kontaktów z obcymi. Określenie
większości/mniejszości w Chinach.
3. Projekty cywilizacyjne w Chinach: asymilacja i akulturacja. Pojęcie "projektu
cywilizacyjnego" i związnego z nim układu "centrum-peryferie"; konfucjański i
komunistyczny projekt cywilizacyjny.
4. Polityka Chin imperialnych wobec mniejszości. Przejście od imperium do
państwa narodowego i tego konsekwencje.
5. Projekt identyﬁkacji mniejszości. Skąd wzięła się "magiczna liczba" 55
mniejszości" Stna chińskich badań nad mniejszościami.
6. Sytuacja językowa w Chinach. Polityka językowa. Grupy językowe w Chinach;
język oﬁacjalny a języki mniejszości. Szkolnictwo mniejszości.

1.

W1, U1, K1

7. Religie mniejszości. Hui jako mniejszość religijna. Mniejszościowa polityka
religijna jako warinat ogólnochińskiej polityki religijnej.
8. Reprezentacja i samoreprezentacja mniejszości. Badania nad mniejszościami;
tożsamość mniejszości – przejście od tożsamości etnicznej do tożsamości opartej
na minzu.
9. Prawa polityczne mniejszości. Współczesna politycka Republiki Chińskiej i
Chińskiej Republiki Ludowej wobec mniejszości.
10. Problemy mniejszości Zagrożenia dla bytu biologicznego i kulturowego
mniejszości narodowych. Konskekwencje rozwoju ekonomicznego i nowej
państwowości.
11. Omówienie grup mniejszościowych regionami: północny-wschód, Xinjiang,
Tybet, południowy-zachód

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

konwersatorium

Formy zaliczenia

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

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. Napisanie
pisemnego zaliczenia na ocenę w postaci odpowiedzi na
pytania otwarte lub zamknięte.

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 i geograﬁ Chin i krajów sąsiadujących
w stopniu podstawowym

Sylabusy
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Morski jedwabny szlak w perspektywie historycznej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Chinami

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNCS.13F0.60472b13d6bf5.22

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 podstawowymi wiadomościami na temat sztuki żeglarskiej i historii
żeglugi oraz związek tejże z rozwojem gospodarczym, prestiżem i władzą

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 wyniku przeprowadzonych zajęć student uzyskuje
podstawową wiedzę o akwenach oceanicznych
i niebezpieczeństwach żeglugi pełnomorskiej oraz
potraﬁ prześledzić najważniejsze zmiany
konstrukcyjne w jednostkach pływających i metodach
nawigacji stosowanych przez żeglarzy Europy i Azji

SNC_K1_W02,
SNC_K1_W03,
SNC_K1_W04,
SNC_K1_W06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

SNC_K1_U02,
SNC_K1_U04

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Ma umiejętność analizowania zjawisk kulturowych
i społecznych specyﬁcznych dla kultur morskich
poszczególnych krajów, ma kompetencje
SNC_K1_K01,
umożliwiające rozpoznanie wpływów europejskich
SNC_K1_K02
na żeglugę innych kręgów kulturowych i jest w stanie
wizualnie rozróżniać najważniejsze jednostki plywające
Europy i Azji.

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ analizować czynniki, które miały
charakter formatywny dla konkretnych tradycji
morskich w poszczególnych rejonach świata

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

uczestnictwo w egzaminie

1

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

30

poznanie terminologii obcojęzycznej

5

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

24

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 przedstawiony zostanie zarys rozwoju żeglugi pełnomorskiej od
czasów antycznych do współczesności, gdy wraz z rozwojem możliwości
żeglugowych jednostek pływających i poszerzaniem wiedzy żeglarskiej rosły
dystanse pokonywane przez ludzi morza, a obok handlu kwitło piractwo. Celem
zajęć jest poszerzenie wiedzy studentów z zakresu szeroko rozumianej sztuki
żeglarskiej i zwrócenie uwagi na związek podróży morskich z rozwojem
gospodarczym, prestiżem i władzą. Szczególna uwaga poświęcona zostanie
krajom Europy i Azji.
Zagadnienia:

1.

1.

Niebezpieczeństwa żeglugi pełnomorskiej

2.

Rozwój jednostek pływających

3.

Żeglarze czasów antycznych

4.

Chińskie wynalazki

5.

Europejczycy odkrywają świat

6.

Żądza towarów rzadkich

7.

Korsarze i piraci

8.

Żeglarze Pacyﬁku

9.

Złota era żaglowców

10.

Potęga ognia i stali

W1, U1, K1

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

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne, zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Egzamin pisemny

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak. Obecność na zajęciach nie jest wymagana, choć jest zalecana.

Sylabusy
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Motywy indyjskie w kulturze koreańskiej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Chinami

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNCS.13F0.5ce405779dde3.22

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 obecnością motywów i wątków indyjskich w kulturze koreańskiej (na
wybranych przykładach), a także przekazanie słuchaczom wiedzy z zakresu indyjsko-koreańskich kontaktów
kulturowych i uświadomienie słuchaczom tak różnic, jak i podobieństw pomiędzy dwiema azjatyckimi
cywilizacjami.

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 świadomość kompleksowej natury
dziedzictwa kulturowego Azji Południowej,
we wszystkich jego wytworach.

SNC_K1_W05

esej, prezentacja

W2

student zna epoki rozwoju historycznego, istotne
zdarzenia i zabytki oraz charakterystykę ﬁzycznogeograﬁczną regionów.

SNC_K1_W04,
SNC_K1_W05,
SNC_K1_W06

esej, prezentacja

U1

rozpoznać wytwory kultury azjatyckiej i interpretuje je
szczególnie w oparciu o kluczowe systemy
normatywne konkretnych kultur.

SNC_K1_U02,
SNC_K1_U04,
SNC_K1_U05,
SNC_K1_U06

esej, prezentacja

U2

komunikatywnie przekazać swoją wiedzę słuchaczom,
wykazuje samodzielność myślenia, potraﬁ zachęcić
do pogłębiania wiedzy dotyczącej prezentowanego
zagadnienia.

SNC_K1_U02,
SNC_K1_U04,
SNC_K1_U05,
SNC_K1_U06

esej, prezentacja

SNC_K1_K04,
SNC_K1_K05

esej, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

student jest przygotowany do samodzielnego
wyszukiwania, krytycznej oceny, analizowania
i wykorzystania informacji płynącej z różnych źródeł,
a także ich prezentowania na szerszym forum.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

20

przygotowanie projektu

60

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.

Zakres tematyczny kursu:
- uwarunkowania i cechy specyﬁczne kultury indyjskiej
- uwarunkowania i cechy specyﬁczne kultury koreańskiej
- indyjsko-koreańskie kontakty kulturowe
- znaki i symbole o rodowodzie indyjskim obecne w kulturze koreańskiej
- wpływy indyjskie w architekturze, rzeźbie i malarstwie koreańskim
- świadomość obecności motywów indyjskich w społeczeństwie koreańskim
- motywy indyjskie w koreańskiej sztuce współczesnej i kulturze popularnej

W1, W2, U1, U2, K1

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

Formy zaliczenia
esej, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Uczestnictwo w wykładach, aktywny udział w dyskusjach, przygotowanie
prezentacji lub/i pracy pisemnej. Ocena końcowa wyliczana na podstawie
średniej.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawowa znajomość cywilizacji indyjskiej; konieczność aktywnego udziału w zajęciach

Sylabusy
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Nacjonalizmy a integracja w regionie ASEAN
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Chinami

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNCS.13F0.6040f2347e1ba.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 procesami integracyjnymi w państwach Azji Południowo-Wschodniej z uwzględnieniem
specyﬁki tych państw.

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 procesy integracyjne
zachodzące w państwach Azji Południowo-Wschodniej

SNC_K1_W06

esej, prezentacja
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W2

Student zna i rozumie strukturę organizacji ASEAN.

SNC_K1_W06

esej, prezentacja

W3

Student zna i rozumiemy wymiar historyczny,
gospodarczy i polityczny procesów integracyjnych
w państwach Azji Południowo-Wschodniej.

SNC_K1_W06

esej, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ zidentyﬁkować działania integracyjne
w polityce państw Azji Południowo-Wschodniej.

SNC_K1_U01

esej, prezentacja

U2

Student potraﬁ ocenić procesy integracyjne
zachodzące w wymiarze gospodarczym i politycznym
w państwach Azji Południowo-Wschodniej.

SNC_K1_U02

esej, prezentacja

SNC_K1_K01

esej, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do analizy relacji zachodzących
pomiędzy państwami Azji Południowo-Wschodniej
w zakresie zachodzących procesów integracyjnych.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

analiza problemu

30

przygotowanie eseju

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. Nacjonalizmy a integracja w regionie ASEAN:
Blok: wymiar historyczno-ustrojowy
Musi za każdym razem dawać wiele do myślenia obserwacja, że określone
zjawiska bądź procesy społeczne, polityczne i gospodarcze mają miejsce
niezależnie od szerokości geograﬁcznej i/lub historycznie ukształtowanej
przynależności kulturowej. Takim przypadkiem jest tu bezsprzecznie
występowanie w różnych częściach świata zarówno nacjonalizmu jak i
integrowania się państw. Konieczne jest jednak zarazem i takie jeszcze inne
wskazanie, że aczkolwiek oba wymienione fenomeny polityczne nie przedstawiają
sobą typowej antynomii epistemicznej, to jednak pozostając w ścisłym związku
przyczynowo-skutkowym przedstawiają dwa przeciwstawne ustrojowo modele
realizowania przez państwa ich wytyczonych celów.

1.

W1, W2, W3, U1, U2, K1

2. Nacjonalizmy a integracja w regionie ASEAN:
Blok: wymiar gospodarczy
Uchodzi za fakt bezsporny w literaturze przedmiotu, że u podłoża zrzeszania się
państw w epoce nowożytnej leży postępujący proces globalizacji. Jej wymiar
ekonomiczny udowadnia bowiem, że forsowanie polityki autarkii gospodarczej w
danym państwie przynosi obecnie tylko ten jeden skutek, iż prowadzi do
poważnego osłabienia państwa, a w dalszej konsekwencji do zubożenia
społeczeństwa. Tymczasem integracja gospodarcza w odniesieniu do
integrujących się państw potwierdza z kolei słuszność prawa ﬁzyki, które tutaj
traktujemy jako pars pro toto wyjaśnienia analizowanego procesu, tego
mianowicie, że w naczyniach połączonych ciecz utrzymuje się na tym samym
poziomie.

2.

W1, W2, W3, U1, U2, K1

Nacjonalizmy a integracja w regionie ASEAN:
Blok: wymiar społeczno-polityczny
Drugą stronę medalu ekonomicznych wysiłków integracyjnych stanowi ich odbiór
w świadomości społecznej i przestrzeni publicznej. Już to jako proste
odwzorowanie wzrostu gospodarczego, a więc odnotowanie spadku bezrobocia
bądź występowania niskiej inﬂacji w indeksach oceny zadowolenia społecznego;
już to jednak jako zmiany o charakterze socjologicznym, a więc dotyczące postaw
i zachowania się społeczeństwa w zakresie tytułowych przeobrażeń, a które mogą
się odznaczać albo wzrostem postaw nacjonalistycznych, albo przybraniem na sile
otwartości społeczeństwa. Aczkolwiek nie są to w tym przypadku jedyne reakcje
społeczne, pozostają one jednak wysoce charakterystyczne dla związanych z nimi
przekształceń politycznych. Trudno bowiem o lepszy, bardziej wyraźny probierz
wpływu tych zmian na życie społeczne, aniżeli według wskaźników przykładowo
wolności słowa, niezależności mediów, wolności religii, zgromadzeń i manifestacji,
czy też trwałości funkcjonowania systemu wielopartyjnego.

3.

W1, W2, W3, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, rozwiązywanie zadań
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
esej, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem uzyskania zaliczenia na ocenę jest przedstawienie w formie
(a) prezentacji lub (b) eseju zagadnienia, które pozostaje w
merytorycznym związku z problematyką tego kursu.
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Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Non-verbal message in the political activity of women in China and India
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Chinami

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNCS.13F0.62050242d5dca.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

Celem jest zapoznanie studentów z wybranymi sposobami komunikacji pozawerbalnej, obecnymi w działalności
politycznej kobiet w Chinach i Indiach.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Ma wiedzę na temat komunikacji pozawerbalnej
w Chinach i Indiach.

SNC_K1_W01,
SNC_K1_W03,
SNC_K1_W06

zaliczenie pisemne
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W2

Zna symbolikę kolorów i motywów z terenu Chin
i Indii.

SNC_K1_W03,
SNC_K1_W06

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Potraﬁ rozpoznać i nazwać podstawowe rodzaje
tradycyjnego ubioru na terenie Chin i Indii.

SNC_K1_U01,
SNC_K1_U05,
SNC_K1_U06

zaliczenie pisemne

U2

Potraﬁ umieścić zdobyte informacje w szerszym
kontekście przemian społecznych i politycznych.

SNC_K1_U01,
SNC_K1_U05,
SNC_K1_U06

zaliczenie pisemne

SNC_K1_K01,
SNC_K1_K05

zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Potraﬁ wykorzystać wiedzę w praktyce analizując
problem i dokonując krytycznej analizy źródeł.

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie do egzaminu

50

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.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Cesarzowa wdowa Cixi i zmieniająca się rola fryzury liangbatou.

W1, U1, U2

2.

Song Meiling - twarz Republiki Chińskiej

W1, W2, U1, U2, K1

3.

Qipao Wang Guangmei.

W1, W2, U1, U2, K1

4.

Rewolucyjna towarzyszka Jiang Qing.

W1, W2, U1, U2, K1

5.

Wiele twarzy Song Qingling.

W1, W2, U1, U2, K1

6.

Liu Yongqing jako zagubiony symbol starych Chin.

W1, W2, U1, U2, K1

7.

Peng Liyuan - kobieta nowych Chin.

W1, W2, U1, U2, K1

8.

Indira Gandhi jako Matka India.

W1, W2, U1, U2, K1

9.

Sonia Gandhi doskonali imitację.

W1, W2, U1, U2, K1

Sylabusy
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10.

Priyanka Vadra i wizerunek wskrzeszonej tygrysicy.

W1, W2, U1, U2, K1

11.

Jayalalithaa Jayaraman - od gwizdy ﬁlmowej do polityczki.

W1, W2, U1, U2, K1

12.

Salwar kamizy Mehbooby Mufti Sayeed.

W1, W2, U1, U2, 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 na podstawie egzaminu końcowego, uzyskanie
zaliczenie pisemne przynajmniej 60% z egzaminu, obecność (możliwe 2 nieobecności) i
aktywność na zajęciach.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Język angielski na poziomie B2, umożliwiający uczestnictwo w zajęciach.

Sylabusy
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Oblicza konﬂiktów zbrojnych na Dalekim Wschodzie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Chinami

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNCS.13F0.5cd42cd2cb7dc.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 Dalekim
Wschodzie oraz podstawami teorii sztuki wojennej, ukazanie studentom złożoności uwarunkowań konﬂiktów
zbrojnych, kształtowanie u studentów krytycznego podejścia do bieżących przekazów medialnych i analiz,
wyrobienie umiejętności formułowania przez studenta własnych opinii na temat różnych aspektów źródeł,
przebiegu i skutków konﬂiktów zbrojnych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

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

SNC_K1_W01,
SNC_K1_W02,
SNC_K1_W03,
SNC_K1_W04,
SNC_K1_W05,
SNC_K1_W06

zaliczenie ustne

W2

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

SNC_K1_W01,
SNC_K1_W02,
SNC_K1_W03,
SNC_K1_W04,
SNC_K1_W05,
SNC_K1_W06

zaliczenie ustne

W3

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

SNC_K1_W01,
SNC_K1_W02,
SNC_K1_W03,
SNC_K1_W04,
SNC_K1_W05,
SNC_K1_W06

zaliczenie ustne

U1

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

SNC_K1_U01,
SNC_K1_U02,
SNC_K1_U03,
SNC_K1_U04

zaliczenie ustne

U2

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

SNC_K1_U01,
SNC_K1_U02,
SNC_K1_U03,
SNC_K1_U04

zaliczenie ustne

U3

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

SNC_K1_U01,
SNC_K1_U02,
SNC_K1_U03,
SNC_K1_U04

zaliczenie ustne

SNC_K1_K01,
SNC_K1_K02,
SNC_K1_K03,
SNC_K1_K04

zaliczenie ustne

W1

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

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

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

przygotowanie do egzaminu

30

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.

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

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
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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Obraz społeczeństwa japońskiego w animie "Neon Genesis Evangelion"
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Chinami

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNCS.13F0.6038b0bb81b16.22

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

Przeanalizowanie obrazu społeczeństwa japońskiego w anime "Neon Genesis Evangelion" (seria TV, ﬁlmy
kinowe). Seria ta wywarła ogromny wpływ na japońską popkulturę, ale i społeczeństwo, do dziś ciesząc się
statusem tworu kultowego. Twórcy w sposób kompleksowy i trafny ukazali problemy trawiące japońskie
społeczeństwo, tak w latach dziewięćdziesiątych (seria TV), jak i późniejszych (nowe ﬁlmy kinowe).
Przeanalizowanie tekstów popkultury należących do tej franczyzy pozwoli na zarysowanie obrazu społeczeństwa
japońskiego, widzianego oczyma twórców (w tym reżysera Hideakiego Anno, dla którego twórczość związana
z NGE była w pewnym sensie częścią walki ze stanami depresyjnymi).

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 problemy dotyczące
współczesnego społeczeństwa japońskiego i to, w jaki
sposób są przedstawiane w tekstach popkultury.

SNC_K1_W01,
SNC_K1_W06

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę,
projekt

SNC_K1_K01,
SNC_K1_K05

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę,
projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do analizowania obrazów
społeczeństwa japońskiego na podstawie ich
przedstawień w tekstach popkultury.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

analiza problemu

30

przygotowanie do zajęć

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
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Tematyka poruszana podczas zajęć obejmuje taka zagadnienia jak:
- Analiza poszczególnych odcinków serii TV anime "Neon Genesis Evangelion"
- Analiza ﬁlmów kinowych NGE ("End of Evangelion", "Death and Rebirth")
- Analiza nowych ﬁlmów kinowych NGE (z serii "Rebuild")
1.

- Analiza obrazów społeczeństwa japońskiego przedstawionych w poszczególnych
odsłonach serii

W1, K1

- Analiza problemów społecznych społeczeństwa japońskiego przedstawionych w
poszczególnych odsłonach serii
- Analiza strony językowej - dialogi i monologi jako sposób wyrażania siebie w
społeczeństwie
- Analiza psychologiczna i emotywna zachowań bohaterów w kontekście
społecznym

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

Formy zaliczenia
zaliczenie ustne, zaliczenie na
ocenę, projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność, aktywność podczas zajęć, wykonywanie
zadań domowych. Wykonanie projektu zaliczeniowego
(analiza wybranego problemu przedstawionego w NGE).

Wymagania wstępne i dodatkowe
znajomość języka japońskiego na poziomie średniozaawansowanym

Sylabusy
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Od energetyki i demograﬁi po wyzwania militarne państw azjatyckich
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Chinami

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNCS.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.

SNC_K1_W01

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.

SNC_K1_W02

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.

SNC_K1_U04

esej

U2

Student potraﬁ analizować i diagnozować stany
państw oraz możliwości ich rozwoju gospodarczego
i budować ich prognozy rozwojowe.

SNC_K1_U03

esej

SNC_K1_K01

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 nad Chinami

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNCS.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.

SNC_K1_W02

zaliczenie pisemne,
prezentacja

SNC_K1_U02

zaliczenie pisemne,
prezentacja

SNC_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

25

przygotowanie prezentacji multimedialnej

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

25

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.

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 oraz
uzyskanie pozytywnej oceny z zaliczenia końcowego.
Zaliczenie końcowe przeprowadzane jest w formie pisemnej
(test).

Wymagania wstępne i dodatkowe
Dopuszczalne dwie nieusprawiedliwone nieobecności.

Sylabusy
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Political Analysis and Forecasting in Asian Context
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Chinami

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNCS.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

SNC_K1_W03

projekt

W2

Rozumienie osądu i decydowania politycznego

SNC_K1_W06

projekt

SNC_K1_U02,
SNC_K1_U03,
SNC_K1_U06

wyniki badań

SNC_K1_K03,
SNC_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

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
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 energetyczna i ekologiczna Chin
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Chinami

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNCS.13F0.5cd42cfab8133.22

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 przedstawienie głównych kierunków polityki energetycznej Chin.

C2

Analiza polityki klimatyczno-środowiskowej Chin w zakresie planowania, implementacji i oceny działań.

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 i zna podstawową
terminologię z zakresu polityki i gospodarki, oraz
potraﬁ określić jej miejsce w obrębie nauk
społecznych.

SNC_K1_W01,
SNC_K1_W02,
SNC_K1_W03,
SNC_K1_W06

zaliczenie pisemne,
prezentacja

W2

Potraﬁ deﬁniować główne pojęcia dotyczące polityki
energetycznej i ekologicznej Chin w wymiarach.

SNC_K1_W01,
SNC_K1_W03,
SNC_K1_W04

zaliczenie pisemne,
prezentacja

W3

Ma pogłębioną wiedzą dotyczącą metod i technik
badawczych oraz narzędzi stosowanych w obszarze
bezpieczeństwa, głównie bezpieczeństwa
energetycznego i ekologicznego.

SNC_K1_W05

zaliczenie pisemne,
prezentacja

SNC_K1_U01,
SNC_K1_U02,
SNC_K1_U03,
SNC_K1_U04

zaliczenie pisemne,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Posiada umiejętność analizowania i prognozowania
założeń związanych z prowadzeniem polityki
energetycznej i ekologicznej przez Chiny.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Potraﬁ myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
spełniając rolę moderatora lub konsultanta w dyskusji
dotyczącej polityki energetycznej i ekologicznej.

SNC_K1_K04

zaliczenie pisemne,
prezentacja

K2

Potraﬁ przygotować projekt związany z problematyką
polityki energetycznej i ekologicznej.

SNC_K1_K02,
SNC_K1_K04

zaliczenie pisemne,
prezentacja

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

30

przygotowanie do egzaminu

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.

Polityka a bezpieczeństwo państwa – istota i typologie, środki, metody polityki
bezpieczeństwa państwa

W1, W2, W3, U1, K1, K2

2.

Polityka energetyczna a bezpieczeństwo energetyczne – deﬁnicje, zagrożenia i
wyzwania
Polityka ekologiczna a bezpieczeństwo ekologiczne– deﬁnicje, systemy
zarządzania środowiskowego, zmiany klimatyczne a bezpieczeństwo narodowe

W1, W2, W3, U1, K1, K2

3.

Zasada zrównoważonego rozwoju w świetle polityki energetycznej i ekologicznej
państwa

W1, W2, W3, U1, K1, K2

4.

Polityka energetyczna Chin
Ramy instytucjonalno-prawne
Podmioty polityki energetycznej

W1, W2, W3, U1, K1, K2

5.

Zewnętrzny wymiar polityki energetycznej Chin, cele i środki dyplomacji
energetycznej
Bezpieczeństwo dostaw energii

W1, W2, W3, U1, K1, K2

6.

Baza surowców energetycznych
Struktura energetyczna w Chinach
Efektywność energetyczna
Projekty badawcze, rozwojowe i pokazowe

W1, W2, W3, U1, K1, K2

7.

Sektor węglowy

W1, W2, W3, U1, K1, K2

8.

Sektor naftowy
Sektor gazowy
Sektor jądrowy

W1, W2, W3, U1, K1, K2

9.

Odnawialne źródła energii

W1, W2, W3, U1, K1, K2

10.

Zależność importowa i ochrona tras przesyłu energii
Międzynarodowa współpraca w sferze energii

W1, W2, W3, U1, K1, K2

11.

Ochrona środowiska
Podstawy prawne
Zasoby przyrody a rozwój gospodarczy
Zrównoważone zarządzanie gospodarką leśną

W1, W2, W3, U1, K1, K2

Zanieczyszczenia powietrza, gleb, wód
12.

W1, W2, W3, U1, K1, K2
Społeczne i ekonomiczne koszty zanieczyszczeń środowiskowych

13.

14.

Działania na rzecz ochrony środowiska
Edukacja ekologiczna
Gospodarka odpadami
Ramy polityki energetyczno-klimatycznej w średniej i długookresowej
perspektywie

W1, W2, W3, U1, K1, K2

W1, W2, W3, U1, K1, K2

Zobowiązanie Chin do osiągnięcia neutralności węglowej w 2060 r.
Współpraca międzynarodowa Chin w zakresie środowiska
15.

Chiny wobec międzynarodowego reżimu zmian klimatu

W1, W2, W3, U1, K1, K2

Zielony Jedwabny Szlak

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, analiza przypadków

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z
zaliczenie pisemne, prezentacja egzaminu końcowego oraz przygotowanie prezentacji w
trakcie zajęć.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak wymagań wstępnych.

Sylabusy
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Polityka i politycy w Japonii
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Chinami

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNCS.13F0.5cd42d1dc8818.22

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

Uzyskanie wiedzy na temat systemu politycznego Japonii

C2

Nabycie umiejętności w zakresie identyﬁkowania poszczególnych stopni kampanii wybroczej

C3

Uzyskanie wiedzy na temat wpływu prywatnych relacji na kariery poszczególnych polityków

C4

Uzyskanie podstawowej wiedzy na temat polityki bezpieczeństwa, polityki gospodarczej i polityki pamięci

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 systemu
politycznego Japonii

SNC_K1_W06

esej, prezentacja

W2

Student ma podstawową wiedzę na temat klanów
politycznych Japonii

SNC_K1_W06

esej, prezentacja

W3

Student posiada wiedzę na temat systemu
bezpieczeństwa Japonii

SNC_K1_W02

esej

W4

Student rozumie rolę rodzimych korporacji w systemie
politycznym Japonii

SNC_K1_W04

esej

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ analizować wybrane fragmenty ustaw
dla celów analizy polityki wewnętrznej Japonii

SNC_K1_U01

esej

U2

Student potraﬁ interpretować zjawiska polityczne
w Japonii

SNC_K1_U03

esej, prezentacja

U3

Student potraﬁ wykazać zależności między polityką
zagraniczną a polityką wewnętrzną państwa

SNC_K1_U02,
SNC_K1_U03

esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do interpretacji zachowań
politycznych z uwzględnieniem specyﬁki japońskiej
polityki

SNC_K1_K01

esej, prezentacja

K2

Student rozumie potrzebę posiadania podstawowej
wiedzy w zakresie japońskiej polityki dla celów
pogłębiania wiedzy w dziedzinie nauk społecznych

SNC_K1_K01

esej, prezentacja

K3

Student jest gotów do konsultacji w dziedzinie
bezpieczeństwa i współpracy gospodarczej pomiędzy
Japonią a pozostałymi krajami regionu

SNC_K1_K03

esej, prezentacja

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

15

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie pracy semestralnej

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.

System polityczny Japonii - wprowadzenie

W1, K2

2.

Konstytucja Japonii jako wyznacznik parlamentarnego systemu rządów

W1, U1, K1

3.

Kampania wyborcza i system wyborczy

W1, W4, U2, K2

4.

Elity polityczne i system protekcji

W2, W4, U2, K1

5.

Japońscy premierzy i ich rola w systemie politycznym państwa

W1, W2, U1, K2

6.

Polityka gospodarcza po II wojnie światowej

W1, W4, U2, K1, K3

7.

Polityka bezpieczeństwa w XXI wieku

W1, W3, U1, U3, K2, K3

8.

Polityka pamięci po 1945 roku

W1, U2, U3, K2, K3

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

Sylabusy

Formy zaliczenia
esej, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Dozwolone nieobecności: 2, złożenie eseju na ostatnich zajęciach,
prezentacja multimedialna na zadany przez nauczyciela temat
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Polityka i społeczeństwo Tajlandii, Laosu, Kambodży
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Chinami

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNCS.13F0.603e3ca313487.22

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

Wykształcenie u studentów wyspecjalizowanej wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie zintegrowanej
problematyki współczesnego zglobalizowanego świata. Kurs umożliwiają zdobycie poszerzonej wiedzy odnoszącej
się do zagadnień kulturowych, politycznych i gospodarczych państw TKLiB

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 różnego rodzaju strukturach
i instytucjach społecznych w Azji

SNC_K1_W06

zaliczenie na ocenę
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Umiejętności – Student potraﬁ:
Posiada umiejętność rozpoznania i wykorzystania
wiedzy teoretycznej do samodzielnej i krytycznej
analizy rzeczywistości

U1

SNC_K1_U06

zaliczenie na ocenę

SNC_K1_K05

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
Potraﬁ prognozować procesy społeczne
z uwzględnieniem zjawisk politycznych,
ekonomicznych i demograﬁcznych wpływających
na doświadczenia człowieka w dobie globalizacji

K1

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

analiza źródeł historycznych

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.

Wykształcenie u studentów wyspecjalizowanej wiedzy, umiejętności i kompetencji
w zakresie zintegrowanej problematyki współczesnego zglobalizowanego świata.
Kurs umożliwiają zdobycie poszerzonej wiedzy odnoszącej się do zagadnień
kulturowych, politycznych i gospodarczych Birmy, Tajlandii, Kambodży i Laosu

W1, U1, K1

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

konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Obowiązkowa obecność na egzaminie w terminie ustalonym; wyjątki
uwzględniane według przepisów ogólnych Regulaminu Studiów UJ.
zaliczenie na ocenę
Egzamin pisemny, zawierający pytania zamknięte i otwarte; do zaliczenia
konieczne ponad 50% możliwych do uzyskania punktów

Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawowa znajomość historii

Sylabusy
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Polityka regionalna Chin
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Chinami

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNCS.13F0.603e4742cedee.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 modelu polityki rozwoju regionalnego Chińskiej Republiki Ludowej.

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 wyzwania i rozwiązania
systemowe w zakresie polityki rozwoju regionalnego
Chin

SNC_K1_W03,
SNC_K1_W04

zaliczenie pisemne
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Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ identyﬁkować problemy i rozwiązania
systemowe polityki regionalnej Chin

SNC_K1_U01,
SNC_K1_U02

zaliczenie pisemne

SNC_K1_K03

zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do rozwijania swoich kompetencji
w odniesieniu do znajomości problemów, celów,
instrumentów, efektów polityki regionalnej Chin

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

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
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Treści programowe obejmują zagadnienie związane z kluczowymi problemami
rozwojowymi Chin w perspektywie regionalnej. Tematyka skupia się na
przyczynach regionalnego zróżnicowania rozwojowego (dysproporcji
rozwojowych), podstawowych wyzwaniach polityki regionalnej, teoriacg rozwoju
regionalnego, czynnikach rozwoju regionalnego. W ramach przedmiotu omawia
się wybrane rozwiązania systemowe w zakresie polityki rozwoju regionalnego oraz
wpływ systemu politycznego, modelu rozwoju społeczno-gospodarczego Chin na
kształt celów, instrumentów, efektów polityki regionalnej. W ramach przedmiotu
poświęca się uwagę: planowaniu rozwojowemu, implementacji strategii
krajowych, makroregionalnych i regionalnych, procesom adaptacji, a także
zagadnieniom eliminowania luki implementacyjnej polityki regionalnej.

W1, U1, K1

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

Sylabusy

279 / 514

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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Polityka regionalna: wybrane modele państw azjatyckich w świetle
doświadczeń europejskich
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Chinami

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNCS.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

SNC_K1_W04

zaliczenie pisemne

SNC_K1_U01,
SNC_K1_U04

zaliczenie pisemne

SNC_K1_K03

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

Sylabusy
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mózgów, metoda projektów, analiza tekstów
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
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Polityka społeczna w powojennej Japonii
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Chinami

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNCS.13F0.6040e90dd607a.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 najważniejszymi deﬁnicjami polityki społecznej oraz ze zmianami w rozumienia tego
pojęcia na przestrzeni lat.

C2

Zapoznanie studentów z historią narodzi polityki społecznej w Japonii sprzed 1945 roku.

C3

Zapoznanie studentów z najważniejszymi wyzwaniami współczesnego społeczeństw japońskiego.

C4

Zapoznanie studentów z ramami funkcjonowania polityki społecznej we współczesnej Japonii.

C5

Zapoznanie studentów z najważniejszymi aspektami współczesnej polityki społecznej w Japonii.

C6

Zaznajomienie studentów z wyzwaniami stojącymi przed japońską polityką społeczną w najbliższej przyszłości.

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 deﬁnicje polityki
społecznej, ze szczególnym podkreśleniem jej
praktycznego wymiaru.

SNC_K1_W01,
SNC_K1_W05

esej

W2

Student zna i rozumie procesy, które doprowadziły
do powstania polityki społecznej w Japonii w latach 20.
XX wieku, jak również jej znaczenie w przedwojennej
Japonii.

SNC_K1_W01,
SNC_K1_W05

esej

W3

Student zna i rozumie najważniejsze aspekty
współczesnej polityki społecznej w Japonii.

SNC_K1_W01,
SNC_K1_W03,
SNC_K1_W05,
SNC_K1_W06

esej

W4

Student zna i rozumie najważniejsze wyzwaniami
stojącymi przed japońską polityką społeczną
w najbliższej przyszłości.

SNC_K1_W01,
SNC_K1_W04,
SNC_K1_W05,
SNC_K1_W06

esej

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Posiada umiejętność rozumienia, analizowania
i interpretowania konkretnych zjawisk związanych
z japońską polityką społeczną.

SNC_K1_U01,
SNC_K1_U02

esej

U2

Potraﬁ rozpoznać i wykorzystać wiedzę teoretyczną
do samodzielnej i krytycznej analizy procesów
związanych z japońską polityką społeczną.

SNC_K1_U01,
SNC_K1_U02

esej

SNC_K1_K02,
SNC_K1_K03

esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student potraﬁ pracować w zespole w celu
analizowania wybranych zjawisk związanych polityką
społeczną we współczesnej Japonii.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie eseju

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

Sylabusy
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* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Najważniejsze współczesne deﬁnicje polityki społecznej.

W1, U1

2.

Początki polityki społecznej w Japonii – okres Meiji, Taishō, Shōwa.

W2, U1

3.

Kluczowe tredny w przemianach społecznych w powojennej Japonii po 1945 roku.

W3, W4, U1, U2

4.

Ramy funkcjonowania polityki społecznej po 1945 roku.

W3, U1, U2, K1

5.

Głowne trendy polityki społecznej w pierwszych dekadach od zakończenia wojny.

W3, U1, U2, K1

6.

Kluczowe wyzwania stojące wynikajace z przemianch społecznychw w Japanii na
początku XXI wieku: min. wyzwania demograﬁczne, rosnące nierówności
społeczne.

W3, U1, U2, K1

7.

Najważniejsze trendy współczesnej polityki społecznej w Japonii.

W3, U1, U2, K1

8.

Rola państwa we współczesnej japońskiej polityce społecznej.

W3, U1, U2, K1

9.

Wyzwania stojące przed japońską polityką społeczną w najbliższej przeszłości.

W4, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, konsultacje
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
1. obecność na zajęciach, 2. znajomość obowiązkowych testów, aktywne
uczestnictwo w zajęciach 3. praca zaliczeniowa związana z tematyką zajęć

Wymagania wstępne i dodatkowe
Ukończenie kursu "Historia polityczno-społeczna Japonii".

Sylabusy
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Polityka społeczna w Republice Korei
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Chinami

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNCS.13F0.6040cd16439fb.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

Kurs ma na celu przybliżenie kwestii polityki społecznej w Republice Korei ze szczególnym uwzględnieniem roli
państwa na tle przemian społeczno-gospodarczych kraju.

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 polityki społecznej dla
dobrostanu społecznego południowokoreańskiego.

SNC_K1_W06

zaliczenie na ocenę,
prezentacja, Ewaluacja
aktywności studentów
podczas zajęć.

SNC_K1_U05

zaliczenie na ocenę,
prezentacja, Ewaluacja
aktywności studentów
podczas zajęć.

SNC_K1_K01

prezentacja, Ewaluacja
aktywności studentów
podczas zajęć.

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ prześledzić krytycznie rozwój polityki
w rożnych obszarach na tle przemian społecznoekonomiczno-politycznych Republiki Korei.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów dobrania udziału w wydarzeniach
na temat polityki społecznej wraz z przytaczaniem
uwarunkowań kulturowych

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

uczestnictwo w egzaminie

1

przygotowanie do testu zaliczeniowego

20

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

analiza źródeł historycznych

5

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

analiza aktów normatywnych

10

analiza i przygotowanie danych

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
116

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 społeczna: analaza deﬁnicji

W1, U1, K1

2.

Demograﬁa Republiki Korei: poliyka ludnościowa, rodzinna; prawa kobiet

W1, U1, K1

3.

Polityka edukacyjna Republiki Korei

W1, U1, K1

Sylabusy
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4.

Poltyka ochrony zdrowia

W1, U1, K1

5.

Polityka migracyjna

W1, U1, K1

6.

Polityka zatrudnienia w Republice Korei

W1, U1, K1

7.

Polityka zabezpieczenia społecznego

W1, U1, K1

8.

Ochrona środowiska w Republice Korei

W1, U1, K1

9.

Polityka kulturalna

W1, U1, K1

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

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę, prezentacja, Ewaluacja
aktywności studentów podczas zajęć.

Warunki zaliczenia przedmiotu
Ocena końcowa =25% x aktywność + 25% x
prezentacja + 50% x test zaliczeniowy.
Uczestnictwo w zajęciach jest obowiązkowe.
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Polityka zagraniczna Korei Południowej i Północnej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Chinami

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNCS.13F0.5cdd60fb6e992.22

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

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zdobycie wiedzy na temat polityki zagranicznej Republiki Korei i KRLD z uwzględnieniem jej uwarunkowań, celów,
środków i metod oraz głównych kierunków. Nabycie podstawowych umiejętności dotyczących analizy polityki
zagranicznej Korei Południowej i Korei Północnej w odniesieniu do bieżących wydarzeń.

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 na temat polityki zagranicznej
Republiki Korei wobec państw Azji PółnocnoWschodniej i wybranych państw spoza regionu.
Nabywa wiedzę na temat nt. polityki zagranicznej
Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej
z uwzględnieniem jej uwarunkowań, celów, środków
i metod oraz głównych kierunków. Nabycie
podstawowych umiejętności dotyczących analizy
polityki zagranicznej KRLD w odniesieniu do bieżących
wydarzeń. Posiada wiedzę na temat regionalnego
środowiska bezpieczeństwa i pozycji Koreańskiej
Republiki Ludowo-Demokratycznej w regionie

SNC_K1_W01,
SNC_K1_W05

zaliczenie na ocenę

SNC_K1_U01,
SNC_K1_U02,
SNC_K1_U03

zaliczenie na ocenę

SNC_K1_K01,
SNC_K1_K03

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

: Potraﬁ analizować stosunki międzynarodowe w Azji
Północno-Wschodniej z uwzględnieniem interesów
i pozycji Koreańskiej Republiki LudowoDemokratycznej oraz Republiki Korei. Potraﬁ
rozpoznać na poziomie podstawowym uwarunkowania
i wyzwania polityki zagranicznej Koreańskiej Republiki
Ludowo-Demokratycznej oraz Republiki Korei i tworzyć
proste prognozy.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

samodzielnie na poziomie podstawowym opracować
wyniki prowadzonych analiz na temat polityki
zagranicznej Koreańskiej Republiki LudowoDemokratycznej i Republiki Korei oraz przedstawić je.

Bilans punktów ECTS
Semestr 1, Semestr 2, Semestr 3, Semestr 4, Semestr 5, Semestr 6

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

Przygotowanie prac pisemnych

60

przygotowanie do zajęć

40

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

40

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

40

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
210

ECTS
4.0

291 / 514

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 3

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
30

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.

1. Wprowadzenie do analizy polityki zagranicznej państwa.
• Uwarunkowania, cele, środki i metody oraz proces decyzyjny w polityce zagranicznej państwa.
2. Azja Północno-Wschodnia jako region w stosunkach międzynarodowych. Kluczowe miejsce Półwyspu
Koreańskiego w regionie.
• Problemy deﬁnicyjne. Regiony Azji. Pojęcie Azji Północno-Wschodniej. Propozycje deﬁniowania Azji PółnocnoWschodniej. Specyﬁka Azji Północno-Wschodniej w kontekście bezpieczeństwa. Kluczowe miejsce Półwyspu
Koreańskiego w Azji Północno-Wschodniej.
3. Polityka USA i Chin wobec Azji Północno-Wschodniej w perspektywie historycznej.
• Wpływ czynnika geograﬁcznego i kultury strategicznej na zaangażowanie USA i Chin w regionie. Polityka
USA i Chin wobec Azji Północno-Wschodniej w XX wieku, zwłaszcza do końca II wojny światowej, w trakcie
zimnej wojny i w latach 90. XX w.
4. Miejsce Półwyspu Koreańskiego w amerykańskiej i chińskiej strategii globalnej i regionalnej w XXI w.
• Globalny kontekst amerykańskiej strategii za czasów administracji George’a W. Busha, Baracka Obamy i
Donalda Trumpa.
• Amerykańskie interesy strategiczne w regionie za czasów administracji George’a W. Busha i Baracka Obamy
i Donalda Trumpa.
• Ogólne ramy chińskiej polityki zagranicznej w XXI w.: rządy Hu Jintao i Xi Jinpinga.
• Ewolucja strategii regionalnej ChRL w XXI w.: rządy Hu Jintao i Xi Jinpinga.
5. Wybrane współczesne środki i metody oddziaływania USA i Chin na bezpieczeństwo na Półwyspie
Koreańskim.
• Polityczne, ekonomiczne, wojskowe, kulturowo-ideologiczne
6. Czynniki kształtujące politykę zagraniczną obu państw koreańskich
• Północ - kontekst sytuacji międzynarodowej/w regionie. Potencjał kraju. Specyﬁka ustrojowa.
• Południe - między potrzebą sojuszu a chęcią autonomii. Zaściankowość versus otwarcie na świat. Kontekst
sytuacji międzynarodowej/w regionie. Potencjał kraju. Demokratyzacja. Orientacja ideologiczna przywódców.
7. Polityka zagraniczna Korei Północnej za rządów Kim Il-sŏnga
• Granie na podziałach w relacjach ZSRR-ChRL.
8. Polityka zagraniczna Korei Południowej za rządów autorytarnych
• Rhee Syngman (Yi Sŭng-man): zależność od sojuszu z USA
• Park Chung-hee (Pak Dzung-hyi): między ścisłą współpracą z USA a dążeniami do autonomii. Normalizacja
stosunków z Japonią. Odprężenie międzykoreańskie. Zalążki Nordpolitik. Ambicje nuklearne.
• Chun Doo-hwan (Czhŏ Du-hwan): potwierdzenie sojuszu z USA, rozwój Nordpolitik
• Roh Tae-woo (No Thae-wu): Nordpolitik u progu demokratyzacji. Założenia, cele Nordpolitik. Normalizacja
stosunków z ZSRR, ChRL, rozwój stosunków z Japonią, zbliżenie międzykoreańskie, wpływ na stosunki z USA.
9. Polityka zagraniczna Korei Północnej za rządów Kim Dzong Ila
• Dialog nuklearny z USA. Rosnąca zależność od Chin. Dialog międzykoreański. Stosunki z Japonią. Rozmowy
sześciostronne.
U1, K1
10. Polityka zagraniczna Korei Południowej za rządów demokratycznych
• Demokratyczna transformacja i jej wpływ na politykę zagraniczną
• Kim Young-sam (Kim Jung-sam): napięcia w sojuszu z USA wokół polityki wobec KRLD
• Kim Dae-jung (Kim Dae-dzung): pod znakiem „słonecznej polityki”. Stosunki międzykoreańskie a stosunki z
USA. Relacje z Japonią i Chinami.
• Roh Moo-hyun (No Mu-hyŏn): polityka poszukiwania równowagi. Pokój i dobrobyt. Ambicje regionalne
(bezpieczeństwo w Azji Północno-Wschodniej). Promocja multilateralizmu. Stosunki międzykoreańskie.
Problemy w relacjach z USA.
• Lee Myung-bak (Yi Myŏng-bak): „Globalna Korea”. Wzmocnienie sojuszu z USA. Stosunki w regionie: Japonia,
Chiny, Rosja. Odwrót w polityce wobec Korei Północnej.
• Park Geun-hye (Pak Gŭn-hie): Próby przezwyciężenia azjatyckiego paradoksu. Trustpolitik w stosunkach z
Koreą Północną. Pomysły wielostronnej współpracy w regionie. Zbliżenie z Chinami, poprawa w stosunkach z
Japonią.
• Moon Jae-in (Mun Dzae-in): Prymat stosunków międzykoreańskich w warunkach narastającej rywalizacji
USA-ChRL. Nowa Polityka Północna i Nowa Polityka Południowa.
11. Polityka zagraniczna Korei Północnej za rządów Kim Dzŏng-ŭna
• Napięcia w stosunkach z Chinami. Przyspieszenie rozwoju programu nuklearnego i rakietowego.
Sinusoidalne relacje międzykoreańskie.
12. Główne kierunki polityki zagranicznej Korei Północnej
• Stan obecny, szanse, problemy, wyzwania w stosunkach z USA, Chinami, Japonią, Rosją, Koreą Południową.
Stosunki z państwami spoza regionu (Azja Południowo-Wschodnia, Afryka, Europa).
13. Znaczenie broni nuklearnej w polityce zagranicznej Korei Północnej
14. Główne kierunki polityki zagranicznej Korei Południowej
• Stan obecny, szanse, problemy, wyzwania w stosunkach z USA, Chinami, Japonią, Rosją, Koreą Północną.
15. Korea Południowa jako tzw. middle power
• Aktywność Korei Południowej na arenie międzynawowej na poziomie ponadregionalnym i globalnym.
Gospodarczy wymiar polityki zagranicznej Korei Południowej. Stosunki z UE i państwami europejskimi.
16. USA i Chiny wobec głównych wyzwań bezpieczeństwa na Półwyspie Koreańskim: programu nuklearnego
KRLD i ew. zjednoczenia Korei.
• USA wobec programu nuklearnego KRLD za czasów administracji Billa Clintona, George’a W. Busha, Baracka
Obamy i Donalda Trumpa
• Chiny wobec programu nuklearnego KRLD za rządów Jiang Zemina, Hu Jintao i Xi Jinpinga
• USA i Chiny wobec perspektyw zjednoczenia Korei: ewolucja stanowiska, bilans korzyści i kosztów podziału
oraz ewentualnego zjednoczenia Korei, dylematy i oczekiwania wobec zjednoczenia Korei
17. Dylematy polityki USA i Chin wobec Półwyspu Koreańskiego.
• Wewnątrzamerykańska i wewnątrzchińska debata na temat polityki wobec Półwyspu Koreańskiego
18. Perspektywy polityki Chin i USA wobec głównych wyzwań bezpieczeństwa na Półwyspie Koreańskim.
19. Wpływ sytuacji na Półwyspie Koreańskim na bezpieczeństwo regionalne i stosunki amerykańsko-chińskie.

2.

Zdobycie wiedzy na temat polityki zagranicznej Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej i Republiki
Korei z uwzględnieniem ich uwarunkowań, celów, środków i metod oraz głównych kierunków. Nabycie
podstawowych umiejętności dotyczących analizy polityki zagranicznej KRLD i Rep. Korei w odniesieniu do
bieżących wydarzeń.

Sylabusy

W1, U1, K1
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Informacje rozszerzone
Semestr 1, Semestr 2, Semestr 3, Semestr 4, Semestr 5, Semestr 6
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
tekst analityczny

Semestr 3
Metody nauczania:
analiza tekstów, analiza przypadków, dyskusja, wykład konwersatoryjny
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
tekst analityczny

Wymagania wstępne i dodatkowe
podstawowa wiedza nt. Półwyspu Koreańskiego i regionu Azji Północno-Wschodniej
obowiązkowa obecność na zajęciach

Sylabusy
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Polityki publiczne w kontekście kultury politycznej Dalekiego Wschodu
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Chinami

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNCS.13F0.1559293556.22

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

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 analiz polityk
publicznych wybranych krajów Dalekiego Wschodu

SNC_K1_W01

zaliczenie pisemne

SNC_K1_U01

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

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

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Sylabusy
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K1

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

SNC_K1_K01

zaliczenie pisemne

K2

Ma świadomość ma świadomość wpływu polityk
publicznych na życie społeczno-gospodarczokulturowe państw Dalekiego Wschodu

SNC_K1_K01

zaliczenie pisemne

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

60

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.

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

W1, U1, K1, K2

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

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie pisemne zdobycie co najmniej 50% punktów testu zaliczeniowego
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Polski orientalizm - wtórność czy oryginalność
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Chinami

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNCS.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 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

SNC_K1_W03,
SNC_K1_W05,
SNC_K1_W06

zaliczenie pisemne, esej,
prezentacja

SNC_K1_U01,
SNC_K1_U03,
SNC_K1_U05

zaliczenie pisemne, esej,
prezentacja

SNC_K1_K01,
SNC_K1_K02

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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Porównywanie i kontrastowanie tekstów polskich i koreańskich przy
wykorzystaniu technik komputerowych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Chinami

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNCS.13F0.62035ed75452d.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

Przedmiot zapoznaje studentów z podstawami językoznawstwa kontrastywnego, a w szczególności z teorią
i praktyką analizy kontrastywnej oraz wielojęzycznego korpusu językowego.

C2

Przedmiot przekazuje studentom wiedzę z zakresu jak wykorzystać analizę kontrastywną i wielojęzyczny korpus
językowy do porównywania i kontrastowania tekstów przy wykorzystaniu technik komputerowych.

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 językoznawstwa
kontrastywnego.

SNC_K1_W05

projekt

W2

Student zna i rozumie teorię i praktykę analizy
kontrastywnej i wielojęzycznego korpusu językowego.

SNC_K1_W05

projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ korzystać z wielojęzycznego korpusu
językowego w celu analizy kontrastywnej tekstów.

SNC_K1_U05

projekt

U2

Student potraﬁ stosować techniki komputerowe w celu
przetwarzania tekstów z wielojęzycznego korpusu
językowego.

SNC_K1_U05

projekt

K1

Student jest gotów do prowadzenia dalszych badań
nad językiem polskim i koreańskim w oparciu
o lingwistykę kontrastywną, analizę kontrastywną
i wielojęzyczny korpus językowy.

SNC_K1_K01

projekt

K2

Student jest gotów do efektywnego korzystania
z technik komputerowych w celu przetwarzania
tekstów polskich i koreańskich podczas dalszych
studiów oraz badań naukowych.

SNC_K1_K01

projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie projektu

30

przygotowanie do zajęć

20

Samodzielne rozwiązywanie zadań komputerowych

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1. Językoznawstwo kontrastywne.
2. Analiza kontrastywna.
3. Wielojęzyczny korpus językowy.
1.

W1, W2, U1, U2, K1, K2
4. Teoria porównywania i kontrastowania tekstów polskich i koreańskich przy
wykorzystaniu technik komputerowych.
5. Praktyka porównywania i kontrastowania tekstów polskich i koreańskich przy
wykorzystaniu technik komputerowych.

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

Formy zaliczenia
projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkami zaliczenia przedmiotu są obecność na zajęciach oraz
przygotowanie projektu (indywidualnie lub grupowo w zależności od liczby
studentów).

Wymagania wstępne i dodatkowe
Wymagana jest znajomość języków koreańskiego i angielskiego pozwalająca na pracę z tekstem w danym języku oraz
porównywanie i kontrastowanie zdań w językach polskim, koreańskim i angielskim. Wymagana jest znajomość obsługi
komputera w stopniu pozwalającym na swobodną pracę z wielojęzycznymi plikami tekstowymi. Zalecana jest umiejętność
obsługi narzędzi, takich jak edytor tekstu i wiersz poleceń oraz podstawowa znajomość języka XML.

Sylabusy
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Potencjał turystyczny na Dalekim Wschodzie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Chinami

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNCS.13F0.5cc2edb95be23.22

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

Zapoznanie studentów z potencjałem turystycznym wybranych państw regionu.

C2

Przedstawienie społecznych, kulturowych, historycznych i przyrodniczych uwarunkowań rozwoju turystyki
w państwach Dalekiego Wschodu.

C3

Zapoznanie studentów z trendami w rozwoju turystyki.

C4

Przekazanie wiedzy z zakresu rozwoju szczególnych typów turystyki: m.in. medycznej, seksualnej,
pielgrzymkowej, hazardowej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy

303 / 514

Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Student ma podstawową wiedzę o azjatyckich
strukturach społecznych i instytucjach, ma wiedzę
na temat potencjału turystycznego oraz społecznych,
kulturowych, historycznych i przyrodniczych
uwarunkowań rozwoju turystyki w państwach
Dalekiego Wschodu

SNC_K1_W05

zaliczenie pisemne

W2

Ma podstawową wiedzę o człowieku, jako podmiocie
konstytuującym struktury społeczne w Azji, o roli
SNC_K1_W03
człowieka jako podmiotu aktywnie kreującego zjawiska
turystyczne

zaliczenie pisemne

W3

Ma świadomość kompleksowej natury dziedzictwa
kulturowego Azji, we wszystkich jego wytworach

SNC_K1_W01

zaliczenie pisemne

U1

Posiada umiejętność rozumienia, analizowania
i interpretowania konkretnych zjawisk społecznych
właściwych dla danego regionu Azji, zjawisk
kulturowych, religijnych i społecznych pod kątem ich
wpływu na turystykę w regionie

SNC_K1_U04

zaliczenie pisemne,
projekt

U2

Rozpoznaje wytwory kultury azjatyckiej i interpretuje
je szczególnie w oparciu o kluczowe systemy
normatywne konkretnych kultur, rozpoznaje wartości
rdzenne dziedzictwa kulturowego

SNC_K1_U04

zaliczenie pisemne

SNC_K1_K01,
SNC_K1_K04

projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Posiada podstawowy zakres kompetencji
komunikacyjnych w celu animowania procesów
rozumienia, dialogu, współpracy i wymiany
międzykulturowej między społeczeństwami Wschodu
i Zachodu

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

uczestnictwo w egzaminie

2

przygotowanie do egzaminu

20

zbieranie informacji do zadanej pracy

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
102

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.

Socjologiczna analiza zjawiska turystyki

W1, W2, W3, U1, U2

2.

Charakterystyka typów turystów i form turystyki, zarówno wyjazdowej, jak i
przyjazdowej

W1, W2, W3, U1, U2, K1

3.

Specyﬁka turystyki w najbardziej rozwiniętych turystycznie państwach regionu

W1, W2, W3, U1, U2, K1

4.

Tradycyjne sposoby uprawiania turystyki (w tym ruch pielgrzymkowy) i najnowsze
trendy związane z globalizacją

W1, W2, W3, U1, U2

5.

Specyﬁczne typy turystyki: turystyka medyczna, SPA, turystyka hazardowa oraz
zjawisko „dark tourism”

W1, W2, W3, U1, U2

6.

Turystyka seksualna wraz z problemami pedoﬁlii

W1, W2, W3, U1, U2

7.

Sposoby i problemy funkcjonowania branży turystycznej w różnych państwach
regionu, postawy społeczności lokalnych wobec rozwoju ruchu turystycznego

W1, W2, W3, U1, U2

8.

Turystyka w Himalajach: Bhutan i Nepal jako przeciwne modele rozwoju
potencjału turystycznego

W1, W2, W3, U1, U2, K1

9.

Kulturowo uwarunkowane sposoby promocji turystyki w różnych regionach

U1, U2, K1

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

konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Test końcowy w formie pisemnej (test z pytaniami zamkniętymi i
otwartymi). Przygotowanie prezentacji multimedialnej i folderu
zaliczenie pisemne, projekt
reklamującego wybraną atrakcję turystyczną regionu lub
skonstruowanie planu wycieczki.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność obowiązkowa

Sylabusy
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Półwysep Koreański w stosunkach międzynarodowych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Chinami

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNCS.13F0.603e3cfa3e340.22

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

Wykształcenie u studentów wyspecjalizowanej wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie zintegrowanej
problematyki współczesnego zglobalizowanego świata. Kurs umożliwiają zdobycie poszerzonej wiedzy odnoszącej
się do zagadnień kulturowych, politycznych i gospodarczych Korei

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 różnego rodzaju strukturach
i instytucjach społecznych w Azji

SNC_K1_W06

zaliczenie na ocenę
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Umiejętności – Student potraﬁ:
Posiada umiejętność rozpoznania i wykorzystania
wiedzy teoretycznej do samodzielnej i krytycznej
analizy rzeczywistości

U1

SNC_K1_U06

zaliczenie na ocenę

SNC_K1_K05

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
Posiada umiejętność rozpoznania i wykorzystania
wiedzy teoretycznej do samodzielnej i krytycznej
analizy rzeczywistości

K1

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

analiza źródeł historycznych

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.

Kurs ma ukazać szerokie tło historyczne, kulturowe i społeczne historii Korei, ze
szczególnym uwzględnieniem historii politycznej i jej wpływu na dzisiejszą
sytuację Korei w Azji-Pacyﬁk.

W1, U1, K1

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

konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Obowiązkowa obecność na egzaminie w terminie ustalonym; wyjątki
uwzględniane według przepisów ogólnych Regulaminu Studiów UJ.
zaliczenie na ocenę
Egzamin pisemny, zawierający pytania zamknięte i otwarte; do zaliczenia
konieczne ponad 50% możliwych do uzyskania punktów.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawowa znajomość historii

Sylabusy
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Praca operacyjna w wywiadzie. Wywiady państw azjatyckich
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Chinami

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNCS.13F0.603e3d8e89c4d.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 zajęć jest przybliżenie studentom wywiadu i kontrwywiadu jako instytucji państwa, zapoznanie
z metodami ich pracy operacyjnej i analitycznej. Studenci uczestniczą w symulacji pracy analitycznej
i operacyjnej. Poznają struktury instytucji wywiadowczych ich państw zainteresowania naukowego.

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 struktury i zadania służb wywiadowczych jako
instytucji państwa.

SNC_K1_W02,
SNC_K1_W03,
SNC_K1_W04

zaliczenie pisemne

W2

Rozumie rolę służb specjalnych w hierarchii instytucji
państwa.

SNC_K1_W04

zaliczenie pisemne

W3

Zapoznaje się ze specyﬁką działalności operacyjnej
polskich i zagranicznych służb wywiadowczych
(państw azjatyckich).

SNC_K1_W01,
SNC_K1_W02,
SNC_K1_W05

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Określić rolę i metody działania służb wywiadowczych.

SNC_K1_U01,
SNC_K1_U02,
SNC_K1_U03

zaliczenie pisemne

U2

Rozpoznawać objawy dezinformacji, stosowanych
przez służby wywiadowcze.

SNC_K1_U02,
SNC_K1_U04

zaliczenie pisemne

U3

Zbierać i przetwarzać informacje pozostających
w zainteresowaniu służb specjalnych.

SNC_K1_U03,
SNC_K1_U04

zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Określenia swojej przydatności pod względem wiedzy
i zainteresowań w możliwej przyszłej karierze
w ośrodkach analizy i zbierania informacji.

SNC_K1_K01,
SNC_K1_K02

zaliczenie pisemne

K2

Podejmować decyzje o zbieraniu i używaniu informacji
szczególnego znaczenia w systemach bezpieczeństwa
państw.

SNC_K1_K01,
SNC_K1_K04

zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

analiza i przygotowanie danych

30

przygotowanie do ćwiczeń

20

wykonanie ćwiczeń

40

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Co to jest wywiad i kontrwywiad? Co to jest praca operacyjna w wywiadzie?

W1, W2

Sylabusy
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2.

Zapoznanie z metodami pracy operacyjnej i analitycznej służb wywiadowczych.

W1, W2, W3

3.

Analiza instrukcji operacyjnych służb wywiadowczych.

W3

4.

Współczesny wywiad wojskowy w operacjach zbrojnych poza granicami kraju.

W2, W3, K1

5.

Zbieranie, analiza i przetwarzenie informacji przydatnych dla instytucji
państwowych i decydentów (symulacja).

U1, U2, U3, K1, K2

6.

Dezinformacja.

U1, U2, U3

7.

Wywiad w dyplomacji.

W2, U1, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
grywalizacja, gra dydaktyczna, dyskusja, wykład konwersatoryjny, metoda sytuacyjna, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne

Warunki zaliczenia przedmiotu
Notatka analityczna z udziału w symulacji
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Prawo i polityka ochrony środowiska naturalnego Unii Europejskiej
i w Chinach
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Chinami

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNCS.13F0.603e47791a3b3.22

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 podstawami chińskiego prawa ochrony środowiska oraz działaniami chińskich władz
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

Student zna i rozumie podstawowe instytucje
chińskiego prawa ochrony środowiska.

SNC_K1_W03,
SNC_K1_W04,
SNC_K1_W06

esej, prezentacja

W2

Student zna i rozumie politykę Chin w zakresie
ochrony środowiska.

SNC_K1_W03,
SNC_K1_W04,
SNC_K1_W06

esej, prezentacja

SNC_K1_U01,
SNC_K1_U02

esej, prezentacja

SNC_K1_K01,
SNC_K1_K04

esej, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ zidentyﬁkować działania w zakresie
ochrony środowiska w Chinach.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do porównania chińskich i unijnych
rozwiązań w zakresie ochrony środowiska.

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

analiza problemu

30

przygotowanie eseju

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.

Antecedencje unijnej polityki ekologicznej

2.

Polityka ochrony środowiska naturalnego Unii Europejskiej

3.

Zasady działania prawa ochrony środowiska Unii Europejskiej

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

4. Unijna ochrona środowiska naturalnego: między wytycznymi a wyważeniem
dóbr prawnych (publicznych)
1.

W1, W2, U1, K1
5. Problemy ochrony środowiska naturalnego a rozwój społeczno-gospodarczy w
kontekście międzynarodowym
6. Punkt wyjścia, czyli określenie stanu środowiska naturalnego w Chinach
(część I.)
7. Punkt wyjścia, czyli określenie stanu środowiska naturalnego w Chinach
(część II.)

Sylabusy
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8. Chińska polityka ochrony środowiska naturalnego w wymiarze
administracyjno-prawnym (część I.)
9. Chińska polityka ochrony środowiska naturalnego w wymiarze
administracyjno-prawnym (część II.)
10. Instrumentarium administracyjno-prawne a środowiskowe zagrożenia
dynamicznego rozwoju Chin
2.

11. Ochrona środowiska naturalnego w Chinach: w stronę nowoczesnej polityki
ekologicznej?

W1, W2, U1, K1

12. Koncepcja cywilizacji ekologicznej i zrównoważonego rozwoju w Chinach
13. Cywilizacja ekologiczna w „nowej erze” Xi Jinpinga
14. Standardy Unii Europejskiej a stanowisko Chin w ramach międzynarodowego
reżimu zmian klimatu

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

Formy zaliczenia
esej, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem uzyskania zaliczenia na ocenę jest przedstawienie w formie
(a) prezentacji lub (b) eseju zagadnienia, które pozostaje w
merytorycznym związku z problematyką tego kursu.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Problemy rozwojowe Afryki i Azji
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Chinami

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNCS.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.

SNC_K1_W01,
SNC_K1_W04,
SNC_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.

SNC_K1_W01,
SNC_K1_W04,
SNC_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.

SNC_K1_U02,
SNC_K1_U04,
SNC_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.

SNC_K1_U02,
SNC_K1_U04,
SNC_K1_U06

prezentacja, zaliczenie

SNC_K1_K01,
SNC_K1_K03,
SNC_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

315 / 514

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 nad Chinami

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNCS.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

SNC_K1_W06

zaliczenie na ocenę
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W2

zasady protokołu dyplomatycznego w odniesieniu
do lokalnych uwarunkowań kulturowych w ujęciu
porównawczym

SNC_K1_W06

zaliczenie na ocenę

SNC_K1_U06

zaliczenie na ocenę

Właściwej interpretacji zachowań w świecie dyplomacji
SNC_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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Prowadzenie działalności gospodarczej w państwach Dalekiego Wschodu
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Chinami

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNCS.13F0.6040f2b76cb5a.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 podstawowymi zasadami prowadzenia działalności gospodarczej w wybranych
państwach Dalekiego Wschodu.

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 podstawowe zasady
prowadzenia działalności gospodarczej w wybranych
państwach Dalekiego Wschodu.

SNC_K1_W01,
SNC_K1_W04,
SNC_K1_W06

zaliczenie pisemne
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Umiejętności – Student potraﬁ:
Student potraﬁ wyszukać podstawowe informacje
dotyczące prowadzenia działalności w wybranych
państwach Dalekiego Wschodu.

U1

SNC_K1_U01,
SNC_K1_U04

zaliczenie pisemne

SNC_K1_K01,
SNC_K1_K03,
SNC_K1_K04

zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
Student jest gotów do podjęcia aktywności
gospodarczej z perspektywy formalnoprawnej
w wybranych państwach Dalekiego Wschodu.

K1

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

analiza problemu

30

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.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe
1. Prowadzenie działalności gospodarczej w Chinach.
2. Prowadzenie działalności gospodarczej w Japonii.
3. Prowadzenie działalności gospodarczej w Koreii Południowej.

1.

W1, U1, K1
4. Prowadzenie działalności gospodarczej w Indiach.
5. Prowadzenie działalności gospodarczej w Indonezji.
6. Prowadzenie działalności gospodarczej na Filipinach.

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

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie w formie testu wielokrotnego wyboru.
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Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Przekłady i analiza tekstów kultury i popkultury japońskiej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Chinami

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNCS.13F0.6038b04983ada.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

EK1: Student powinien posiadać wiedzę na temat takich dziedzin jak: charakterystyczne cechy japońskiej
popkultury, różnice pomiędzy standardowym językiem japońskim a tym stosowanym w tekstach popkultury,
problemy typowe dla tłumaczenia tekstów popkultury, metodologia tłumaczenia tekstów popkultury, w tym:
korzystanie z dostępnych źródeł językowych

C2

EK2: Student powinien potraﬁć zastosować nabyte podczas zajęć umiejętności tłumaczenia tekstów popkultury,
przygotować się pod względem merytorycznym i językowym do wykonania tłumaczenia konkretnych tekstów
oraz samodzielnie wykonać tłumaczenie tekstu.

C3

EK3: Student powinien umieć analizować i oceniać źródła informacji oraz danych językowych pod kątem walorów
edukacyjnych oraz przydatności w realizacji konkretnych celów językowych (tu: w tłumaczeniu tekstów kultury
i popkultury), porządkować oraz klasyﬁkować wykorzystywane w tłumaczeniu dane językowe.

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 znaczenie tekstów kultury
i popkultury japońskiej.

SNC_K1_W06

projekt

SNC_K1_U02,
SNC_K1_U06

projekt

SNC_K1_K01,
SNC_K1_K05

projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ analizować i tłumaczyć teksty kultury
i popkultury japońskiej.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do analizowania i tłumaczenia
tekstów kultury i popkultury japońskiej.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

60

przygotowanie projektu

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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Przedmiot ma na celu zaznajomienie studentów z metodami tłumaczenia tekstów
kultury i popkultury japońskiej. Japońska kultura, w tym popularna, jest obecnie
niezwykle popularna na świecie, w związku z czym również w Polsce rośnie
zapotrzebowanie na osoby potraﬁące odpowiednio przełożyć ten rodzaj publikacji.
Tego typu teksty charakteryzują się specyﬁcznym językiem i konstrukcją
fabularną, co odróżnia je od standardowych tekstów, z jakimi tłumacz języka
japońskiego spotyka się na co dzień.
Podczas trwania zajęć studenci dowiedzą się, jak powinien przebiegać proces
tłumaczenia tekstów kultury i popkultury oraz jak planować tłumaczenie pod
względem stylistyki i terminologii.
Przeprowadzone zostaną przykładowe tłumaczenia praktyczne takich wytworów
kultury jak:
- poezja
- proza
1.

W1, U1, K1

- piosenki
- ﬁlmy (w tym animowane)
- reklamy
- komiksy
- programy telewizyjne
- wywiady
- trailery

Każdy student będzie zobowiązany do wykonania projektu tłumaczeniowego
wybranego przez prowadzącego tekstu oraz do zaprezentowania go podczas
zajęć.

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

konwersatorium

Formy zaliczenia

projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
Formy oceny pracy studenta: •projekty i ćwiczenia praktyczne •ocenianie
ciągłe Czas oceny pracy studenta: •ocena aktywności podczas zajęć
•ocena ćwiczeń praktycznych wykonywanych podczas zajęć •egzaminy
semestralne – praktyczne; wykonanie ćwiczeń praktycznych w oparciu o
przerobiony materiał

Wymagania wstępne i dodatkowe
znajomość języka japońskiego na poziomie średniozaawansowanym

Sylabusy
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Przemiany społeczne a rozwój miast globalnych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Chinami

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNCS.13F0.5cc2edb977d32.22

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Studentka/student zna i rozumie relacje społeczne
i ich wpływ na zmiany we współczesnych miastach
azjatyckich

SNC_K1_W05,
SNC_K1_W06

zaliczenie pisemne

W2

Studentka/student zna i rozumie procesy związane
z powstawaniem miast globalnych w kontekście Azji

SNC_K1_W05,
SNC_K1_W06

zaliczenie pisemne

SNC_K1_U06

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Sylabusy

Studentka/student potraﬁ zebrać, przeanalizować
i opisać materiał dotyczący uwarunkowań kulturowych
i społecznych w wybranych miastach Azji
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U2

Studentka/student potraﬁ prognozować znaczenie
zjawisk społecznych i opisywać ich genezę oraz wpływ
na procesy powstawania miast globalnych w Azji

SNC_K1_U06

zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Studentka/student jest gotów do ciągłego rozwijania
swoich kompetencji w odniesieniu do znajomości
problemów współczesnych miast w Azji

SNC_K1_K01,
SNC_K1_K03,
SNC_K1_K05

zaliczenie pisemne

K2

Studentka/student jest gotów do uczestniczenia
w przygotowaniu projektów społecznych
uwzględniając aspekty ekonomiczne i polityczne
społeczeństw w wybranych miastach Azji w kontekście
globalnym

SNC_K1_K01,
SNC_K1_K03,
SNC_K1_K05

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.

Zmiana społeczna - deﬁnicja i przykłady

W1, K1

2.

Miasto globalne, megamiasto oraz miasto do życia (life seized city) - deﬁnicje,
podobieństwa i różnice

W1, W2, K1

3.

Globalizacja i Łączność (Connectography) a znaczenie położenia geograﬁcznego i
granic

W1, W2, U2

4.

Tożsamość miast globalnych w Azji (I): Hongkong

W1, W2, U1, U2

5.

Tożsamość miast globalnych w Azji (II): Singapur

W1, W2, U1, U2

6.

Seul - trzy etapy budowania miasta globalnego (urban foundation, growing city,
sustainable city)

W1, W2, U1, U2

7.

Tokio - rola kawiarni w procesie modernizacji i budowy nowoczesnej metropolii

W1, W2, U1, U2

8.

Współczesny Mumbaj - wyzwania infrastrukturalne

W1, W2, U1, U2

Sylabusy
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9.

Shenzhen - symbol reform i otwarcia Chin na świat

W1, W2, U1, U2

10.

Dubaj - globalna wioska

W1, W2, U1, U2

11.

Przyszłość globalnych miast w Azji - wyzwania

W1, W2, U1, U2, K1, K2

12.

Przykłady projektów tworzących przestrzeń i miasta do życia (life seized city) w
Azji

W1, W2, U1, U2, K1, K2

13.

Czy jest smart city i jak można je budować (na przykładzie miast Azji)

W1, W2, U1, U2, K1, K2

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

zaliczenie pisemne uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu, tj. 3,0 = 60% egzaminu
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Przemiany społeczne, kulturowe i polityczne na Tajwanie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Chinami

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNCS.13F0.1587041200.22

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 problemami opisu historii i dziedzictwa Tajwanu

C2

Zapoznanie studentów z podstawami życia religijneego na Tajwanie

C3

Ukazanie studentom środowiska miejskiego na Tajwanie jako otoczenia do życia

C4

Zapoznanie studentów z sytuacją mediów na Tajwanie, uświadomienie problemów sytuacji etnicznej i jej odbicia
w pokulturze

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 rozumie podstawową sytuację etniczną
i religijną na Tajwanie, zdaje sobie sprawę
ze złożoności tajwańskiej historii i jej współczesnego
postrzegania, rozumie inherentne sprzeczności
tajwańskiego nacjonalizmu i próby ich rozwiązania,
oraz ich manifestacje pop-kulturowe

SNC_K1_W03,
SNC_K1_W05,
SNC_K1_W06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

SNC_K1_U02,
SNC_K1_U04,
SNC_K1_U05

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

SNC_K1_K01,
SNC_K1_K02

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ przeanalizować twory pop-kultury
i kultury wysokiej, wskazać procesy społecznopolityczne jakie wpłynęły na ich kształt; potraﬁ
analizować zachowania ludzkie, także bardzo
powszednie, jako wytwory dziedzictwa historycznokulturowego; i przedstawić wnioski takiej analizy;

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów do nawiązania dialogu
międzykulturowego z przedstawicielami organizacji
i przedsiębiorstw tajwańskich, potraﬁ dostrzec
możliwe problemy i starać się je rozwiązać,
w szczególności przez doskonalenie własnych
umiejętności analizy sytuacji i wytworów kulturowych

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do egzaminu

20

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

20

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1. Szkic historii Tajwanu
2. Zagadnienia koncepcji dziedzictwa historycznego na Tajwanie
3. Miejskie środowisko życia na Tajwanie, w tym fenomen nocnych targów
1.

W1, U1, K1
4. Formy życia religijnego i formy organizacji religijnych na Tajwanie
5. Sytuacja mediów na Tajwanie i ich przemiany w okresie demokratycznym
6. Popkultura tajwańska (muzyka, ﬁlm) jako medium do poznania społeczeństwa
tajwańskiego

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

konwersatorium

Formy zaliczenia

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

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. Napisanie
pisemnego zaliczenia na ocenę w postaci odpowiedzi na
pytania otwarte lub zamknięte.

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 Chin, Japonii i świata w stopniu
podstawowym

Sylabusy
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Realioznawstwo koreańskie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Chinami

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNCS.13F0.6038fea2d8787.22

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

Wypracowanie kompetencji umożliwiających samodzielne formułowanie sądów oraz twórczy udział w dyskusji
na temat tendencji rozwojowych różnych aspektów kultury duchowej oraz materialnej, a także współczesnych
realiów życia w Korei

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 wiedzę o tendencjach rozwojowych
kultury duchowej i materialnej Korei

SNC_K1_W06

zaliczenie na ocenę,
prezentacja
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W2

Student/ka ma uporządkowaną wiedzę o powiązaniach
nauk oraz dyscyplin umożliwiających studia nad
problematyką

SNC_K1_W06

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

W3

Student/ka zdobywa specjalistyczną wiedzę z zakresu
współczesnych realiów życia w Korei

SNC_K1_W06

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

SNC_K1_U01,
SNC_K1_U06

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

SNC_K1_K05

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student/ka potraﬁ rozpoznawać oraz wykorzystywać
wiedzę teoretycznej do samodzielnej i krytycznej
analizy zjawisk zachodzących w Korei

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student/ka jest gotów do udziału w projektach
opartych na umiejętności rozumienia, analizowania
oraz interpretowania konkretnych zjawisk politycznych
i społecznych (w wymiarze wewnętrznym oraz
zewnętrznym) właściwych dla współczesnej Korei

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

20

przygotowanie do zajęć

20

przygotowanie do testu 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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Zapoznanie studentów z szeregiem zjawisk i czynników wskazujących na
tożsamość Narodu Koreańskiego oraz kształtujących odrębność kulturowoetnograﬁczną, socjologiczną, mentalnościową i geopolityczną koreańskiego
obszaru językowego Poszerzenie i usystematyzowanie wiedzy na temat
materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego Korei. Bloki tematyczne:
Symbole narodowe
Geograﬁa, topograﬁa oraz klimat Korei
Grzeczność w kulturze koreańskiej na przykładzie etykiety powitań
Hanbok – jego historia i współczesność
Tradycyjna i współczesna architektura

1.

W1, W2, W3, U1, K1

Kulinaria – potrawy tradycyjne i współczesne, etykieta podczas spożywania
posiłków Koreańskie zwyczaje, rytuały i obrzędy
Zabytki wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO
Muzyka tradycyjna – gatunki, instrumenty itp. Sztuka tradycyjna i współczesna
Atrakcje turystyczne Seulu
Życie kulturalne oraz sposoby spędzania czasu wolnego
Religie

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

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Przygotowanie prezentacji i napisanie testu.
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Region Himalajów - społeczeństwa, kultury, polityka
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Chinami

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNCS.13F0.5cd42cfb0ce8e.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 uwarunkowaniami geograﬁcznymi regionu Himalajów i ich wpływem na społeczeństwa
i kultury

C2

Przedstawienie bioróżnorodności regionu Himalajów.

C3

Zapoznanie studentów z dziejami Tybetu, Nepalu i Bhutanu.

C4

Zapoznanie studentów z systemami politycznymi państw regionu.

C5

Przekazanie wiedzy z zakresu różnorodności etnicznej i religijnej regionu Himalajów

C6

Uświadomienie studentom problemów społecznych i rozwojowych państw regionu.

C7

Zapoznanie studentów z wyzwaniami związanymi z rozwojem turystyki i himalaizmu.

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 ma wiedzę na temat społecznych,
kulturowych, historycznych i przyrodniczych
uwarunkowań społeczeństw w regionie Himalajów

SNC_K1_W04

zaliczenie pisemne

W2

Student ma wiedzę na temat procesów historycznych
w Tybecie, Bhutanie, Nepalu

SNC_K1_W01,
SNC_K1_W04

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Posiada umiejętność rozumienia, analizowania
i interpretowania konkretnych zjawisk społecznych
właściwych dla regionu Himalajów

SNC_K1_U01

zaliczenie pisemne

U2

Rozpoznaje wytwory kultur z regionu i interpretuje je
szczególnie w oparciu o kluczowe systemy
normatywne konkretnych kultur, rozpoznaje wartości
rdzenne dziedzictwa kulturowego

SNC_K1_U03

zaliczenie pisemne

SNC_K1_K01,
SNC_K1_K02,
SNC_K1_K03,
SNC_K1_K04

zaliczenie pisemne,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Posiada podstawowy zakres kompetencji
komunikacyjnych w celu animowania procesów
rozumienia, dialogu, współpracy i wymiany
międzykulturowej

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie projektu

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

uczestnictwo w egzaminie

2

przygotowanie do egzaminu

20

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

Sylabusy
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Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Uwarunkowania geograﬁczne regionu Himalajów i wpływ na społeczeństwa i
kultury

W1, W2, U1, U2

Bioróżnorodność regionu Himalajów
W1, W2, U1, U2

2.

Społeczno-polityczna historia Tybetu
W1, W2, U1, U2, K1

3.

Społeczno-polityczna historia Nepalu
W1, W2, U1, U2

4.

Społeczno-polityczna historia Bhutanu
W1, W2, U1, U2

5.

Systemy polityczne państw regionu
6.

W1, W2, U1, U2

7.

Różnorodność etniczna i religijna regionu Himalajów

W1, W2, U1, U2, K1

Problemy społeczne i rozwojowe państw regionu
8.

W1, W2, U1, U2

Wyzwania związane z rozwojem turystyki i himalaizmu
9.

W1, W2, U1, U2

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

konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne,
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia kursu jest aktywny udział w zajęciach,
przygotowanie i przedstawienie prezentacji na temat
wybranej lektury dodatkowej oraz uzyskanie pozytywnej
oceny z egzaminu końcowego w formie pisemnej.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność obowiązkowa, akceptowane 3 nieobecności

Sylabusy
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Relacje japońsko-koreańskie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Chinami

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNCS.13F0.5cd42d1ded641.22

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

Kurs ten o charakterze przekrojowym ma na celu zapoznanie studentów z zagadnieniami relacji japońskokoreańskich zarówno w perspektywie historycznej, jak i współczesnej. Zajęcia obejmują relacje między Koreą
a Japonią od czasów starożytnych do współczesności, zarówno kulturowe, jak i polityczne, a także i w aspekcie
ekonomicznym.

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 społeczne, polityczne i niektóre
podstawowe procesy gospodarcze determinujące
rozwój stosunków międzynarodowych w regionie Azji
Wschodniej.

SNC_K1_W06

zaliczenie pisemne,
prezentacja, Aktywność
podczas zajęć polegająca
na analizie wybranych
aspektów relacji
japońsko-koreańskich na
podstawie zadanej
literatury, a także na
uczestniczeniu w
dyskusjach na temat
zagadnień omawianych
w literaturze lub treści
dokumentów i w
statystykach.

SNC_K1_U05

zaliczenie pisemne,
prezentacja, Aktywność
podczas zajęć polegająca
na analizie wybranych
aspektów relacji
japońsko-koreańskich na
podstawie zadanej
literatury, a także na
uczestniczeniu w
dyskusjach na temat
zagadnień omawianych
w literaturze lub treści
dokumentów i w
statystykach.

SNC_K1_U05

prezentacja, Aktywność
podczas zajęć polegająca
na analizie wybranych
aspektów relacji
japońsko-koreańskich na
podstawie zadanej
literatury, a także na
uczestniczeniu w
dyskusjach na temat
zagadnień omawianych
w literaturze lub treści
dokumentów i w
statystykach.

SNC_K1_K01

prezentacja, Aktywność
podczas zajęć polegająca
na analizie wybranych
aspektów relacji
japońsko-koreańskich na
podstawie zadanej
literatury, a także na
uczestniczeniu w
dyskusjach na temat
zagadnień omawianych
w literaturze lub treści
dokumentów i w
statystykach.

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

U2

Student potraﬁ przeprowadzić podstawowe badania,
analizować dane, syntetyzować informacje,
przygotować podstawową prezentację.

Student potraﬁ podczas dyskusji przedstawić opinie
oparte na wiedzy, wymienić je, obronić swoją tezę.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Sylabusy

Student jest gotów do animowania wydarzeń
kulturalnych na temat wybranych aspektów relacji
japońsko-koreańskich.
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Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

uczestnictwo w egzaminie

1

przygotowanie do egzaminu

19

przygotowanie do zajęć

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.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wczesne relacje japońsko-koreańskie.

W1, U1, U2, K1

2.

Kwestia Mimany (Gaya, Imna).

W1, U1, U2, K1

3.

Książę Shotoku Taishi i rola rodu Soga w propagowaniu buddyzmu w Japonii.

W1, U1, U2, K1

4.

Relacje japońsko-koreańskie od VII w. do X w.

W1, U1, U2, K1

5.

Udział Koreańczyków w najazdach Mongołów na Japonię w 1274 i 1281 roku.

W1, U1, U2, K1

6.

Problem japońskich piratów w regionie.

W1, U1, U2, K1

7.

Wymiana handlowa Japonii i z Koreą i Chinami od IX do XVII wieku.

W1, U1, U2, K1

8.

Japońska inwazja na Koreę 1592-1598.

W1, U1, U2, K1

9.

Wysłannicy koreańscy do Japonii od XVII do XIX wieku.

W1, U1, U2, K1

10.

Stosunki Japonia-Korea 1876-1910.

W1, U1, U2, K1

11.

Japońska polityka okupacyjna Korei 1910-1945: polityka, handel, migracje i
polityka kulturalna.

W1, U1, U2, K1

12.

Punkty zapalne relacji Japonii z Republiką Korei i Koreańską Republiką LudowoDemokratyczną

W1, U1, U2, K1

13.

Mniejszość koreańska w Japonii od 1945 roku.

W1, U1, U2, K1

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

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie pisemne, prezentacja, Aktywność
podczas zajęć polegająca na analizie
wybranych aspektów relacji japońskokoreańskich na podstawie zadanej literatury,
a także na uczestniczeniu w dyskusjach na
temat zagadnień omawianych w literaturze
lub treści dokumentów i w statystykach.

Udział w zajęciach jest obowiązkowy;
dopuszcza się dwie nieusprawiedliwione
nieobecności. Studenci na każde zajęcia są
zobowiązani do przeanalizowania tekstów bądź
dokumentów i statystyk dostępnych na stronie
kursu na Platformie E-learningowej UJ Pegaz.
Na ocenę z kursu składają się: 25% oceny z
prezentacji 25% oceny z aktywności (udział w
dyskusjach obejmujący materiał z zadanego
tekstu) 50% oceny z pisemnego egzaminu
końcowego w formie testu jednokrotnego
wyboru.
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Relacje polsko-koreańskie w XX wieku
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Chinami

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNCS.13F0.5cd42d1f795eb.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

Ukazanie wzajemnych relacji na wielu płaszczyznach: politycznej, militarnej, ekonomicznej, społecznej
i kulturalnej

C2

Prezentacja ewolucji stosunków między państwami koreańskimi i Polską, a także między społeczeństwami Polski
i półwyspu koreańskiego z uwzględnieniem oddziaływania na te procesy szerszych uwarunkowań
geopolitycznych.

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
kształtowania się relacji między Polską i państwami
koreańskimi, a także między Polakami
i Koreańczykami.

SNC_K1_W06

zaliczenie na ocenę

W2

Student zna i rozumie realia międzynarodowe, jakie
rzutowały na charakter relacji między Polską
i państwami koreańskimi w epoce Zimnej Wojny.

SNC_K1_W06

zaliczenie na ocenę

SNC_K1_U05,
SNC_K1_U06

zaliczenie na ocenę

SNC_K1_K01,
SNC_K1_K05

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ wyciągać wnioski z wydarzeń
z przeszłości dla analizy współczesnych relacji między
Polską i państwami koreańskimi.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów do podjęcia pogłębionych badań
nad charakterem relacji między Polską i państwami
Półwyspu Koreańskiego zarówno w perspektywie
historycznej, jak i w odniesieniu do wydarzeń
bieżących.

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 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.

Poznawanie Korei i pierwsi Polacy na Półwyspie Koreańskim

W1, U1, K1

2.

Nawiązanie stosunków dyplomatycznych między Polską i Koreą Północną

W2

3.

Formy wsparcia ze strony Polski dla Korei Północnej podczas wojny koreańskiej

W1, W2

4.

Aktywność wywiadu komunistycznej Polski podczas wojny koreańskiej i w
pierwszych latach po jej zakończeniu

W2

5.

Rola Polski w Komisji Repatriacyjnej Państw Neutralnych w Korei

W2

Sylabusy
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6.

Działalność Polski w Komisji Nadzorczej Państw Neutralnych w Korei

W2, U1

7.

Udział Polski w odbudowie Korei Północnej ze zniszczeń wojennych

W1, U1

8.

Kryzys w relacjach Polski i Korei Północnej w początkach lat 60.

W2

9.

Stosunki PRL-KRL-D w latach 70.

W1

10.

Pierwsze próby nawiązania relacji z Polską ze strony Korei Południowej w latach
70.

U1

11.

Polska wobec kwestii igrzysk olimpijskich w Korei w 1988 r.

K1

12.

Zacieśnienie relacji między PRL i KRL-D w drugiej połowie lat 80.

W2

13.

Okoliczności nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską i Koreą
Południową

W1

14.

Korea Północna wobec przemian systemowych zachodzących w Polsce od 1989 r.

W2

15.

Relacje Polski z państwami koreańskimi w latach 90.

U1, K1

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

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Zaliczenie egzaminu (minimum 60% punktów - dodatkowe punkty do
zaliczenie na ocenę egzaminu za aktywność na zajęciach); obecność na zajęciach (dozwolona
jedna nieusprawiedliwiona obecność).
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Relacje Watykanu z krajami azjatyckimi
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Chinami

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNCS.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

345 / 514

W1

1. Posiada wiedzę z zakresu interpretacji faktów
historycznych dotyczących kulturowych i politycznych
uwarunkowań aktywności Watykanu
w poszczególnych krajach Azji.

SNC_K1_W06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie

W2

Posiada zarys diachronicznej struktury relacji
Watykanu z krajami Azji.

SNC_K1_W06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie

W3

Posiada wiedzę z zakresu dyplomacji Watykanu
i krajów Bliskiego i Dalekiego Wschodu. .

SNC_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.

SNC_K1_W06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie

W5

Zna metody analizy i interpretacji źródeł dotyczących
relacji krajów Azji z Watykanem/Stolica Apostolską. .

SNC_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.

SNC_K1_U06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie

U2

Potraﬁ rozpoznać różne typy dyplomacji w polityce
krajów Azji z Watykanem i odwrotnie.

SNC_K1_U06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie

U3

Potraﬁ wykorzystywać idee inicjatyw pokojowych
Watykanu i krajów Azji.

SNC_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

SNC_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.

SNC_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

346 / 514

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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Rewolucja Czerwonych Khmerów. Studium autarkicznego rozwoju
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Chinami

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNCS.13F0.1559901359.22

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

Zapoznanie studenta ze współczesnymi teoriami rewolucji w tym koncepcją państwa totalitarnego,
ze szczególnym uwzględnieniem przypadku rewolucji Czerwonych Khmerów.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Charakter procesów społecznych w kontekście teorii
rewolucji

SNC_K1_W02,
SNC_K1_W03,
SNC_K1_W06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne
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Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Operować podstawowa terminologia z zakresu teorii
zależności i potraﬁ określić jej miejsce w obrębie nauk
społecznych

SNC_K1_U01,
SNC_K1_U03

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne

U2

Opisywać uwarunkowania międzynarodowe
i wewnętrzne w ramach najnowszej historii Kambodży.

SNC_K1_U02,
SNC_K1_U03

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne

SNC_K1_K01,
SNC_K1_K03

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
Ciągłego rozwijania swojej wiedzy o uwarunkowaniach
społecznych i politycznych regionu Azji Południowo
Wschodniej.

K1

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 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.

Analiza jednej z najbardziej radykalnych rewolucji w historii- rewolucji czerwonych
Khmerów. Geneza, przebieg, kontekst historyczny. Przejawy autarkicznego
rozwoju. Rozważanie jakie koncepcje postrzegania zmiany społecznej z nimi
korespondują. Przyczyny politycznego niepowodzenia.

W1, U1, U2, K1

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

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne, zaliczenie ustne

Warunki zaliczenia przedmiotu
Test wyboru
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy

351 / 514

Rynek pracy w Europie i Azji: wybrane zagadnienia
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Chinami

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNCS.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

SNC_K1_W01

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

SNC_K1_U01

zaliczenie pisemne

SNC_K1_K01

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
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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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Rywalizacja mocarstw Chin, Rosji i USA
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Chinami

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNCS.13F0.5ce2a50e52060.22

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

Nabycie przez studentów wiedzy i umiejętności pozwalających na analizę,syntezę i wyciąganie wniosków
z rywalizacji pomiędzy USA,Rosją i Chinami i jej wpływu na państwa Azji Centralnej i innych regionów azjatyckich.

C2

Posiadanie przez studentów wiedzy, umiejętnosci i kompetencji do wypracowywania własnych sądów
i rekomendacji dla panstw Azji Centralnej,Dalekiego i Bliskiego Wschodu w zakresie korzystnych dla nich działań
i zwalczania zagrożeń wynikających z rywalizacji pomiędzy mocarstwami.

C3

Posiadanie przez studentów kompetencji w zakresie wskazywania na niekorzystne wpływy dla funkcjonowania
i rozwoju państw azjatyckich wynikające z rywalizacji mocarstw.

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 dot. zagadnień politycznych
i gospodarczych związanych zz funkcjonowaniem
Chin,USA i Rosji, wie na czym polega ich mocarstwowe
znaczenie w świecie.

SNC_K1_W01

esej

W2

Student posiada wiedzę dot. rywalizacji państw, w tym
mocarstw rywalizujących w różnych obszarach ,
od polityki, gospodarki po sprawy militarne.

SNC_K1_W02

esej

W3

Student posiada wiedzę dot. państw Azji Centralnej,
Bliskiego i Dalekiego Wschodu, wpływu na te państwa
ze strony mocarstw oraz skutków wynikających
z rywalizacją mocarstw w regionach,gdzie funkcjonują
te państwa.

SNC_K1_W03,
SNC_K1_W04

esej

U1

Student posiada umiejętności analizowania
i przygotowania rekomendacji w zakresie współpracy
państw Azji Centralnej, Bliskiego i Dalekiego Wschodu
z jednym z mocarstw

SNC_K1_U01,
SNC_K1_U02

esej

U2

Student posiada umiejętności opracowania raportu nt.
możliwości rozwojowych państw we współpracy
z jednym z mocarstw.

SNC_K1_U03

esej

U3

Student posiada umiejętności przygotowania
wniosków z prowadzonych analiz na temat
podejmowania przez państwa działań ,które będą
pozytywnie wykorzystywać szanse wynikające
z rywalizacji mocarstw w ich regionie.

SNC_K1_U04

esej

K1

Student posiada kompetencje do pełnienia funkcji
doradczych podmiotom prowadzącym działalność
polityczną i gospodarcza w zakresie wyzwań
wynikających z rywalizacji mocarstw.

SNC_K1_K02

esej

K2

Student posiada kompetencje do zajmowania
stanowisk w instytucjach zajmujących się współpracą
z mocarstwami, posiada kompetencje
do wykorzystywania szans tych podmiotów oraz
unikania i zwalczania zagrożeń.

SNC_K1_K04

esej

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

zbieranie informacji do zadanej pracy

30

przygotowanie ekspertyzy

30

przygotowanie projektu

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.

Cechy charakterystyczne państwa o statusie mocarstwa, znaczenie mocarstw we
współczesnym świecie.

W1

2.

Rosja, Chiny i USA -trzy główne mocarstwa swiata,charakterystyka politycznogospodarcza.

W1

3.

Państwa Azja Centralnej i ich współpraca z USA,Chinami i Rosją.

W3, U1, K1

4.

Rywalizacja mocarstw na terenie Azji Centralnej i jej skutki dla poszczególnych
państw.

W2, U2, K1

5.

Współpraca państw Dalekiego Wschodu z Chinami,USA i Rosją.

W1, U2, K1

6.

Rywalizacja mocarstw w regionie Dalekiego Wschodu i jej skutki dla
poszczególnych państw.

W3, U3, K1

7.

Współpraca państw Bliskiego Wschodu z USA,Chinami i Rosją.

W2, U2, K1

8.

Rywalizacja mocarstw w regionie Bliskiego Wschodu i jej skutki dla państw.

W2, U2, K1

9.

Przyszłe szanse i zagrożenia wynikające z rywalizacji mocarstw dla państw Azji
Centralnej.

W3, U3, K2

10.

Przyszłe szanse i zagrożenia wynikające z rywalizacji mocarstw dla państw
Dalekiego Wschodu.

W3, U3, K2

11.

Przyszłe szanse i zagrożenia wynikające z rywalizacji mocarstw dla państw
Bliskiego Wschodu.

W3, U3, K2

12.

Możliwości wykorzystania rywalizacji mocarstw jako szansy rozwojowej przez
państwa azjatyckie.

W3, U3, K2

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

Formy zaliczenia
esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność i aktywność na zajęciach, przygotowanie eseju(pracy
pisemnej),pisemny test zaliczeniowy

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość podstawowej wiedzy na temat USA,Rosji,Chin oraz państw Azji Centralnej,Dalekiego i Bliskiego Wschodu.

Sylabusy
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Soft power koreański - strategie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Chinami

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNCS.130.5cd42d2a98954.22

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

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 warsztatów jest zapoznanie studenta z ideą koreańskiego soft power i zasięgiem zjawiska "koreańskiej
fali".

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

teorie i metody koncepcji soft power

SNC_K1_W01

zaliczenie na ocenę
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W2

mechanizmy realizacji polityki soft power w ujęciu
południowokoreańskim

SNC_K1_W02,
SNC_K1_W03,
SNC_K1_W04

zaliczenie na ocenę

SNC_K1_U02,
SNC_K1_U03,
SNC_K1_U04

zaliczenie na ocenę

SNC_K1_K01,
SNC_K1_K05

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

analizować strategie podejmowane przez koreańskie
agendy rządowe, biznesowe do promocji produktów
i usług koreańskich

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

pogłębiania swojej wiedzy i doświadczenia,
przydatnego w realizacji projektów zawodowych,
związanych z szeroko pojętą koreańską przestrzenią
społeczno-kulturową i biznesową

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

20

przygotowanie projektu

20

przygotowanie prezentacji multimedialnej

20

przeprowadzenie badań literaturowych

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. Cele i narzędzia polityki zagranicznej państwa
2. Soft power, hard power, smart power, sharp power, dyplomacja publiczna –
problemy deﬁnicyjne
3. Korea Południowa na arenie międzynarodowej – pojęcie państwa średniego
rzędu, relacje z państwami sąsiedzkimi
4. Kultura koreańska a globalizacja, soft power w wydaniu południowkoreańskim,
wpływ mediów społecznościowych na politykę zagraniczną Korei Południowej
5. Rola rządu południowokoreańskiego w kreowaniu wizerunku państwa
W1, W2, U1, K1

1.
6. Koreańska fala jako narzędzie soft power
7. Międzynarodowe wydarzenia sportowe jako narzędzie soft power
8. Idol jako ambasador – granice pomiędzy rozrywką a polityką, pracą a
patriotyzmem
9. Międzynarodowa opinia publiczna, fani, wyborcy – problematyka grupy
docelowej
10. Wyzwania stosowania soft power: anti-hallyu, hegemonia kulturowa, etyka
stosowania narzędzi soft power

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

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Stworzenie projektu grupowego wprowadzenia wybranego produktu
koreańskiego na rynek polski lub europejski

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność obowiązkowa. Dozwolone dwie nieobecności w trakcie każdej serii warsztatów.
Wymagana jest podstawowa znajomość sytuacji geopolitycznej w regionie Azji Wschodniej.

Sylabusy
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South Korea as an example of the information society
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Chinami

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNCS.13F0.6048b3564077a.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

G1

The aim of the course is to present South Korea as an example of the information society. The students will be
able to name main characteristics of the information society as well as discuss in which aspects South Korea can
be considered as one.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

The students knows and understands the notion of the
information society.

SNC_K1_W06

esej, zaliczenie
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W2

The students knows and understands in which aspects
South Korea can be seen as an example of the
information society.

SNC_K1_W06

esej, zaliczenie

U1

The student is able to discuss the role of the
information society in the XXI century and name other
examples of technological changes that inﬂuenced
societies in the history.

SNC_K1_U03,
SNC_K1_U06

esej, zaliczenie

U2

The student is able to name challenges and indicate
threats that the information society may pose to
democracy.

SNC_K1_U03,
SNC_K1_U06

esej, zaliczenie

SNC_K1_K01,
SNC_K1_K03,
SNC_K1_K05

esej, zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

The student is ready to work in projects concerning
media literacy, democracy and the information
society.

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie eseju

30

przygotowanie do zajęć

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

przygotowanie do ćwiczeń

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. Information society – notion, deﬁnitions, history
2. Main technological changes allowing the development of the information
society
1.

3. Access to information as a threat and an opportunity

W1, W2, U1, U2, K1

4. Education level and media literacy in South Korea
5. Access to the internet and e-governance in South Korea

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

Sylabusy

Formy zaliczenia
esej, zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Essay on an assigned topic and preparation for a debate in Oxford format.
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Stany Zjednoczone w regionie Azji i Pacyﬁku
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Chinami

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNCS.13F0.5ce2a50e13fb5.22

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

1. Zapoznanie studentów z polityką zagraniczną Stanów Zjednoczonych w kontekście polityki międzynarodowej
w regionie.

C2

2. Wykształcenie u studentów podstawowych umiejętności w zakresie analizy polityki zagranicznej Stanów
Zjednoczonych w kontekście polityki międzynarodowej 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

Student zna i rozumie, co to jest regionalny system
międzynarodowy oraz cele i jakie są instrumenty
polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych
w regionie.

SNC_K1_W02

zaliczenie pisemne,
prezentacja

SNC_K1_U02

zaliczenie pisemne,
prezentacja

SNC_K1_K01

prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ analizować stosunki międzynarodowe
z uwzględnieniem pozycji i interesów Stanów
Zjednoczonych w regionie.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotowy do samodzielnego poszerzania
wiedzy na temat regionu oraz roli Stanów
Zjednoczonych w regionie.

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. Podstawy teoretyczne.

W1, U1, K1

2.

Historia obecności Stanów Zjednoczonych w regionie.

W1, U1, K1

3.

Stany Zjednoczone w regionie w okresie zimnej wojny.

W1, U1, K1

4.

Współczesna pozycja USA w regionie, ich potencjał oraz potencjał głównych
konkurentów, sojuszników i partnerów.

W1, U1, K1

5.

Instytucjonalne ramy polityki zagranicznej USA.

W1, U1, K1

6.

Bezpieczeństwo i ekonomia – cele oraz instrumenty polityki zagranicznej Stanów
Zjednoczonych.

W1, U1, K1

7.

Ewolucja polityki USA w regionie po 1989 r. - administracje G. Busha i B. Clintona.

W1, U1, K1

Sylabusy
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8.

Ewolucja polityki USA w regionie po 2001 r. - administracje G. W. Busha oraz B.
Obamy.

W1, U1, K1

9.

Przemiany strategii i polityki zagranicznej wobec regionu Azji i Pacyﬁku w okresie
prezydentury D. Trumpa.

W1, U1, K1

10.

Chiny – wyzwanie dla amerykańskiej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa.

W1, U1, K1

11.

Tajwan w amerykańskiej polityce zagranicznej i polityce bezpieczeństwa.

W1, U1, K1

12.

Japonia – najbliższy sojusznik USA?

W1, U1, K1

13.

Półwysep Koreański w amerykańskiej polityce zagranicznej i polityce
bezpieczeństwa.

W1, U1, K1

14.

Stany Zjednoczone i ich partnerzy w regionie.

W1, U1, K1

15.

Zmieniający się układ sił w regionie Azji i Pacyﬁku – próba prognozy.

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

366 / 514

Stosunki międzynarodowe na Dalekim Wschodzie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Chinami

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNCS.13F0.5ce2a4e3e55b7.22

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 uwarunkowaniami stosunków międzynarodowych na Dalekim
Wschodzie.

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

SNC_K1_W01,
SNC_K1_W02,
SNC_K1_W03,
SNC_K1_W04,
SNC_K1_W05,
SNC_K1_W06

zaliczenie pisemne,
kazus, wyniki badań,
prezentacja

SNC_K1_U01,
SNC_K1_U02,
SNC_K1_U03,
SNC_K1_U04,
SNC_K1_U05

zaliczenie pisemne,
kazus, wyniki badań,
prezentacja

SNC_K1_K01,
SNC_K1_K02,
SNC_K1_K03,
SNC_K1_K04

zaliczenie pisemne,
kazus, wyniki badań,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

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

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

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

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do egzaminu

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

5

pozyskanie danych

5

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

przygotowanie prezentacji multimedialnej

4

uczestnictwo w egzaminie

1

przygotowanie do zajęć

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

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

W ostatnich latach można obserwować wzrost znaczenia Azji w świecie, co wpływa
na potrzebę lepszego rozumienia uwarunkowań społecznych, politycznych i
gospodarczych kształtujących stosunki międzynarodowe na tym kontynencie.
Istotą kursu jest poznanie aktorów kształtujących stosunki międzynarodowe na
Dalekim Wschodzie, identyﬁkacja i badanie podstawowych form ich oddziaływania
tj. współpraca, rywalizacja i konﬂikt. Znaczenie problematyki potęguje obecność i
zaangażowanie światowych mocarstw w problemy państw Dalekiego Wschodu.
Historia regionu, stopień rozwoju krajów, charakter współpracy między
podmiotami, regionalny układ sił między aktorami determinują scenariusze na
przyszłość. Szczegółowe treści programowe stanowią:
1. Główne terminy, zagadnienia i problemy stosunków międzynarodowych na
przykładzie Dalekiego Wschodu
2. Stosunki międzynarodowe jako dyscyplina naukowa
W1, U1, K1
3. Zastosowanie teorii naukowych do badania stosunków międzynarodowych na
Dalekim Wschodzie
4. Daleki Wschód – charakterystyka regionu i problem wyodrębnienia tego regionu
w stosunkach międzynarodowych
5.–6. Historia stosunków międzynarodowych na Dalekim Wschodzie: do czasów
kolonialnych; w okresie ekspansji kolonialnej mocarstw europejskich; do II wojny
światowej
7. Stosunki międzynarodowe na Dalekim Wschodnie w okresie zimnej wojny
8. Spory i konﬂikty międzynarodowe na Dalekim Wschodzie oraz metody ich
rozwiązywania
9.–13. Mocarstwa regionalne i ich strategie na Dalekim Wschodzie od II połowie
XX wieku – Stany Zjednoczone, Japonia, Chiny, Rosja, Korea
14. Procesy integracyjne na Dalekim Wschodzie a teorie i koncepcje integracji
15. Prognozowanie stosunków międzynarodowych na Dalekim Wschodzie

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

konwersatorium

Formy zaliczenia

zaliczenie pisemne, kazus,
wyniki badań, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Na ocenę końcową (100%) składają się: • egzamin pisemny z
pytaniami otwartymi, zamkniętymi i wyboru (60%) •
aktywność na zajęciach (10%) • przedstawienie krytycznego
przeglądu wiadomości z regionu (praca indywidualna) (10%) •
udział w debacie dot. sporów terytorialnych (praca w grupach)
(10%) • obecność na zajęciach (dopuszczalne dwie
nieobecności) (10%)

Wymagania wstępne i dodatkowe
Ukończone przedmioty dot. współczesnej historii Chin, Korei, Japonii albo Indii w zależności od wybranego kierunku studiów
w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu.

Sylabusy
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Strój chiński jako nośnik kultury
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Chinami

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNCS.13F0.6203a44a1d9ad.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 różnorodnością strojów chińskich oraz ich historią.

C2

Celem kursu jest przekazanie wiedzy z zakresu symboliki stroju i jego miejsca w kulturze chińskiej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Ma wiedzę na temat różnorodności tradycyjnego
ubioru na terenie Chin.

SNC_K1_W06

prezentacja
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Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Posługuje się specjalistyczną terminologią dotyczącą
kultury chińskiej oraz zagadnienia stroju.

SNC_K1_U04,
SNC_K1_U06

prezentacja

U2

Potraﬁ umieścić zdobyte informacje w szerszym
kontekście przemian społecznych.

SNC_K1_U03,
SNC_K1_U04,
SNC_K1_U06

prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Posiada podstawowe umiejętności krytycznej oceny
oraz analizy źródeł.

SNC_K1_K04

prezentacja

K2

Potraﬁ wykorzystać wiedzę w praktyce analizując
problem a następnie prezentując go na forum.

SNC_K1_K01,
SNC_K1_K05

prezentacja

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie projektu

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.

Moda, strój kostium - problemy deﬁnicyjne.

U1, U2, K1

2.

Strój we wczesnych tekstach konfucjańskich, kodeksach prawnych i dekretach.

W1, U1, U2, K1

3.

Moda od dynastii Zhou do upadku cesarstwa.

W1, U1, U2, K1, K2

4.

Strój Hanów a stroje mniejszości.

W1, U1, U2, K1, K2

5.

Wpływ Chin na estetykę stroju koreańskiego, japońskiego i wietnamskiego.

W1, U1, U2, K1, K2

6.

Narodziny qipao i jej status we współczesnych Chinach.

W1, U1, U2, K1, K2

7.

Moda okresu maoistowskiego.

W1, U1, U2, K1, K2

8.

Moda ślubna.

W1, U1, U2, K1, K2

9.

Hanfu yundong, Xinzhongzhuang i chiński wiatr.

W1, U1, U2, K1, K2

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
pokaz połączony z przeżyciem, analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Wygłoszenie prezentacji, obecność na zajęciach (w przypadku większej
liczby nieobecności niż 2, wymagane jest zaliczenie opuszczonych zajęć w
formie ustnej na dyżurze), aktywny udział w zajęciach.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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System i życie polityczne Korei Południowej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Chinami

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNCS.13F0.6048b2dbac3a2.22

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 zna i rozumie najważniejsze zagadnienia związane z systemem politycznym oraz życiem politycznym
Korei Południowej.

C2

Student/ka umie wskazać najważniejsze cechy systemu politycznego, a także czynniki kulturowe i historyczne
odróżniające Koreę Południową od innych demokracji w regionie i na świecie. Potraﬁ także wskazać kluczowych
decydentów i najważniejsze akty prawne.

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 najważniejsze pojęcia związane
z systemem politycznym każdego państwa.

SNC_K1_W01,
SNC_K1_W05,
SNC_K1_W06

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

W2

Student/ka zna najważniejsze akty prawne mające
wpływ na kształt systemu politycznego Korei
Południowej.

SNC_K1_W01,
SNC_K1_W05,
SNC_K1_W06

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student/ka potraﬁ wskazać najważniejszych
decydentów politycznych i opisać mechanizmy
podejmowania decyzji w Korei Południowej

SNC_K1_U01,
SNC_K1_U03,
SNC_K1_U06

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

U2

Student/ka potraﬁ intepretować zjawiska polityczne
w Korei Południowej.

SNC_K1_U01,
SNC_K1_U03,
SNC_K1_U06

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

SNC_K1_K01,
SNC_K1_K03,
SNC_K1_K05

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotowy/a do ustawicznego pogłębiania
i aktualizowania swojej wiedzy w zakresie systemu
politycznego Korei Południowej.

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

15

przygotowanie prezentacji multimedialnej

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

15

przygotowanie do testu zaliczeniowego

15

zbieranie informacji do zadanej pracy

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1. System polityczny – deﬁnicje, najważniejsze pojęcia
2. Konstytucja i najważniejsze akty prawne
3. System partyjny
4. System wyborczy
1.

5. Reżim polityczny

W1, W2, U1, U2, K1

6. Prezydent
7. Parlament
8. Obywatele
9. Media

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, 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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Tajwan - historia i polityka
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Chinami

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNCS.13F0.603e4d367c4f9.22

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 położenia geograﬁcznego i geopolitycznego Tajwanu

C2

Zapoznanie studentów z podstawowymi problemami etnicznymi Tajwanu

C3

Przekazanie studentom wiedzy z zakresu historii Tajwanu, ze szczególnym uwzględnieniem przemian
demokratycznych od lat 1980.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

376 / 514

W1

Student winien znać na poziomie podstawowym
historię Tajwanu od czasów prehistorycznych, przez
okres holenderski, panowania chińskiego
z uwzględnieniem reform Liu Mingchuana, okres
kolonizacji japońskiej, okres Republiki Chińskiej
do czasów współczesnych, ze szczególnym
uwzględnieniem międzynarodowego statusu Tajwanu
i wątpliwości z nim związanych; winien rozumieć
niejasności i subtelności prawno-międzynarodowego
statusu Tajwanu oraz stosunków chińsko-tajwańskich
i oraz jak rzutują one na inne państwa Azji i świata

SNC_K1_W01,
SNC_K1_W02,
SNC_K1_W06

zaliczenie pisemne, esej

SNC_K1_U01,
SNC_K1_U02,
SNC_K1_U05

zaliczenie pisemne, esej

SNC_K1_K01,
SNC_K1_K02

zaliczenie pisemne, esej

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student powinien być w stanie dokonać ulokować
poszczególne wydarzenia i procesy w historii Tajwanu
w szerszym kontekście regionalnym i ponadregionalnym; być w stanie porównać procesy
demokratyzacyjne zachodzące na Tajwanie i w innych
częściach glob

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów, w oparciu o znajomość historii
Tajwanu, do nawiązania dialogu międzykulturowego
z przedstawicielami tego państwa i między nimi
a przedstawicielami innych państw. Potraﬁ dostrzec
możliwe problemy związane z przynależnością
polityczną i starać się je rozwiązać, w szczególności
przez doskonalenie własnych umiejętności analizy
sytuacji i wytworów kulturowych

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

50

przygotowanie do sprawdzianu

20

przygotowanie do egzaminu

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. Podstawy geograﬁi Tajwanu
2. Pierwotni mieszkańcy: Aborygeni Tajwańscy
3. Okres kolonii holenderskiej i hiszpańskiej
4. Okres panowania rodu Zheng i dynastii Qing
5. Esktensywny rozwoj za czasów qingowskich i reformy Liu Mingchuana
1.

W1, U1, K1

6. Okres kolonizacji japońskiej: przebieg wydarzeń
7. Okres kolonizacji japońskiej: przemiany gospodarcze i polityczne
8. Początki rządów Republiki Chińśkiej i wybuch niezadowolenia społecznego
9. Okres Republiki Chińskiej do czasów współczesnych, ze szczególnym
uwzględnieniem międzynarodowego statusu Tajwanu i wątpliwości z nim
związanych
10. Polityka wewnętrzna Tajwanu: konsolidacja demokracji

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

dopuszczalne trzy nieobecności; większa liczba wymagać będzie
wykonania dodatkowych prac/konsultacji. Przekroczenie 30%
nieobecności oznacza niezaliczenie kursu. Aktywność podczas
zaliczenie pisemne, esej dyskusji, dobre przygotowanie do zajęć. Napisanie pisemnego
zaliczenia na ocenę w postaci odpowiedzi na pytania otwarte lub
zamknięte lub pracy pisemnej o charakterze naukowym na
uzgodniony z wykładowcą temat ( w szczególnych przypadkach)

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 Chin, Japonii i świata w stopniu
podstawowym

Sylabusy
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Tajwan w środowisku międzynarodowym
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Chinami

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNCS.13F0.5cd42cfa80b7f.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 uwarunkowaniami zmieniającej się kwestii Tajwanu w systemie
międzynarodowych na przestrzeni XX i XXI 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

Rozumie wyzwania porządku międzynarodowym
w regionie Azji i Pacyﬁku, wskazuje czynniki
determinujące rolę i miejsce Tajwanu w systemie
międzynarodowym.

SNC_K1_W01,
SNC_K1_W02,
SNC_K1_W03,
SNC_K1_W04,
SNC_K1_W05

projekt, raport, wyniki
badań, prezentacja

SNC_K1_U01,
SNC_K1_U02,
SNC_K1_U03,
SNC_K1_U04

projekt, raport, wyniki
badań, prezentacja

SNC_K1_K01,
SNC_K1_K03,
SNC_K1_K04

projekt, raport, wyniki
badań, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Posiada umiejętności wyszukiwania, analizowania
i wykorzystywania informacji w celu przeprowadzenia
analizy sytuacji międzynarodowej Tajwanu w oparciu
o poznany warsztat badawczy.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Przedstawia opinie własne, uczestniczy w dyskusji
dotyczącej wyzwań Tajwanu w środowisku
międzynarodowym w kontekście społecznym.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie projektu

10

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

przygotowanie raportu

20

zbieranie informacji do zadanej pracy

10

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Tematyka kursu dotyczy przedstawienia kwestii tajwańskiej w systemie
międzynarodowym na przestrzeni XX i XXI w. Charakterystyce zostanie poddany
potencjał polityczny, militarny, gospodarczy, społeczny i kulturowy współczesnego
wyróżniający Tajwan w świecie. Identyﬁkowane będą uwarunkowania zmieniającej
pozycji Tajwanu w systemie międzynarodowym w ujęciu chronologicznym od
czasów kolonialnych przez dyktaturę Partii Narodowej (Kuomintang, KMT)
(1949–1988), początki demokratyzacji (1988–2000); rządy opozycyjnej
Demokratycznej Partii Postępowej (DPP) (2000–2008), powrót KMT do władzy
(2008–2016) oraz bieżącą politykę DPP (od 2016).
W1, U1, K1

1.
Analizowana będzie przyszłość Tajwanu w systemie międzynarodowym w
kontekście bieżących wyzwań jego ewolucji. Szczególne znaczenie należy tu
przypisać czynnikom zewnętrznym w wymiarze globalnym. Wśród tych najnowych
będą to: atak Rosji na Ukrainę w 2022 r., który wskazuje na określone zachowania
reżimów autorytarnych względem państw broniących swojej suwerenności,
podobnie odpowiedź Zachodu na zaistniałą sytuację oraz pandemia SARS-CoV-2,
która już na przełomie 2019 i 2020 r. zaznaczyła efektywność władz Tajwanu w
radzeniu sobie z kryzysem i gotowość Tajwanu do współpracy ze społecznością
międzynarodową w celu zakończenia pandemii.

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

konwersatorium

Formy zaliczenia

projekt, raport, wyniki
badań, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia kursu jest aktywny udział w zajęciach.
Podczas zajęć studenci rozwiązują problemy badawcze na
podstawie literatury wskazanej przez prowadzącego do
poszczególnych zajęć. Na podstawie przekazanych przez
prowadzącego wytycznych studenci opracowują wybrany
problem badawczy, przedstawiają go w formie pisemnego
raportu i prezentacji podczas zajęć. Dopuszczalne dwie
nieobecności.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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The English Language Writers of Asia
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Chinami

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNCS.13F0.603f78e67442f.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
G1

making the students aware of the cultural phenomenon of the English language writers of Asian origin

G2

expanding the students' knowledge about the Asian writing in English, its geographical range, its complexity and
diversity, its distinctive character

G3

increasing the students' sensitivity to the reasons of the rapid development of Asian prose written in English in
the second half of the 20th century

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 knows and understands the origins and
development of Asian writing in English

SNC_K1_W01,
SNC_K1_W06

projekt, prezentacja

W2

Student knows and understands political
implicationsof the Asian English writing

SNC_K1_W06

projekt, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student can understand the importance of choosing
English as the language of creative work

SNC_K1_U01,
SNC_K1_U02

projekt, prezentacja

U2

Student can discuss the main issues present in the
works of Asian writers writing in English

SNC_K1_U02

projekt, prezentacja

SNC_K1_K01,
SNC_K1_K02,
SNC_K1_K04

projekt, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student is ready for taking on editorial work regarding
i.e. Polish translations of novels written in English by
Asian authors

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

30

przeprowadzenie badań literaturowych

30

przygotowanie do zajęć

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Areas of study: literature; cultural tradition of English language writings in Asia;
authors belonging to Asian diasporas writing in English
The main topics of the course:
- an outline of Asian writing in English, its geographical range, its complexity and
diversity, its distinctive character;
- the beginnings of Asian writing in English;
- the inﬂuence of Western culture on the emergence new literary genres in Asia;
- the rapid development of Asian prose written in English in the second half of the
20th century;
- the directions of development;
- the main themes;
- the main English language writers of Asia or of Asian descent and their selected
works

1.

W1, W2, U1, U2, K1

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

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Class attendance (2 absences allowed); active participation (preparation
projekt, prezentacja for classes based on the assigned materials) + preparation of a
PowerPoint presentation or an essay (max. 1800 words)

Wymagania wstępne i dodatkowe
Functional knowledge of English

Sylabusy
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The media system of South Korea
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Chinami

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNCS.13F0.6048b39e934b3.22

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

G1

The aim of the course is to show main characteristics of the South Korean media system in a way that would
allow the students to know and understand not only its main parts, but also comprehend its relations to political
system.

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 knows and basic theories on media
systems and understand their application in South
Korean context.

SNC_K1_W06

raport, prezentacja

W2

The student knows and understands relations between
SNC_K1_W06
media and political systems.

raport, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

The student is able to analyze internet sources in
order to trace changes in South Korean media system.

SNC_K1_U03,
SNC_K1_U06

raport, prezentacja

U2

The student is able to discuss the role of the
information cycle in democratic societies.

SNC_K1_U03,
SNC_K1_U06

raport, prezentacja

SNC_K1_K01,
SNC_K1_K03,
SNC_K1_K05

raport, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

The student is ready to broaden and update their
knowledge on the topic of South Korean media
system.

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

20

przygotowanie prezentacji multimedialnej

30

przygotowanie raportu

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1. Theory of media systems – main deﬁnitions
2. Comparing media systems
3. The role of the media in democratic systems
4. Freedom of speech in South Korea W2, K1
5. Journalists’ professionalization
1.

W1, W2, U1, U2, K1
6. State intervention
7. The Internet
8. Economic pressures
9. Press, TV, and radio markets
10. Copyright, libel – main regulations

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

raport, prezentacja A report on a given topic and a presentation are required.
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The politics of dress in Asia
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Chinami

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNCS.13F0.620f95dc7e303.22

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 przedmiotu jest zapoznanie studentów z relacją pomiędzy modą a polityką w Azji.

C2

Celem jest zapoznanie studentów z wpływem polityki na strój społeczeństw azjatyckich.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Ma wiedzę na temat roli stroju w dyplomacji.

SNC_K1_W06

esej, prezentacja
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W2

Ma wiedzę dotyczącą kreowania wizerunku
społeczeństwa przez polityków.

SNC_K1_W06

esej, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Potraﬁ posługiwać się podstawową terminologią
dotyczącą stroju.

SNC_K1_U05,
SNC_K1_U06

esej, prezentacja

U2

Potraﬁ umieścić zdobyte informacje w szerszym
kontekście przemian społecznych i politycznych.

SNC_K1_U02,
SNC_K1_U04,
SNC_K1_U05,
SNC_K1_U06

esej, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Posiada podstawowe umiejętności krytycznej oceny
oraz analizy źródeł.

SNC_K1_K01,
SNC_K1_K05

esej, prezentacja

K2

Potraﬁ wykorzystać wiedzę w praktyce analizując
problem a następnie prezentując go na forum.

SNC_K1_K01,
SNC_K1_K04,
SNC_K1_K05

esej, prezentacja

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie projektu

60

przygotowanie do zajęć

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.

Moda jako narzędzie w dyplomacji.

W1, W2, U2

2.

Moda i polityka w cesarskich Chinach.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

3.

Moda i polityka w Indiach m. in. Wielcy Mogołowie, Indie Brytyjskie.

W2, U1, U2, K1, K2

4.

Właściwy ubiór w oczach współczesnych indyjskich polityków.

W2, U1, U2, K1, K2

5.

Stroje narodowe przez pryzmat szczytów APEC.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

6.

Ubierając się dla Partii Komunistycznej.

W2, U1, U2, K1, K2

7.

Powstanie qipao.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

Sylabusy
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8.

Koncepcja chińskiego stroju narodowego.

W2, U1, U2, K1, K2

9.

Lhakar - podtrzymując tybetańską tożsamość.

W2, U1, U2, K1, K2

10.

Przypadek Korei Północnej.

W2, U1, U2, K1, K2

11.

Wybrane przykłady z m.in. Mjanmy, Japonii, Butanu, Indonezji i Wietnamu.

W2, U1, U2, K1, K2

12.

Kontrowersje hanfu kontra hanbok.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

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

Formy zaliczenia
esej, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Prezentacja/ esej, obecność (możliwe 2 nieobecności) i aktywność na
zajęciach.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Język angielski na poziomie B2 umożliwiający uczestnictwo w zajęciach.

Sylabusy
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Tożsamość narodowa Japończyków
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Chinami

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNCS.13F0.1585576599.22

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 deﬁnicjami narodu oraz tożsamości zbiorowej, ze szczególnym
podkreśleniem znaczenie kultury dla kształtowania się narodów.

C2

Zapoznanie studentów z najważniejszymi procesami, które doprowadziły do powstania narodu japońskiego
a także do pojawienia się japońskiego nacjonalizmu w pierwszej połowie XX wieku.

C3

Zwrócenie uwagi studentów na wieloetniczność i wielokulturowość współczesnego japońskiego społeczeństwa.

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 najważniejsze deﬁnicje narodu
oraz tożsamości zbiorowej, ze szczególnym
podkreśleniem znaczenie kultury dla kształtowania się
narodów.

SNC_K1_W01,
SNC_K1_W05

esej

W2

Ma świadomość kompleksowego charakteru japońskiej
kultury symbolicznej w jej historycznych kontekstach,
oraz zna, rozumie i potraﬁ identyﬁkować przejaw
tożsamości zbiorowej oraz ich przemiany.

SNC_K1_W05,
SNC_K1_W06

esej

W3

Student zna i rozumie procesy, które doprowadziły
do powstania narodu japońskiego, oraz rozumie
historyczne uwarunkowania kluczowych elementów
współczesnej japońskiej tożsamości narodowej.

SNC_K1_W01,
SNC_K1_W05,
SNC_K1_W06

esej

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Posiada umiejętność rozumienia, analizowania
i interpretowania konkretnych zjawisk związanych
z japońską tożsamością zbiorową.

SNC_K1_U02,
SNC_K1_U03,
SNC_K1_U04

esej

U2

Potraﬁ rozpoznać i wykorzystać wiedzę teoretyczną
do samodzielnej i krytycznej analizy zjawisk
związanych z japońską tożsamością zbiorową.

SNC_K1_U03,
SNC_K1_U04,
SNC_K1_U05

esej

U3

Student posiada umiejętności krytycznej analizy
najważniejszych zagadnień związanych
ze współczesną japońską tożsamością zbiorową

SNC_K1_U03,
SNC_K1_U04,
SNC_K1_U05

esej

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie eseju

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.

Kultura a tożsamość narodowa

W1, U1

2.

Kluczowe procesy w rozwoju japońskiej tożsamości narodowej

W2, W3

Sylabusy
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3.

Kluczowe elementy współczesnej japońskiej tożsamości zbiorowej

W2, W3, U1, U2, U3

4.

Język i kultura jako wyznacznik japońskie tożsamości zbiorowej

W2, W3, U1, U2, U3

5.

Współczesna Japonia jako społeczeństwo homogeniczne

W2, W3, U1, U2, U3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, konsultacje
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
1. obecność na zajęciach, 2. znajomość obowiązkowych testów, aktywne
uczestnictwo w zajęciach 3. praca zaliczeniowa związana z tematyką zajęć

Wymagania wstępne i dodatkowe
Ukończenie kursu "Historia polityczno-społeczna Japonii"

Sylabusy
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Tradycje indo-muzułmańskie w kulturze Azji Południowej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Chinami

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNCS.13F0.603903104e207.22

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 uzyska ogólną wiedzę dotyczącą tradycji kulturowej społeczeństwa indo-muzułmańskiego Azji
Południowej.

C2

Student uzyska szczegółową wiedzę na temat wybranych elementów tej tradycji, potraﬁ je rozpoznać
i scharakteryzować.

C3

Student zrozumie kulturotwórczą rolę, jaką język urdu odgrywał i odgrywa na subkontynencie indyjskim.

C4

Student będzie dostrzegać i rozumieć związki między indo-muzułmańską tradycją kulturową a innymi tradycjami
kulturowymi subkontynentu indyjskiego.

C5

Student będzie dostrzegać i umieć zinterpretować wpływy indo-muzułmańskiej tradycji kulturowej
na współczesną kulturę Azji Południowej.

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

Nazwa

SNC_K1_W06

prezentacja

W2

Efekt wiedzy

SNC_K1_W06

prezentacja

SNC_K1_U06

prezentacja

SNC_K1_K05

prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Umiejętność

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Kompetencja społeczna

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

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.

Przedmiotem zajęć jest rozumiana szeroko kultura indo-muzułmańska,
wykształcona na przestrzeni wieków wśród wyższych warstw indomuzułmańskiego społeczeństwa Azji Południowej (aszraf), której jednym z
głównych wyznaczników jest język urdu.

W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład z prezentacją multimedialną

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia zajęć jest przygotowanie prezentacji na zadany
temat i przedstawienie jej na zajęciach.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy

396 / 514

Tradycje religijne Azji Południowej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Chinami

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNCS.13F0.6038f4d8c1648.22

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
0221Religia i teologia

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 najważniejszymi aspektami bogatej i zróżnicowanej indyjskiej tradycji
religijnej, niezbędnymi do zrozumienia i prawidłowego zinterpretowania zjawisk kulturowych, społecznych
i politycznych, które kształtowały dzieje obszaru Azji Południowej i ciągle wpływają na zachodzące tam procesy.

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 zjawiska i procesy zachodzące
w bogatej i zróżnicowanej indyjskiej tradycji religijnej,
które na przestrzeni dziejów kształtowały dziedzictwo
duchowe i materialne społeczeństw Azji Południowej.

SNC_K1_W06

egzamin testowy

W2

Student ma podstawową wiedzę o indyjskiej idei
człowieka, rozumie na czym polega specyﬁka
indyjskiego poglądu na temat miejsca człowieka
w kosmosie, człowieka jako istoty społecznej
i społeczeństwa jako struktury hierarchicznej.

SNC_K1_W06

egzamin testowy

W3

Student ma świadomość złożonego
i wieloaspektowego charakteru kultury symbolicznej
charakterystycznej dla różnych indyjskich tradycji
religijnych w ich historycznych kontekstach.
Identyﬁkuje wytwory kultury swoiste dla różnych
indyjskich tradycji religijnych. Zna i rozumie proces
kształtowania się tożsamości poszczególnych
indyjskich tradycji religijnych w ich wzajemnej
interakcji.

SNC_K1_W06

egzamin testowy

U1

Student potraﬁ wskazać te elementy dziedzictwa
duchowego i materialnego, które kształtowały
i kształtują procesy społeczne, polityczne
i ekonomiczne w krajach Azji Południowej. Potraﬁ
także interpretować współczesne wydarzenia
w kontekście dziedzictwa religijnego subkontynentu
indyjskiego.

SNC_K1_U03

egzamin testowy

U2

Student posiada podstawowe umiejętności
wyszukiwania, krytycznej oceny, analizowania
i wykorzystywania informacji płynącej z różnych
źródeł. W szczególności potraﬁ rozróżnić informacje
uzyskiwane ze źródeł naukowych od informacji
uzyskiwanych ze źródeł prozelitycznych Posiada
umiejętność rozumienia, analizowania
i interpretowania zjawisk kulturowych, religijnych
i społecznych specyﬁcznych dla wspólnot tworzących
indyjskie tradycje religijne.

SNC_K1_U03

egzamin testowy

SNC_K1_K01,
SNC_K1_K03

egzamin testowy

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów do pogłębiania znajomości
i zrozumienia poszczególnych aspektów dziedzictwa
duchowego subkontynentu indyjskiego, a także
do praktycznego wykorzystywania zdobytej wiedzy
i umiejętności np. współpracując przy projektach
międzynarodowych z udziałem przedstawicieli krajów
Azji Południowej.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do egzaminu

70

uczestnictwo w egzaminie

2

Sylabusy
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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.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe
W trakcie kursu omawiane są następujące ogólne zagadnienia: problem jedności
hinduizmu, indyjskie koncepcje boskości (politeizm, henoteizm, monoteizm i
bezosobowy absolutyzm), idea dharmy, nurty ascezy, koncepcje jogi, idee
karmana, idea awatara, idea żeńskiej boskości, tantryzm, tradycje bhakti, nurty
dżinizmu i specyﬁka sikhizmu.
W szczególności omówione zostaną następujące tematy:
1. Okresy rozwoju indyjskich religii. Hinduizm - problemy związane z deﬁnicją
terminu.
2. Cechy religii Cywilizacji Doliny Indusu.
3. Rytualizm i panteon wczesnowedyjski oraz kosmogoniczne idee Wed.
4. Idea ascezy i jej asymilacja w nowym światopoglądzie Upaniszad. Bezosobowe i
teistyczne tendencje tendencje Upaniszad.
5. Różne idee karmana - hinduizm, dzinizm, adżiwikowie.

1.

W1, W2, W3, U1, U2, K1

6. Tradycja smartów.
7. "Bhagawadgita" i trzy idee jogi.
8. Rozwój sekt wisznuizmu.
9. Rozwój sekt siwaizmu.
10. Rozwój siaktyzmu i tantryzmu.
11. Tradycja bhakti.
12. Nurty dżinizmu.
13. Sikhowie - od Guru Nanaka do idei państwa.
14. Renesans indyjski i kształtowanie się neohinduizmu.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
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Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
egzamin testowy

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność na zajęciach. Dopuszcza się dwie nieusprawiedliwione
obecności. Większa ilość nieobecności będzie skutkować koniecznością
przygotowania eseju na uzgodniony z prowadzącym temat.

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

Sylabusy
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Transformacja cyfrowa Unii Europejskiej i państw Dalekiego Wschodu
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Chinami

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNCS.13F0.6040f281ef358.22

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 aspektami transformacji cyfrowej UE i wybranych państw Dalekiego 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 procesy polityczne związane
z agendą cyfrową Unii Europejskiej i państw Dalekiego
Wschodu.

SNC_K1_W01,
SNC_K1_W02,
SNC_K1_W03,
SNC_K1_W04,
SNC_K1_W06

zaliczenie pisemne

SNC_K1_U01,
SNC_K1_U02

zaliczenie pisemne

SNC_K1_K01,
SNC_K1_K03

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ rozpoznać elementy agendy cyfryzacji
UE i wybranych państw Dalekiego Wschodu.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do oceny działań politycznych
w obszarze cyfryzacji.

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

analiza problemu

30

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.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe
a) Kwestie metodologiczne: etymologia, znaczenie, deﬁnicja, instrumentarium
badawcze

1.

b)

Ramy czasowe transformacji cyfrowej

d)

Zewnętrzne i wewnętrzne czynniki determinujące transformację cyfrową

e)

Dylemat transformacji cyfrowej

f)

Czynniki determinujące sukces transformacji

g)

Wyzwania transformacji

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie w formie testu wielokrotnego wyboru.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Transformacja systemowa na przykładzie wybranych państw Azji i Europy
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Chinami

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNCS.13F0.603e47b308f7b.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 zagadnieniem transformacji systemowej w wybranych państwach Azji.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Student zna i rozumie pojęcie transformacji
systemowej.

SNC_K1_W06

projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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U1

Student potraﬁ zidentyﬁkować elementy transformacji
systemowej w wybranych państwach w Azji.

SNC_K1_U01

projekt

SNC_K1_K01

projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do oceny procesów transformacji
systemowej zachodzących w państwach azjatyckich.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

analiza problemu

30

przygotowanie projektu

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.

Teoria transformacji

a) Kwestie metodologiczne: etymologia, znaczenie, deﬁnicja, instrumentarium
badawcze
b)

Ramy czasowe transformacji

c)

Typologia państw transformacji ze względu na kryterium:

- historyczne
- polityczne
- geograﬁczne
1.

W1, U1, K1
d) Zewnętrzne i wewnętrzne czynniki determinujące transformację o
charakterze:
- politycznym
- ekonomicznym
- społecznym

2.

e)

Dylemat transformacji: metoda szokowa, czy gradualistyczna?

f)

Czynniki determinujące sukces transformacji

g)

Wyzwania transformacji

2.

Transformacja gospodarcza

a)

Cel transformacji gospodarczej

b)

Rola wskaźników makroekonomicznych w ocenie stanu gospodarki

c)

Dylemat drogi transformacji gospodarczej: rynek, czy państwo?

d) Różnice w pojmowaniu roli państwa w procesach transformacyjnych w
Europie i w Azji
e)

W1, U1, K1

Wpływ przedsiębiorczości na rozwój ekonomiczny

f) Miejsce transformacji między kreatywnością (niezależnością) przedsiębiorcy a
wszechwładzą państwa
g) Zrównoważony rozwój gospodarczy i poszanowanie standardów
ekologicznych jako nowe kryteria procesów transformacyjnych

Sylabusy
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3.

Transformacja społeczno-polityczna i ustrojowa

a) Rola i znaczenie demokratycznego państwa prawa w procesach
transformacyjnych

3.

b)

Wpływ kapitału społecznego na jakość transformacji

c)

Transformacja a globalizacja i przepływ technologii

d) Czynniki determinujące transformację społeczną: między korupcją a
sprawiedliwością społeczną

W1, U1, K1

e) Sukces materialny w odbiorze społecznym jako miara jakości zmian
transformacyjnych
f)

„Kultura utyskiwania” a bierność społeczno-polityczna

g) Transformacyjna asertywność społeczna w świetle rankingu wartości
uznanych za najważniejsze w życiu codziennym

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

Formy zaliczenia
projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem uzyskania zaliczenia jest przedstawienie w formie biznesplanu
(BP) inwestycji w wybranym przez siebie kraju Azji PołudniowoWschodniej.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Wielkie kobiety w tradycji subkontynentu indyjskiego
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Chinami

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNCS.13F0.5cc2edb9e7c0f.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 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 przedstawienie i omówienie sylwetek najważniejszych kobiet w historii krajów Azji
Południowej, które odegrały pionierską rolę na polu polityki, literatury, sztuki, gospodarki czy w sferze
obyczajowej. Kobiety te wniosły duży wkład w rozwój danej dziedziny, niejednokrotnie przełamując stereotypy
czy kreując nowy, odrębny od panującego i pożądanego w społeczeństwie, model kobiecości.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

408 / 514

W1

Posiada ogólną, syntetyczną wiedzę dotyczącą
sytuacji kobiet na subkontynencie indyjskim

SNC_K1_W06

prezentacja

W2

Zna tło socjo-kulturowe i uwarunkowania historyczne
krajów Azji Południowej

SNC_K1_W06

prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Umie wyróżniać i charakteryzować główne problemy
i zjawiska społeczne w Azji Południowej

SNC_K1_U01,
SNC_K1_U02,
SNC_K1_U06

prezentacja

U2

Potraﬁ scharakteryzować sylwetki wybranych kobiet

SNC_K1_U01,
SNC_K1_U02,
SNC_K1_U06

prezentacja

SNC_K1_K01,
SNC_K1_K02,
SNC_K1_K05

prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Identyﬁkuje zasadnicze dokonania wybranych kobiet
na ogólnym tle problemów związanych z sytuacją
kobiety w Azji Południowej

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie referatu

60

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.

Celem wykładu jest przedstawienie i omówienie sylwetek najważniejszych kobiet
w historii krajów Azji Południowej, które odegrały pionierską rolę na polu polityki,
literatury, sztuki, gospodarki czy w sferze obyczajowej. Analiza poszczególnych
postaci umiejscowiona zostanie w kontekście tradycyjnej roli kobiety w
społeczeństwach azjatyckich, rozwoju feminizmu i women’s studies.
Tematyka kursu obejmie sylwetki takich kobiet jak: sułtan Razija, Mira Bai, Amrita
Śergil, Sarodźini Naidu, Fatima Dźinnah, Indira Gandhi, Benazir Bhutto, Taslima
Nasrin, Malala Jousufzai itp.

W1, W2, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Sylabusy
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Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
- aktywne uczestnictwo w zajęciach (dopuszczalne 2 nieobecności) samodzielne przygotowanie referatu i przedstawienie go na zajęciach

410 / 514

Wieloetniczne społeczeństwo Indonezji
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Chinami

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNCS.13F0.5cc2edba2ba87.22

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 wieloetnicznego społeczeństwa Indonezji.

C2

Nabycie przez studentów umiejętności przeprowadzania krytycznej analizy i interpretacji, również w perspektywie
porównawczej, najważniejszych elementów problematyki wieloetnicznego społeczeństwa Indonezji.

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 zagadnienia
z zakresu wiedzy o wieloetnicznym społeczeństwie
Indonezji.

SNC_K1_W06

zaliczenie na ocenę,
kazus, prezentacja

SNC_K1_U01

zaliczenie na ocenę,
kazus, prezentacja

SNC_K1_K01

zaliczenie na ocenę,
kazus, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ przeprowadzić krytyczną analizę oraz
interpretację najważniejszych zjawisk i procesów
z zakresu wiedzy o wieloetnicznym społeczeństwie
Indonezji.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów do do uczestniczenia
w przygotowaniu projektów społecznych
uwzględniając wieloetniczną specyﬁkę społeczeństwa
Indonezji.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

20

poznanie terminologii obcojęzycznej

10

pozyskanie danych

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.

- Wprowadzenie do wiedzy o różnorodności etnicznej i religijnej Indonezji.
Podstawowe pojęcia w kontekście specyﬁki indonezyjskiej: grupa etniczna,
plemię, wspólnota religijna i wyznaniowa, segment i relacje międzysegmentowe,
konﬂikt etniczny, konﬂikt religijny, communal conﬂict, sectarian conﬂict.
Koncepcje narodu państwowego i etniczności
- Pluralny charakter społeczeństwa indonezyjskiego – podstawowe podziały
segmentowe: etniczne, religijne, wyznaniowe. Udział procentowy i obszary
zamieszkiwania głównych segmentów etnicznych, religijnych i wyznaniowych.
- Krótka historia powstania Indonezji. Relacje międzysegmentowe w okresie
kolonialnym. Tworzenie wielosegmentowego państwa i jego główne podstawy:
autorytaryzm i armia; antyimperializm, antykolonializm i antykomunizm; ideologia
Pancasila; język indonezyjski i nowoczesna edukacja; transmigracje. Ogólna
charakterystyka relacji międzysegmentowych w okresie rządów Sukarno i w
okresie tzw. Nowego Ładu (władza Sukarno). Demokratyzacja Indonezji po 1998 r.
i erupcja konﬂiktów międzysegmentowych.
- Zarządzanie konﬂiktami międzysegmentowymi w Indonezji. Wprowadzenie
centrypetalnego systemu politycznego po 1998 r. Główne rozwiązania
centrypetalizmu indonezyjskiego. Konsocjonalne elementy w indonezyjskim
systemie politycznym.
- Rozszerzenie Indonezji na obszar Melanezji - proces inkorporacji Papui. Konﬂikt w
Papui. Działalność pro-niepodległościowych organizacji Ruchu Wolnej Papui (OPM)
i Organizacji Wyzwolenia Papui Zachodniej (WPLO). Specjalna autonomia dla Papui
w 2001 r. Wprowadzenie specjalnych praw ekonomicznych i brak implementacji
autonomii politycznej.
- Aneksja Timoru Wschodniego przez Indonezję w 1976 r. Pełzający konﬂikt i
działalność pro-niepodległościowego Frontu Rewolucyjnego Niepodległego Timoru
Wschodniego (Fretilin). Administracja ONZ od 1999 r. Uzyskanie niepodległości w
W1, U1, K1
2002 r.
- Indonezyjski islam. Podziały w jego ramach. Relacje muzułmanów z niemuzułmanami. Wybrane przypadki. Specyﬁka islamu na Sumatrze. Radykalizm
islamski w Indonezji. Działalność głównych islamskich organizacji
terrorystycznych.
- Hinduizm w Indonezji. Specyﬁka kultury wyspy Bali. Relacje Balijczyków z
migrantami jawajskimi. Migracje Balijczyków na inne wyspy Indonezji. Hinduizm
na Jawie.
- Chińczycy, konfucjanizm i buddyzm w Indonezji. Studium przypadku
„chińskiego” miasta w Indonezji – Semarang. Relacje między Chińczykami a
ludnością rodzimą Indonezji.
- Konﬂikty w prowincjach Riau i Archipelag Riau oraz ich specyﬁczne
uwarunkowania etniczne, religijne i ekonomiczne.
- Specyﬁka sumatrzańskiej prowincji Aceh. Działalność separatystycznego Ruchu
Wolnego Aceh (GAM). Helsińskie porozumienie pokojowe z 2005 r. Specjalna
autonomia dla Aceh w 2006 r. Wprowadzenie m.in. prawa szariatu i partii
lokalnych (etnicznych) oraz specjalnych praw ekonomicznych.
- Chrześcijaństwo w Indonezji. Główne wyznania i obszary zamieszkiwania.
Przykłady konﬂiktów między muzułmanami i chrześcijanami. Specyﬁka wyspy
Flores – niekonﬂiktowe relacje między lokalnymi chrześcijanami a muzułmańskimi
migrantami.
- Transmigracje. Zmiany relacji międzysegmentowych w kontekście transmigracji.
Główne obszary transmigracji i poczucie niesprawiedliwości ekonomicznej u
ludności rodzimej (dyskryminacja pozytywna migrantów przez rząd). Studium
przypadku wielopłaszczyznowego konﬂiktu w Poso na Celebesie.
- Studia przypadków specyﬁcznych communal i sectarian conﬂicts na różnych
obszarach Indonezji. Uwarunkowania i następstwa.

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

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

zaliczenie na ocenę,
kazus, 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 wieloetnicznego społeczeństwa
Indonezji, które mieści się w problematyce modułu lub wychodzi
poza nią. Wykładowca oceniając pracę studenta zwróci uwagę na
umiejętność syntetycznego przedstawienia danego zagadnienia,
znaczenie przytoczonych faktów oraz rozumienie i stosowanie
fachowej terminologii.

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

Sylabusy
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Wieloetniczne społeczeństwo Malezji
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Chinami

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNCS.13F0.5cc2edba4b426.22

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 słuchaczy z problematyka historycznych korzeni wieloetniczności w Malezji oraz jej kulturowego,
społecznego, etnicznego, rasowego i religijnego zróżnicowania, a także wynikających zeń konsekwencji
politycznych i ekonomicznych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

-podstawowe teorie etniczności i nacjonalizmów

SNC_K1_W01

zaliczenie na ocenę
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Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

analizować konsekwencje gospodarcze i polityczne
spowodowane zróżnicowanym środowiskiem
etnicznym i kulturowym

SNC_K1_U04

zaliczenie na ocenę

SNC_K1_K04

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

analizy kształtowania się tożsamości etnicznej
i narodowej na Półwyspie Malajskim

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do egzaminu

40

analiza źródeł historycznych

20

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.

1. Charakterystyka grup etnicznych w Malezji, w świetle współczesnych teorii
nacjonalizmu
2. Kontekst religijny, symboliczny i językowy poszczególnych grup etnicznych w
Malezji.
3. Świadomość etniczna w okresie kolonializmu portugalskiego, holenderskiego i
brytyjskiego.
4.Narodziny nacjonalimów
5.Nacjonalizmy na Półwyspie Malajskim w okresie II wojny światowej
6. Kształtowanie się konsocjonalnego państwa
7. Dynamika konﬁktów etnicznych niepodległej Malezji
8. Kryzys konsocjonalnej demokracji- wzrost konsocjonalnego autorytaryzmu
9. Zarządzanie kryzysem etnicznym po 1969 roku
10. Demokracja a kryzys etniczny- Malezja w nowym

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 na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność, test wyboru.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Wielowymiarowe aspekty Pakistanu: polityka, gospodarka, kultura
i społeczeństwo
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Chinami

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNCS.13F0.5ce405667039b.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

Zdobycie wszechstronnej wiedzy dotyczącej współczesnego Pakistanu, ze szczególnym odniesieniem do jego
politycznych, ekonomicznych i społeczno-kulturowych problemów, a także uwarunkowań związanych z sytuacją
wewnętrzną w tym kraju, jego różnorodnością etniczno-wyznaniową i kulturową, miejscem Pakistanu w regionie
i na świecie. Na ile wizerunek Pakistanu odpowiada zastanej tam rzeczywistości? Podczas zajęć przedstawione
zostaną wyniki badań naukowych, kontaktów różnymi środowiskami w Pakistanie, nawiązanymi przez
wykładowczynię podczas jej siedmiu dotychczasowych podróży badawczych po tym 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

absolwent zna i rozumie struktury funkcjonowania
relacji w obrębie współczesnych społeczeństw Indii
i Azji Południowej, dynamikę ich zmian i oddziaływania
na cały region

SNC_K1_W01,
SNC_K1_W02

zaliczenie pisemne, esej

W2

absolwent zna i rozumie relacje w obrębie struktur
społeczeństw w Pakistanie i Azji Południowej, ich
oddziaływanie i wpływ na przemiany o charakterze
społecznym, politycznym i gospodarczym

SNC_K1_W01,
SNC_K1_W02,
SNC_K1_W03

zaliczenie pisemne, esej

W3

absolwent zna i rozumie narzędzia i metody badań,
potrzebne do podjęcia studiów nad Pakistanem
i analizy sytuacji na potrzeby polskie

SNC_K1_W02,
SNC_K1_W03

zaliczenie pisemne, esej

U1

absolwent potraﬁ interpretować konkretne zjawiska
występujące w Pakistanie i opisywać ich wpływ
na przemiany wewnątrz kraju i relacjach z innymi
państwami

SNC_K1_U01,
SNC_K1_U03,
SNC_K1_U06

zaliczenie pisemne, esej

U2

absolwent potraﬁ prognozować znaczenie zjawisk
politycznych, ekonomicznych i demograﬁcznych
i iopisywać ich socjokulturowe podłoże, ch wpływające
na położenie człowieka w Pakistanie.

SNC_K1_U03,
SNC_K1_U06

zaliczenie pisemne, esej

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

absolwent jest gotów do ciągłego rozwijania swoich
kompetencji w odniesieniu do znajomości regionu Azji
Południowej, w szczególności Pakistanu

SNC_K1_K01,
SNC_K1_K03,
SNC_K1_K05

zaliczenie pisemne, esej

K2

absolwent jest gotów do ciągłego rozwijania swoich
kompetencji w odniesieniu do znajomości regionu Azji
Południowej, w szczególności Pakistanu.

SNC_K1_K01

zaliczenie pisemne, esej

K3

absolwent jest gotów do uczestniczenia
w przygotowaniu projektów społecznych
uwzględniając aspekty ekonomiczne i polityczne
społeczeństwa Pakistanu

SNC_K1_K01,
SNC_K1_K05

zaliczenie pisemne, esej

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

30

uczestnictwo w egzaminie

2

przygotowanie eseju

20

przygotowanie do egzaminu

10

konsultacje

2

przygotowanie do zajęć

10

Sylabusy
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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.

Treści programowe

Sylabusy

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

420 / 514

1. Co wiemy o Pakistanie? Wprowadzenie do kursu
- Geograﬁa, demograﬁa: podstawowe informacje,
- Dlaczego powstał Pakistan? Muhammad Ali Jinnah i jego „ideologia Pakistanu”,
- „Teoria dwóch narodów”
- Percepcja Pakistanu na świecie,
- Geostrategiczne uwarunkowania Azji Południowej
2. Pakistan: historia w pigułce
- Narodziny Pakistanu i pierwsze lata,
- Od rządów cywilnych do militarnych dyktatur,
- Bengal Wschodni i rozpad państwa,
- gen. Zia ul Haq i jego wpływ na radykalizację w Pakistanie,
- dyskusja: rozpad Pakistanu to upadek „teorii dwóch narodów”?
- gen. Pervez Musharraf: „aksamitny dyktator”
- Nawaz Sharif i Imran Khan: rządy cywilne w cieniu armii
3. Główne wyzwania polityki zagranicznej i wewnętrznej Pakistanu I
- Pakistan-Chiny “przyjaźń na każdą pogodę"?
- CPEC – korytarz ekonomiczny: cele i potencjalne skutki
- Pakistan-Afganistan: skąd się bierze konﬂikt?
- Relacje pakistańsko-amerykańskie: "kij i marchewka" dla południowoazjatyckiego sojusznika
4. Główne wyzwania polityki zagranicznej i wewnętrznej Pakistanu II
- Stosunki pakistańsko-indyjskie
- Historia konﬂiktu o Kaszmir
- Jak uregulować relacje Pakistanu z Indiami?
- Czy Pakistan to państwo sponsorujące terroryzm?
- Kaszmirscy dźihadysci: Laszkar -e-Toiba, Dźaisz-e-Muhammad,
- TTP: pakistańscy talibowie i ich cele
- organizacje radykalne w Pakistanie po przejęciu władzy przez talibów w Afanistanie
5. Kto sprawuje władzę w Pakistanie?
- Konstytucja Pakistanu: analiza wybranych uregulowań,
- System polityczny i partie polityczne,
- Znaczenie partii islamskich,
- Armia i ISI: „państwo w państwie”,
- Czym jest “milbus”?
- Zamindarowie: feudalni posiadacze ziemscy oraz ich rola w polityce
6. Pakistańska gospodarka.
- Problemy gospodarcze Pakistanu,
- Główne gałęzie pakistańskiej gospodarki
- Polsko-pakistańskie relacje ekonomiczne: stan obecny i szanse na rozwój
- Jak prowadzić biznes z Pakistańczykami? Uwarunkowania kulturowe
7. Uwarunkowania społeczno-kulturowe Pakistanu. Mniejszości wyznaniowe
- Ile jest „Pakistanów”?
- Społeczności wiejskie i miejskie: różnice i wyzwania
- Życie rodzinne,
- System biradari,
- Islamabad: 20 km od Pakistanu?
- Chrześcijanie, sikhowie, ahmadyci i hinduiści - ich problemy i sytuacja
- TEST ŚRÓDSEMESTRALNY (ok. 30 min.)
8. Pendżab: serce Pakistanu
- “Pendżabizacja”?
- Szyicko-sunnicka rywalizacja w Pendżabie,
- Polityczne elity i ich strategia,
- Dlaczego zabito gubernatora Pendżabu (2011)?
1.
9. Sind i Beludżystan
- Konﬂikty etniczne w Sindzie,
- Koncepcja Sindudeszu,
- Mohadźirowie i ich znaczenie polityczne,
- Atlaf Hussain i partia MQM
- Baloch nationalist and separatist movement and Pakistani establishment,
- Hazarowie: etniczna mniejszość w zagrożeniu,
- Marri, Bugti : główne plemiona Beludżystanu
- Nawab Akbar Khan Bugti i separatyzm

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

10. Chajber Pasztunkwa i FATA
- Pasztunwalli: honorowy kod Pasztunów: analiza zasad,
- zar, zan, zamin: honor i kobiety,
- Idea Pasztunistanu,
- Gandhi z pogranicza: Bacha Khan i jego historia,
- Talibowie i inni radykałowie na pograniczu afgańsko-pakistańskim
- Problem uchodźców i osób wewnętrznie przesiedlonych
- Ruch wyzwolenia Pastunów pod 2018 roku: kim jest Manzoor Pashteen?
11. Gilgit Baltistan oraz Azad Dźammu i Kaszmir
- Status prawny GB i AJK oraz system lokalnej władzy,
- Znaczenie strategiczne obu regionów,
- Wpływ konﬂiktu kaszmirskiego i polityki Chin na sytuację w GB i AJK
- Czy “wolny” Kaszmir jest naprawdę wolny?
- Chińsko-Pakistański Korytarz Ekonomiczny a Kaszmir
12. Prawa człowieka w Pakistanie
- Podstawowe wyzwania w oparciu o analizę raportów Komisji Praw Człowieka,
- Asma Jahangir, Sabeen Mahmud i inni działacze/działaczki
- (Nie)równość płci i rola kobiet w pakistańskim społeczeństwie,
- Prezentacja ﬁlmu „Mey Rahungi”,
- Tzw. zabójstwa „honorowe”: Qandeel Baloch i inne case studies
- Prawo o bluźnierstwie i jego znaczenie,
- Osoby transseksualne w Pakistanie i ich los
13. Suﬁzm i jego znaczenie w Pakistanie
- Czym jest suﬁzm?
- główne szkoły suﬁzmu w Pakistanie,
- Baba Bulleh Shah, Baba Fareed, Lal Shahbaz Qalandar: sławni suﬁccy poeci i ich spuścizna,
- Muzyka qawwali i śwątynie suﬁckie,
- Abida Parveen, Sabri Brothers: mistrzowie qawwali
- Ekstremiści kontra suﬁzm
- TEST KOŃCOWY (40 min.)
14. Pakistańska muzyka klasyczna i folkowa
- Nusrat Fateh Ali Khan: muzyczny symbol Pakistanu,
- Klasyczni i folkowi artyści w Pakistanie
- Omówienie tradycyjnych instrumentów używanych w różnych regionach Pakistanu
- Coke Studio: suﬁcki rock i popularność muzyki Zachodu,
- Muzyczne festiwale w Pakistanie,
- Muzyka jako narzędzie dyplomacji kulturalnej: projekty „Poland-Pakistan: Music without Borders”
- Radykałowie przeciw muzyce: dlaczego Amdźad Sabri został zabity?
15. Architektura, zabytki, spuścizna kulturowa
- Mohendźodaro i Harappa: skarby Cywilizacji Doliny Indusu
- Taxila,
- Multan i okolice,
- Lahore: kulturowa stolica Pakistanu,
- Peszawar i okolice – kolebka Gandhary,
- Zachowanie historycznej spuścizny Pakistanu: główne wyzwania

Sylabusy

421 / 514

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

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne, esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie w formie pisemnej oraz krótki (3-4 strony) esej na
wybrany temat, uzgodniony z prowadzącą.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawowa wiedza na temat Pakistanu i jego uwarunkowań gospodarczych i kulturowych.

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 nad Chinami

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNCS.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

SNC_K1_W01,
SNC_K1_W06

esej

W2

Stuident zna i rozumie działania Tadeusza Romera
na rzecz uchodźców

SNC_K1_W05

esej

W3

Student zna i rozumie role pomocy międzynarodowej
dla żydowskich uchodźców w Szanghaju

SNC_K1_W01

esej

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ wskazać czynniki wpływające
na uratowanie tysięcy Żydów z Holocaustu

SNC_K1_U03

esej

U2

Student potraﬁ wskazać rolę dyplomacji w ratowaniu
polskich Żydów

SNC_K1_U04,
SNC_K1_U06

esej

SNC_K1_K01,
SNC_K1_K02,
SNC_K1_K04

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

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:
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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Wpływ Rosji i Chin na politykę i rozwój państw Azji Centralnej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Chinami

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNCS.13F0.5cd42cf9c3ebf.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

Nabycie przez studentów wiedzy i umiejętności pozwalających na analizę, syntezę i wyciąganie wniosków z relacji
państw Azji Centralnej z Federacją Rosyjską i Chińską Republiką Ludową. Posiadanie wiedzy, umiejętności
i kompetencji do wypracowania własnych sądów i rekomendacji dla państw Azji Centralnej w zakresie
korzystnych dla nich działań wynikających z relacji z Rosją i Chinami oraz wskazywania na niekorzystne wpływy
wymienionych dwóch mocarstw na politykę i rozwój państw Azji Centralnej.

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 o polityce, jej celach
i instrumentach jej realizacji, prowadzonej przez USA
i Federację Rosyjską wobec państw Azji Centralnej,
ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji
w Uzbekistanie, Kirgistanie, Tadżykistanie,
Turkmenistanie i Kazachstanie.

SNC_K1_W02

esej

W2

Student zdobywa specjalistyczną wiedzę z zakresu
wpływu, współzależności rywalizacji gospodarczej i
potencjalnych konﬂiktów zbrojnych oraz zjawisk o
charakterze terrorystycznym na politykę Chin i
Federacji Rosyjskiej w regionie

SNC_K1_W03

esej

SNC_K1_U03

esej

Student umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów
badawczych, uwzględniając aspekty polityczne,
SNC_K1_K04
gospodarcze oraz wojskowe właściwe dla państw Azji
Centralnej.

esej

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student posiada umiejętność rozpoznania oraz
wykorzystania wiedzy teoretycznej do samodzielnej
i krytycznej analizy zjawisk politycznych i działań
o charakterze politycznym i gospodarczym .

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie eseju

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

przeprowadzenie badań literaturowych

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.Poltyka zagraniczna Chin i Rosji, historia i czasy współczesne.
2.Relacje ChRL z państwami Azji Centralnej w XX i XXI wieku
3.Azja Centralna a Federacja Rosyjska-od państw członkowskich ZSRR po trudną
współpracę.
4.Związki gospodarcze, polityczne i kulturowe państw Azji Centralnej z Rosją.
5.Współpraca gospodarcza i polityczna Chin z Azją Środkową.
1.

W1, W2, U1, K1
6.Rywalizacja Rosji i Chin o surowce energetyczne w Azji Centralnej.
7.Wspólpraca wojskowa państw Azji Centralnej z mocarstwami.
8.Strategiczne interesy Rosji i Chin w Azji Centralnej.
9.Wyniki współpracy z Chinami i Rosją Kazachstanu, Uzbekistanu, Kirgistanu,
Tadżykistanu, Turkmenistanu.
10. Wpływ Rosji i Chin na politykę i rozwój państw Azji Centralnej

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konsultacje, gra dydaktyczna, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, burza mózgów
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
Przygotowanie eseju wg przekazanych wskazówek.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość systemów politycznych Rosji i Chin oraz pięciu państw Azji Centralnej.
Obowiązuje obecność na zajęciach(możliwe 3 nieobecności).

Sylabusy
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Współczesne Chiny - globalizacja i rozwój technologii a zmiany
w przestrzeni miasta
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Chinami

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNCS.13F0.5cd42cf9a14fc.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 analizę zagadnień związanych z problematyką kursu

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Studentka/student zna i rozumie znaczenie socjologii
i antropologii miasta w odniesieniu do obszaru Chin

SNC_K1_W01,
SNC_K1_W03

zaliczenie pisemne
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W2

Studentka/student zna i rozumie złożoność charakteru
społeczeństwa i wzorców cywilizacyjnych
wpływających i kształtujących formę chińskich miast

SNC_K1_W01,
SNC_K1_W03

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Studentka/student potraﬁ wykorzystywać zdobytą
wiedzę do badań nad współczesnymi procesami
globalizacji i zmian w tkance chińskich miast

SNC_K1_U01

zaliczenie pisemne

U2

Studentka/student potraﬁ deﬁniować i analizować
znaczenie procesów zachodzących we współczesnych
miastach chińskich i ich wpływ na społeczeństwo
chińskie

SNC_K1_U04

zaliczenie pisemne

K1

Studentka/student jest gotów do nieustannego
rozwijania swojej wiedzy i doświadczenia w celu
pogłębiania zrozumienia uwarunkowań społecznokulturowych współczesnych Chin

SNC_K1_K01

zaliczenie pisemne

K2

Studentka/student jest gotów do uczestniczenia
w przygotowaniu projektów społecznych
uwzględniających specyﬁkę kształtowania się formy
miast w Chinach w odniesieniu do innych krajów

SNC_K1_K03

zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do egzaminu

30

analiza problemu

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.

Wprowadzenie do nauk i metod zajmujących się badaniem miast (socjologia i
antropologia miasta)

W1

2.

Przegląd form/wzorów urbanistycznych w Chinach: ⾢ (yì)、都 (dōu)、城 (chéng)、
郭 (guō)、市 (shì)

W1, W2

3.

Kiedy i dlaczego doszło do połączenia 城 (chéng) i 市 (shì).

W1, W2

Sylabusy
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4.

Przełamanie chińskiej formy miasta obecnością obcych mocarstw (np. Harbin,
Szanghaj, Qingdao)

W1, W2

5.

Architektura sowiecka w Chinach

W1, W2

6.

Otwarcie Chin na świat (1978) - wprowadzenie nowej formy miasta (Shenzhen).

W1, W2, U2

7.

Rozwój technologii i przemiany społeczne oraz ich wpływ na tkankę miasta we
współczesnych miastach chińskich

W1, W2, U1, U2, K1

8.

Chińska wieś w dobie globalizacji, czyli jak uchronić tradycję

W1, W2, U1, U2, K1, K2

9.

Perspektywy rozwoju dla mniejszych chińskich miast (np. Jiande)

W1, W2, U1, U2, K1, K2

10.

Stolica prowincji - główne problemy i wyzwania (np. Hangzhou)

W1, W2, U1, U2, K1, K2

11.

Szanghaj - Kosmopolityczne Megamiasto

W1, W2, U1, U2, K1, K2

12.

Chińskie Miasta Widma (Ghost Cities)

W1, W2, U1, U2, K1, K2

13.

Eko-miasta

W1, W2, U1, U2, K1, K2

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

zaliczenie pisemne uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu, tj. 3,0 = 60% egzaminu
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Współczesne relacje międzynarodowe Japonii
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Chinami

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNCS.13F0.5cd42d1f574cb.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 ze stosunkami Japonii z najważniejszymi państwami w kontekście japońskiej polityki
gospodarczej i bezpieczeństwa.

C2

Przekazania wiedzy z zakresu roli Japonii w organizacjach międzynarodowych

C3

Uświadomienie studentom problemów związanych z konﬂiktami granicznymi Japonii

C4

Przekazanie wiedzy z zakresu polityki kulturalnej Japonii

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 status i role międzynarodowe
Japonii oraz innych uczestników międzynarodowych
stosunków politycznych

SNC_K1_W02,
SNC_K1_W05

esej, prezentacja

W2

Student zna i rozumie wpływ konﬂiktów granicznych
na relacje międzynarodowe Japonii

SNC_K1_W02

esej, prezentacja

W3

Student zna i rozumie rolę polityki kulturalnej Japonii
na relacje z innymi państwami

SNC_K1_W02,
SNC_K1_W03

esej, prezentacja

W4

Student zna i rozumie rolę rodzimych korporacji
międzynarodowych w kształtowaniu stosunków Japonii
z innymi państwa

SNC_K1_W02,
SNC_K1_W03,
SNC_K1_W06

esej, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ scharakteryzować i poddać analizie
czynniki wpływające na bezpieczeństwo uczestników
międzynarodowych stosunków politycznych

SNC_K1_U01,
SNC_K1_U02

esej, prezentacja

U2

Student potraﬁ zinterpretować rolę japońskiej polityki
kulturalnej w stosunkach międzynarodowych

SNC_K1_U01,
SNC_K1_U02

esej, prezentacja

U3

SNC_K1_U01,
Student potraﬁ scharakteryzować i zinterpretować rolę
SNC_K1_U02,
japońskich korporacji na stosunki międzynarodowe
SNC_K1_U04

esej, prezentacja

U4

Student potraﬁ wskazać najważniejszych partnerów
gospodarczych oraz politycznych Japonii

SNC_K1_U01,
SNC_K1_U02,
SNC_K1_U04

esej, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do oceny roli Japonii w stosunkach
międzynarodowych, z uwzględnieniem czynników
gospodarczych i politycznych

SNC_K1_K01,
SNC_K1_K02,
SNC_K1_K03

esej, prezentacja

K2

Student jest gotów do interpretacji japońskiej polityki
kulturalnej w kontekście relacji międzynarodowych

SNC_K1_K01,
SNC_K1_K02,
SNC_K1_K03

esej, prezentacja

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie eseju

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

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Stosunki międzynarodowe w rejonie Azji i Pacyﬁku - wprowadzenie teoretyczne

W1, K1

2.

Status i rola międzynarodowa Japonii

W1, U1, U2, U4

3.

Stosunki polityczne i gospodarcze Japonii ze Stanami Zjednoczonymi

W3, W4, U1, U2, U3, U4,
K1

4.

Stosunki polityczne i gospodarcze Japonii z Chińską Republiką Ludową

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1, K2

5.

Stosunki polityczne i gospodarcze Japonii z Republiką Korei

W1, W3, W4, U1, U2, U3,
K1, K2

6.

Stosunki Japonii z państwami ASEAN

W1, W4, U3, U4, K1

7.

Stosunki Japonii z Unią Europejską

W1, W3, W4, U2, U3, U4,
K1, K2

8.

Stosunki Japonii z państwami Bliskiego Wschodu

W1, W4, U1, U2, U3, U4,
K1

9.

Rola Japonii w organizacjach międzynarodowych

W1, U1, K1

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

Sylabusy

Formy zaliczenia
esej, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Dozwolone 2 nieobecności. Prezentacja multimedialna. Esej do oddania na
ostatnich zajęciach. Aktywność na zajęciach będzie dodatkowo
punktowana.
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Współczesne społeczeństwa Azji Południowo-Wschodniej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Chinami

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNCS.13F0.5cd42d06ddf06.22

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

Uzyskanie przez studentów pogłębionej wiedzy szczegółowej (obejmującej terminologię, teorię i fakty) w zakresie
problematyki współczesnych społeczeństw Azji Południowo-Wschodniej.

C2

Nabycie przez studentów umiejętności przeprowadzania krytycznej analizy i interpretacji, również w perspektywie
porównawczej, najważniejszych zagadnień problematyki współczesnych społeczeństw Azji PołudniowoWschodniej.

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

Wiedza - student zna i rozumie:

SNC_K1_W06

prezentacja

SNC_K1_U01

prezentacja

SNC_K1_K01

prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Umiejętności - student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Kompetencje społeczne - student jest gotów do:

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

analiza problemu

10

przeprowadzenie badań literaturowych

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

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Współczesne społeczeństwa państw Azji Południowo-Wschodniej – podstawowe
dane statystyczne, cechy specyﬁczne, studia przypadków.
- Przypadek Mjanmy (Birmy)
- Przypadek Tajlandii
- Przypadek Kambodży
- Przypadek Laosu
- Przypadek Wietnamu
1.

W1, U1, K1

- Przypadek Malezji
- Przypadek Singapuru
- Przypadek Indonezji
- Przypadek Timoru Wschodniego
- Przypadek Brunei
- Przypadek Filipin
Większym społeczeństwom zostanie poświęcone więcej uwagi niż mniejszym.

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

konwersatorium

Formy zaliczenia

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 wybranej mniejszości zamieszkującej jedno z państw
regionu. 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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Wykorzystanie technik komputerowych do pracy z językiem japońskim
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Chinami

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNCS.13F0.1587041457.22

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 głównym kursu jest zapoznanie studenta z technikami komputerowymi wykorzystanymi do pracy
z językiem japońskim.

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 powinien posiadać wiedzę na temat
następujących dziedzin: zbieranie informacji
z wykorzystaniem technik komputerowych,
prezentowanie danych znalezionych w wyniku
wykorzystania technik komputerowych,
rozpoznawanie i umiejętność wskazania źródeł
zdatnych do wykorzystania przy nauce oraz pracy
z językiem japońskim, konstruowanie zestawień
danych podsumowujących zebrane informacje,
programowanie w języku Perl.

SNC_K1_W06

zaliczenie

SNC_K1_U06

zaliczenie

SNC_K1_K05

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student powinien potraﬁć: analizować informacje
zebrane z wykorzystaniem technik komputerowych
w celu nauki języka japońskiego, wybrać spośród
zebranych materiałów przydatne do zrealizowania
konkretnych celów edukacyjnych, używać serwisów
internetowych w celu zebrania oraz poszerzenia bazy
informacji językowych, używać narzędzi internetowych
w celu zebrania danych dotyczących możliwości
przekładu poszczególnych tekstów, stosować techniki
i narzędzia z dziedziny przetwarzania języków
naturalnych (programowanie w języku Perl) celem
uzyskania informacji oraz danych językowych
z korpusów tekstowych oraz za pośrednictwem
internetu, korzystać ze słowników oraz translatorów
internetowych. Powinien umieć obsługiwać komputer
z japońskojęzycznym systemem operacyjnym

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student powinien umieć analizować i oceniać źródła
informacji oraz danych językowych pod kątem
walorów edukacyjnych oraz przydatności w realizacji
konkretnych celów dydaktycznych oraz językowych,
porządkować oraz klasyﬁkować dane językowe,
przeprowadzać eksperymenty z wykorzystaniem
zebranych danych językowych, testować je pod kątem
nowych możliwości. Powinien potraﬁć napisać prosty
program do analizy danych językowych w języku Perl

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do ćwiczeń

30

wykonanie ćwiczeń

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

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Przedmiot ma na celu zaznajomienie studentów z możliwościami wykorzystania
technik komputerowych w pracy z językiem japońskim. Poprzez techniki
komputerowe rozumie się działania mające na celu uzyskanie wiarygodnych
danych językowych za pośrednictwem internetu (wyszukiwarki internetowe,
serwisy, sieciowe korpusy tekstowe, łączenie wyszukiwania danych z obrazami
itd.) oraz samodzielnych korpusów tekstowych. Studenci przyswoją sobie metody
pracy z tego typu danymi, takie jak sposoby automatycznego oraz ręcznego
przeszukiwania tekstu oraz podstawowe techniki wykorzystywane w
przetwarzaniu języków naturalnych (programowanie w języku Perl). Przećwiczone
zostanie również ocenianie oraz porządkowanie uzyskanych w ten sposób danych
pod kątem przydatności do celów dydaktycznych oraz językowych. Podczas
realizacji projektów zaliczeniowych studenci w sposób praktyczny będą mogli
przećwiczyć wykorzystanie przyswojonej wiedzy w wykonywaniu zadań
związanych z pracą z językiem.
Zakres tematyczny przedmiotu obejmuje również naukę słownictwa japońskiego
związanego z tematem przedmiotu, tzn. dot. wyszukiwania oraz porządkowania
danych oraz przetwarzania języków naturalnych.
Kolejną umiejętnością, jaką przyswoją sobie studenci podczas zajęć jest
korzystanie ze słowników internetowych oraz z translatorów internetowych.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
ćwiczenia laboratoryjne, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, wykład konwencjonalny,
burza mózgów, metoda projektów
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia kursu jest : Formy oceny pracy studenta: • projekty
i ćwiczenia praktyczne • ocenianie ciągłe Czas oceny pracy studenta: •
ocena aktywności podczas zajęć • ocena ćwiczeń praktycznych
wykonywanych podczas zajęć • projekty praktyczne (w zależności od
postępów w przyswajaniu materiału)

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Wyrażenia w języku japońskim zakorzenione w kulturze i mentalności
japońskiej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Chinami

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNCS.13F0.5cd42d1eaa24b.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

Przedmiot ma na celu zaznajomienie studentów z wyrażeniami z pogranicza języka kultury Japonii, takich jak:
metafory, frazeologia, wyrażenia emotywne, gry słowne, wyrażenia humorystyczne czy onomatopeiczne.
Studenci dowiedzą się, w jakich sytuacjach i kontekstach kulturalno-społecznych stosuje się te wyrażenia i jaki
efekt mogą wywierać na odbiorcach. Oprócz prelekcji prowadzącego, program zajęć przewiduje również
przygotowanie przez studentów prezentacji dotyczących wybranych zagadnień związanych z tematyką zajęć.
Przewidziane są także dyskusje na omawiane tematy oraz praca w grupach podczas zajęć.

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: Posiada wiedzę na temat wyrażeń z pogranicza
języka i kultury Japonii, takich jak: metafory,
frazeologia, wyrażenia emotywne, gry słowne,
wyrażenia humorystyczne czy onomatopeiczne. Wie,
w jakich sytuacjach i kontekstach kulturalnospołecznych stosuje się te wyrażenia i jaki efekt mogą
wywierać na odbiorcach.

SNC_K1_W06

projekt

SNC_K1_U06

projekt

SNC_K1_K05

projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

EK2: Potraﬁ zastosować nabyte podczas zajęć
umiejętności, tj. umie zastosować omawiane podczas
zajęć wyrażenia w praktyce. Potraﬁ wyjaśnić
kulturalne i społeczne umocowanie tych wyrażeń.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

EK3: Wie, jak omawiane wyrażenia funkcjonują
we współczesnym społeczeństwie japońskim.

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie projektu

30

przygotowanie do zajęć

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.

1. Wstęp teoretyczny – wyrażenia japońskie zakorzenione w kulturze i
mentalności.

W1, U1, K1

2.

2. Dialekt Kansai a inne dialekty japońskie

W1, U1, K1

3.

3. Język grzeczny i niegrzeczny

W1, U1, K1

4.

4. Język mangi i anime

W1, U1, K1

5.

5. Język japońskich piosenek popowych

W1, U1, K1

6.

6. Język jakuzy

W1, U1, K1

Sylabusy
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7.

7. Język religijny

W1, U1, K1

8.

8. Język męski i kobiecy

W1, U1, K1

9.

9. Język pisany

W1, U1, K1

10.

10. Metafory japońskie

W1, U1, K1

11.

11. Związki frazeologiczne

W1, U1, K1

12.

12. Język bajek

W1, U1, K1

13.

13. Język poezji i literatury

W1, U1, K1

14.

14. Zapożyczenia w języku japońskim

W1, U1, K1

15.

15. Język nowych technologii

W1, U1, K1

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

konwersatorium

Formy zaliczenia

projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia kursu jest : Formy oceny pracy studenta: •
prezentacje • projekty i ćwiczenia praktyczne • ocenianie ciągłe Czas
oceny pracy studenta: • ocena aktywności podczas zajęć • ocena ćwiczeń
praktycznych i prezentacji wykonywanych podczas zajęć

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność obowiązkowa. Znajomość języka japońskiego na poziomie średniozaawansowanym.

Sylabusy
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Wzorce demokratycznego państwa prawa a kultura polityczna DW
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Chinami

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNCS.13F0.1560170013.22

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 wzorcami funkcjonowania i kulturą polityczną państw Dalekiego Wschodu.

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 wyzwania demokratycznego
państwa prawa w kontekście kultury politycznej
Dalekiego Wschodu

SNC_K1_W01,
SNC_K1_W02,
SNC_K1_W03,
SNC_K1_W06

zaliczenie pisemne
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Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

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

SNC_K1_U01,
SNC_K1_U02

zaliczenie pisemne

SNC_K1_K01,
SNC_K1_K03

zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

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

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do testu zaliczeniowego

60

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.

1. Propedeutyka teorii państwa i prawa

W1

2.

2. Powstanie państwa w świetle idei „Umowy społecznej” Rousseau oraz
Marksowskiej teorii walki klas

W1, U1

3.

3. Wzorzec demokratycznego państwa prawa jako uniwersalny probierz jego
sprawnego funkcjonowania

U1, K1

4.

4. Komparatystyka źródeł prawa w państwie demokratycznym i autorytarnym

W1

5.

5. Znaczenie kultury politycznej w demokratycznym państwie prawa

W1, U1

6.

6. Idea państwa według Konfucjusza

W1, U1

7.

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

U1, K1

8.

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

U1, K1

9.

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

W1, U1

10.

10. Kulturowy fenomen państw upadłych w kontekście analizy historycznoprawnej państw azjatyckich w XIX i XX stuleciu

W1, U1

Sylabusy
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11.

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

W1, U1

12.

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

W1, U1

13.

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

W1, U1

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

konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

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

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Zastosowanie teorii gier jako metody analizy konﬂiktów politycznych
w Azji Wschodniej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Chinami

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNCS.13F0.603e436feb34d.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

Wprowadzenie studentów w problematykę teorii gier jako metody analizy konﬂiktów politycznych.

C2

Zapoznanie studentów z teoretyczno-metodologicznymi zagadnieniami związanymi z teorią gier.

C3

Zyskanie przez studentów umiejętności wykorzystywania teorii gier do prowadzenia badań naukowych.

C4

Zyskanie przez studentów umiejętności wykorzystywania teorii gier do analizy konﬂiktów politycznych w Azji
Wschodniej.

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 z zakresu najważniejszych
podejść teoretycznych i badawczych w obszarze teorii
gier.

SNC_K1_W01,
SNC_K1_W05

projekt, prezentacja

W2

Student potraﬁ skutecznie dobrać metodę badawczą
w celu rozwiązywania postawionych problemów.

SNC_K1_W06

projekt, prezentacja

W3

Student posiada wiedzę pozwalającą mu zaplanować
badania w zakresie zagadnień dotyczących krajów Azji
z wykorzystaniem teorii gier.

SNC_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 teorii gier.

SNC_K1_U02,
SNC_K1_U03

projekt, prezentacja

U2

Student posiada umiejętność formułowania własnych
opinii odnośnie zjawisk zachodzących w Azji i dobierać
do nich dane i metody analizy.

SNC_K1_U02,
SNC_K1_U03

projekt, prezentacja

SNC_K1_K02,
SNC_K1_K03

projekt, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student potraﬁ pracować w zespole w celu
analizowania wybranych zjawisk związanych
ze stosunkami międzynarodowymi pomiędzy krajami
Azji Wschodniej.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie projektu

30

poprawa projektu

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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1.

Wprowadzenie do historii teorii gier.

W1, W2, W3

2.

Wprowadzenie do teorii gier jako metody analizy konﬂiktów politycznych.

W1, W2, W3, U1

3.

Wprowadzenie do sposobu wykorzystywania modeli prostych oraz złożonych w
teorii gier.

W1, W2, W3, U1

4.

Gry złożone, powtarzalne jako zaawansowana metoda analizy konﬂiktów
politycznych.

W1, W2, W3, U1

5.

Ograniczenia analityczne związane z zastosowaniem teorii gier do analizy

W1, W2, W3, U1

6.

Przykłady dotychczasowego zastosowania teorii gier do analizy konﬂiktów
politycznych

W3, U2

7.

Przykłady zastosowanie teorii gier do analizy konﬂiktów politycznych w Azji
Wschodniej.

U1, U2, K1

8.

Analiza możliwości wykorzystania teorii gier jako narzędzia do analizy
międzynarodowych konﬂiktów politycznych w Azji Wschodniej.

W3, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, metoda sytuacyjna, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny,
dyskusja, gra dydaktyczna, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

1) obecność 2) aktywne uczestnictwo w zajęciach 3) przygotowanie i
projekt, prezentacja zaprezentowanie w trakcie zajęć analizy sytuacji konﬂiktowej w Azji
Wschodniej z wykorzystaniem teorii gier
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Zjednoczenie Korei - szanse i wyzwania
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Chinami

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNCS.13F0.5cd42d2a569ef.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

Zdobycie wiedzy na temat stosunków międzykoreańskich, ich uwarunkowań, celów polityki zagranicznej obu
państw koreańskich w odniesieniu do zjednoczenia Korei z uwzględnieniem dotychczasowych doświadczeń
współpracy, płynących z tego szans i wyzwań. Nabycie podstawowych umiejętności dotyczących analizy
stosunków międzykoreańskich w wymiarze potencjalnego zjednoczenia i związanych z tych problemów
w odniesieniu do bieżących 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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W1

Posiada wiedzę na temat stosunków
międzykoreańskich

SNC_K1_W01,
SNC_K1_W06

zaliczenie na ocenę

W2

Posiada wiedzę na temat regionalnego środowiska
bezpieczeństwa i pozycji Korei Południowej i Korei
Północnej w regionie

SNC_K1_W01,
SNC_K1_W06

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Potraﬁ analizować stosunki międzykoreańskie
i sytuację na Półwyspie Koreańskim z uwzględnieniem
interesów i pozycji obu Korei

SNC_K1_U03,
SNC_K1_U06

zaliczenie na ocenę

U2

Potraﬁ rozpoznać na poziomie podstawowym
uwarunkowania i wyzwania związane z dialogiem
międzykoreańskim i potencjalnym zjednoczeniem
Korei i tworzyć proste prognozy

SNC_K1_U03,
SNC_K1_U06

zaliczenie na ocenę

SNC_K1_K01,
SNC_K1_K03,
SNC_K1_K05

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Jest gotów samodzielnie na poziomie podstawowym
opracować wyniki prowadzonych analiz na temat
dialogu międzykoreańskiego i perspektyw
zjednoczenia Korei oraz przedstawić je

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

Przygotowanie prac pisemnych

30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

20

przygotowanie do zajęć

20

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

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

451 / 514

1. Geneza współczesnego podziału Korei
• Sytuacja Korei przed podziałem. Kontekst zimnowojennej rywalizacji. Symbole i
skala podziału.
2. Koncepcje zjednoczeniowe w czasach zimnej wojny
• Koncepcje lat 50. i 60. XX w.: nacjonalizm, antykomunizm. Koncepcje lat 70. i
80. XX w.: federalizm, funkcjonalizm. Koncepcje wczesnych lat 90. XX w.:
federacja, konfederacja.
3. Wymiary współpracy międzykoreańskiej
• Płaszczyzna polityczna. Liberalne otwarcie „słonecznej polityki”: rządy Kim Daejunga, Roh Moo-hyuna. Konserwatywny zwrot: rządy Lee Myung-baka, Park Geunhye.
• Współpraca ekonomiczna. Skala wymiany handlowej, kompleks przemysłowy w
Kaesongu, projekt turystyczny w Górach Diamentowych, połączenia drogowe i
kolejowe obu Korei, południowokoreańskie inwestycje w KRLD.
• Wymiar społeczno-kulturowy. Spotkania członków rozdzielonych rodzin. Pomoc
humanitarna.
4. Wyzwania i przeszkody dialogu międzykoreańskiego

1.

W1, W2, U1, U2, K1

• Dysproporcje rozwojowe. Konfrontacyjna polityka Korei Północnej. Wątpliwe
poparcie Koreańczyków dla planów zjednoczeniowych. Różnice ustrojowe.
Problemy Koreańczyków z Północy na Południu. Amerykańska obecność w Korei
Południowej. Zjednoczenie Korei a prawo międzynarodowe.
5. Mocarstwa a zjednoczenie Korei
• Bilans korzyści i kosztów podziału i ewentualnego zjednoczenia z punktu
widzenia wybranych mocarstw: Chin, Japonii, Rosji, USA.
• Wpływ ewentualnego zjednoczenia Korei na sytuację w regionie.
6. Półwysep Koreański 2020: bliżej czy dalej od zjednoczenia?
• Charakterystyka polityki administracji Moon Jae-ina. Podobieństwa i różnice w
stosunku do czasów „słonecznej polityki”.
7. Perspektywy zjednoczenia Korei
• Argumenty za i przeciw zjednoczeniu.
• Wybrane scenariusze uniﬁkacyjne: pokojowa integracja, absorpcja Północy przez
Południe, konﬂikt zbrojny.

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

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
tekst analityczny
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Lektorat języka chińskiego poz. 1
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Chinami

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNCS.130.5cd42cfbce36e.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski, Chiński

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

Sylabusy
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Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

zapoznanie studentów z wymową standardowego języka chińskiego (putonghua)

C2

zapoznanie studentów z zasadami pisania chińskich znaków uproszczonych oraz zasadami transkrypcji pinyin

C3

zapoznanie studentów z podstawowymi słówami i zwrotami potrzebnymi w komunikacji w języku chińskim
(tematy: życie na uczelni, rodzina i przyjaciele, zakupy, wizyta u lekarza, wynajmowanie mieszkania, święta itd)

C4

nauka podstawowych zasad gramatyki chińskiej potrzebnych do zrozumienia i samodzielnego budowania
wypowiedzi

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

zasady pisania chińskich znaków uproszczonych

SNC_K1_W03

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

W2

zasady wymowy standardowego języka chińskiego
i transkrypcji pinyin

SNC_K1_W03

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

W3

podstawowe zasady gramatyki standardowego języka
chińskiego

SNC_K1_W03

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U1

wykorzystać zasady gramatyki chińskiej do rozumienia
SNC_K1_U01
i budowania prostych zdań w języku chińskim

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U2

odczytywać i zapisywać podstawowe chińskie znaki
uproszczone

SNC_K1_U01

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U3

wymawiać wszystkie fonemy i 4 tony standardowego
języka chińskiego oraz zapisywać i odczytywać je
w transkrycji pinyin

SNC_K1_U01

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

do komunikowania się w języku chińskim mówionym
i pisanym na postawowym poziomie oraz
do rozumienia ze słuchu podstawowych zwrotów

SNC_K1_K01

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

K2

budować proste wypowiedzi stosowane w sytuacjach
z życia codziennego (życie na uczelni, poznawanie
SNC_K1_K01
nowych ludzi, zakupy, wizyta u lekarza, wynajmowanie
mieszkania itd

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

Bilans punktów ECTS
Semestr 1

Sylabusy
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Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

lektorat

90

Przygotowanie prac pisemnych

10

przygotowanie do zajęć

10

przygotowanie do sprawdzianu

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
Semestr 2

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

lektorat

90

uczestnictwo w egzaminie

2

przygotowanie do egzaminu

10

Przygotowanie do sprawdzianów

10

przygotowanie do zajęć

8

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.

wymowa standardowego języka chińskiego: cztery tony i rozszerzone fonemy oraz
W2, U3, K1, K2
zapis w transkrypcji pinyin

2.

zasady pisania i nauka podstawowych chińskich znaków uproszczonych

W1, U2, K1

3.

nauka podstawowych zasad gramatyki standardowego języka chińskiego

W3, U1, K1, K2

4.

nauka słów i zwrotów potrzebnych do podstawowej komunikacji

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

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Semestr 1
Metody nauczania:
metoda sytuacyjna, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, gra
dydaktyczna, rozwiązywanie zadań, konwersatorium językowe, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć
lektorat

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie sprawdzianów z terminem ustalonym (3 lub 4/semestr),
punktowanych w skali od 1 do 100 punktów.

Semestr 2
Metody nauczania:
metoda sytuacyjna, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza
przypadków, rozwiązywanie zadań, konwersatorium językowe, grywalizacja, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

lektorat

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę, egzamin
pisemny / ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie sprawdzianów z terminem ustalonym (3 lub
4/semestr), punktowanych w skali od 1 do 100 punktów.
Egzamin pisemny (punktowany od 1 do 100/ zaliczenie od
60) i ustny (punktowany od 1 do 50/zaliczenie od 30)

Wymagania wstępne i dodatkowe
-znajomość języka angielskiego pozwalająca na korzystanie z anglojęzycznego podręcznika oraz słowników angielskochińskich i chińsko-angielskich, znajomość podstawowej terminologii językoznawczej (części mowy, części zdania itp) obecność na zajęciach jest obowiązkowa (dopuszczalne 6 nieusprawiedliwionych nieobecności w semestrze)

Sylabusy
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Najnowsza historia polityczna i społeczna Chin
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Chinami

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNCS.120.5cd42cfc677bf.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 przedmiotu jest przedstawienie głównych przeobrażeń politycznych, społecznych i gospodarczych
w Chinach w XX i XXI 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

Ma pogłębioną wiedzę oraz ma rozszerzoną wiedzę
w zakresie terminologii dotyczącej polityki
SNC_K1_W01
i gospodarki, oraz potraﬁ określić jej miejsce w obrębie
nauk społecznych.

egzamin ustny

W2

Ma rozszerzoną wiedzę o strukturach i instytucjach
politycznych, społecznych, gospodarczych
i kulturowych.

SNC_K1_W03

egzamin ustny

W3

Rozumie główne zjawiska polityczne, społeczne,
gospodarcze, kulturowe i religijne, właściwe dla Chin,
posiada umiejętność analizy i prognozowania.

SNC_K1_W05

egzamin ustny

SNC_K1_U04

egzamin ustny

SNC_K1_K04

egzamin ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ wyszukiwać informacje, dokonywać
krytycznej oceny, analizyi wykorzystywania informacji
pozyskiwanych z różnych źródeł

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student potraﬁ myśleć i działać w sposób
przedsiębiorczy spełniając rolę konsultanta w dialogu
i współpracy międzykulturowej pomiędzy Chinami
a światem zachodnim.

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

Forma aktywności studenta
wykład

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

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.

Chiny na przełomie XIX i XX wieku (podział na strefy wpływów, wojny opiumowe,
powstania chłopskie, powstanie tajpingów, wojna z Japonią, polityka otwartych
drzwi, powstanie Yihetuan)

W1, W2, W3, U1, K1

2.

Ruchy reformatorskie (Sto dni reform, Sun Yatsen i Liga Związkowa, polityka
samoumocnienia, upadek dynastii mandżurskiej Qing)

W1, W2, W3, U1, K1

Sylabusy
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3.

Pierwsze lata Republiki Chińskiej (Rewolucja Xinhai 1911, rozwój
parlamentaryzmu, partie polityczne, powstanie Kuomintangu, dyktatura Yuan
Shikaia)

W1, W2, W3, U1, K1

4.

Rządy warlordów, Chiny w I wojnie światowej, Ruch Nowej Kultury, Ruch 4 Maja
1919 roku, początki Komunistycznej Partii Chin

W1, W2, W3, U1, K1

5.

I Zjednoczony Front KMT i KPCh, Rząd Narodowy w Nankinie, wojna domowa w
Chinach

W1, W2, W3, U1, K1

6.

Wojna Antyjapońska 1937-1945, Długi Marsz, Mao Zedong i sinizacja marksizmu,
II Zjednoczony Front, zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w Chinach

W1, W2, W3, U1, K1

7.

Ucieczka Rządu Narodowego na Tajwan, utworzenie Chińskiej Republiki Ludowej
(1949), przyczyny porażki Partii Narodowej i zwycięstwa partii komunistycznej na
kontynencie

W1, W2, W3, U1, K1

8.

Chińska Republika Ludowa, organizacja państwa komunistycznego, kolektywizacja
rolnictwa, wojna w Korei

W1, W2, W3, U1, K1

9.

Kampania „stu kwiatów”, industrializacja, kampania Przeciwko Prawicowcom,
kampania Wielkiego Skoku Naprzód, polityka zagraniczna

W1, W2, W3, U1, K1

10.

Wielka Proletariacka Rewolucja Kulturalna, myśl Mao Zedonga, maoizm

W1, W2, W3, U1, K1

11.

Śmierć Mao i dojście do władzy Deng Xiaopinga, Cztery Modernizacje i „otwarcie
na świat”, handel zagraniczny i inwestycje

W1, W2, W3, U1, K1

12.

Ruch demokratyczny, wydarzenia na placu Tiananmen, dojście do władzy III
generacji przywódców

W1, W2, W3, U1, K1

13.

Restrukturyzacja państwowych przedsiębiorstw, strategia rozwoju regionów
zachodnich i wyjścia na świat, Teoria Trzech Reprezentacji

W1, W2, W3, U1, K1

14.

IV generacja przywódców partyjnych, Teoria Harmonijnego Społeczeństwa i
Naukowego Rozwoju

W1, W2, W3, U1, K1

15.

V generacja przywódców, Xi Jinping i Chiński Sen, Wielkie Odrodzenie Narodu
Chińskiego, inicjatywa Pasa i Drogi

W1, W2, W3, U1, K1

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

Formy zaliczenia
egzamin ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia kursu jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu
końcowego

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczenie kursu Historia polityki i kultury Chin

Sylabusy
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Współczesne społeczeństwo chińskie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Chinami

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNCS.120.5cd42d0f7bfe3.22

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 wiedzą o chińskich strukturach społecznych i instytucjach, o przeobrażeniach
społecznych, kulturowych, politycznych i gospodarczych współczesnych Chin.

C2

Uświadomienie studentom społecznych problemów związanych z polityką modernizacji i otwarcia Chin.

C3

Uświadomienie studentom problemów związanych z różnorodności społecznej, kulturowej, etnicznej Chin.

C4

Zapoznanie studentów z przeobrażeniami, jakim ulega chińska rodzina i system wartości.

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 chińskich
strukturach społecznych i instytucjach,
o przeobrażeniach społecznych, kulturowych,
politycznych i gospodarczych współczesnych Chin

SNC_K1_W03

egzamin pisemny

W2

Ma wiedzę o procesach zmiany struktur, systemów
wartości, instytucji oraz typów więzi społecznej
w Chinach, na temat najważniejszych wymiarów życia
społecznego, jak system polityczny, struktura
społeczna, system norm i wartości, rodzina, rozumie
ich różnorodność i zależność od warunków lokalnych

SNC_K1_W03

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Posiada umiejętność rozumienia, analizowania
i interpretowania konkretnych zjawisk społecznych
właściwych dla współczesnych Chin

SNC_K1_U01,
SNC_K1_U04

egzamin pisemny

U2

Potraﬁ analizować procesy społeczne
z uwzględnieniem zjawisk politycznych,
ekonomicznych i demograﬁcznych wpływających na
doświadczenia człowieka w dobie globalizacji, posiada
umiejętność umieszczania ich w perspektywie
porównawczej z innymi państwami regionu

SNC_K1_U02,
SNC_K1_U04

egzamin pisemny,
prezentacja

SNC_K1_K02,
SNC_K1_K03,
SNC_K1_K04

prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów do animowania procesów
rozumienia, dialogu, współpracy i wymiany
międzykulturowej między społeczeństwami Wschodu
i Zachodu

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

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie referatu

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

25

przygotowanie do egzaminu

15

uczestnictwo w egzaminie

2

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
82

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.

Źródła chińskich transformacji politycznych i gospodarczych. Modernizacja jako
podstawa zmiany społecznej.

U1

2.

Struktura władzy. Kwestia legitymizacji Komunistycznej Partii Chin po upadku
maoizmu.

W1, W2

3.

Zmiany w obrębie struktury klasowej. Nierówności społeczne.

W1, U1

4.

Nowy model rodziny chińskiej - problemy polityki jednego dziecka.

W2, U2

5.

Płeć w Chinach. Nowa seksualność.

W1, U2

6.

Konﬂikt starych i nowych norm i ról społecznych.

W2

7.

Religia. Nowe ruchy religijne.

W1, U2

8.

Problemy narodowościowe i wyzwania westernizacji.

W2, U1, K1

9.

Rozwój nowoczesnego nacjonalizmu chińskiego.

W2, K1

10.

Media i cenzura. Rozwój nowych mediów.

W1, U1

11.

Nowe organizacje i ruchy społeczne.

W1, U1

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

Formy zaliczenia
egzamin pisemny, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zdanie egzaminu pisemnego oraz przygotowanie krótkiego
przeglądu prasy oraz recenzji wybranej lektury dodatkowej.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność obowiązkowa

Sylabusy
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Buddyzm
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Chinami

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNCS.120.5cb097468b58e.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
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Podstawowym celem kursu jest zapoznanie studentów z rolą, jaką odgrywał buddyzm w kształtowaniu kultury
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

Ma podstawową wiedzę o charakterze, miejscu
i znaczeniu studiów buddyjskich w obszarze nauk
humanistycznych, ich specyﬁce przedmiotowej
i metodologicznej w systemie nauk zwłaszcza
w kontekście dystynkcji studia buddyjskie/buddologia.

SNC_K1_W01,
SNC_K1_W05

egzamin pisemny

W2

Zna i rozumie podstawowe metody analizy
i interpretacji różnych wytworów kultury symbolicznej
i materialnej właściwych dla buddyjskiej tradycji.

SNC_K1_W01,
SNC_K1_W05

egzamin pisemny

W3

Ma podstawową wiedzę o strukturach i instytucjach
społecznych i kulturowych w społeczeństwach
buddyjskich Azji oraz ich relacjach we współczesnym
świecie.

SNC_K1_W04

egzamin pisemny

W4

Ma wiedzę o procesach kulturowych interakcji, jakie
przebiegały na styku kultury buddyjskiej z lokalnymi
kulturami Azji.

SNC_K1_W04

egzamin pisemny

W5

Ma podstawową wiedzę o buddyjskiej idei człowieka,
rozumie, na czym polega specyﬁka buddyjskiego
poglądu na temat miejsca człowieka w kosmosie,
człowieka jako istoty społecznej i człowieka jako istoty
czującej.

SNC_K1_W03,
SNC_K1_W04

egzamin pisemny

U1

Posiada podstawowe umiejętności wyszukiwania,
krytycznej oceny, analizowania i wykorzystywania
informacji płynącej z różnych źródeł. W szczególności
potraﬁ rozróżnić informacje uzyskiwane ze źródeł
naukowych od informacji uzyskiwanych ze źródeł
prozelitycznych

SNC_K1_U02,
SNC_K1_U04

egzamin pisemny

U2

Posiada umiejętność rozumienia, analizowania
i interpretowania zjawisk kulturowych, religijnych
i społecznych (w tym politycznych, prawnych
i gospodarczych), specyﬁcznych dla społeczeństw
buddyjskich Azji Wschodniej.

SNC_K1_U02,
SNC_K1_U04

egzamin pisemny

U3

Posiada umiejętność rozpoznania i wykorzystania
wiedzy teoretycznej do samodzielnej i krytycznej
analizy buddyjskiej rzeczywistości kulturowej.
Rozpoznaje i interpretuje wartości rdzenne
buddyjskiego dziedzictwa kulturowego i kluczowych
systemów normatywnych buddyjskich społeczeństw
Azji Wschodniej wraz z ich symbolicznymi wytworami.

SNC_K1_U02,
SNC_K1_U04

egzamin pisemny

SNC_K1_K01,
SNC_K1_K02

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Potraﬁ rozpoznać charakter kluczowych wyzwań
pojawiających się w procesie interakcji kulturowych
między buddyjskimi krajami Azji Wschodniej oraz
krajami cywilizacji zachodniej oraz proponować
sposoby ich praktycznego rozwiązywania.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta
wykład

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
30
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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.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Historia buddyzmu – od Buddy do rozprzestrzenienia się buddyzmu na Dalekim
Wschodzie: indyjski kontekst buddyzmu – tło społeczne i religijne; Budda – historia
i legenda; buddyzm pierwotny; sobory buddyjskie, rozprzestrzenianie się
buddyzmu poza Indie, kultura greko-buddyjska, charakterystyka buddyjskiego
regionalizmu; buddyzm na Zachodzie, buddyzm w interakcji z innymi tradycjami
ﬁlozoﬁczno-religijnymi (konfucjanizm, taoizm).

W1, W4, U1

2.

Buddyjska literatura: kwestia tzw. Kanonu, rodzaje buddyjskiej literatury,
literatura różnych buddyjskich tradycji.

W1, W2, U1

3.

Buddyjski światopogląd: podstawowe pojęcia buddyjskiego światopoglądu;
buddyjska wizja człowieka oraz jego miejsca w kosmosie, buddyjska etyka;
specyﬁka buddyjskiej koncepcji wyzwolenia, buddyjskie ideały soteriologiczne
hinajany, mahajany i wadżrajany, ﬁlozoﬁczne szkoły: sarwastiwada, sautrantika,
therawada, madhjamaka i jogaczara.

W1, W2, W5, U1, U2, U3

4.

Buddyjska praktyka: rodzaje i techniki buddyjskiej medytacji; formy buddyjskiego
rytuału; buddyjska symbolika oraz elementy buddyjskiej sztuki i kultury
materialnej.

W3, W5, U3, K1

5.

Buddyjska wspólnota: sangha – rodzaje buddyjskiej wspólnoty; kobieta w
społeczności buddyjskiej; buddyjskie ideały społeczne, buddyzm społecznie i
politycznie zaangażowany; buddyjskie eksperymenty z socjalizmem.

W3, W4, U3, K1

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

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uczestniczenie w zajęciach.
Dopuszcza się tylko dwie nieobecności.

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

Sylabusy
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Metody i techniki badań społecznych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Chinami

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNCS.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

466 / 514

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

u1. Znajomość poszczególnych etapów procesu
badawczego. Wiedza o sposobie formułowania
problemu badawczy, jego konceptualizacji
i operacjonalizacji

SNC_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.

SNC_K1_W01

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

u1. Umiejętność samodzielnego przygotowania
projektu badań zgodnie z metodologicznymi regułami

SNC_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

SNC_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.

SNC_K1_K03

zaliczenie na ocenę

K2

k2. Predyspozycje do efektywnego uczestnictwa
w pracach zespołu badawczego

SNC_K1_K01,
SNC_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
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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
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Ochrona własności intelektualnej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Chinami

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNCS.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
docenia i w pełni rozumie społeczną konieczność
globalnej ochrony własności intelektualnej zna zasady
prawa własności przemysłowej, zna podstawy prawa
patentowego oraz prawa ochrony designu

SNC_K1_W05

zaliczenie na ocenę

SNC_K1_U01

esej

samodzielnej pracy naukowej w zakresie konstrukcji
tekstów

SNC_K1_K01,
SNC_K1_K02,
SNC_K1_K03,
SNC_K1_K04

zaliczenie na ocenę, esej

samodzielnej pracy w utworem i ochrony swoich praw

SNC_K1_K01,
SNC_K1_K02,
SNC_K1_K03,
SNC_K1_K04

zaliczenie na ocenę, 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

K2

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

Sylabusy
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* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

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
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Systemy polityczne państw Dalekiego Wschodu
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Chinami

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNCS.140.5cd42d10b31d4.22

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
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z systemami politycznymi państw Dalekiego Wschodu.

C2

Zapoznanie studentów z zasadami tworzenia i rozwoju systemów politycznych.

C3

Nauczenie studentów analizy i oceny systemów politycznych państw.

C4

Wypracowanie u studentów kompetencji w zakresie rozpoznawania wyzwań i problemów występujących
w państwach oraz udziału w tworzeniu wybranych elementów systemu politycznego.

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 w zakresie tworzenia
i funkcjonowania systemów politycznych Chin i innych
państw.

SNC_K1_W01

egzamin pisemny

W2

Student ma wiedzę o procesach zmiany
struktur,systemów wartości,instytucji oraz typowe
więzi społeczne w Azji

SNC_K1_W04

egzamin pisemny

W3

Student ma wiedzę o elementach składowych systemu
politycznego.

SNC_K1_W03

egzamin pisemny

SNC_K1_U04

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Posiada umiejętności rozpoznawania
i wykorzystywania wiedzy teoretycznej
do samodzielnej i krytycznej analizy rzeczywistości
regionu Dalekiego Wschodu.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Rozumie i potraﬁ analizować proponowane
rozwiazania problemów społecznych właściwych dla
regionu Dalekiego Wschodu.

SNC_K1_K01

egzamin pisemny

K2

Posiada kompetencje do rozpoznawania i rozumienia
oraz rozwiązywania problemów wynikających
z wyzwań rozwojowych państw.

SNC_K1_K03

egzamin pisemny

K3

Posiada kompetencje do przygotowania i stosowania
rekomendacji w zakresie doskonalenia systemu
politycznego państwa.

SNC_K1_K04

egzamin pisemny

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

Forma aktywności studenta
wykład

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

60

przygotowanie projektu

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

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Podstawy teoretyczne dot.systemu politycznego państwa.

W1, W3

2.

Elementy składowe systemu politycznego.

W2, W3

Sylabusy
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3.

Rodzaje systemów politycznych,charakterystyka typowych systemów
politycznych.

W3, U1, K2

4.

System polityczny Chin.

W1, U1, K1

5.

System polityczny Korei Północnej.

W1, U1, K2

6.

System polityczny Korei Południowej.

W2, U1, K1, K2

7.

System polityczny Japonii.

W2, U1, K2

8.

System polityczny Tajwanu.

W1, U1, K1

9.

System polityczny Mongolii.

W2, U1, K2

10.

Systemy polityczne Azji Południowo-Wschodniej(Archipelag Malajski i Półwysep
Indochiński)

W1, U1, K2

11.

Analiza systemów politycznych państw Dalekiego Wschodu-diagnoza w zakresie
możliwości rozwojowych.

W3, U1, K1, K2

12.

Rekomendacje dla państw Dalekiego Wschodu w zakresie koniecznych systemów
politycznych.

W2, U1, K3

13.

Rekomendacje dla państw dalekiego Wschodu w zakresie szans rozwojowych ich
systemów politycznych.

W1, U1, K3

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

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
udział w wykładach, egzamin pisemny, praca pisemna (esej)

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość podstawowych zagadnień na temat państw Dalekiego Wschodu.

Sylabusy
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Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Chin
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Chinami

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNCS.140.5cd42d108e586.22

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
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem przedmiotu jest przedstawienie głównych kierunków polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Chin.

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 i zna podstawową
terminologię z zakresu polityki zagranicznej
i bezpieczeństwa oraz potraﬁ określić jej miejsce
w obrębie nauk społecznych.

SNC_K1_W01,
SNC_K1_W02

egzamin ustny,
prezentacja
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Posiada wiedzę na temat uwarunkowań polityki
zagranicznej Chin, celów oraz środków i metod ich
realizacji.

SNC_K1_W04

egzamin ustny,
prezentacja

U1

Posiada umiejętności wyszukiwania, krytycznej oceny,
analizowania i wykorzystywania informacji
politycznych, gospodarczych i społecznych służących
właściwej ocenie procesów decyzyjnych i powiązaniom
międzynarodowym.

SNC_K1_U03

egzamin ustny,
prezentacja

U2

Posiada umiejętność ich analizowania i prognozowania
założeń związanych z prowadzeniem polityki
zagranicznej i bezpieczeństwa przez Chiny.

SNC_K1_U02

egzamin ustny,
prezentacja

SNC_K1_K04

egzamin ustny,
prezentacja

W2

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Potraﬁ myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
spełniając rolę moderatora lub konsultanta w dialogu
i współpracy międzykulturowej pomiędzy Chinami
a światem zachodnim .

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

40

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

40

przygotowanie do egzaminu

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.

Polityka zagraniczna państwa

W1, W2, U1, U2, K1

2.

Wyznaczniki (wewnętrzne i zewnętrzne, obiektywne i subiektywne)
Cele polityki zagranicznej

W1, W2, U1, U2, K1

3.

Pojęcie bezpieczeństwa (zagrożenia tradycyjne i nietradycyjne)

W1, W2, U1, U2, K1

Sylabusy
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4.

Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Chin - cele, główne kierunki
Zasada współistnienia

W1, W2, U1, U2, K1

5.

Organy decyzyjne w obszarze polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Chin

W1, W2, U1, U2, K1

6.

Wyzwania dla bezpieczeństwa narodowego (wewnętrzne i zewnętrzne)
Ewolucja założeń strategii obronnej Chin

W1, W2, U1, U2, K1

7.

Międzynarodowa pozycja Chin (demograﬁczna, geopolityczna, ekonomiczna,
innowacyjna, militarna, kulturowa)

W1, W2, U1, U2, K1

8.

Główne kierunki w polityce zagranicznej Chin po II wojnie światowej
Nowe paradygmaty w polityce zagranicznej Chin po upadku ZSRR

W1, W2, U1, U2, K1

9.

Plan socjalistycznej modernizacji w perspektywie 2035 i 2049

W1, W2, U1, U2, K1

10.

Strategia "wyjścia na świat"
Inicjatywa Pasa i Drogi

W1, W2, U1, U2, K1

11.

Polityka zagraniczna Chin wobec Stanów Zjednoczonych

W1, W2, U1, U2, K1

12.

Rosja i Azja Centralna w polityce zagranicznej Chin

W1, W2, U1, U2, K1

13.

China a Azja Południowa i Południowo-Wschodnia

W1, W2, U1, U2, K1

14.

Polityka zagraniczna Chin wobec Bliskiego Wschodu, Afryki, Ameryki Łacińskiej

W1, W2, U1, U2, K1

15.

Chiny wobec Unii Europejskiej/ Polski

W1, W2, U1, U2, K1

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

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Warunkiem zaliczenia kursu jest uzyskanie pozytywnej oceny z
egzamin ustny, prezentacja egzaminu końcowego przeprowadzonego w formie ustnej oraz
wygłoszenie prezentacji w trakcie zajęć

Wymagania wstępne i dodatkowe
Ukończone kursy: Historia polityki i kultury Chin oraz Najnowsza historia polityczna i społeczna Chin

Sylabusy
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Logika
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Chinami

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNCS.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.

SNC_K1_W01

zaliczenie na ocenę

W2

zna logiczne zasady poprawnego rozumowania
potrzebne do poprawnego przeprowadzania analiz
w ramach kierunku studiów.

SNC_K1_W01,
SNC_K1_W05

zaliczenie na ocenę

U1

stosować zasady poprawnego rozumowania
i wnioskowania, potrzebne w ramach podejmowanych
zadań na kierunku studiów

SNC_K1_U01,
SNC_K1_U02,
SNC_K1_U03,
SNC_K1_U04

zaliczenie na ocenę

U2

scharakteryzować różne stanowiska, a także
zaprezentować własny pogląd na ich temat

SNC_K1_U01,
SNC_K1_U02,
SNC_K1_U03,
SNC_K1_U04

zaliczenie na ocenę

SNC_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? Kogika 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, wyrazenia niepełne.

W1, W2, U1, U2, K1

Zdanie proste i złożone.
Rodzaje zdań: syntetyczne, analityczne, kontradyktoryczne.

Sylabusy

479 / 514

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
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Lektorat języka chińskiego poz. 2
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Chinami

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNCS.1C0.5cd42cfea993f.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski, Chiński

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

zapoznanie studentów z poszczególnymi elementami gramatyki chińskiej (komplementy, użycie partykuł, strona
bierna itd)

C2

zapoznanie studentów ze słownictwem potrzebnym do podstawowej komunikacji w Chinach (podróże, wizyta
na poczcie i w banku, zakupy, omawianie zainteresowań i opinii itd)

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

słowa i zwroty potrzebne do podstawowej komunikacji
w Chinach

SNC_K1_W03

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

W2

zagadnienia gramatyczne potrzebne do rozumienia
i formułowania bardziej złożonych wypowiedzi
w języku chińskim

SNC_K1_W01

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U1

rozumieć i formułować wypowiedzi na podstawowe
tematy związane z życiem codziennym w Chinach
(pytanie o drogę, zakupy, podróże, wynajęcie
mieszkania, wymiana pieniędzy, wizyta w banku
i na poczcie itd)

SNC_K1_U01

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U2

wyszukiwać słownictwo potrzebne do rozwijania
własnych zainteresowań i innych indywidualnych
celów

SNC_K1_U01

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

komunikowania się w języku chińskim mówionym
i pisanym w tematach związanych z codziennym
życiem w Chinach

SNC_K1_K01

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

K2

nawiązywania znajomości z Chińczykami, także przy
pomocy współczesnych narzędzi komunikacji

SNC_K1_K02

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

Bilans punktów ECTS
Semestr 3

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

lektorat

60

przygotowanie do sprawdzianu

5

przygotowanie do zajęć

5

Przygotowanie prac pisemnych

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 4

Sylabusy
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Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
lektorat

60

uczestnictwo w egzaminie

2

Przygotowanie do sprawdzianów

5

Przygotowanie prac pisemnych

3

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
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

nauka słownictwa i zwrotów potrzebnych do codziennego życia w Chinach:
pytanie o drogę, zakupy, wizyta w banku i na poczcie, omawianie zainteresowań i
opinii, podróże)

W1, W2, U1, U2, K1, K2

2.

nauka zagadnień gramatycznych potrzebnych do rozumienia i formułowania
bardziej złożonych wypowiedzi (komplementy, patykuły, porównania,itd)

W2, U1, K1, K2

Informacje rozszerzone
Semestr 3
Metody nauczania:
metoda sytuacyjna, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja,
rozwiązywanie zadań, konwersatorium językowe, ćwiczenia przedmiotowe, analiza tekstów, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
lektorat

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Zaliczenie sprawdzianów pisemnych z terminem ustalonym (3 lub
zaliczenie na ocenę 4/semestr), punktowanych w skali od 1 do 100 punktów. Średnia wyników
ze sprawdzianów musi być wyższa od 60 punktów.

Semestr 4
Metody nauczania:
metoda sytuacyjna, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja,
rozwiązywanie zadań, konwersatorium językowe, analiza tekstów, metody e-learningowe

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

lektorat

Formy zaliczenia

zaliczenie na ocenę, egzamin
pisemny / ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
- Zaliczenie sprawdzianów z terminem ustalonym
(4/semestr), punktowanych w skali od 1 do 100 punktów.
Średnia wyników ze sprawdzianów musi być wyższa od 60
punktów. - egzamin pisemny (punktowany od 1 do 100) i
ustny (od 1 do 50)

Wymagania wstępne i dodatkowe
- obecność na zajęciach, - znajomość języka angielskiego pozwalająca na korzystanie z anglojęzycznego podręcznika oraz
słowników angielsko-chińskich i chińsko-angielskich oraz znajomość podstawowej terminologii językoznawczej (części mowy,
części zdania)

Sylabusy

485 / 514

Warsztaty analizy tekstów specjalistycznych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Chinami

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNCS.13C0.5cc2edaa18969.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski, Chiński

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 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

Sylabusy
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Okres
Semestr 6

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

Zaznajomienie studenta z podstawami chińskiego języka polityki, dyplomacji i mediów oraz, w ramach
uzupełnienia, ekonomii i zagadnień społeczno-kulturowych

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
Absolwent zna i rozumie relacje między chińskimi
strukturami i systemami, obejmującymi dyskurs
polityczny, dyplomatyczny i medialny, odgrywającymi
rolę w kształtowaniu uwarunkowań politycznospołecznych i przemian w ich obszarze

SNC_K1_W03

zaliczenie na ocenę

SNC_K1_U05

zaliczenie na ocenę

K1

Absolwent jest gotów do rozpoznania wyzwań
rozwojowych swojej roli ustawicznie doskonaląc
wiedzę i umiejętności z zakresu kompetencji
komunikacyjnych, zarówno na poziomie językowym,
jak i poprzez znajomość kontekstów politycznych,
gospodarczych, kulturowych

SNC_K1_K01

zaliczenie na ocenę

K2

Absolwent jest gotów do rozwijania samodzielnego
zakresu kompetencji komunikacyjnych w celu
animowania procesów rozumienia, dialogu,
współpracy i wymiany międzykulturowej między
społecznością polską (i, szerzej, zachodnią) a chińską,
ze szczególnym uwzględnieniem tematyki związanej
z polityką, dyplomacją, gospodarką, dyskursem
medialnym oraz zagadnieniami o charakterze
społeczno-kulturowym

SNC_K1_K02

zaliczenie na ocenę

K3

Absolwent jest gotów do działania w sposób
przedsiębiorczy spełniając rolę moderatora, animatora
i konsultanta we współpracy międzynarodowej
SNC_K1_K04
w obszarze politycznym, dyplomatycznym,
gospodarczym, medialnym oraz społeczno-kulturowym

zaliczenie na ocenę

W1

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Absolwent potraﬁ komunikować się w zakresie
dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla
studiowanego kierunku, ze szczególnym
uwzględnieniem tematyki związanej z polityką,
dyplomacją i dyskursem medialnym, zgodnie
z wymaganiami określonymi dla poziomu B2
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Sylabusy
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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 4

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

Sylabusy
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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 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 chińskim dyskursem politycznym i medialnym - konstrukcją tekstu,
sposobem przekazywania informacji, doborem tematów i słownictwa oraz
wpływem uwarunkowań polityczno-społecznych na jego treść

W1, K1, K2

2.

Poszerzenie zakresu słownictwa związanego z polityką wewnętrzną i zagraniczną,
gospodarką, zagadnieniami społeczno-kulturowymi

U1, K1

3.

Ćwiczenie rozumienia i samodzielnego formułowania materiałów informacyjnych
(notatek prasowych, relacji radiowych i telewizyjnych)

U1, K1, K2, K3

4.

Wykorzystanie zdobytego słownictwa poza ich oryginalnym kontekstem - w
dyskusjach akademickich, rozmowach i korespondencji, sytuacjach życia
codziennego

K1, K2, K3

Informacje rozszerzone
Semestr 3

Sylabusy
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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 dwóch kolokwiów

Semestr 4
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 dwóch kolokwiów

Semestr 5
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 dwóch kolokwiów

Semestr 6
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 dwóch kolokwiów

Wymagania wstępne i dodatkowe
Ukończone co najmniej dwa semestry nauki języka chińskiego 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 nad Chinami

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNCS.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

W2

zna genezę i rozwój nauki w zakresie zarządzani
międzykulturowego

SNC_K1_W01,
SNC_K1_W02,
SNC_K1_W03,
SNC_K1_W04,
SNC_K1_W05

egzamin

zna najnowsze trendy w zarządzaniu
międzykulturowym

SNC_K1_W01,
SNC_K1_W02,
SNC_K1_W03,
SNC_K1_W04,
SNC_K1_W05

egzamin

SNC_K1_U01,
SNC_K1_U02,
SNC_K1_U03,
SNC_K1_U04,
SNC_K1_U05

egzamin

SNC_K1_K01,
SNC_K1_K02,
SNC_K1_K03,
SNC_K1_K04

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

Sylabusy
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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

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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Kultura Chin: literatura i sztuka
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Chinami

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNCS.180.5cd42d11e0191.22

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

Przekazanie wiedzy na temat historii literatury i sztuki chińskiej: jej najważniejszych przedstawicieli, form
i gatunków literackich oraz nurtów estetycznych

C2

Przekazanie umiejętności wykorzystywania wiedzy kontekstowej, dotyczącej kwestii historycznych, społecznych,
religijnych, politycznych i ideologicznych, które miały wpływ na ewolucję sfery literacko-artystycznej

C3

Przekazanie wiedzy i umiejętności dotyczących analizy i interpretacji dzieł literackich i artystycznych oraz
wykorzystania tej wiedzy w praktyce we współpracy międzynarodowej i międzykulturowej

C4

Przekazanie wiedzy i umiejętności dotyczących rozpoznawania znaczenia literatury i sztuki zarówno w szeroko
rozumianej kulturze chińskiej, jak i dla światowego dziedzictwa kulturowego i kulturowej pozycji Chin na arenie
międzynarodowej

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Absolwent zna i rozumie znaczenie czynników
polityczno-społecznych w badaniach nad rozwojem
chińskiej sfery literacko-artystycznej oraz jej wpływem
SNC_K1_W01
na charakter współczesnego chińskiego społeczeństwa
i na kulturową pozycję Chin w środowisku
międzynarodowym

egzamin pisemny / ustny

W2

Absolwent zna i rozumie znaczenie chińskiej literatury
i sztuki dla uwarunkowań społeczno-kulturowych
innych krajów w skali regionalnej i globalnej oraz
SNC_K1_W02
wpływu nurtów i kierunków zagranicznych
(amerykańskich, japońskich, zachodnioeuropejskich,
rosyjskich) na rozwój chińskiego środowiska literackoartystycznego i jego roli w sferze polityczno-społecznej

egzamin pisemny / ustny

W3

Absolwent zna i rozumie wyzwania dotyczące
tworzenia, rozwoju, analizy i interpretacji chińskiej
literatury i sztuki - ich nurtów, kierunków
i uwarunkowań estetycznych - oraz ich wpływu
na przemiany w sferze polityczno-społecznej

SNC_K1_W03

egzamin pisemny / ustny

U1

Absolwent potraﬁ wyszukiwać, przetwarzać
i wykorzystywać informacje dotyczące struktur
polityczno-społecznych mających wpływ na rozwój
chińskiej literatury i sztuki oraz jej pozycję i rolę
w środowisku międzynarodowym, zarówno
w perspektywie historycznej, jak i współczesnej

SNC_K1_U01

egzamin pisemny / ustny

U2

Absolwent potraﬁ interpretować i opisywać znaczenie
procesów społecznych z uwzględnieniem zjawisk
politycznych i ekonomicznych wpływających
na literacko-artystyczne doświadczenia człowieka
w Chinach - związane z dominującymi wzorami
estetyki, swobodą ekspresji i ramami określającymi
zakres podejmowanych tematów - od starożytności
do czasów współczesnych

SNC_K1_U04

egzamin pisemny / ustny

K1

Absolwent jest gotów do rozpoznawania wyzwań
swojej roli, ustawicznie doskonaląc wiedzę
i umiejętności z zakresu analizy i interpretacji chińskiej SNC_K1_K01
literatury i sztuki oraz rozpoznając jej znaczenie
w kontekście polityczno-społecznym

egzamin pisemny / ustny

K2

Absolwent jest gotów do rozwijania samodzielnego
zakresu kompetencji komunikacyjnych w celu
animowania procesów rozumienia, dialogu,
współpracy i wymiany międzykulturowej
ze społeczeństwem chińskim w zakresie literatury
i sztuki

SNC_K1_K02

egzamin pisemny / ustny

K3

Absolwent jest gotów do działania w sposób
przedsiębiorczy spełniając rolę moderatora, animatora
i konsultanta we współpracy międzynarodowej
w obszarze kultury, ze szczególnym uwzględnieniem
literatury i sztuki

SNC_K1_K04

egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

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

Forma aktywności studenta
wykład

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.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Historia rozwoju chińskiej literatury i sztuki. Literatura do 1949 roku w języku
klasycznym (literatura ﬁlozoﬁczna, poezja klasyczna, historiograﬁa) i literatura w
języku potocznym (proza, w tym powieści i opowiadania). Literatura po 1949 roku:
literatura socrealistyczna i nurty po Rewolucji Kulturalnej (literatura ran i
przemyśleń, literatura poszukiwania korzeni, poezja mglista, awangarda). Sztuka:
muzyka, malarstwo, kaligraﬁa, rzeźba, architektura ogrodów. Wzajemne
przenikanie nurtów estetycznych i ideowych w literaturze i sztuce

W1, W3, K2, K3

2.

Literatura i sztuka na tle historii Chin, zagadnień społecznych, przemian
politycznych i gospodarczych. Wzajemne wpływy literatury i sztuki oraz
działalności chińskich elit, polityki państwa, oﬁcjalnej ideologii, powszechnie
promowanych i podzielanych norm i wartości, wzorców estetycznych, stosunku do
chińskiej tradycji i historii

W1, W2, U1, U2, K1

3.

Literatura i sztuka chińska na tle międzynarodowym i międzykulturowym. Wpływ
chińskiej literatury i sztuki poza Chinami (recepcja w innych krajach kręgu
konfucjańskiego i na Zachodzie). Wpływ obcych kierunków, nurtów i idei
(amerykańskich, japońskich, zachodnioeuropejskich, rosyjskich) na rozwój
chińskiej literatury i sztuki. Miejsce chińskiej literatury i sztuki w globalnym
dorobku literacko-artystycznym

W1, W2, U1, K2

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

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Warunkiem zaliczenia kursu jest zaliczenie egzaminu końcowego.
egzamin pisemny / ustny Student otrzymuje dodatkowe punkty za aktywność podczas analizy
i dyskusji nad omawianymi tekstami i zagadnieniami
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość historii Chin w zakresie pozwalającym na umiejscowienie nurtów literackich i artystycznych w szerszym
kontekście dziejowym

Sylabusy
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Gospodarki Dalekiego Wschodu
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Chinami

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNCS.180.5cd42d1215a0e.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
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kształcenia jest zapoznanie studentów ze zróżnicowaniem regionu Dalekiego Wschodu pod względem
gospodarczym, rozumianym zarówno w sensie poziomu rozwoju poszczególnych krajów, jak i systemów
gospodarczych. Cele szczegółowe dotyczą przekazania podstawowej wiedzy z zakresu ekonomii, która stanowi
podstawę rozumienia zjawisk i procesów gospodarczych opisywanych gospodarek narodowych. Przedmiot
pozwala studentom dogłębnie poznać charakterystykę gospodarczą krajów będących centrum ich
zainteresowania oraz odnaleźć ich miejsce w regionalnym i globalnym systemie.

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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Zna podstawową terminologię z zakresu ekonomii
i rozumie jej zastosowanie w badaniach gospodarek
azjatyckich.

SNC_K1_W01,
SNC_K1_W02,
SNC_K1_W03,
SNC_K1_W04,
SNC_K1_W05

egzamin pisemny,
projekt, wyniki badań,
prezentacja

Posiada wiedzę o systemach gospodarczych krajów
azjatyckich.

SNC_K1_W01,
SNC_K1_W02,
SNC_K1_W03,
SNC_K1_W04,
SNC_K1_W05

egzamin pisemny,
projekt, wyniki badań,
prezentacja

U1

Posiada podstawowe umiejętności wyszukiwania,
analizowania i wykorzystywania informacji płynącej
z danych ekonomicznych służących charakterystyce
gospodarek azjatyckich i porównaniom
międzynarodowym.

SNC_K1_U01,
SNC_K1_U03,
SNC_K1_U04,
SNC_K1_U05

egzamin pisemny,
projekt, wyniki badań,
prezentacja

U2

Potraﬁ analizować zjawiska gospodarcze specyﬁczne
dla krajów azjatyckich i prezentować wyniki
przeprowadzonych badań własnych.

SNC_K1_U01,
SNC_K1_U02,
SNC_K1_U03,
SNC_K1_U04,
SNC_K1_U05

egzamin pisemny,
projekt, wyniki badań,
prezentacja

SNC_K1_K01,
Potraﬁ myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
SNC_K1_K02,
oceniając krytycznie szanse własne i innych studentów
SNC_K1_K03,
jako doradców gospodarczych dotyczących Azji.
SNC_K1_K04

projekt, wyniki badań,
prezentacja

W1

W2

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

przygotowanie projektu

10

przygotowanie prezentacji multimedialnej

5

zbieranie informacji do zadanej pracy

15

uczestnictwo w egzaminie

1

przygotowanie do egzaminu

36

przygotowanie do zajęć

28

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
125

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.

Zagadnienia mikro- i makroekonomiczne w badaniu gospodarek azjatyckich
Porównania, statystyki i rankingi, gospodarki narodowe a korporacje
międzynarodowe
Gospodarka rynkowa a gospodarka centralnie planowana
Gospodarka centralnie planowana – Korea Północna
Made in China – Chiny w stronę największej gospodarki świata
Japan Inc. czyli o cudach i kryzysach gospodarczych w Japonii
Tygrysy azjatyckie pierwszej generacji: Korea Południowa, Singapur, Hongkong,
Tajwan
Gospodarki Azji Południowo-Wschodniej: Tajlandia, Indonezja, Malezja, Filipiny,
Brunei
Gospodarki Azji Południowo-Wschodniej: CLMV (Kambodża, Mjanma/Birma, Laos,
Wietnam)
Problemy pieniężne i walutowe gospodarek Dalekiego Wschodu
Uwarunkowania prowadzenia biznesu w Azji Wschodniej

W1, W2, 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

egzamin pisemny, projekt,
wyniki badań, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Egzamin pisemny w formie testu wyboru oraz pytania opisowe.
Dodatkowe punkty do oceny końcowej stanowią: • wykonanie i
prezentacja projektu podczas zajęć na uzgodniony z
prowadzącymi temat (projekt; prezentacja) • opracowanie
zadania analitycznego na podstawie wskazówek i wymogów
przekazanych przez prowadzących (wyniki badań) • aktywność
podczas zajęć.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obowiązkowa obecność podczas zajęć.

Sylabusy
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Proseminarium licencjackie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Chinami

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNCS.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 Chinami i ich
problematyką społeczną, polityczną oraz kulturową

SNC_K1_W01,
SNC_K1_W03,
SNC_K1_W05

esej, prezentacja
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Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

analizować zagadnienia i proponowane rozwiązania
problemów społecznych, politycznych i kulturowych
w odniesieniu do tematyki Chin

SNC_K1_U01,
SNC_K1_U02,
SNC_K1_U04

esej, prezentacja

U2

przygotować krótkie naukowe prace pisemne
w wybranej tematyce związanej ze studiami nad
Chinami

SNC_K1_U01,
SNC_K1_U02,
SNC_K1_U03,
SNC_K1_U04

esej, prezentacja

SNC_K1_K01

esej, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

zwiększania swojej wiedzy dotyczącej szeroko pojętej
problematyki społecznej, politycznej oraz kulturowej
Chin

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

Forma aktywności studenta
seminarium

30

analiza i przygotowanie danych

70

zbieranie informacji do zadanej pracy

70

Przygotowanie prac pisemnych

80

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

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

4.

cytowania i kompilacja danych źródłowych

W1, U2

5.

konstruowanie pracy dyplomowej

W1, U2

6.

formułowanie problemów badawczych

W1, U1, U2, K1

Sylabusy
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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 oraz prezentacja koncepcji 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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Seminarium licencjackie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Chinami

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNCS.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
8.0

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

504 / 514

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 podjęcia badań nad
wybranymi aspektami kultury, społeczeństwa, polityki
Chin, potrzebnych do przygotowania pracy
dyplomowej

SNC_K1_W01,
SNC_K1_W02,
SNC_K1_W03,
SNC_K1_W05

zaliczenie

W2

podstawowe metodyopisu, analizy i konceptualizacji
zagadnień związanych z aspektami kulturowymi,
społecznymi, politycznymi Chin, w kontekście
historycznym lub współczesnym, będących podstawą
tworzenia pracy

SNC_K1_W01,
SNC_K1_W03,
SNC_K1_W05

zaliczenie

U1

analizować i uwzględniać w pracy badawczej
i koncepcji pracy dyplomowej informacje z różnych
źródeł dotyczących badań nad Chinami, ich
strukturami, relacjami i wpływem, zarówno
w kontekście regionalnym, jak i międzynarodowym

SNC_K1_U01,
SNC_K1_U02,
SNC_K1_U03

zaliczenie

U2

formułowanie problemu badawczego, dobór metod
i narzędzioraz prezentację wyników badań nad
zagadnieniami związanymi z problematyką chińską
w ramach przygotowywanej pracy

SNC_K1_U01,
SNC_K1_U02,
SNC_K1_U03,
SNC_K1_U04

zaliczenie

SNC_K1_K01,
SNC_K1_K03

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

przygotowania i prezentacji badań prowadzących
do przygotowania pracy dyplomowej, związanej
z zagadnieniami dotyczącymi szeroko pojętej tematyki
chińskiej, a także ciągłego pogłębiania wiedzy
wiążacej się z omawianymi zakresami, w ramach
zadań i projektów

Bilans punktów ECTS
Semestr 5

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

30

przygotowanie do zajęć

60

przygotowanie pracy dyplomowej

90

analiza i przygotowanie danych

30

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
210

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
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.

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

Sylabusy

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.
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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 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 chińskiego poz. 3
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Chinami

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNCS.1300.5cd42d015f3d5.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski, Chiński

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

zapoznanie studentów i studentek ze słownictwem związanym z tradycyjną i współczesną kulturą chińską
i życiem w Chinach (życie w mieście i na wsi, zwyczaje, legendy i mity, sztuka chińska, geograﬁa Chin, ochrona
środowiska, różnice kulturowe)

C2

zapoznanie studentów i studentek z bardziej zaawansowanymi zagadnieniami gramatycznymi (m.in. komplement
możliwości, partykuła 地, konstrukcje z nieokreślonym dopełnieniem itd)

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_ka zna i rozumie zasady gramatyczne
pozwalające na budowanie bardziej złożonych
wypowiedzi i czytanie tekstów w języku chińskim

SNC_K1_W01

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

W2

student_ka zna i rozumie słowa i zwroty związane
z kulturą chińską i życiem społecznym w Chinach

SNC_K1_W01

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

SNC_K1_U01

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

SNC_K1_K02

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

student_ka potraﬁ zastosować znajomość słów,
konstrukcji i zasad gramatycznych w czytaniu tekstów
dotyczących kultury chińskiej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

komunikacji z osobami posługującymi się językiem
mandaryńskim na tematy związane z kulturą chińską,
życiem społecznym w Chinach oraz na temat różnic
kulturowych, także przy użyciu współczesnych
narzędzi komunikacji internetowej

Bilans punktów ECTS
Semestr 5

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

lektorat

60

Przygotowanie prac pisemnych

5

Przygotowanie do sprawdzianów

5

przygotowanie do zajęć

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
lektorat

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
60
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uczestnictwo w egzaminie

2

przygotowanie do egzaminu

3

Przygotowanie do sprawdzianów

5

Przygotowanie prac pisemnych

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.

nauka bardziej zawansowanych konstrukcji gramatycznych, takich jak
komplement możliwości, partykuła 地, zdania z nieokreślonym dopełnieniem itd

W1, W2, U1, K1

2.

nauka słów i zwrotów związanych z tematami szeroko pojętej kultury chińskiej i
życia społecznego w Chinach (tj życie na wsi i w mieście, sztuka chińska, tradycje
i zwyczaje, mity i legendy, geograﬁa Chin, różnice kulturowe, ochrona środowiska
itd)

W2, U1, K1

Informacje rozszerzone
Semestr 5
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, metoda sytuacyjna, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z
prezentacją multimedialną, dyskusja, rozwiązywanie zadań, metody e-learningowe, konwersatorium językowe, ćwiczenia
przedmiotowe
Rodzaj zajęć
lektorat

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Zaliczenie sprawdzianów z terminem ustalonym (3 lub4/semestr),
zaliczenie na ocenę punktowanych w skali od 1 do 100 punktów. Średnia wyników ze
sprawdzianów musi być wyższa od 60 punktów.

Semestr 6
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, metoda sytuacyjna, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z
prezentacją multimedialną, rozwiązywanie zadań, metody e-learningowe, konwersatorium językowe, ćwiczenia
przedmiotowe, dyskusja

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

lektorat

Formy zaliczenia

egzamin pisemny, zaliczenie
na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
1.Zaliczenie sprawdzianów z terminem ustalonym (3 lub
4/semestr), punktowanych w skali od 1 do 100 punktów.
Średnia wyników ze sprawdzianów musi być wyższa od 60
punktów. 2. Egzamin pisemny na koniec roku akademickiego
punktowany w skali od 1 do 100, zaliczenie od 60 pkt.

Wymagania wstępne i dodatkowe
-obecność na zajęciach - znajomość języka angielskiego pozwalająca na rozumienie lektora_ki z Chin i na korzystanie z
anglojęzycznego podręcznika oraz słowników angielsko-chińskich i chińsko-angielskich oraz znajomość podstawowej
terminologii językoznawczej (części mowy, części zdania)

Sylabusy
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Praktyki
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Chinami

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNCS.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:
W1

Sylabusy

Ma podstawową wiedzę o strukturach społecznych,
organizacjach i zasadach ich funkcjonowania

SNC_K1_W01,
SNC_K1_W02,
SNC_K1_W03

zaliczenie
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Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

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

SNC_K1_U01,
SNC_K1_U02,
SNC_K1_U03

zaliczenie

SNC_K1_K01,
SNC_K1_K02,
SNC_K1_K03

zaliczenie

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
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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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Charakterystyka kierunku
Informacje podstawowe
Nazwa wydziału:

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Nazwa kierunku:

studia nad Indiami i Azją Południową

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 kulturze i religii

54%

Nauki o polityce i administracji

22%

Nauki socjologiczne

14%

Nauki prawne

4%

Językoznawstwo

2%

Geograﬁa społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna 2%
Filozoﬁa

2%

Charakterystyka kierunku, koncepcja i cele kształcenia
Charakterystyka kierunku
Studia nad Indiami i Azją Południową to program o interdyscyplinarnym charakterze, mocno osadzony w naukach
humanistycznych oraz społecznych i pozwalający na zapoznanie się z kompleksowym charakterem regionu, mocno
zróżnicowanym przede wszystkim pod względem kulturowym. W trakcie programu Student pozna w sposób komunikatywny
język hindi (w przeciwieństwie do studiów o charakterze ﬁlologicznym moduł językowy nie przewiduje zajęć z sanskrytu). W
sytuacji wzrostu znaczenia gospodarczego Indii w kontekście międzynarodowym, ale także chociażby wzmożonego ruchu
migracyjnego z regionu Azji Południowej w celach zarobkowych, również dostrzegalnego na terenie RP koniecznym jest
przygotowanie kadry rozumiejącej uwarunkowania i lokalne podłoże kulturowe.

Koncepcja kształcenia
Zasadniczym celem procesu dydaktycznego jest przygotowanie Studenta do zrozumienia zróżnicowanego podłoża
kulturowego regionu oraz niezwykle złożonej specyﬁki społeczeństw Indii i Azji Południowej w kontekście możliwości inicjacji
współpracy w ramach relacji Polski z krajami regionu. Zasadniczym celem procesu dydaktycznego jest przygotowanie
Studenta do analizy zagadnień społeczno-kulturowych, również z perspektywy ich wpływu na skomplikowane relacje
pomiędzy poszczególnymi państwami regionu (ze szczególnym uwzględnieniem relacji indyjsko-pakistańskich), z
perspektywy najnowszych badań oraz tendencji naukowych, rozwijanych na całym świecie w ramach South Asia Studies.

Charakterystyka kierunku
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Cele kształcenia
Wykształcenie u studentów wiedzy i umiejętności w zakresie problematyki kulturowo-społecznej Indii i Azji Południowej
Pogłębienie umiejętności zdobywania wiedzy odnoszącej się do zadań społeczno-kulturowych i politycznych regionu
Pogłębienie wiedzy na temat specyﬁki społeczeństw Indii i Azji Południowej w płaszczyźnie m.in. historycznej, społecznej i
ﬁlozoﬁcznej oraz umiejętności analizy najważniejszej problematyki przemian w regionie
Przygotowanie absolwenta do analizy i wsparcia merytorycznego w ramach przedsięwzięć kulturowych, społecznych i
gospodarczych

Potrzeby społeczno-gospodarcze
Wskazanie potrzeb społeczno-gospodarczych utworzenia kierunku
W ostatnich latach w Polsce dostrzegalne jest nasilenie migracji zarobkowej z krajów Azji Południowej, przede wszystkim Indii
i Bangladeszu. Wzrasta zapotrzebowanie na osoby mające doświadczenie z regionem Azji Południowej, w ramach współpracy
z takimi organami jak Straż Graniczna, sądy czy prokuratura, które potrzebują nie tylko osób znających język, ale także
świadome różnic kulturowych. Obserwowane są także inne formy migracji, zwiększające potrzebę przygotowania
wykwaliﬁkowanej kadry, mogącej pracować z osobami przybywającymi na teren Rzeczypospolitej. Interpretatorzy kultury
regionu Azji Południowej mogą stanowić także ważne zaplecze dla różnego typu organizacji, korporacji funkcjonujących w
ramach międzykulturowej społeczności (outsourcing etc)

Wskazanie zgodności efektów uczenia się z potrzebami społeczno-gospodarczymi
W ramach wymienionego zapotrzebowania Studia nad Indiami i Azją Południową przygotowują Absolwenta do pracy w
środowisku międzynarodowym, z dużą świadomością rzeczywistości socjopolitycznej i gospodarczej regionu. W trakcie
programu planowane są zarówno zajęcia o charakterze wykładowym, jak i warsztatowym, pozwalającym poszerzać
kompetencje społeczne.

Charakterystyka kierunku
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Nauka, badania, infrastruktura
Główne kierunki badań naukowych w jednostce
Interdyscyplinarne, kompleksowe badania prowadzone przez pracowników Instytutu obejmują cały region Azji Południowej,
tu deﬁniowany jako osiem krajów (Indie, Pakistan, Bangladesz, Nepal, Bhutan, Sri Lanka, Malediwy, Afganistan) zrzeszonych
w Południowoazjatyckim Stowarzyszeniu Współpracy Regionalnej (SAARC). Zakres badań obejmuje zagadnienia politycznospołeczne, historyczne i kulturowe, stanowiące o wyjątkowo kompleksowej specyﬁce tego regionu. Istotny element badań i
prac stanowi także kwestia migracji zachodzących w regionie, jak również w skali międzynarodowej, mająca wpływ zarówno
na kwestie stabilności polityczno-gospodarczej Azji Południowej jak również na rosnące zróżnicowanie problematyki
migracyjnej w takich krajach jak Polska. Badania Pracowników zajmujących się regionem Azji Południowej pogłębione są
przez ich regularne kwerendy badawcze w regionie (zwłaszcza w Indiach i Pakistanie), podczas których oprócz dalszych
badań prezentują wyniki swoich prac na konferencjach naukowych oraz w ramach wizyt na miejscowych uniwersytetach.
Istotnym elementem rozwijanym w ramach programu są także prace nad curriculum dotyczącym nauczania języka w sposób
pozwalający na jak najbardziej efektywną komunikację,

Związek badań naukowych z dydaktyką
Program studiów nad Azją Południową jest ściśle powiązany z badaniami naukowymi prowadzonymi przez Pracowników.
Wyraźnym elementem badań (w tym terenowych, poczynionych podczas wielokrotnych wyjazdów naukowych) pozostają
kwestie przemian o charakterze socjopolitycznych w regionie, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki indyjskiej i
pakistańskiej. Ważną częścią programu są zajęcia dedykowane specyﬁce systemów ﬁlozoﬁcznych i religijnych, obecnych w
regionie i ich wpływowi na złożoną sytuację w regionie, zarówno w kontekście społecznym jak i politycznym . Moduł zajęć
fakultatywnych jest ściśle związany z badaniami nad pozostałymi państwami regionu i ma prowadzić do rozwoju
praktycznych kompetencji, które Student może zdobyć w celu lepszego przygotowania do pracy m.in. w środowiskach
zajmujących się pracą z migrantami.

Opis infrastruktury niezbędnej do prowadzenia kształcenia
Instytut zlokalizowany jest w nowowyremontowanym 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.

Nauka, badania, infrastruktura
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Program
Podstawowe informacje
Klasyﬁkacja ISCED:

0314

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. W ramach kursów fakultatywnych Student
ma konieczność zaliczenia 68 punktów ECTS w ramach zajęć fakultatywnych, z czego min. 40 punktów ECTS w ramach
przedmiotów z dyscypliny nauk o kulturze i religii, 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

185

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

166

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

23

którą student musi uzyskać w ramach modułów realizowanych w formie
fakultatywnej

68

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: 1788

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 załączeniu Regulamin praktyk w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu

Program
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Ukończenie studiów
Wymogi związane z ukończeniem studiów (praca dyplomowa/egzamin
dyplomowy/inne)
Uzyskanie 182 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

SNI_K1_W01

Absolwent zna i rozumie znaczenie nauk humanistycznych i społecznych, oraz ich
metodologię w badaniu podłoźa kulturowego Indii i Azji Południowej i jego relacji z
uwarunkowaniami społeczno-politycznymi

P6U_W

SNI_K1_W02

Absolwent zna i rozumie struktury funkcjonowania relacji w obrębie współczesnych
społeczeństw Indii i Azji Południowej, dynamikę ich zmian i oddziaływania na cały
region

P6S_WG, P6U_W

SNI_K1_W03

Absolwent zna i rozumie relacje w obrębie struktur społeczeństw w regionie Indii oraz
Azji Południowej , ich oddziaływanie i wpływ na przemiany o charakterze społecznym,
politycznym i gospodarczym

P6S_WK,
P6S_WG

SNI_K1_W04

Absolwent zna i rozumie zróżnicowaną rolę i miejsce człowieka, w poszczeglnych
systemach funkcjonujących w regionie Indii oraz Azji Południowej,

P6S_WK

SNI_K1_W05

Absolwent zna i rozumie narzędzia i metody badań, potrzebne do podjęcia studiów
nad Indiami i Azją Południową i analizy sytuacji na potrzeby polskie

P6U_W, P6S_WG

SNI_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

SNI_K1_U01

Absolwent potraﬁ zebrać, analizować i opisać materiał dotyczący uwarunkowań
kulturowych i społecznych w regionie Indii i Azji Południowej i ich wpływ

P6U_U, P6S_UO

SNI_K1_U02

Absolwent potraﬁ interpretować konkretne zjawiska występujące w danym regionie
Indii i Azji Południowej i opisywać ich wpływ na przemiany wewnątrz krajów i relacje
wzajemne

P6S_UW, P6U_U

SNI_K1_U03

Absolwent potraﬁ formułować problem badawczy i opracować wyniki pozwalające na
wskazanie kontekstów realnych problemów relacji między krajami Azji Południowej

P6S_UW,
P6S_UO

SNI_K1_U04

Absolwent potraﬁ prognozować znaczenie zjawisk politycznych, ekonomicznych i
demograﬁcznych i iopisywać ich socjokulturowe podłoże, ch wpływające na położenie
człowieka w regionie Indii oraz Azji Południowej

P6S_UW,
P6S_UU

SNI_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

SNI_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
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Kod

Treść

PRK

SNI_K1_K01

Absolwent jest gotów do ciągłego rozwijania swoich kompetencji w odniesieniu do
znajomości regionu Azji Południowej

P6U_K

SNI_K1_K02

Absolwent jest gotów do rozwijania samodzielnego zakresu kompetencji
komunikacyjnych w celu animowania procesów rozumienia, dialogu, współpracy i
wymiany międzykulturowej ze społeczeństwami Indii oraz Azji Południowej

P6S_KO, P6S_KK

SNI_K1_K03

Absolwent jest gotów do uczestniczenia w przygotowaniu projektów społecznych
uwzględniając aspekty ekonomiczne i polityczne społeczeństw Indii oraz Azji
Południowej a krajów świata

P6S_KO, P6S_KR

SNI_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 Indii oraz Azji Południowej

P6S_KR, P6S_KO

SNI_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
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Plany studiów

Semestr 1
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Historia ﬁlozoﬁi

30

3,0

egzamin

O

Środowisko geograﬁczne Dalekiego Wschodu

30

4,0

egzamin

O

Cywilizacja indyjska

30

3,0

egzamin

O

Wstęp do islamu

30

3,0

egzamin

O

Polityczno-społeczna historia subkontynentu indyjskiego

30

4,0

egzamin

O

Systemy religijne Azji Południowej

30

5,0

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

Konieczność zaliczenia trzyletniej sekwencji języka hindi o łącznej liczbie 18 ECTS
Lektorat języka hindi poz. 1

90

4,0

Grupa zajęć fakultatywnych

zaliczenie na
O
ocenę
O

W toku studiów konieczność zaliczenia 68 punktów ECTS w ramach zajęć fakultatywnych, z czego min. 40 punktów ECTS
w ramach przedmiotów z dyscypliny nauki o kulturze i religii, 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.
Azjatyccy wojownicy

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Bezpieczeństwo międzynarodowe w regionie Azji i Pacyﬁku

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Birma. Historia, polityka, społeczeństwo

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Biznes z Chinami. Zagrożenia i szanse na biznes innych państw z
Chinami

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Buddhist Philosophy

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

China Russia Relations

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

China-India Relations

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Plany studiów

10 / 511

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Chiny okresu maoistycznego: apogeum ideologii i kultu jednostki

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Chiny w polityce międzynarodowej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Chiny w polityce Unii Europejskiej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Chiny wobec Afryki i Bliskiego Wschodu

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Chińska myśl narodowa

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Colonialism & nationalism in Southeast Asia

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Contemporary conﬂict resolution in Asia

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Contemporary Japanese Society in Anthropological Perspective

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Cultural aspects of Hindi language

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Cultural similarities between Korea and Japan

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Doktryny polityczne Azji Wschodniej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

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

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Feminizm w Korei Południowej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Filozoﬁczne aspekty kina dalekowschodniego

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Folklor i religie Korei

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

From Ritual Theatre. Traditions of Performance in India

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Gospodarka Indonezji

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Historia polityczna Korei Południowej po 1988 roku

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Hongkong

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

International conﬂicts and other security challenges in the Asia Paciﬁc region

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

International Relations – Research and analysis. practical
WORKSHOP

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Interwencje militarne Zachodu na Bliskim i Dalekim Wschodzie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przedmiot

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Japan's policy towards Korea after 1945. Primary source analysis.

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Japanese Business Culture and Etiquette

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Japonia w II wojnie światowej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Japońska okupacja w Korei

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Japońska polityka historyczna - pamięć i postpamięć

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kaszmir-Indie-Pakistan: przewlekły konﬂikt w wielowymiarowym
ujęciu

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

Kino japońskie w perspektywie antropologicznej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kino koreańskie w perspektywie historycznej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kino wschodnich sztuk walki

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kobieta w Azji Południowej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Konﬂikty i ich rozwiązywanie na Bliskim i Dalekim Wschodzie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Konﬂikty religijne i społeczne na subkontynencie indyjskim

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Korea Południowa - aspekty współczesnej historii

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Korea Południowa w stosunkach międzynarodowych

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Korea Północna - aspekty współczesnej historii

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Krytyczna analiza dyskursu jako metoda badawcza

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kultura kulinarna Dalekiego Wschodu

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kultura wizualna Indii i Pakistanu

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kurs fakultatywny w języku angielskim

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Media a polityka w wybranych państwach azjatyckich

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Metody tłumaczenia japońskich komiksów manga

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przedmiot

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Miecz i łuk. Rozważania o rycerzach oraz rycerskości Europy
Zachodniej i Japonii.

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Migracje - problematyka Azji Południowej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Mniejszości narodowe i grupy etniczne Chin

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Morski jedwabny szlak w perspektywie historycznej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Motywy indyjskie w kulturze koreańskiej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Nacjonalizmy a integracja w regionie ASEAN

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Non-verbal message in the political activity of women in China
and India

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Oblicza konﬂiktów zbrojnych na Dalekim Wschodzie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Obraz społeczeństwa japońskiego w animie "Neon Genesis
Evangelion"

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

Political Analysis and Forecasting in Asian Context

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polityka energetyczna i ekologiczna Chin

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polityka i politycy w Japonii

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polityka i społeczeństwo Tajlandii, Laosu, Kambodży

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polityka regionalna Chin

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 społeczna w powojennej Japonii

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polityka społeczna w Republice Korei

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polityka zagraniczna Korei Południowej i Północnej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polityki publiczne w kontekście kultury politycznej Dalekiego
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

Porównywanie i kontrastowanie tekstów polskich i koreańskich
przy wykorzystaniu technik komputerowych

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Potencjał turystyczny na Dalekim Wschodzie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Półwysep Koreański w stosunkach międzynarodowych

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Praca operacyjna w wywiadzie. Wywiady państw azjatyckich

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Prawo i polityka ochrony środowiska naturalnego Unii Europejskiej
30
i w Chinach

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

Prowadzenie działalności gospodarczej w państwach Dalekiego
Wschodu

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przekłady i analiza tekstów kultury i popkultury japońskiej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przemiany społeczne, kulturowe i polityczne na Tajwanie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Realioznawstwo koreańskie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Region Himalajów - społeczeństwa, kultury, polityka

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Relacje japońsko-koreańskie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Relacje polsko-koreańskie w XX wieku

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Relacje Watykanu z krajami azjatyckimi

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Rewolucja Czerwonych Khmerów. Studium autarkicznego rozwoju

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Rynek pracy w Europie i Azji: wybrane zagadnienia

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Rywalizacja mocarstw Chin, Rosji i USA

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Soft power koreański - strategie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

South Korea as an example of the information society

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Stany Zjednoczone w regionie Azji i Pacyﬁku

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Stosunki międzynarodowe na Dalekim Wschodzie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przedmiot

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Strój chiński jako nośnik kultury

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

System i życie polityczne Korei Południowej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Tajwan - historia i polityka

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Tajwan w środowisku międzynarodowym

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

The English Language Writers of Asia

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

The media system of South Korea

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

The politics of dress in Asia

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Tożsamość narodowa Japończyków

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Tradycje indo-muzułmańskie w kulturze Azji Południowej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Tradycje religijne Azji Południowej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Transformacja cyfrowa Unii Europejskiej i państw Dalekiego
Wschodu

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Transformacja systemowa na przykładzie wybranych państw Azji i
30
Europy

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Wielkie kobiety w tradycji subkontynentu indyjskiego

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Wieloetniczne społeczeństwo Indonezji

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Wieloetniczne społeczeństwo Malezji

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Wielowymiarowe aspekty Pakistanu: polityka, gospodarka, kultura
30
i społeczeństwo

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Wpływ Rosji i Chin na politykę i rozwój państw Azji Centralnej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Współczesne Chiny - globalizacja i rozwój technologii a zmiany w
przestrzeni miasta

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Współczesne relacje międzynarodowe Japonii

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Współczesne społeczeństwa Azji Południowo-Wschodniej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Wykorzystanie technik komputerowych do pracy z językiem
japońskim

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Wyrażenia w języku japońskim zakorzenione w kulturze i
mentalności japońskiej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przedmiot

Plany studiów
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Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Wzorce demokratycznego państwa prawa a kultura polityczna DW 30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Zastosowanie teorii gier jako metody analizy konﬂiktów
politycznych w Azji Wschodniej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Zjednoczenie Korei - szanse i wyzwania

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przedmiot

Liczba
godzin

W czasie 1 roku studiów na kierunku: studia nad Indiami i Azją Południową student powinien
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 68 punktów ECTS zdobywanych w ramach zajęć fakultatywnych, min. 40
punktów ECTS przypadało na przedmioty z dyscypliny nauki o kulturze i religii, w tym 12
punktów w ramach warsztatów analizy tekstów specjalistycznych odbywających się podczas II i III roku.

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

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Islam w Azji Południowej

30

5,0

egzamin

O

Polityczno-społeczna historia krajów Azji Południowej

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

Współczesna polityczno-społeczna historia Indii

30

4,0

egzamin

O

Wychowanie ﬁzyczne

30

-

zaliczenie

O

Przedmiot

Zajęcia językowe

O

Konieczność zaliczenia trzyletniej sekwencji języka hindi o łącznej liczbie 18 ECTS
Lektorat języka hindi poz. 1

90

4,0

Grupa zajęć fakultatywnych

egzamin

O
O

W toku studiów konieczność zaliczenia 68 punktów ECTS w ramach zajęć fakultatywnych, z czego min. 40 punktów ECTS
w ramach przedmiotów z dyscypliny nauki o kulturze i religii, 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.
Azjatyccy wojownicy

Plany studiów

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Bezpieczeństwo międzynarodowe w regionie Azji i Pacyﬁku

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Birma. Historia, polityka, społeczeństwo

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Biznes z Chinami. Zagrożenia i szanse na biznes innych państw z
Chinami

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Buddhist Philosophy

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

China Russia Relations

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

China-India Relations

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Chiny okresu maoistycznego: apogeum ideologii i kultu jednostki

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Chiny w polityce międzynarodowej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Chiny w polityce Unii Europejskiej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Chiny wobec Afryki i Bliskiego Wschodu

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Chińska myśl narodowa

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Colonialism & nationalism in Southeast Asia

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Contemporary conﬂict resolution in Asia

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Contemporary Japanese Society in Anthropological Perspective

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Cultural aspects of Hindi language

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Cultural similarities between Korea and Japan

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Doktryny polityczne Azji Wschodniej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

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

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Feminizm w Korei Południowej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Filozoﬁczne aspekty kina dalekowschodniego

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Folklor i religie Korei

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

From Ritual Theatre. Traditions of Performance in India

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przedmiot
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Gospodarka Indonezji

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Historia polityczna Korei Południowej po 1988 roku

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Historia polityczna Korei Południowej po 1988 roku

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Hongkong

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

International conﬂicts and other security challenges in the Asia Paciﬁc region

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

International Relations – Research and analysis. practical
WORKSHOP

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Interwencje militarne Zachodu na Bliskim i Dalekim Wschodzie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Japan's policy towards Korea after 1945. Primary source analysis.

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Japanese Business Culture and Etiquette

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Japonia w II wojnie światowej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Japońska okupacja w Korei

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Japońska polityka historyczna - pamięć i postpamięć

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kaszmir-Indie-Pakistan: przewlekły konﬂikt w wielowymiarowym
ujęciu

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kino japońskie w perspektywie antropologicznej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kino japońskie w perspektywie antropologicznej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kino koreańskie w perspektywie historycznej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kino koreańskie w perspektywie historycznej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kino wschodnich sztuk walki

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kobieta w Azji Południowej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Konﬂikty i ich rozwiązywanie na Bliskim i Dalekim Wschodzie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Konﬂikty religijne i społeczne na subkontynencie indyjskim

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Korea Południowa - aspekty współczesnej historii

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przedmiot
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Korea Południowa w stosunkach międzynarodowych

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Korea Południowa w stosunkach międzynarodowych

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Korea Północna - aspekty współczesnej historii

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Krytyczna analiza dyskursu jako metoda badawcza

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kultura kulinarna Dalekiego Wschodu

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kultura wizualna Indii i Pakistanu

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kurs fakultatywny w języku angielskim

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Media a polityka w wybranych państwach azjatyckich

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Metody tłumaczenia japońskich komiksów manga

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Miecz i łuk. Rozważania o rycerzach oraz rycerskości Europy
Zachodniej i Japonii.

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Migracje - problematyka Azji Południowej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Mniejszości narodowe i grupy etniczne Chin

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Morski jedwabny szlak w perspektywie historycznej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Motywy indyjskie w kulturze koreańskiej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Nacjonalizmy a integracja w regionie ASEAN

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Non-verbal message in the political activity of women in China
and India

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Oblicza konﬂiktów zbrojnych na Dalekim Wschodzie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Obraz społeczeństwa japońskiego w animie "Neon Genesis
Evangelion"

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

Political Analysis and Forecasting in Asian Context

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polityka energetyczna i ekologiczna Chin

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przedmiot
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Polityka i politycy w Japonii

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polityka i społeczeństwo Tajlandii, Laosu, Kambodży

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polityka regionalna Chin

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 społeczna w powojennej Japonii

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polityka społeczna w Republice Korei

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polityka zagraniczna Korei Południowej i Północnej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polityki publiczne w kontekście kultury politycznej Dalekiego
Wschodu

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polski orientalizm - wtórność czy oryginalność

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Porównywanie i kontrastowanie tekstów polskich i koreańskich
przy wykorzystaniu technik komputerowych

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Potencjał turystyczny na Dalekim Wschodzie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Półwysep Koreański w stosunkach międzynarodowych

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Praca operacyjna w wywiadzie. Wywiady państw azjatyckich

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Prawo i polityka ochrony środowiska naturalnego Unii Europejskiej
30
i w Chinach

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

Prowadzenie działalności gospodarczej w państwach Dalekiego
Wschodu

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przekłady i analiza tekstów kultury i popkultury japońskiej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przemiany społeczne, kulturowe i polityczne na Tajwanie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Realioznawstwo koreańskie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Region Himalajów - społeczeństwa, kultury, polityka

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Relacje japońsko-koreańskie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przedmiot
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Relacje polsko-koreańskie w XX wieku

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Relacje Watykanu z krajami azjatyckimi

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Rewolucja Czerwonych Khmerów. Studium autarkicznego rozwoju

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Rynek pracy w Europie i Azji: wybrane zagadnienia

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Rywalizacja mocarstw Chin, Rosji i USA

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Soft power koreański - strategie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

South Korea as an example of the information society

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Stany Zjednoczone w regionie Azji i Pacyﬁku

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Stosunki międzynarodowe na Dalekim Wschodzie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Strój chiński jako nośnik kultury

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

System i życie polityczne Korei Południowej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Tajwan - historia i polityka

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Tajwan w środowisku międzynarodowym

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

The English Language Writers of Asia

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

The media system of South Korea

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Tożsamość narodowa Japończyków

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Tradycje indo-muzułmańskie w kulturze Azji Południowej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Tradycje religijne Azji Południowej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Transformacja cyfrowa Unii Europejskiej i państw Dalekiego
Wschodu

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

The politics of dress in Asia

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Transformacja systemowa na przykładzie wybranych państw Azji i
30
Europy

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Wielkie kobiety w tradycji subkontynentu indyjskiego

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przedmiot
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Wieloetniczne społeczeństwo Indonezji

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Wieloetniczne społeczeństwo Malezji

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Wielowymiarowe aspekty Pakistanu: polityka, gospodarka, kultura
30
i społeczeństwo

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

Wpływ Rosji i Chin na politykę i rozwój państw Azji Centralnej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Współczesne Chiny - globalizacja i rozwój technologii a zmiany w
przestrzeni miasta

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Współczesne relacje międzynarodowe Japonii

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Współczesne społeczeństwa Azji Południowo-Wschodniej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Wykorzystanie technik komputerowych do pracy z językiem
japońskim

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Wyrażenia w języku japońskim zakorzenione w kulturze i
mentalności japońskiej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Wzorce demokratycznego państwa prawa a kultura polityczna DW 30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Zastosowanie teorii gier jako metody analizy konﬂiktów
politycznych w Azji Wschodniej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Zjednoczenie Korei - szanse i wyzwania

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przedmiot

W czasie 2 roku studiów na kierunku: studia nad Indiami i Azją Południową student powinien
zrealizować min. 4 przedmioty fakultatywne.

Uwaga, konieczne jest w toku studiów (3 lata) zachowanie proporcji dot. dyscyplin przedmiotów
fakultatywnych - tak, aby na 68 punktów ECTS zdobywanych w ramach zajęć fakultatywnych przez
cały tok studiów, min. 40 punktów ECTS przypadało na przedmioty z dyscypliny nauk o kulturze i
religii, w tym 12 punktów w ramach warsztatów analizy tekstów specjalistycznych odbywających się
podczas II i III roku.
Sugerowane jest zrealizowanie na 2 roku min. 3 przedmiotów w dyscyplinie nauki o kulturze i religii

Na stronie Instytutu jest publikowana ostateczna lista kursów
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fakultatywnych obowiązujących w danym semestrze.
Semestr 3
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Logika

30

3,0

egzamin

O

Współczesne problemy krajów Azji Południowej

30

3,0

egzamin

O

Warsztaty metodologiczne

20

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Przedmiot

Zajęcia językowe

O

Konieczność zaliczenia trzyletniej sekwencji języka hindi o łącznej liczbie 18 ECTS
Lektorat języka angielskiego

60

4,0

zaliczenie na
O
ocenę

Lektorat języka hindi poz. 2

60

2,0

zaliczenie na
O
ocenę

Grupa zajęć fakultatywnych

O

W toku studiów konieczność zaliczenia 68 punktów ECTS w ramach zajęć fakultatywnych, z czego min. 40 punktów ECTS
w ramach przedmiotów z dyscypliny nauki o kulturze i religii, 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.
Azjatyccy wojownicy

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Bezpieczeństwo międzynarodowe w regionie Azji i Pacyﬁku

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Birma. Historia, polityka, społeczeństwo

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Biznes z Chinami. Zagrożenia i szanse na biznes innych państw z
Chinami

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Buddhist Philosophy

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

China Russia Relations

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

China-India Relations

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Chiny okresu maoistycznego: apogeum ideologii i kultu jednostki

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Chiny w polityce międzynarodowej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Chiny w polityce Unii Europejskiej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Chiny wobec Afryki i Bliskiego Wschodu

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Chińska myśl narodowa

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Colonialism & nationalism in Southeast Asia

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Contemporary conﬂict resolution in Asia

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Contemporary Japanese Society in Anthropological Perspective

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Cultural aspects of Hindi language

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Cultural similarities between Korea and Japan

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Doktryny polityczne Azji Wschodniej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

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

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Feminizm w Korei Południowej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Filozoﬁczne aspekty kina dalekowschodniego

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Folklor i religie Korei

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

From Ritual Theatre. Traditions of Performance in India

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Gospodarka Indonezji

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Historia polityczna Korei Południowej po 1988 roku

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Hongkong

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

International conﬂicts and other security challenges in the Asia Paciﬁc region

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

International Relations – Research and analysis. practical
WORKSHOP

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Interwencje militarne Zachodu na Bliskim i Dalekim Wschodzie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Japan's policy towards Korea after 1945. Primary source analysis.

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Japanese Business Culture and Etiquette

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Japonia w II wojnie światowej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Japońska okupacja w Korei

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Japońska polityka historyczna - pamięć i postpamięć

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przedmiot
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Kaszmir-Indie-Pakistan: przewlekły konﬂikt w wielowymiarowym
ujęciu

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kino japońskie w perspektywie antropologicznej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kino koreańskie w perspektywie historycznej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kino wschodnich sztuk walki

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kobieta w Azji Południowej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Konﬂikty i ich rozwiązywanie na Bliskim i Dalekim Wschodzie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Konﬂikty religijne i społeczne na subkontynencie indyjskim

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Korea Południowa - aspekty współczesnej historii

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Korea Południowa w stosunkach międzynarodowych

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Korea Północna - aspekty współczesnej historii

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Krytyczna analiza dyskursu jako metoda badawcza

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kultura kulinarna Dalekiego Wschodu

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kultura wizualna Indii i Pakistanu

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kurs fakultatywny w języku angielskim

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Media a polityka w wybranych państwach azjatyckich

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Metody tłumaczenia japońskich komiksów manga

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Miecz i łuk. Rozważania o rycerzach oraz rycerskości Europy
Zachodniej i Japonii.

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Migracje - problematyka Azji Południowej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Mniejszości narodowe i grupy etniczne Chin

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Morski jedwabny szlak w perspektywie historycznej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Motywy indyjskie w kulturze koreańskiej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Nacjonalizmy a integracja w regionie ASEAN

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Non-verbal message in the political activity of women in China
and India

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Oblicza konﬂiktów zbrojnych na Dalekim Wschodzie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Obraz społeczeństwa japońskiego w animie "Neon Genesis
Evangelion"

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

Political Analysis and Forecasting in Asian Context

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polityka energetyczna i ekologiczna Chin

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polityka i politycy w Japonii

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polityka i społeczeństwo Tajlandii, Laosu, Kambodży

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polityka regionalna Chin

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 społeczna w powojennej Japonii

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polityka społeczna w Republice Korei

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polityka zagraniczna Korei Południowej i Północnej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polityki publiczne w kontekście kultury politycznej Dalekiego
Wschodu

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polski orientalizm - wtórność czy oryginalność

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Porównywanie i kontrastowanie tekstów polskich i koreańskich
przy wykorzystaniu technik komputerowych

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Potencjał turystyczny na Dalekim Wschodzie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Półwysep Koreański w stosunkach międzynarodowych

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Praca operacyjna w wywiadzie. Wywiady państw azjatyckich

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Prawo i polityka ochrony środowiska naturalnego Unii Europejskiej
30
i w Chinach

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Problemy rozwojowe Afryki i Azji

4,0

zaliczenie na
F
ocenę
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Protokół dyplomatyczny

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Prowadzenie działalności gospodarczej w państwach Dalekiego
Wschodu

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przekłady i analiza tekstów kultury i popkultury japońskiej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przemiany społeczne, kulturowe i polityczne na Tajwanie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Realioznawstwo koreańskie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Region Himalajów - społeczeństwa, kultury, polityka

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Relacje japońsko-koreańskie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Relacje polsko-koreańskie w XX wieku

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Relacje Watykanu z krajami azjatyckimi

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Rewolucja Czerwonych Khmerów. Studium autarkicznego rozwoju

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Rynek pracy w Europie i Azji: wybrane zagadnienia

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Rywalizacja mocarstw Chin, Rosji i USA

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Soft power koreański - strategie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

South Korea as an example of the information society

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Stany Zjednoczone w regionie Azji i Pacyﬁku

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Stosunki międzynarodowe na Dalekim Wschodzie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Strój chiński jako nośnik kultury

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

System i życie polityczne Korei Południowej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Tajwan - historia i polityka

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Tajwan w środowisku międzynarodowym

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

The English Language Writers of Asia

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

The media system of South Korea

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

The politics of dress in Asia

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Tożsamość narodowa Japończyków

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Tradycje indo-muzułmańskie w kulturze Azji Południowej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Tradycje religijne Azji Południowej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Transformacja cyfrowa Unii Europejskiej i państw Dalekiego
Wschodu

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Transformacja systemowa na przykładzie wybranych państw Azji i
30
Europy

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Wielkie kobiety w tradycji subkontynentu indyjskiego

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Wieloetniczne społeczeństwo Indonezji

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Wieloetniczne społeczeństwo Malezji

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Wielowymiarowe aspekty Pakistanu: polityka, gospodarka, kultura
30
i społeczeństwo

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

Wykorzystanie technik komputerowych do pracy z językiem
japońskim

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Wpływ Rosji i Chin na politykę i rozwój państw Azji Centralnej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Współczesne Chiny - globalizacja i rozwój technologii a zmiany w
przestrzeni miasta

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Współczesne relacje międzynarodowe Japonii

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Współczesne społeczeństwa Azji Południowo-Wschodniej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Wyrażenia w języku japońskim zakorzenione w kulturze i
mentalności japońskiej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Wzorce demokratycznego państwa prawa a kultura polityczna DW 30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Zastosowanie teorii gier jako metody analizy konﬂiktów
politycznych w Azji Wschodniej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Zjednoczenie Korei - szanse i wyzwania

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przedmiot

Warsztaty analizy tekstów specjalistycznych

W czasie 2 roku studiów na kierunku: studia nad Indiami i Azją Południową student powinien
zrealizować min. 4 przedmioty fakultatywne.
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Uwaga, konieczne jest w toku studiów (3 lata) zachowanie proporcji dot. dyscyplin przedmiotów
fakultatywnych - tak, aby na 68 punktów ECTS zdobywanych w ramach zajęć fakultatywnych, min. 40
punktów ECTS przypadało na przedmioty z dyscypliny nauk o kulturze i religii, w tym 12 punktów
w ramach warsztatów analizy tekstów specjalistycznych odbywających się podczas II i III roku.
Sugerowane jest zrealizowanie na 2 roku min. 3 przedmiotów w dyscyplinie nauki o kulturze i religii

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

Kultura Azji Południowej

30

3,0

egzamin

O

Podziały etniczne i kastowe w Azji Południowej

30

5,0

egzamin

O

Proseminarium licencjackie

30

8,0

zaliczenie

O

Przedmiot

Zajęcia językowe

O

Konieczność zaliczenia trzyletniej sekwencji języka hindi o łącznej liczbie 18 ECTS
Lektorat języka angielskiego

60

4,0

egzamin

O

Lektorat języka hindi poz. 2

60

3,0

egzamin

O

Grupa zajęć fakultatywnych

O

W toku studiów konieczność zaliczenia 68 punktów ECTS w ramach zajęć fakultatywnych, z czego min. 40 punktów ECTS
w ramach przedmiotów z dyscypliny nauki o kulturze i religii, 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.
Azjatyccy wojownicy

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Bezpieczeństwo międzynarodowe w regionie Azji i Pacyﬁku

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Birma. Historia, polityka, społeczeństwo

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Biznes z Chinami. Zagrożenia i szanse na biznes innych państw z
Chinami

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Buddhist Philosophy

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

China Russia Relations

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

China-India Relations

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Chiny okresu maoistycznego: apogeum ideologii i kultu jednostki

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Chiny w polityce międzynarodowej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Chiny w polityce Unii Europejskiej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Chiny wobec Afryki i Bliskiego Wschodu

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Chińska myśl narodowa

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Colonialism & nationalism in Southeast Asia

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Contemporary conﬂict resolution in Asia

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Contemporary Japanese Society in Anthropological Perspective

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Cultural aspects of Hindi language

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Cultural similarities between Korea and Japan

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Doktryny polityczne Azji Wschodniej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

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

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Feminizm w Korei Południowej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Filozoﬁczne aspekty kina dalekowschodniego

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Folklor i religie Korei

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

From Ritual Theatre. Traditions of Performance in India

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Gospodarka Indonezji

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Historia polityczna Korei Południowej po 1988 roku

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Historia polityczna Korei Południowej po 1988 roku

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Hongkong

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

International conﬂicts and other security challenges in the Asia Paciﬁc region

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę
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Plany studiów

30 / 511

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

International Relations – Research and analysis. practical
WORKSHOP

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Interwencje militarne Zachodu na Bliskim i Dalekim Wschodzie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Japan's policy towards Korea after 1945. Primary source analysis.

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Japanese Business Culture and Etiquette

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Japonia w II wojnie światowej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Japońska okupacja w Korei

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Japońska polityka historyczna - pamięć i postpamięć

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kaszmir-Indie-Pakistan: przewlekły konﬂikt w wielowymiarowym
ujęciu

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kino japońskie w perspektywie antropologicznej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kino japońskie w perspektywie antropologicznej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kino koreańskie w perspektywie historycznej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kino koreańskie w perspektywie historycznej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kino wschodnich sztuk walki

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kobieta w Azji Południowej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Konﬂikty i ich rozwiązywanie na Bliskim i Dalekim Wschodzie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Konﬂikty religijne i społeczne na subkontynencie indyjskim

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Korea Południowa - aspekty współczesnej historii

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Korea Południowa w stosunkach międzynarodowych

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Korea Południowa w stosunkach międzynarodowych

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Korea Północna - aspekty współczesnej historii

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Krytyczna analiza dyskursu jako metoda badawcza

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kultura kulinarna Dalekiego Wschodu

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę
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godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Kultura wizualna Indii i Pakistanu

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kurs fakultatywny w języku angielskim

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Media a polityka w wybranych państwach azjatyckich

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Metody tłumaczenia japońskich komiksów manga

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Miecz i łuk. Rozważania o rycerzach oraz rycerskości Europy
Zachodniej i Japonii.

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Migracje - problematyka Azji Południowej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Mniejszości narodowe i grupy etniczne Chin

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Morski jedwabny szlak w perspektywie historycznej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Motywy indyjskie w kulturze koreańskiej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Nacjonalizmy a integracja w regionie ASEAN

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Non-verbal message in the political activity of women in China
and India

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Oblicza konﬂiktów zbrojnych na Dalekim Wschodzie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Obraz społeczeństwa japońskiego w animie "Neon Genesis
Evangelion"

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

Political Analysis and Forecasting in Asian Context

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polityka energetyczna i ekologiczna Chin

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polityka i politycy w Japonii

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polityka i społeczeństwo Tajlandii, Laosu, Kambodży

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polityka regionalna Chin

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 społeczna w powojennej Japonii

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przedmiot

Plany studiów
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Polityka społeczna w Republice Korei

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polityka zagraniczna Korei Południowej i Północnej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polityki publiczne w kontekście kultury politycznej Dalekiego
Wschodu

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polski orientalizm - wtórność czy oryginalność

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Porównywanie i kontrastowanie tekstów polskich i koreańskich
przy wykorzystaniu technik komputerowych

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Potencjał turystyczny na Dalekim Wschodzie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Półwysep Koreański w stosunkach międzynarodowych

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Praca operacyjna w wywiadzie. Wywiady państw azjatyckich

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Prawo i polityka ochrony środowiska naturalnego Unii Europejskiej
30
i w Chinach

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

Prowadzenie działalności gospodarczej w państwach Dalekiego
Wschodu

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przekłady i analiza tekstów kultury i popkultury japońskiej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przemiany społeczne, kulturowe i polityczne na Tajwanie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Realioznawstwo koreańskie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Region Himalajów - społeczeństwa, kultury, polityka

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Relacje japońsko-koreańskie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Relacje polsko-koreańskie w XX wieku

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Relacje Watykanu z krajami azjatyckimi

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Rewolucja Czerwonych Khmerów. Studium autarkicznego rozwoju

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Rynek pracy w Europie i Azji: wybrane zagadnienia

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Rywalizacja mocarstw Chin, Rosji i USA

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przedmiot

Plany studiów
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ECTS
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Soft power koreański - strategie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

South Korea as an example of the information society

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Stany Zjednoczone w regionie Azji i Pacyﬁku

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Stosunki międzynarodowe na Dalekim Wschodzie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Strój chiński jako nośnik kultury

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

System i życie polityczne Korei Południowej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Tajwan - historia i polityka

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Tajwan w środowisku międzynarodowym

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

The English Language Writers of Asia

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

The media system of South Korea

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

The politics of dress in Asia

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Tożsamość narodowa Japończyków

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Tradycje indo-muzułmańskie w kulturze Azji Południowej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Tradycje religijne Azji Południowej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Transformacja cyfrowa Unii Europejskiej i państw Dalekiego
Wschodu

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Transformacja systemowa na przykładzie wybranych państw Azji i
30
Europy

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Wielkie kobiety w tradycji subkontynentu indyjskiego

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Wieloetniczne społeczeństwo Indonezji

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Wieloetniczne społeczeństwo Malezji

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Wielowymiarowe aspekty Pakistanu: polityka, gospodarka, kultura
30
i społeczeństwo

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

Wpływ Rosji i Chin na politykę i rozwój państw Azji Centralnej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przedmiot

Plany studiów
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Punkty
ECTS

Forma
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Współczesne Chiny - globalizacja i rozwój technologii a zmiany w
przestrzeni miasta

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Współczesne relacje międzynarodowe Japonii

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Współczesne społeczeństwa Azji Południowo-Wschodniej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Wykorzystanie technik komputerowych do pracy z językiem
japońskim

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Wyrażenia w języku japońskim zakorzenione w kulturze i
mentalności japońskiej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Wzorce demokratycznego państwa prawa a kultura polityczna DW 30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Zastosowanie teorii gier jako metody analizy konﬂiktów
politycznych w Azji Wschodniej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Zjednoczenie Korei - szanse i wyzwania

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 nad Indiami i Azją Południową student powinien
zrealizować min. 8 przedmiotów fakultatywnych.

Uwaga, konieczne jest w toku studiów (3 lata) zachowanie proporcji dot. dyscyplin przedmiotów
fakultatywnych - tak, aby na 68 punktów ECTS zdobywanych w ramach zajęć fakultatywnych, min. 40
punktów ECTS przypadało na przedmioty z dyscypliny nauki o kulturze i religii, w tym 12
punktów w ramach warsztatów analizy tekstów specjalistycznych odbywających się podczas II i
III roku.
Sugerowane jest zrealizowanie na 3 roku min. 4 przedmiotów w dyscyplinie nauki o kulturze i religii

Na stronie Instytutu jest publikowana ostateczna lista kursów
fakultatywnych obowiązujących w danym semestrze.
Semestr 5
Przedmiot
Seminarium licencjackie
Zajęcia językowe

Plany studiów

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

30

8,0

zaliczenie

O
O
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Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

2,0

zaliczenie na
O
ocenę

Konieczność zaliczenia trzyletniej sekwencji języka hindi o łącznej liczbie 18 ECTS
Lektorat języka hindi poz. 3

60

Grupa zajęć fakultatywnych

O

W toku studiów konieczność zaliczenia 68 punktów ECTS w ramach zajęć fakultatywnych, z czego min. 40 punktów ECTS
w ramach przedmiotów z dyscypliny nauki o kulturze i religii, 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.
Azjatyccy wojownicy

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Bezpieczeństwo międzynarodowe w regionie Azji i Pacyﬁku

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Birma. Historia, polityka, społeczeństwo

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Biznes z Chinami. Zagrożenia i szanse na biznes innych państw z
Chinami

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Buddhist Philosophy

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

China Russia Relations

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

China-India Relations

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Chiny okresu maoistycznego: apogeum ideologii i kultu jednostki

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Chiny w polityce międzynarodowej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Chiny w polityce Unii Europejskiej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Chiny wobec Afryki i Bliskiego Wschodu

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Chińska myśl narodowa

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Colonialism & nationalism in Southeast Asia

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Contemporary conﬂict resolution in Asia

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Contemporary Japanese Society in Anthropological Perspective

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Cultural aspects of Hindi language

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Cultural similarities between Korea and Japan

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Doktryny polityczne Azji Wschodniej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Plany studiów
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Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

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

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Feminizm w Korei Południowej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Filozoﬁczne aspekty kina dalekowschodniego

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Folklor i religie Korei

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

From Ritual Theatre. Traditions of Performance in India

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Gospodarka Indonezji

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Historia polityczna Korei Południowej po 1988 roku

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Historia polityczna Korei Południowej po 1988 roku

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Hongkong

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

International conﬂicts and other security challenges in the Asia Paciﬁc region

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

International Relations – Research and analysis. practical
WORKSHOP

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Interwencje militarne Zachodu na Bliskim i Dalekim Wschodzie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Japan's policy towards Korea after 1945. Primary source analysis.

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Japanese Business Culture and Etiquette

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Japonia w II wojnie światowej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Japońska okupacja w Korei

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Japońska polityka historyczna - pamięć i postpamięć

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kaszmir-Indie-Pakistan: przewlekły konﬂikt w wielowymiarowym
ujęciu

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kino japońskie w perspektywie antropologicznej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kino japońskie w perspektywie antropologicznej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kino koreańskie w perspektywie historycznej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kino koreańskie w perspektywie historycznej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przedmiot

Plany studiów

37 / 511

Liczba
godzin

Punkty
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Kino wschodnich sztuk walki

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kobieta w Azji Południowej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Konﬂikty i ich rozwiązywanie na Bliskim i Dalekim Wschodzie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Konﬂikty religijne i społeczne na subkontynencie indyjskim

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Korea Południowa - aspekty współczesnej historii

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Korea Południowa w stosunkach międzynarodowych

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Korea Południowa w stosunkach międzynarodowych

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Korea Północna - aspekty współczesnej historii

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Krytyczna analiza dyskursu jako metoda badawcza

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kultura kulinarna Dalekiego Wschodu

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kultura wizualna Indii i Pakistanu

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kurs fakultatywny w języku angielskim

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Media a polityka w wybranych państwach azjatyckich

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Metody tłumaczenia japońskich komiksów manga

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Miecz i łuk. Rozważania o rycerzach oraz rycerskości Europy
Zachodniej i Japonii.

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Migracje - problematyka Azji Południowej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Mniejszości narodowe i grupy etniczne Chin

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Morski jedwabny szlak w perspektywie historycznej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Motywy indyjskie w kulturze koreańskiej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Nacjonalizmy a integracja w regionie ASEAN

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Non-verbal message in the political activity of women in China
and India

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Oblicza konﬂiktów zbrojnych na Dalekim Wschodzie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przedmiot

Plany studiów
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Obraz społeczeństwa japońskiego w animie "Neon Genesis
Evangelion"

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

Political Analysis and Forecasting in Asian Context

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polityka energetyczna i ekologiczna Chin

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polityka i politycy w Japonii

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polityka i społeczeństwo Tajlandii, Laosu, Kambodży

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polityka regionalna Chin

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 społeczna w powojennej Japonii

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polityka społeczna w Republice Korei

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polityka zagraniczna Korei Południowej i Północnej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polityki publiczne w kontekście kultury politycznej Dalekiego
Wschodu

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polski orientalizm - wtórność czy oryginalność

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Porównywanie i kontrastowanie tekstów polskich i koreańskich
przy wykorzystaniu technik komputerowych

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Potencjał turystyczny na Dalekim Wschodzie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Półwysep Koreański w stosunkach międzynarodowych

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Praca operacyjna w wywiadzie. Wywiady państw azjatyckich

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Prawo i polityka ochrony środowiska naturalnego Unii Europejskiej
30
i w Chinach

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

Prowadzenie działalności gospodarczej w państwach Dalekiego
Wschodu

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przedmiot

Plany studiów
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Przekłady i analiza tekstów kultury i popkultury japońskiej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przemiany społeczne, kulturowe i polityczne na Tajwanie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Realioznawstwo koreańskie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Region Himalajów - społeczeństwa, kultury, polityka

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Relacje japońsko-koreańskie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Relacje polsko-koreańskie w XX wieku

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Relacje Watykanu z krajami azjatyckimi

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Rewolucja Czerwonych Khmerów. Studium autarkicznego rozwoju

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Rynek pracy w Europie i Azji: wybrane zagadnienia

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Rywalizacja mocarstw Chin, Rosji i USA

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Soft power koreański - strategie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

South Korea as an example of the information society

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Stany Zjednoczone w regionie Azji i Pacyﬁku

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Stosunki międzynarodowe na Dalekim Wschodzie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Strój chiński jako nośnik kultury

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

System i życie polityczne Korei Południowej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Tajwan - historia i polityka

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Tajwan w środowisku międzynarodowym

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

The English Language Writers of Asia

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

The media system of South Korea

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

The politics of dress in Asia

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Tożsamość narodowa Japończyków

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przedmiot

Plany studiów
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ECTS
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Tradycje indo-muzułmańskie w kulturze Azji Południowej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Tradycje religijne Azji Południowej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Transformacja cyfrowa Unii Europejskiej i państw Dalekiego
Wschodu

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Transformacja systemowa na przykładzie wybranych państw Azji i
30
Europy

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Wielkie kobiety w tradycji subkontynentu indyjskiego

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Wieloetniczne społeczeństwo Indonezji

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Wieloetniczne społeczeństwo Malezji

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Wielowymiarowe aspekty Pakistanu: polityka, gospodarka, kultura
30
i społeczeństwo

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

Wpływ Rosji i Chin na politykę i rozwój państw Azji Centralnej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Współczesne Chiny - globalizacja i rozwój technologii a zmiany w
przestrzeni miasta

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Współczesne relacje międzynarodowe Japonii

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Współczesne społeczeństwa Azji Południowo-Wschodniej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Wykorzystanie technik komputerowych do pracy z językiem
japońskim

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Wyrażenia w języku japońskim zakorzenione w kulturze i
mentalności japońskiej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Wzorce demokratycznego państwa prawa a kultura polityczna DW 30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Zastosowanie teorii gier jako metody analizy konﬂiktów
politycznych w Azji Wschodniej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Zjednoczenie Korei - szanse i wyzwania

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 nad Indiami i Azją Południową student powinien
zrealizować min. 8 przedmiotów fakultatywnych.

Uwaga, konieczne jest w toku studiów (3 lata) zachowanie proporcji dot. dyscyplin przedmiotów
fakultatywnych - tak, aby na 68 punktów ECTS zdobywanych w ramach zajęć fakultatywnych, min. 40

Plany studiów

41 / 511

punktów ECTS przypadało na przedmioty z dyscypliny nauk o kulturze i religii, w tym 12
punktów w ramach warsztatów analizy tekstów specjalistycznych odbywających się podczas II i
III roku.
Sugerowane jest zrealizowanie na 3 roku min. 4 przedmiotów w dyscyplinie nauki o kulturze i religii

Na stronie Instytutu jest publikowana ostateczna lista kursów
fakultatywnych obowiązujących w danym semestrze.
Semestr 6
Przedmiot
Seminarium licencjackie

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

30

8,0

zaliczenie

Zajęcia językowe

O
O

Konieczność zaliczenia trzyletniej sekwencji języka hindi o łącznej liczbie 18 ECTS
Lektorat języka hindi poz. 3

60

3,0

Grupa zajęć fakultatywnych

egzamin

O
O

W toku studiów konieczność zaliczenia 68 punktów ECTS w ramach zajęć fakultatywnych, z czego min. 40 punktów ECTS
w ramach przedmiotów z dyscypliny nauki o kulturze i religii, 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.
Azjatyccy wojownicy

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Bezpieczeństwo międzynarodowe w regionie Azji i Pacyﬁku

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Birma. Historia, polityka, społeczeństwo

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Biznes z Chinami. Zagrożenia i szanse na biznes innych państw z
Chinami

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Buddhist Philosophy

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

China Russia Relations

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

China-India Relations

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Chiny okresu maoistycznego: apogeum ideologii i kultu jednostki

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Chiny w polityce międzynarodowej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Chiny w polityce Unii Europejskiej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Chiny wobec Afryki i Bliskiego Wschodu

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Chińska myśl narodowa

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Colonialism & nationalism in Southeast Asia

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Contemporary conﬂict resolution in Asia

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Contemporary Japanese Society in Anthropological Perspective

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Cultural aspects of Hindi language

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Cultural similarities between Korea and Japan

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Doktryny polityczne Azji Wschodniej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

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

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Feminizm w Korei Południowej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Filozoﬁczne aspekty kina dalekowschodniego

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Folklor i religie Korei

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

From Ritual Theatre. Traditions of Performance in India

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Gospodarka Indonezji

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Historia polityczna Korei Południowej po 1988 roku

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Hongkong

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

International conﬂicts and other security challenges in the Asia Paciﬁc region

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

International Relations – Research and analysis. practical
WORKSHOP

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Interwencje militarne Zachodu na Bliskim i Dalekim Wschodzie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Japan's policy towards Korea after 1945. Primary source analysis.

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Japanese Business Culture and Etiquette

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Japonia w II wojnie światowej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Japońska okupacja w Korei

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Japońska polityka historyczna - pamięć i postpamięć

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kaszmir-Indie-Pakistan: przewlekły konﬂikt w wielowymiarowym
ujęciu

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kino japońskie w perspektywie antropologicznej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kino koreańskie w perspektywie historycznej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kino wschodnich sztuk walki

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kobieta w Azji Południowej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Konﬂikty i ich rozwiązywanie na Bliskim i Dalekim Wschodzie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Konﬂikty religijne i społeczne na subkontynencie indyjskim

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Korea Południowa - aspekty współczesnej historii

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Korea Południowa w stosunkach międzynarodowych

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Korea Północna - aspekty współczesnej historii

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Krytyczna analiza dyskursu jako metoda badawcza

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kultura kulinarna Dalekiego Wschodu

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kultura wizualna Indii i Pakistanu

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kurs fakultatywny w języku angielskim

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Media a polityka w wybranych państwach azjatyckich

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Metody tłumaczenia japońskich komiksów manga

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Miecz i łuk. Rozważania o rycerzach oraz rycerskości Europy
Zachodniej i Japonii.

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Migracje - problematyka Azji Południowej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Mniejszości narodowe i grupy etniczne Chin

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Morski jedwabny szlak w perspektywie historycznej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Motywy indyjskie w kulturze koreańskiej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Nacjonalizmy a integracja w regionie ASEAN

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Non-verbal message in the political activity of women in China
and India

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Oblicza konﬂiktów zbrojnych na Dalekim Wschodzie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Obraz społeczeństwa japońskiego w animie "Neon Genesis
Evangelion"

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

Political Analysis and Forecasting in Asian Context

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polityka energetyczna i ekologiczna Chin

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polityka i politycy w Japonii

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polityka i społeczeństwo Tajlandii, Laosu, Kambodży

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polityka regionalna Chin

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 społeczna w powojennej Japonii

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polityka społeczna w Republice Korei

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polityka zagraniczna Korei Południowej i Północnej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polityki publiczne w kontekście kultury politycznej Dalekiego
Wschodu

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polski orientalizm - wtórność czy oryginalność

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Porównywanie i kontrastowanie tekstów polskich i koreańskich
przy wykorzystaniu technik komputerowych

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Potencjał turystyczny na Dalekim Wschodzie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Półwysep Koreański w stosunkach międzynarodowych

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Praca operacyjna w wywiadzie. Wywiady państw azjatyckich

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę
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Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Prawo i polityka ochrony środowiska naturalnego Unii Europejskiej
30
i w Chinach

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

Prowadzenie działalności gospodarczej w państwach Dalekiego
Wschodu

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przekłady i analiza tekstów kultury i popkultury japońskiej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przemiany społeczne, kulturowe i polityczne na Tajwanie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Realioznawstwo koreańskie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Region Himalajów - społeczeństwa, kultury, polityka

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Relacje japońsko-koreańskie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Relacje polsko-koreańskie w XX wieku

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Relacje Watykanu z krajami azjatyckimi

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Rewolucja Czerwonych Khmerów. Studium autarkicznego rozwoju

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Rynek pracy w Europie i Azji: wybrane zagadnienia

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Rywalizacja mocarstw Chin, Rosji i USA

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Soft power koreański - strategie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

South Korea as an example of the information society

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Stany Zjednoczone w regionie Azji i Pacyﬁku

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Stosunki międzynarodowe na Dalekim Wschodzie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Strój chiński jako nośnik kultury

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

System i życie polityczne Korei Południowej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Tajwan - historia i polityka

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Tajwan w środowisku międzynarodowym

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

The English Language Writers of Asia

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

The media system of South Korea

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

The politics of dress in Asia

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Tożsamość narodowa Japończyków

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Tradycje indo-muzułmańskie w kulturze Azji Południowej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Tradycje religijne Azji Południowej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Transformacja cyfrowa Unii Europejskiej i państw Dalekiego
Wschodu

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Transformacja systemowa na przykładzie wybranych państw Azji i
30
Europy

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Wielkie kobiety w tradycji subkontynentu indyjskiego

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Wieloetniczne społeczeństwo Indonezji

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Wieloetniczne społeczeństwo Malezji

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Wielowymiarowe aspekty Pakistanu: polityka, gospodarka, kultura
30
i społeczeństwo

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

Wpływ Rosji i Chin na politykę i rozwój państw Azji Centralnej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Współczesne Chiny - globalizacja i rozwój technologii a zmiany w
przestrzeni miasta

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Współczesne relacje międzynarodowe Japonii

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Współczesne społeczeństwa Azji Południowo-Wschodniej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Wykorzystanie technik komputerowych do pracy z językiem
japońskim

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Wyrażenia w języku japońskim zakorzenione w kulturze i
mentalności japońskiej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Wzorce demokratycznego państwa prawa a kultura polityczna DW 30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Zastosowanie teorii gier jako metody analizy konﬂiktów
politycznych w Azji Wschodniej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Zjednoczenie Korei - szanse i wyzwania

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przedmiot

Plany studiów

47 / 511

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Warsztaty analizy tekstów specjalistycznych

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Praktyki

60

2,0

zaliczenie

Przedmiot

O

O - obowiązkowy
F - fakultatywny
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Sylabusy

Karta tytułowa - Sylabusy
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Historia ﬁlozoﬁi
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Indiami i Azją Południową

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNIS.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 SNI_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.

SNI_K1_W01

egzamin pisemny

SNI_K1_U01

egzamin pisemny

SNI_K1_K01, SNI_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 Dalekiego Wschodu
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Indiami i Azją Południową

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNIS.110.5cc2edb891f5d.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
0522Środowisko naturalne i przyroda

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

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 Dalekiego Wschodu, umie wskazać podregiony (podział na Azję
Południową, Azję Wschodnią i Azję Południowo-Wschodnią), wie jakie są kryteria ich wyznaczania

C2

- student zna podstawowe obiekty w przestrzeni geograﬁcznej Dalekiego 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 Dalekiego Wschodu i charakter ich
funkcjonowania w ciągu roku, orientuje się także w kwestii katastrof przyrodniczych nawiedzających te obszary
(m.in. trzęsienia ziemi, huragany, tsunami, wybuchy wulkanów itp.) i ich wpływu na życie mieszkańców oraz
działalność gospodarczą

C5

- student zna podstawowe problemy ludnościowe regionu i ich zróżnicowanie w poszczególnych krajach (m.in.
zagadnienia struktury etniczne czy religijne), orientuje się w najważniejszych zagadnieniach społecznogospodarczych wybranych krajów, potraﬁ przedstawić ważniejsze cechy rozwoju ekonomicznego podregionów
Dalekiego 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 Dalekiego 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

- student zna rozwój środowiska przyrodniczego
Dalekiego Wschodu na tle całego kontynentu, jego
wpływ na obecną tektonikę i sejsmikę, jak również
zasadnicze cechy środowiska przyrodniczego,
stanowiące jedno z uwarunkowań polityki i rozwoju
gospodarczego krajów w tym regionie; potraﬁ też
scharakteryzować najważniejsze regiony
ﬁzycznogeograﬁczne Dalekiego Wschodu

SNI_K1_W01

egzamin pisemny

W2

- student potraﬁ omówić najważniejsze zagadnienia
dotyczące ludności Dalekiego Wschodu (w tym m.in.
struktury społeczne, kultura, religia, obyczaje
w wybranych krajach)

SNI_K1_W02,
SNI_K1_W03

egzamin pisemny

W3

- student zna aktualne problemy społecznogospodarcze wybranych państw regionu Dalekiego
Wschodu na tle regionalnego i światowego systemu
ekonomicznego

SNI_K1_W03

egzamin pisemny

SNI_K1_U01, SNI_K1_U02

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

- student posiada umiejętność rozumienia,
analizowania i interpretowania zjawisk kulturowych,
religijnych i społeczno-gospodarczych, specyﬁcznych
dla krajów Dalekiego Wschodu

U2

- student potraﬁ wyjaśnić uwarunkowania
środowiskowe dla wybranych procesów gospodarczych
SNI_K1_U02
regionu (np. na rozwój rolnictwa, przemysłu czy
turystyki) w dobie globalizacji

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Sylabusy
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K1

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

SNI_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

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

10

przygotowanie do egzaminu

40

konsultacje

2

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.

Podział Dalekiego Wschodu na podregiony – kryteria i przebieg granic. Środowisko
przyrodnicze Azji Południowej. Wpływ budowy geologicznej na formy rzeźby i
rozmieszczenie ważniejszych surowców mineralnych. Najważniejsze cechy klimatu
i stosunków wodnych oraz ich wpływ na wybrane aspekty rozwoju społecznogospodarczego regionu. Główne typy gleb. Charakterystyczne formacje roślinne i
zarys zoogeograﬁczny. Katastrofy przyrodnicze w regionie (trzęsienia ziemi,
tsunami, powodzie, osuwiska, huragany). Regiony ﬁzycznogeograﬁczne Azji
Południowej.

W1, U2

2.

Zagadnienia społeczno-gospodarcze Azji Południowej: podziały administracyjnopolityczne, zróżnicowanie demograﬁczne i etniczne, struktury demograﬁczne,
cechy jakościowe i ilościowe procesu urbanizacji, uwarunkowania polityczne
rozwoju gospodarczego poszczególnych państw.

W2, W3, U1

3.

Charakterystyka społeczno-gospodarcza wybranych państw w regionie (Indie,
Pakistan, Bhutan, Sri Lanka, Malediwy).

W3, K1

4.

Środowisko przyrodnicze Azji Wschodniej. Wpływ budowy geologicznej na rzeźbę i
rozmieszczenie surowców mineralnych. Najważniejsze cechy klimatu i stosunków
wodnych i ich wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy podregionu. Podstawowe
typy gleb, charakterystyczne formacje roślinne i zarys zoogeograﬁczny. Wpływ
katastrof przyrodniczych (wulkanizm, trzęsienia ziemi, tsunami, huragany) na
rozwój gospodarczy. Regiony ﬁzycznogeograﬁczne Azji Wschodniej.

W1, U2

Sylabusy
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5.

Zagadnienia społeczno-gospodarcze Azji Wschodniej: podziały administracyjnopolityczne, zróżnicowanie demo-graﬁczne i etniczne, struktury demograﬁczne,
cechy jakościowe i ilościowe procesu urbanizacji, odmienne uwarunkowania
polityczne państw regionu, zróżnicowanie kierunków rozwoju ekonomicznego.

W2, W3, U1

6.

Charakterystyka społeczno-gospodarcza wybranych państw regionu (Chiny,
Japonia).

W3, K1

7.

Środowisko przyrodnicze Azji Południowo-Wschodniej. Wpływ budowy geologicznej
na formy rzeźby i rozmieszczenie ważniejszych surowców mineralnych.
Najważniejsze cechy klimatu i stosunków wodnych oraz ich wpływ na wybrane
aspekty rozwoju społeczno-gospodarczego regionu. Typy gleb, szata roślinna i
W1, U2
świat zwierzęcy. Azja Południowo-Wschodnia jako ośrodek pochodzenia gatunków
roślin uprawnych (przyprawy). Katastrofy przyrodnicze (wulkanizm, trzęsienia
ziemi, tsunami, powodzie). Regiony ﬁzycznogeograﬁczne Azji PołudniowoWschodniej.

8.

Zagadnienia społeczno-gospodarcze regionu Azji Południowo-Wschodniej:
struktury demograﬁczne, cechy jakościowe i ilościowe procesu urbanizacji,
zróżnicowanie uwarunkowań polityczno-ustrojowych w rozwoju społecznogospodarczym państw regionu, czynniki rozwoju ekonomicznego, znaczenie
organizacji międzynarodowych (np. ASEAN).

W2, W3, U1

9.

Charakterystyka społeczno-gospodarcza wybranych państw regionu (Filipiny,
Malezja, Indonezja, Tajlandia).

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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Cywilizacja indyjska
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Indiami i Azją Południową

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNIS.110.5cc2edb8aﬀ2a.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 kursu jest zapoznanie studentów z najważniejszymi aspektami cywilizacji indyjskiej, niezbędnymi
do zrozumienia i prawidłowego zinterpretowania procesów społecznych, politycznych i kulturowych, które
w przeciągu dziejów kształtowały państwa Azji Południowej oraz które zachodzą współcześnie na subkontynencie
indyjskim.

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 zjawiska i procesy, które
na przestrzeni dziejów kształtowały dziedzictwo
materialne i duchowe społeczeństw Azji Południowej.

SNI_K1_W02,
SNI_K1_W03,
SNI_K1_W04

egzamin pisemny

SNI_K1_U02, SNI_K1_U04

egzamin pisemny

SNI_K1_K01, SNI_K1_K02,
SNI_K1_K04

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ wskazać te elementy dziedzictwa
duchowego i materialnego, które kształtowały
i kształtują procesy społeczne, polityczne
i ekonomiczne w krajach Azji Południowej. Potraﬁ
także interpretować współczesne wydarzenia
w kontekście dziedzictwa cywilizacyjnego
subkontynentu indyjskiego.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów do pogłębiania znajomości
i zrozumienia poszczególnych aspektów dziedzictwa
duchowego i materialnego subkontynentu indyjskiego,
a także do praktycznego wykorzystywania zdobytej
wiedzy i umiejętności np. współpracując przy
projektach międzynarodowych z udziałem
przedstawicieli krajów Azji Południowej.

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Zagadnienia omawiane podczas kursu dzielą sie na dwie grupy problemowe:
źródła i stan obecny.
ŹRÓDŁA CYWILIZACJI INDYJSKIEJ: okresy rozwoju cywilizacji indyjskiej; aryjskie i
niearyjskie źródła kultury indyjskiej, kształtowanie się kultury wedyjskiej - pojęcie
prawa (rita, dharma), podstawowe wartości, procesy braminizacji i sanskrytyzacji
Indii, podstawowe postawy i pojęcia myśli indyjskiej, koncepcja celów i etapów
życia, struktura indyjskiego społeczeństwa, tradycyjne wizerunki kobiecości,
znaczenie roziny, religijność a indyjska idea władzy, kultura materialna Indii,
obszary indyjskiej sztuki, obszary wpływów islamu w Indiach.

1.

W1, U1, K1

OBECNY STAN CYWILIZACJI INDYJSKIEJ: kolonializm a formowanie się współczesnej
indyjskiej świadomości, renesans indyjski, kształt indyjskiej demokracji, partie
polityczne, miejsce i rola kobiety w kulturze i społeczeństwie, formy indyjskiego
feminizmu, konﬂikty społeczne wynikające z tradycyjnego modelu stratyﬁkacji
społecznej, konﬂikt islamsko-hinduski i sikkhijsko-hinduski, fundamentalizm
hinduski, perspektywy kultury indyjskiej, recepcja kultury indyjskiej na Zachodzie,
oddziaływanie kultury indyjskiej na kraje azjatyckie.

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

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie co najmniej 50%
punktów z końcowego egzaminu pisemnego.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Wstęp do islamu
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Indiami i Azją Południową

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNIS.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,

SNI_K1_W02,
SNI_K1_W03

egzamin pisemny

W2

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

SNI_K1_W01,
SNI_K1_W02,
SNI_K1_W03,
SNI_K1_W05

egzamin pisemny

W3

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

SNI_K1_W02,
SNI_K1_W03,
SNI_K1_W04

egzamin pisemny

W4

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

SNI_K1_W02,
SNI_K1_W03,
SNI_K1_W04

egzamin pisemny

W5

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

SNI_K1_W02,
SNI_K1_W03,
SNI_K1_W04

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

rozpoznawać i interpretować wartości różnych grup
muzułmańskich w regionie.

SNI_K1_U01, SNI_K1_U02

egzamin pisemny

U2

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

SNI_K1_U01, SNI_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 regionie,

SNI_K1_K01, SNI_K1_K02

egzamin pisemny

K2

student potraﬁ proponować sposoby praktycznego
rozwiązywania napięć religijnych w regionie,

SNI_K1_K01, SNI_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.

SNI_K1_K01, SNI_K1_K02,
SNI_K1_K03, SNI_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 - KAŻDORAZOWO
SPRAWDZANA OBECNOŚĆ

Wymagania wstępne i dodatkowe
1. OBOWIĄZKOWA OBECNOŚĆ NA WSZYSTKICH WYKŁADACH. 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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Polityczno-społeczna historia subkontynentu indyjskiego
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Indiami i Azją Południową

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNIS.110.5cc2edb872577.22

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

Zapoznanie studentów z chronologią dziejów subkontynentu indyjskiego od starożytności do połowy XIX wieku.

C2

Przekazanie wiedzy na temat najważniejszych wydarzeń politycznych i procesów społecznych, które miały
miejsce w dziejach subkontynentu indyjskiego.

C3

Uświadomienie słuchaczom zakorzenienia wydarzeń i procesów obserwowanych współcześnie w krajach Azji
Południowej w bogatych dziejach subkontynentu.

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

procesy społeczno-polityczne zachodzące
na subkontynencie indyjskim na przestrzeni dziejów.

SNI_K1_W03

egzamin pisemny

SNI_K1_U01

egzamin pisemny

SNI_K1_K01

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

wyszukać i zinterpretować informacje dotyczące
najważniejszych procesów społeczno-politycznych,
zachodzących na subkontynencie indyjskim
na przestrzeni dziejów.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

student jest przygotowany do dalszego pogłębiania
swojej wiedzy w zakresie szczegółowej znajomości
najważniejszych wydarzeń i procesów społecznopolitycznych zachodzących w krajach Azji Południowej.

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.

Bloki materiału omawianego podczas zajęć obejmują:
• początki cywilizacji indyjskiej;
• imperia Mauriów i Guptów;
• walkę o dominację na subkontynencie do IX w. n.e. (Rasztrakuci, Palowie,
Pratiharowie);
• imperia południowe Ćolów, Ćerów i Pandjów;
• Sułtanat Delhijski;
• księstwa indyjskie w epoce muzułmańskiej;
• imperium Mogołów;
• sułtanaty dekańskie XIV-XVIII w.
• początki kolonizacji europejskiej;
• imperium Marathów;
• podbój Indii przez Brytyjczyków.

W1, U1, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
uzyskanie min. 60% punktów

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Systemy religijne Azji Południowej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Indiami i Azją Południową

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNIS.110.5cc2edb8546d5.22

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
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Wykład prezentuje główne systemy religijne Azji Południowej. Zostaną ukazane najbardziej typowe przejawy
religijności i systemy religijne tego regionu. Wykład opisuje i prezentuje poprzez wybrana egzempliﬁkację naturę
wielu fenomenów religijnych 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 zdobędzie wiedzę o zróżnicowaniu religijnym
współczesnej Azji Południowej, pozna treść wierzeń
i praktyki najważniejszych religii tego regionu.

SNI_K1_W01,
SNI_K1_W02,
SNI_K1_W03,
SNI_K1_W04,
SNI_K1_W05

egzamin pisemny, esej

W2

Student zapozna się zarówno z fachową terminologią
religioznawczą stosowaną do opisu zjawisk religijnych
w Azji Południowej, jak również kluczowe terminy
poszczególnych systemów religijnych regionu.

SNI_K1_W01,
SNI_K1_W02,
SNI_K1_W04,
SNI_K1_W05

egzamin pisemny, esej

W3

Student rozumie rolę religii w obrębie struktur
społeczeństw w regionie Indii oraz Azji Południowej ,
oddziaływanie religii na przemiany o charakterze
społecznym, politycznym i gospodarczym.

SNI_K1_W01,
SNI_K1_W02,
SNI_K1_W03,
SNI_K1_W04,
SNI_K1_W05

egzamin pisemny, esej

W4

Student poznaje kilka zasadniczych antropologii
w ramach w poszczególnych systemów religijnych
funkcjonujących w regionie Indii oraz Azji
Południowej,

SNI_K1_W01,
SNI_K1_W02,
SNI_K1_W03,
SNI_K1_W04,
SNI_K1_W05

egzamin pisemny, esej

SNI_K1_U01,
SNI_K1_U02,
SNI_K1_U03,
SNI_K1_U04, SNI_K1_U05

egzamin pisemny, esej

SNI_K1_K01, SNI_K1_K02,
SNI_K1_K03, SNI_K1_K04

egzamin pisemny, esej

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student nabywa umiejętność odróżniania
poszczególnych systemów religijnych i ich praktyk.
Potraﬁ rozpoznawać ich symbolikę religijną
i odpowiednio się zachować w różnych kontekstach
kulturowych.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student nabywa postawę tolerancji poprzez
zrozumienie wielości postaw religijnych, ich wzajemną
koegzystencję oraz akceptuje różnorodności
uwarunkowań kulturowych.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

30

Przygotowanie prac pisemnych

30

przeprowadzenie badań literaturowych

30

analiza i przygotowanie danych

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
130

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.

1. Mozaika religijna Azji Południowej. Uwarunkowania historyczno-geograﬁczne.
Statystyka.

W1, W2, W3, W4, U1, K1

2.

2. Hinduizm (cz. I)

W1, W2, W3, W4, U1, K1

3.

3. Hinduizm (cz. II)

W1, W2, W3, W4, U1, K1

4.

4. Hinduizm (cz. III)

W1, W2, W3, W4, U1, K1

5.

5. Hinduizm (cz. IV)

W1, W2, W3, W4, U1, K1

6.

6. Buddyzm (cz. I)

W1, W2, W3, W4, U1, K1

7.

7. Buddyzm (cz. II)

W1, W2, W3, W4, U1, K1

8.

8. Buddyzm (cz. III)

W1, W2, W3, W4, U1, K1

9.

9. Sikhizm

W1, W2, W3, W4, U1, K1

10.

10. Dżinizm (cz. I)

W1, W2, W3, W4, U1, K1

11.

11. Dżinizm (cz. II)

W1, W2, W3, W4, U1, K1

12.

12. Chrześcijaństwo (orientalne, katolicyzm, kościoły protestanckie)

W1, W2, W3, W4, U1, K1

13.

13. zaratusztrianizm, judaizm, formy synkretystyczne

W1, W2, W3, W4, U1, K1

14.

14. Bahaizm, Ahmadijja, babizm

W1, W2, W3, W4, U1, K1

15.

15. Napięcia religijne w Azji Południowej

W1, W2, W3, W4, U1, K1

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

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

NAPISANIE PRACY SEMESTRALNEJ, OBOWIĄZKOWA OBECNOŚĆ NA
egzamin pisemny, esej WSZYSTKICH WYKŁADACH, ZALICZENIE EGZAMINU NA OCENĘ
POZYTYWNĄ.

Wymagania wstępne i dodatkowe
1. OBOWIĄZKOWA OBECNOŚĆ NA WSZYSTKICH WYKŁADACH. 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 nad Indiami i Azją Południową

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNIS.110.5cc2eda4c2c30.22

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 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

Przekazanie wiedzy z zakresu metod analizy tekstów naukowych

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 podstawowe paradygmaty
tekstów naukowych w obrębie w szczególności nauk
społecznych

SNI_K1_W01

zaliczenie pisemne
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W2

Student zna i rozumie podstawowe struktury tekstów
nukowych

SNI_K1_W01

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ krytycznie i samodzielnie analizować
teksty naukowe

SNI_K1_U01, SNI_K1_U03

zaliczenie pisemne

U2

Student potraﬁ krytycznie ocenić tekst naukowy

SNI_K1_U01

zaliczenie pisemne

SNI_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 nad Indiami i Azją Południową

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNIS.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

SNI_K1_W02

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

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

SNI_K1_U03

zaliczenie na ocenę

U2

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

SNI_K1_U03

zaliczenie na ocenę

U3

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

SNI_K1_U03

zaliczenie na ocenę

SNI_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

75 / 511

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 hindi poz. 1
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Indiami i Azją Południową

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNIS.130.5cc2edb8d8eaf.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

Sylabusy
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Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

nauka pisma (alfabet dewanagari; ligatury, połączenia samogłoskowe)

C2

nauka podstawowych zwrotów wykorzystywanych w życiu codziennym

C3

nauka podstawowych zagadnień gramatycznych (odmiana rzeczowników, odmiana przymiotnikowa, postpozycje,
czas teraźniejszy prosty, czas przeszły prosty, czasy ciągłe, czas przyszły prosty, tryb rozkazujący, tryb
warunkowy, konstrukcje wyrażające powinności)

C4

poszerzanie słownictwa przy pomocy ćwiczeń, dialogów sytuacyjnych oraz tekstów tematycznych

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

kompleksową naturę dziedzictwa kulturowego Indii,
we wszystkich jego wytworach

SNI_K1_W01,
SNI_K1_W02,
SNI_K1_W04

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Wyszukiwać, analizować i wykorzystywać informacje
płynące z różnych źródeł

SNI_K1_U01, SNI_K1_U02

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

U2

Rozpoznać wytwory kultury indyjskiej i interpretować
je w oparciu o kluczowe systemy normatywne tej
kultury

SNI_K1_U01

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

U3

Posługiwać się w języku hindi na odpowiednim
poziomie

SNI_K1_U05

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

SNI_K1_K01, SNI_K1_K02

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym
w przestrzeni międzykulturowej, wykazując się
odpowiednim 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

uczestnictwo w egzaminie

10

przygotowanie do egzaminu

20

przygotowanie do zajęć

30

Sylabusy
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Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 2
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
lektorat

90

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

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.

- nauka pisma (alfabet dewanagari; ligatury, połączenia samogłoskowe)

W1, U1

2.

nauka podstawowych zwrotów wykorzystywanych w życiu codziennych

W1, U1, U2, U3

3.

nauka podstawowych zagadnień gramatycznych (odmiana rzeczowników,
odmiana przymiotnikowa, postpozycje, czas teraźniejszy prosty, czas przeszły
prosty, czasy ciągłe, czas przyszły prosty, tryb rozkazujący, tryb warunkowy,
konstrukcje wyrażające powinności)

W1, U3

4.

- poszerzanie słownictwa przy pomocy ćwiczeń, dialogów sytuacyjnych oraz
tekstów tematycznych

W1, U1, U2, U3, K1

Informacje rozszerzone
Semestr 1
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, rozwiązywanie zadań, konwersatorium językowe, ćwiczenia
przedmiotowe
Rodzaj zajęć

lektorat

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Student zobowiązany jest do obecności na zajęciach, dopuszczalne są
cztery nieobecności w semestrze. Dodatkowymi warunkami uzyskania
zaliczenie pisemne zaliczenia są: - przygotowanie do zajęć i aktywne w nich uczestnictwo pozytywne zaliczenie kolokwiów, przedmiot zakończony egzaminem w
semestrze letnim.
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Semestr 2
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda sytuacyjna, wykład konwersatoryjny, dyskusja, gra dydaktyczna, rozwiązywanie zadań,
konwersatorium językowe, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

lektorat

Sylabusy

Formy zaliczenia

egzamin pisemny, zaliczenie
pisemne

Warunki zaliczenia przedmiotu
Student zobowiązany jest do obecności na zajęciach,
dopuszczalne są cztery nieobecności w semestrze.
Dodatkowymi warunkami uzyskania zaliczenia są: przygotowanie do zajęć i aktywne w nich uczestnictwo pozytywne zaliczenie kolokwiów, przedmiot zakończony
egzaminem pisemnym.
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Azjatyccy wojownicy
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Indiami i Azją Południową

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNIS.13F0.603e43f48258b.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 wybranymi kulturami wojennymi krajów Azji na przestrzeni wieków

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 rodzaje uzbrojenia używane
w Azji na przestrzeni wieków

SNI_K1_W03,
SNI_K1_W04,
SNI_K1_W06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę
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Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ wskazać typowe metody walki
stosowane przez azjatyckich wojowników

SNI_K1_U01,
SNI_K1_U02,
SNI_K1_U04, SNI_K1_U06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

SNI_K1_K01, SNI_K1_K02,
SNI_K1_K05

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student ma kompetencje umożliwiające rozpoznanie
wpływów sztuk walki i tradycji wojskowych
omówionych krajów na współczesną kulturę

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

uczestnictwo w egzaminie

1

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

poznanie terminologii obcojęzycznej

5

przygotowanie do egzaminu

24

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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Podczas kursu dokonana zostanie prezentacja wybranych typów wojowników i
sposobów walki stosowanych w Azji od starożytności po czasy nowożytne, z
uwzględnieniem cech odróżniających azjatyckie tradycje wojenne od modelu
europejskiego. Celem zajęć jest poszerzenie wiadomości studentów z zakresu
szeroko rozumianej sztuki wojennej oraz zasad etycznych wyznawanych przez
ludzi wojny.
Zagadnienia:
W1, U1, K1

1. Podstawowe wiadomości o uzbrojeniu
2. Persowie
3. Scytowie i Sarmaci
4. Wojownicy arabscy
5. Turcy osmańscy
6. Wojownicy Chin i chińskie nowinki techniczne
7. Wojownicy Mongolii
8. Wojownicy Japonii
9. Wojownicy Indii
10. Sztuki walki

1.

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

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne, zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Egzamin pisemny

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak. Obecność na zajęciach nie jest wymagana, choć jest zalecana.

Sylabusy
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Bezpieczeństwo międzynarodowe w regionie Azji i Pacyﬁku
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Indiami i Azją Południową

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNIS.13F0.5cd42cd1583d5.22

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
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

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

C2

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

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

SNI_K1_W06

zaliczenie pisemne,
prezentacja

SNI_K1_U02, SNI_K1_U06

zaliczenie pisemne,
prezentacja

SNI_K1_K01, SNI_K1_K05

prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

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

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do nieustannego doskonalenia
wiedzy i umiejętności dotyczących problemów
bezpieczeństwa .

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. Bezpieczeństwo narodowe a międzynarodowe.

W1, U1, K1

2.

Teoria bezpieczeństwa międzynarodowego. Paradygmaty prowadzonych badań
w sferze bezpieczeństwa międzynarodowego – dobór narzędzi.

W1, U1, K1

3.

Uwarunkowania bezpieczeństwa międzynarodowego w regionie Azji i Pacyﬁku.

W1, U1, K1

4.

Rozpad systemu bipolarnego i jego konsekwencje dla regionu Azji i Pacyﬁku.

W1, U1, K1

5.

Strategia bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych w regionie Azji
i Pacyﬁku.

W1, U1, K1

6.

Obecność militarna USA w regionie Azji i Pacyﬁku, amerykańscy sojusznicy
i partnerzy.

W1, U1, K1

7.

Strategia bezpieczeństwa ChRL.

W1, U1, K1

Sylabusy

85 / 511

8.

Strategia obrony i potencjał militarny Chin.

W1, U1, K1

9.

Spór na Morzu Wschodniochińskim o Wyspy Senkaku/Diaoyu.

W1, U1, K1

10.

Ekspansja morska Chin.

W1, U1, K1

11.

Spór na Morzu Południowochińskim o Wyspy Paracelskie i Spratly.

W1, U1, K1

12.

Tajwan i jego znaczenie dla bezpieczeństwa międzynarodowego w regionie Azji
i Pacyﬁku.

W1, U1, K1

13.

Problem bezpieczeństwa międzynarodwego na Półwyspie Koreańskim

W1, U1, K1

14.

Koreańsko-japoński spór o Dokdo/Takeshima.

W1, U1, K1

15.

Bezpieczeństwo niemilitarne w regionie Azji i Pacyﬁku.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków, wykład z prezentacją multimedialną
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 dwa nieobecności.

Sylabusy
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Birma. Historia, polityka, społeczeństwo
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Indiami i Azją Południową

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNIS.13F0.5cc2edbaa2586.22

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

Wykształcenie u studentów wyspecjalizowanej wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie zintegrowanej
problematyki współczesnego zglobalizowanego świata. Kurs umożliwiają zdobycie poszerzonej wiedzy odnoszącej
się do zagadnień kulturowych, politycznych i gospodarczych Birmy.

C2

Wykształcenie u studentów wyspecjalizowanej wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie zintegrowanej
problematyki współczesnego zglobalizowanego świata. Kurs umożliwiają zdobycie poszerzonej wiedzy odnoszącej
się do zagadnień kulturowych, politycznych i gospodarczych Birmy.

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

W2

W3

W4

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

SNI_K1_W01,
SNI_K1_W02,
SNI_K1_W03,
SNI_K1_W04,
SNI_K1_W05,
SNI_K1_W06

zaliczenie na ocenę

Ma wiedzę o różnego rodzaju strukturach
i instytucjach społecznych w Azji

SNI_K1_W01,
SNI_K1_W02,
SNI_K1_W03,
SNI_K1_W04,
SNI_K1_W05,
SNI_K1_W06

zaliczenie na ocenę

Ma wiedzę o relacjach między strukturami
i instytucjami społecznymi w Azji

SNI_K1_W01,
SNI_K1_W02,
SNI_K1_W03,
SNI_K1_W04,
SNI_K1_W05,
SNI_K1_W06

zaliczenie na ocenę

Posiada umiejętność rozpoznania i wykorzystania
wiedzy teoretycznej do samodzielnej i krytycznej
analizy rzeczywistości

SNI_K1_W01,
SNI_K1_W02,
SNI_K1_W03,
SNI_K1_W04,
SNI_K1_W05,
SNI_K1_W06

zaliczenie na ocenę

SNI_K1_U01,
SNI_K1_U02,
SNI_K1_U03, SNI_K1_U04

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

eK5: Potraﬁ prognozować procesy społeczne
z uwzględnieniem zjawisk politycznych,
ekonomicznych i demograﬁcznych wpływających
na doświadczenia człowieka w dobie globalizacji
[K_U05++]

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

konsultacje

30

uczestnictwo w egzaminie

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.

Kurs ma ukazać szerokie tło historyczne, kulturowe i społeczne historii Birmy, ze
szczególnym uwzględnieniem historii politycznej i jej wpływu na dzisiejszą
sytuację Birmy w Azji-Pacyﬁk.

W1, W2, W3, W4, U1

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

konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Obowiązkowa obecność na egzaminie w terminie ustalonym; wyjątki
uwzględniane według przepisów ogólnych Regulaminu Studiów UJ.
zaliczenie na ocenę
Egzamin pisemny, zawierający pytania zamknięte i otwarte; do zaliczenia
konieczne ponad 50% możliwych do uzyskania punktów.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawowa znajomość historii

Sylabusy
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Biznes z Chinami. Zagrożenia i szanse na biznes innych państw z Chinami
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Indiami i Azją Południową

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNIS.13F0.603e403dc77ab.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

Nabycie przez studentów wiedzy i umiejętności pozwalających na analizę, syntezę i wyciąganie wniosków z relacji
Chin z innymi krajami świata, w tym z mocarstwami oraz z Europą Środkową i Azją Centralną w zakresie polityki
i gospodarki . Posiadanie wiedzy, umiejętności i kompetencji do wypracowania własnych sądów i rekomendacji
dla podmiotów politycznych i gospodarczych w zakresie zrobienia biznesu w Chinach i z udziałem Chin oraz
uniknięcia skutków rywalizacji mocarstw na terenie słabszych 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

Student ma wiedzę o polityce i gospodarce jej celach
i instrumentach jej realizacji, prowadzonej przez
Chińską Republikę Ludową, w tym także wobec
państw Europy Środkowej i Azji Centralnej,
ze szczególnym uwzględnieniem uwzględnieniem
gospodarki chińskiej i polskiej,

SNI_K1_W02

esej

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student zdobywa specjalistyczną wiedzę z zakresu
wpływu, współzależności rywalizacji gospodarczej Chin
i innych mocarstw oraz jej skutków dla innych państw.

SNI_K1_U02, SNI_K1_U06

esej

U2

Student posiada umiejętność rozpoznania oraz
wykorzystania wiedzy teoretycznej do samodzielnej
i krytycznej analizy zjawisk politycznych
i gospodarczych oraz działań o charakterze
politycznym i gospodarczym

SNI_K1_U04, SNI_K1_U06

esej

Student umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów
badawczych, uwzględniając aspekty polityczne,
SNI_K1_K04, SNI_K1_K05
gospodarcze właściwe dla Chin i państw Azji
Centralnej.

esej

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

30

przygotowanie eseju

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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Chiny na tle świata: polityka, gospodarka, społeczeństwo:
- Pozycja gospodarcza Chin na świecie i w regionie.
- Koncepcja wielkiego projektu narodowego Nowego Jedwabnego Szlaku i jej ewolucja.
- Nowa rola Chin w zarządzaniu globalnym.
- Chińskie społeczeństwo - czas zmian. O najliczniejszej w świecie klasie średniej.
- Aparat partyjny, administracja centralna i regionalna , przedsiębiorstwa –
wielopłaszczyznowość współpracy czyli jak nie zginąć w labiryncie.
- Nowe sektory gospodarki Chin.
- Czy Europa jest gotowa na więcej Chin?
- Czy Europa ma się obawiać chińskiego rewizjonizmu?
- Czego Europą może oczekiwać po współpracy z Chinami?
2. Chiny oraz Europa Środkowo-Wschodnia i Polska:
- Platforma 16+1. Jej rola w odkrywaniu Europy przez chińskich polityków i chiński biznes.
- Rola Europy Środkowo-Wschodniej w chińskiej strategii i ekspansji gospodarczej.
- Zróżnicowanie w stosunkach z poszczególnymi krajami regionu.
- Czy Chiny stanowią szansę dla polskich przedsiębiorców?
- Polska-Chiny – pułapki i dysproporcje
- Jak zabiegać o chińskie inwestycje.
W1, U1, U2, K1

1.
- Polska infrastruktura – jaka rola dla Chin po 2020 roku?
- Stosunek Polski do Chin – mieszane sygnały z Warszawy.
- Jak nakarmić Chiny. Polska żywność w Chinach?
- Chińskie instytucje i przedsiębiorcy w Polsce i współpraca z nimi.
- Czy warto sięgać po chińskie pieniądze – chińskie banki i fundusze?
3. Praktyka negocjacji z Chińczykami:
- Jak przygotować się do wizyty w Chinach i spotkań z chińskimi partnerami (różnice kulturowe
– mit czy rzeczywistość)?
- Kompetencje niezbędne do nawiązania współpracy i prowadzenia rozmów z Chińczykami –
przygotowanie negocjacji, zespół negocjacyjny, przywództwo, czas, ustalanie warunków.
- Chiński biznes relacyjny – pułapki oczekiwań, niekonsekwencji, zarządzania czasem.
- Dynamika azjatyckich negocjacji i praktyka negocjacyjna.
4. Chiny, Rosja i Stany Zjednoczone w walce o wpływy gospodarcze w Azji Centralnej:
- Sytuacja gospodarcza państw Azji Centralnej po rozpadzie Związku Radzieckiego
- Szanse i zagrożenia dla gospodarek państw Azji Centralnej
- Chiny, Rosja i Stany Zjednoczone w Azji Centralnej – historia i stan obecny
- Zmagania polityczne i gospodarcze mocarstw w Azji Centralnej
- Azja Centralna – z kim w przyszłości?

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

Formy zaliczenia
esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność na zajęciach

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obowiązuje posiadanie podstawowej wiedzy dot.gospodarki Chinskiej Republiki Ludowej.
Obecność na zajęciach obowiązkowa (możliwe 3 nieobecności)

Sylabusy
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Buddhist Philosophy
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Indiami i Azją Południową

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNIS.13F0.60400f03bc9f5.22

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 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 purpose of this course is to provide a general introduction to the principal philosophical ideas of the main
Buddhist intellectual traditions in Asia.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

A student has knowledge of the history and dynamics
of development of Buddhist intellectual traditions in
India, Tibet and China.

SNI_K1_W01,
SNI_K1_W04,
SNI_K1_W06

zaliczenie na ocenę, esej
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Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Students should be able to identify the main
conceptual diﬀerences between the principal Buddhist
schools in India.

SNI_K1_U01, SNI_K1_U02

zaliczenie na ocenę, esej

U2

Students should be able to identify the relation
between Tibetan or Chinese and Indian Buddhist
traditions.

SNI_K1_U01, SNI_K1_U02

zaliczenie na ocenę, esej

SNI_K1_K01, SNI_K1_K02

zaliczenie na ocenę, esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

The student is able to recognize the nature of the key
challenges arising in the process of cultural
interactions between Buddhist countries in South,
Central and East Asia.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

45

poznanie terminologii obcojęzycznej

10

przygotowanie eseju

45

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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This course is intended to be a comprehensive survey of Buddhist philosophy. It
will examine the origins of Buddhist thought, and explore some of its
developments in Tibet and China. The next subjects will be realised during the
semester.
1. The Origin of Buddhism: A cultural and ideological context.
2.The Buddha's understanding of existence: The Discourse to Katyayana.
3. Was the Buddha a skeptic? How should we cognieze to attain liberation?
4. The development of Abhidharma (I): Dharmic substantialism of the
Sarvastivada.
5. The development of Abhidharma (II): Phenomenalism of the Sautrantika and
Theravada schools.
6. The Madhyamaka and Nagarjuna's fundamental ontology.
7. The Madhyamaka critique of the possibility of knowledge.
1.

W1, U1, U2, K1
8. The Yogacara metaphysical idealism.
9. Three forms of existence in the Yogacara philosophy.
10. Buddhist epistemology: What do we cognize according to Dignaga and
Dharmakirti?
11. How can you synthesize the Madhyamaka irrealism with the Yogacara
idealism?
12. The tathagatagarbha/Buddha nature doctrine: Does the self really not exist?
13. Buddhist philosophy in Tibet (I): The position of Madhyamaka.
14. Buddhist philosophy in Tibet (II): Two interpretations of the Madhyamaka
philosophy.
15. Buddhist philosophy in China (I): Tiantai and Huayan.
16. Buddhist philosophy in China (II): Is Chan/Zen a philosophy?

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

konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Obecność na zajęciach. Aktywne uczestnictwo w dyskusji zwiazanej
z przeczytanymi tekstami. Dopuszczalne sa dwie nieobecności. Aby
zaliczenie na ocenę, esej zaliczyć kurs student musi napisać krótki esej na temat wybrany z
podanej listy. Końcowa ocena: esej (60%), aktywne uczestnictwo w
dyskusji (40%).

Wymagania wstępne i dodatkowe
Regular class attendance. Two absences are allowed.

Sylabusy
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China Russia Relations
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Indiami i Azją Południową

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNIS.13F0.1587040732.22

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

Wykształcenie u studentów wyspecjalizowanej wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie problematyki
współczesnej Azji. Kurs umożliwiają zdobycie poszerzonej wiedzy odnoszącej się relacji chińsko-rosyjskich,
jednych z najważniejszych zagadnień politycznych i gospodarczych Azji i całego globalnego świata.

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 o charakterze, miejscu i znaczeniu nauk
społecznych i humanistycznych, ich specyﬁce
przedmiotowej i metodologicznej w systemie nauk

SNI_K1_W06

zaliczenie na ocenę

W2

Ma wiedzę o różnego rodzaju strukturach
i instytucjach społecznych w Azji Ma wiedzę
o relacjach między strukturami i instytucjami
społecznymi w Azji

SNI_K1_W06

zaliczenie na ocenę

U1

Potraﬁ prognozować procesy społeczne
z uwzględnieniem zjawisk politycznych,
ekonomicznych i demograﬁcznych wpływających
na doświadczenia człowieka w dobie globalizacji

SNI_K1_U05, SNI_K1_U06

zaliczenie na ocenę

U2

Posiada umiejętność rozpoznania i wykorzystania
wiedzy teoretycznej do samodzielnej i krytycznej
analizy rzeczywistości

SNI_K1_U05, SNI_K1_U06

zaliczenie na ocenę

SNI_K1_K03, SNI_K1_K05

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Potraﬁ prognozować procesy społeczne
z uwzględnieniem zjawisk politycznych,
ekonomicznych i demograﬁcznych wpływających
na doświadczenia człowieka w dobie globalizacji

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie do egzaminu

60

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.

Wykształcenie u studentów wyspecjalizowanej wiedzy, umiejętności i kompetencji
w zakresie problematyki współczesnej Azji. Kurs umożliwiają zdobycie poszerzonej
wiedzy odnoszącej się relacji chińsko-rosyjskich, jednych z najważniejszych
zagadnień politycznych i gospodarczych Azji i całego globalnego świata.

W1, W2, U1, U2, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metody e-learningowe, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, wykład konwencjonalny
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
zdanie egzaminu

Wymagania wstępne i dodatkowe
Students will learn about contemporary Russia-China relations (since 1991); about the factors inﬂuencing these relations and
about challenges. The course is divided into 5 parts: political relations, economic relations, military relations, regional
relations (East Asia, Central Asia) and the Russian Far East

Sylabusy
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China-India Relations
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Indiami i Azją Południową

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNIS.13F0.603e3ec39be34.22

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

Comprehension of the complexity of China-India relations in historical, political, social, cultural, and economic
dimensions, with particular emphasis on the challenges and prospects for the development of their bilateral
relations in the 21st century and their global implications

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

SNI_K1_W01,
SNI_K1_W02,
SNI_K1_W04,
SNI_K1_W05

zaliczenie na ocenę

W2

SNI_K1_W03,
SNI_K1_W06

zaliczenie na ocenę

W3

SNI_K1_W01,
SNI_K1_W04,
SNI_K1_W06

zaliczenie na ocenę

U1

SNI_K1_U01,
SNI_K1_U02,
SNI_K1_U03,
SNI_K1_U04, SNI_K1_U05

zaliczenie na ocenę

U2

SNI_K1_U02, SNI_K1_U04

zaliczenie na ocenę

SNI_K1_K01, SNI_K1_K02,
SNI_K1_K03, SNI_K1_K04

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

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

60

przygotowanie do egzaminu

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.

W1, W3

2.

W2

3.

U1, U2, K1

4.

U1, K1

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

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę Zaliczenie na ocenę na podstawie egzaminu końcowego

Wymagania wstępne i dodatkowe
As the course will be held in English, the B2 level skills in English are required

Sylabusy
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Chiny okresu maoistycznego: apogeum ideologii i kultu jednostki
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Indiami i Azją Południową

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNIS.13F0.5cd42cfb5e6ac.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 z ideologią, która ukształtowała dzisiejsze Chiny 2. Ukazanie modelu azjatyckiej autokracji 3.
Uświadomienie zakresu rzutowania ideologii maoizmu na współczesne Chiny

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

wiedza nt. podstaw ideologii warunkującej politykę
Chin poznanie modelu władzy odmiennego
od standardów europejskich, a zwłaszcza
demokratycznych znajomość mechanizmów
oddziaływania społecznego – inżynierii społecznej

SNI_K1_W06

zaliczenie na ocenę

SNI_K1_U06

zaliczenie na ocenę

sporządzania analiz sytuacji politycznej współczesnych
SNI_K1_K05
Chin

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

dokonać rudymentarnej analizy problemów
dotyczących współczesnych Chin

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie eseju

20

przygotowanie do egzaminu

20

przygotowanie do zajęć

10

analiza źródeł historycznych

5

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

25

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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wiedza nt. ideologii i umiejętność analizy sytuacji w Chinach
1. Pierwsze wzmianki o komunizmie i początki organizacji komunistycznej w
Chinach – tło społeczne i rywalizacja z Guomindangiem
2. Chińska Republika Radziecka w prow. Jiangxi – pierwsze komunistyczne
państwo w państwie
3. Długi Marsz jako narzędzie propagandy komunistycznej, umocnienie władzy
Mao
4. Yan’an – drugie komunistyczne państwo w państwie i laboratorium polityczne
5. Ideologia Mao: chiński marksizm czy maoizm
6. Wojna domowa między KPCh a Guomindangiem
7. Proklamacja ChRL w 1949 r. i komunistyczne państwo chińskie – reformy
systemowe, indoktrynacja, wszechobecność i wszechwładza KPCh
8. Nieustanne kampanie ideologiczne – specyﬁka rządów Mao
9. Rozłam między KPCh a KPZR i Mao a sprawa polska
10. Maoistowski model partii
11. Maoizm wobec problemów świata – ewolucja ideologii
12. Wielki skok – przewaga teorii nad praktyką
13. Rewolucja kulturalna – priorytet ideologii
14. Spuścizna ideologiczna po Mao Zedongu i jego historyczna ocena
15. Mao po Mao – rekultywowanie ideologii w 2 pierwszych dekadach XXI stulecia

1.

2.

wiedza i umiejętności analityczne w zakresie problematyki współczesnych Chin

W1, U1, K1

W1, U1, K1

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

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
test ustny/pisemny

Wymagania wstępne i dodatkowe
podstawowa wiedza nt. historii nowożytnej i współczesnej Chin oraz ideologii socjalizmu

Sylabusy
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Chiny w polityce międzynarodowej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Indiami i Azją Południową

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNIS.13F0.5cd42cfa3b2b5.22

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 celami, instrumentami polityki zagranicznej ChRL oraz realizacją strategi w polityce
międzynarodowej.

C2

Wykształecenie u studentów podstawowych umiejętności w zakresie analizy polityki zagranicznej ChRL
w kontekście polityki międzynarodowej

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
głównych mocarstw.

SNI_K1_W06

zaliczenie pisemne

W2

Student zna i rozumie założenia oraz sposób
prowadzenia polityki zagranicznej ChRL wobec
sąsiadów.

SNI_K1_W06

zaliczenie pisemne

W3

Student zna i rozumie cele i instrumenty Chin
w polityce międzynarodowej oraz podejmowane
strategie.

SNI_K1_W06

zaliczenie pisemne,
prezentacja

SNI_K1_U03, SNI_K1_U06

zaliczenie pisemne,
prezentacja

SNI_K1_K01, SNI_K1_K05

prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ analizować stosunki międzynarodowe
z uwzględnieniem celów i instrumentów polityki
zagranicznej ChRL oraz strategii Chin w polityce
międzynarodowej.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotowy do samodzielnego poszerzania
wiedzy na temat roli Chin w polityce
międzynarodowej.

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, W2, W3, U1, K1

2.

(Neo)realizm i neoliberalizm jako teorie badań poliyki międzynarodowej

W1, W2, W3, U1, K1

3.

Polityka międzynarodowa a polityka zagraniczna. Realizm neoklasyczny.

W1, W2, W3, U1, K1

Sylabusy
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4.

Polityka zagraniczna ChRL 1949-1991.

W1, W2, W3, U1, K1

5.

Polityka zagraniczna ChRL 1991-2012.

W1, W2, W3, U1, K1

6.

Porządek światowy, czy porządki światowe? Zmiana w systemie
międzynarodowym na przełomie XX i XXI w.

W1, W2, W3, U1, K1

7.

Znaczenie zasobów, elit, ustroju i ideologii w polityce zagranicznej ChRL.

W1, W2, W3, U1, K1

8.

Koncepcje "New Model of Major Country Relations" i "Peripheral Diplomacy w
polityce zagranicznej ChRL.

W1, W2, W3, U1, K1

9.

Cele i instrumenty polityki zagranicznej Chin po 2012 r.

W1, W2, W3, U1, K1

10.

Chiny i Stany Zjednoczone – wzrastająca rywalizacja?

W1, W3, U1, K1

11.

Chiny i Rosja: przymusowa przyjaźń?

W1, W2, W3, U1, K1

12.

Japonia – strategiczny rywal ChRL w regionie Azji i Pacyﬁku.

W2, W3, U1, K1

13.

Nowe Tianxia: inicjatywa „Pasa i Szlaku”.

W1, W2, W3, U1, K1

14.

Chiny i multilateralizm.

W1, W2, W3, U1, K1

15.

Zmieniający się układ sił w globalnym systemie międzynarodowym – próba
prognozy.

W1, W2, W3, 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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Chiny w polityce Unii Europejskiej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Indiami i Azją Południową

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNIS.13F0.603e482b0b866.22

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 rolą Chin w polityce Unii Europejskiej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Student zna i rozumie narzędzia wykorzystywane
w polityce Unii Europejskiej w relacjach z Chinami.

SNI_K1_W06

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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Student potraﬁ zidentyﬁkować działania prowadzone
przez Unię Europejską w relacjach z Chinami.

U1

SNI_K1_U01, SNI_K1_U06

zaliczenie pisemne

SNI_K1_K01, SNI_K1_K05

zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
Student jest gotów ocenić działania prowadzone przez
Unię Europejską w relacjach z Chinami.

K1

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

analiza problemu

30

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.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe
1)

Historia relacji UE - Chiny

2)

Wymiar polityczny współpracy UE - Chiny

3)

Wymiar gospodarczy współpracy UE - Chiny

4)

Wspólne działania Chin i Unii Europejskiej

1.

W1, U1, K1

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

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie w formie testu wielokrotnego wyboru

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Chiny wobec Afryki i Bliskiego Wschodu
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Indiami i Azją Południową

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNIS.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

SNI_K1_W06

zaliczenie pisemne,
prezentacja

SNI_K1_U02, SNI_K1_U06

zaliczenie pisemne,
prezentacja

SNI_K1_K01, SNI_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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Chińska myśl narodowa
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Indiami i Azją Południową

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNIS.13F0.5ce4055d14d67.22

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 podstawowymi teoriami narodu i nacjonalizmu.

C2

Przekazanie wiedzy dotyczącej procesów historycznych, społecznych i politycznych kształtujących chiński
nacjonalizm.

C3

Zapoznanie studentów z elementami myśli narodowej w twórczości Wang Tao, Kang Youwei, Liang Qichao, Tan
Sitonga, Sun Yat-sena, Mao Zedonga.

C4

Przekazanie wiedzy z zakresu nacjonalizmu w okresie Republiki Chińskiej.

C5

Przekazanie wiedzy z zakresu nacjonalizmu w czasie maoizmu.

C6

Zapoznanie studentów z narzędziami wykorzystywanymi do budowania nacjonalizmu, takimi jak ﬁlm, muzea,
edukacja, internet.

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 ma podstawową wiedzę na temat teorii
nacjonalizmu

SNI_K1_W06

zaliczenie pisemne

W2

Student ma wiedzę o procesach historycznych,
społecznych i politycznych kształtujących chiński
nacjonalizm

SNI_K1_W06

zaliczenie pisemne

U1

Posiada umiejętność rozpoznania i wykorzystania
wiedzy teoretycznej do samodzielnej i krytycznej
analizy rzeczywistości Chin, rozumie różnice
w teoretycznych podejściach do narodu i nacjonalizmu

SNI_K1_U06

zaliczenie pisemne

U2

Student potraﬁ analizować relacje Chin z innymi
państwami, uwzględniając czynniki polityki
historycznej i nacjonalizmu

SNI_K1_U06

zaliczenie pisemne

U3

Posiada umiejętność rozumienia, analizowania
i interpretowania konkretnych zjawisk społecznych
właściwych dla danego regionu Azji, posiada
umiejętność wyszukiwania i analizy przekazu
nacjonalistycznego w mediach i wytworach kultury

SNI_K1_U06

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

40

uczestnictwo w egzaminie

2

przygotowanie do egzaminu

30

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.

Spory w zakresie teorii narodu i nacjonalizmu - naturaliści, moderniści,
konstruktywiści; Naród polityczny i kulturowy.

W1

Sylabusy
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2.

Sinocentryzm, koncepcja barbarzyńców, system trybutarny. Sinizacja dynastii
obcych - Tuoba, Kitanowie, Dżurdżeni, Yuan i Qing

W2

3.

Pierwsze kontakty z Zachodem, misja Lorda Macartneya. Początek "stulecia
upokorzeń".

W2, U1, U2, U3

4.

Antymandżurskie sentymenty, Taipingowie jako ruch społeczny, elementy
etniczne. Szowinistyczna ideologia Bokserów

W2

5.

Elementy myśli narodowej w ﬁlozoﬁi: Wang Tao, Kang Youwei, Liang Qichao, Tan
Sitonga oraz Sun Yat-sena.

W2, U1, U2, U3

6.

Ruch 4 Maja 1919 i jego znaczenie dla budowy narodu

W2

7.

Poszukiwanie chińskiego charakteru narodowego - Liang Qichao, Lin Yutang, Gu
Hongming, Lu Xun

W2

8.

"Małe nacjonalizmy": Mongolia, Xinjiang, Mandżuria, Tybet, separatyzm
Guangdongu i Hunanie

W2, U1, U2, U3

9.

Chiang Kai-shek i jego próby odbudowy narodu, Ruch Nowego Życia. Walka o
prymat w patriotyzmie między Guomindangiem a KPCh

W2

10.

Sinizacja marksizmu, poszukiwanie wewnętrznych wrogów narodu

W2

11.

Film w służbie idei politycznych i narodowych

W2, U1, U3

12.

Patriotyzm po 1978 roku - popieranie rozwoju gospodarczego i zjednoczenia Chin.
Edukacja patriotyczna po 1989 roku

W2, U1

13.

Znaczenie instytucji muzealnych w Chinach

W2, U3

14.

Konkurencyjne ośrodki nacjonalizmu

W2

15.

Wykorzystanie Internetu jako narzędzia budowy patriotyzmu i obrony państwa i
narodu, patriotyczne wojny hakerskie

W2, U1, U2, U3

16.

Sentyment antyjapoński dawniej i dziś

W2, U2

17.

Znaczenie pekińskich Igrzysk Olimpijskich dla wzmacniania narodowych
sentymentów

W2, U1, U2, U3

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

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia kursu jest aktywny udział w zajęciach oraz
uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego w formie pisemnej.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność obowiązkowa.
Kurs preznaczony raczej dla studentów Studiów nad Chinami lub tych, którzy ukończyli kurs o historii Chin.

Sylabusy
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Colonialism & nationalism in Southeast Asia
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Indiami i Azją Południową

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNIS.13F0.603e3be565fa8.22

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

To provide students with deepened knowledge about SE Asia

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

SNI_K1_W06

zaliczenie na ocenę

SNI_K1_U05

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Sylabusy
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Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

SNI_K1_K01

zaliczenie na ocenę

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

analiza źródeł historycznych

90

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.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe

1.

W1, U1, K1

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

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
exam

Wymagania wstępne i dodatkowe
Basic knowledge of history

Sylabusy
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Contemporary conﬂict resolution in Asia
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Indiami i Azją Południową

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNIS.13F0.6040df19a0b37.22

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

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.

SNI_K1_W01,
SNI_K1_W02

zaliczenie pisemne
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W2

Student zna i rozumie charakterystykę współczesnych
konﬂiktów zbrojnych.

SNI_K1_W02,
SNI_K1_W03

zaliczenie pisemne

W3

Student zna i rozumie pojęcie negocjacji i mediacji
międzynarodowych.

SNI_K1_W04,
SNI_K1_W06

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Analiza konﬂiktów

SNI_K1_U01,
SNI_K1_U02, SNI_K1_U04

zaliczenie

U2

Analizować politykę zagraniczną.

SNI_K1_U01,
SNI_K1_U02, SNI_K1_U04

zaliczenie

U3

Analizować zachowania negocjacyjne.

SNI_K1_U01,
SNI_K1_U02, SNI_K1_U04

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Umiejętność analizy polityki zagranicznej i konﬂiktów
zbrojnych.

SNI_K1_K01, SNI_K1_K02,
SNI_K1_K03

zaliczenie pisemne,
zaliczenie

K2

Znajomość warsztatu negocjacyjnego.

SNI_K1_K04

zaliczenie pisemne,
zaliczenie

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

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.

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

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, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne, zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Esej lub prezentacja.
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Contemporary Japanese Society in Anthropological Perspective
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Indiami i Azją Południową

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNIS.13F0.603fb38fda3ﬀ.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

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

contemporary Japanese society with historical
background of issues and tendencies

SNI_K1_W06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

do a basic research, analyze data, synthesize
information, prepare basic presentation

SNI_K1_U05, SNI_K1_U06

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

U2

during discussion can present knowledge based
opinions, exchange them, defend his thesis

SNI_K1_U05, SNI_K1_U06

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

SNI_K1_K01, SNI_K1_K05

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

moderating the events oncultural issues on selected
aspects of contemporary society

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

45

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

przeprowadzenie badań literaturowych

20

pozyskanie danych

10

przygotowanie do testu zaliczeniowego

25

uczestnictwo w egzaminie

1

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
141

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.

Orientalism in Chrysanthemum and the Sword

W1, U1, U2, K1

2.

Symbolic vacuum

W1, U1, U2, K1

3.

Moral education

W1, U1, U2, K1

4.

Verticalism of the Japanese society

W1, U1, U2, K1

5.

The 'Illusion' of homogeneous Japan and national character

W1, U1, U2, K1

Sylabusy
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6.

Furusato: the culture and politics of nostalgia

W1, U1, U2, K1

7.

It’s all working mothers’ fault!

W1, U1, U2, K1

8.

Mother-rearing: the social world of mothers in a Japanese suburb

W1, U1, U2, K1

9.

The emergence of ‘nurturing fathers’

W1, U1, U2, K1

10.

Korean-Japanese

W1, U1, U2, K1

11.

Self-construction among Japanese Muslim women

W1, U1, U2, K1

12.

The Jews and the Japanese: chosen peoples

W1, U1, U2, K1

13.

Nuclear village

W1, U1, U2, K1

14.

Cool Japan

W1, U1, U2, K1

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

konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

zaliczenie pisemne, zaliczenie
na ocenę, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Evaluation of: 1) presentation on up-to-date contemporary
Japanese society issues, 2) class activity (attendance is
obligatory, but 2 absences are accepted), 3) ﬁnal exam
(questions/tasls given in advance). Final grade (100%
performance) = 25% x presentation score + 25% x class
activity score + 50% x ﬁnal exam score
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Cultural aspects of Hindi language
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Indiami i Azją Południową

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNIS.13F0.6038a52ac027f.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

Zajęcia mają na celu pogłębioną analizę języka hindi na tle złożonej kultury Indii.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Sylabusy

Podstawowe cechy tradycji kulturowych Indii

SNI_K1_W01,
SNI_K1_W04,
SNI_K1_W05,
SNI_K1_W06

esej
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W2

Skomplikowaną sytuację językową Indii,
ze szczególnym naciskiem na Indie Północne.

SNI_K1_W01,
SNI_K1_W04,
SNI_K1_W05,
SNI_K1_W06

esej

SNI_K1_U01,
SNI_K1_U02,
SNI_K1_U03, SNI_K1_U05

esej

SNI_K1_K01

esej

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Deﬁniować złożone zjawiska kulturowe, które
objawiają się w różnych formach języka

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Interpretowania i analizowania północnoindyjskich
tekstów kultury.

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do ćwiczeń

20

przygotowanie do zajęć

20

przeprowadzenie badań literaturowych

20

przygotowanie eseju

40

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.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Proponowane bloki tematyczne:
1) Hindi i urdu - komplementarne odmiany tego samego języka, czy dwa odrębne
języki?
2) Polityka językowa Indii: nacjonalizm w j. hindi
1.

3) Język mediów

W1, W2, U1, K1

4) Hinglish
5) Hindi w biznesie
5) Hindi poza granicami Indii

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
Aktywne uczestnictwo w zajęciach.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawowa znajomość języka hindi

Sylabusy
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Cultural similarities between Korea and Japan
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Indiami i Azją Południową

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNIS.13F0.6038d20b0ab66.22

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

Presenting the history of intercultural contacts between the Korean Peninsula and Japan.

C2

Showing cultural and artistic connections between Korea and Japan.

C3

Presenting the role of historical and political events which inﬂuenced cultural similarities between the Korean
Peninsula and Japan.

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

Historical phenomena and events which shaped
cultural similarities between Korea and Japan.

SNI_K1_W06

zaliczenie na ocenę

W2

Role of human migrations between Peninsula and
Japan and its implications.

SNI_K1_W06

zaliczenie na ocenę

W3

Weight of Japanese occupation of the Korean
Peninsula and its impact on cultures and arts of both
countries.

SNI_K1_W06

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student knows and can describe similarities between
the ancient culture of the Korean Peninsula and Japan.

SNI_K1_U05, SNI_K1_U06

zaliczenie na ocenę

U2

Student can analyze and describe texts of culture from
Korean Peninsula and Japan and notice similarities
SNI_K1_U05, SNI_K1_U06
between them.

zaliczenie na ocenę

U3

Student can analyze and interpret cultural texts from
Korea and Japan in the context of historical events.

SNI_K1_U05, SNI_K1_U06

zaliczenie na ocenę

SNI_K1_K01, SNI_K1_K05

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student is ready to critically evaluate his knowledge
concerning the historical and political impact of the
Japanese-Korean relationship and socio-cultural
similarities between these countries.

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

Forma aktywności studenta
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

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Early connection between the Korean Peninsula and Japan. Arts, crafts, and
people.

W1, W2, U1, U2

2.

How Korean and Japanese historians deﬁne these connections. Similarities and
diﬀerences.

W1, U2

Sylabusy
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3.

Wars and occupation. Acceptance and resistance.

W3, K1

4.

Occupation and war. Pop culture as a political device

W3, U3

5.

Similarities between Japan and Korean Peninsula in art, aesthetics, culture, and
contemporary life.

U2, K1

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

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę

Engagement during class, discussions based on texts, over 60% score on
the ﬁnal test.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka angielskiego na poziomie B2

Sylabusy

130 / 511

Doktryny polityczne Azji Wschodniej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Indiami i Azją Południową

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNIS.13F0.6048b2a6805cb.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 zna i rozumie podstawowe teorie związane z doktrynami politycznymi na świecie i umie odnieść je
do regionu Azji Wschodniej.

C2

Student/ka potraﬁ krytycznie ocenić implementację poszczególnych doktryn w analizowanych państwach oraz
wskazać cechy szczególne wynikające z uwarunkowań historycznych i kulturowych, które różnią stan faktyczny
od modeli.

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 podstawową wiedzę w zakresie teorii
ideologii i doktryn politycznych.

SNI_K1_W06

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

W2

Student/ka rozumie podstawowe różnice pomiędzy
analizowanymi państwami wynikające z uwarunkowań
historycznych i kulturowych.

SNI_K1_W06

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student/ka potraﬁ wykorzystać teorie dotyczące
ideologii i doktryn politycznych do analizy przykładów
poszczególnych państw Azji Wschodniej.

SNI_K1_U02,
SNI_K1_U04, SNI_K1_U06

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

U2

Student/ka potraﬁ wskazać potencjalne zagrożenia
oraz szanse wynikające z przyjęcia danej doktryny
bądź ideologii politycznej przez omawiane państwa.

SNI_K1_U02,
SNI_K1_U04, SNI_K1_U06

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Studentk/ka jest gotowy/a do ustawicznego
pogłębiania i aktualizowania swojej wiedzy w zakresie
ideologii i doktryn politycznych w Azji Wschodniej.

SNI_K1_K02, SNI_K1_K03,
SNI_K1_K05

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

K2

Studentk/ka jest gotowy/a do interpretacji bieżących
wydarzeń politycznych wykorzystując swoją wiedzę
w zakresie ideologii i doktryn politycznych w Azji
Wschodniej.

SNI_K1_K02, SNI_K1_K03,
SNI_K1_K05

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do testu zaliczeniowego

15

przygotowanie do zajęć

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

przygotowanie prezentacji multimedialnej

15

zbieranie informacji do zadanej pracy

15

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

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

Sylabusy
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Lp.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe
1. Ideologia, doktryna polityczna, program polityczny – deﬁnicje, różne ujęcia
2. Europocentryczna teoria a praktyka Azji Wschodniej
3. Socjalizm w Azji Wschodniej
4. Konserwatyzm w Azji Wschodniej
5. Liberalizm w Azji Wschodniej

1.

W1, W2, U1, U2, K1, K2
6. Dżucze, Songun
7. Populizm w Azji Wschodniej
8. Feminizm w Azji Wschodniej
9 Przykłady doktryn polityki gospodarczej w Azji Wschodniej
10. Przykłady doktryn polityki zagranicznej w Azji Wschodniej

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, 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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Dynamika ruchów społecznych na Bliskim i Dalekim Wschodzie. Od teorii
do studium przypadku
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Indiami i Azją Południową

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNIS.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:
SNI_K1_W01,
SNI_K1_W02,
SNI_K1_W03,
SNI_K1_W04,
SNI_K1_W05,
SNI_K1_W06

zaliczenie na ocenę

U1

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

SNI_K1_U01,
SNI_K1_U02,
SNI_K1_U03,
SNI_K1_U04, SNI_K1_U06

zaliczenie na ocenę

U2

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

SNI_K1_U01,
SNI_K1_U02,
SNI_K1_U03,
SNI_K1_U04, SNI_K1_U06

zaliczenie na ocenę

SNI_K1_K01, SNI_K1_K02,
SNI_K1_K03, SNI_K1_K05

zaliczenie na ocenę

W1

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

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

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

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

Sylabusy
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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

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:
analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków, grywalizacja
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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Feminizm w Korei Południowej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Indiami i Azją Południową

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNIS.13F0.6038d127aa533.22

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

Ukazanie cech specyﬁcznych feminizmu południowokoreańskiego.

C2

Przedstawienie sytuacji Koreanek i ról społecznych przez nie przyjmowanych na przestrzeni wieków.

C3

Podkreślenie wpływu jaki wywarł konfucjanizm i neokonfucjanizm na sytuację kobiet w Korei Południowej.

C4

Problemy współczesnych Koreanek - brak równouprawnienia, problemy z edukacją, nierówność płac oraz
nadużycia na tle seksualnym.

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

Rolę kultury w budowaniu sytuacji kobiet na Półwyspie
Koreańskim

SNI_K1_W06

zaliczenie na ocenę

W2

Problemy z jakimi zmagają się kobiety w Korei
Południowej.

SNI_K1_W06

zaliczenie na ocenę

W3

Kwestie prawne i społeczno-kulturowe wpływające
na sytuacje Koreanek.

SNI_K1_W06

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Wskazać jakie elementy kultury tradycyjnej wpłynęły
na obecną sytuację Koreanek.

SNI_K1_U05, SNI_K1_U06

zaliczenie na ocenę

U2

Przeanalizować i przedstawić problemy współczesnych
Koreanek w oparciu o kulturę popularną.

SNI_K1_U05, SNI_K1_U06

zaliczenie na ocenę

U3

Wskazać zmiany społeczne i polityczne jakie wpłynęły
na kształtowanie się sytuacji kobiet w Korei
Południowej.

SNI_K1_U05, SNI_K1_U06

zaliczenie na ocenę

SNI_K1_K04, SNI_K1_K05

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student ma świadomość specyﬁki feminizmu
południowokoreańskiego wynikającej z różnic
kulturowych, potraﬁ przedstawić jego problematykę
i odnieść się do niej w dyskusji.

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

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.

Tradycja i jej wpływ na życie kobiet

W1, U1, U2

2.

Role społeczne przyjmowane na przestrzeni wieków przez Koreanki: żona, córka,
dama dworu, gisaeng. Oczekiwania społeczne wobec kobiet i ich postępowania.

W1, W3, U2, U3, K1

Sylabusy
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3.

Wielkie Koreanki. Kim były, jak zapisały się w historii Półwyspu.

W1, U2

4.

Kobiety w trakcie okupacji japońskiej. Oﬁary, patriotki i zdrajczynie.

W1

5.

Nowa kobieta. Rola modernizacji i wpływów z Zachodu.

W1, K1

6.

Współczesne problemy kobiet w Korei Południowej. Nierówność płac, molka,
seksizm. Operacje plastyczne i kult piękna. Wpływ popkultury na obraz
koreańskich kobiet.

W2, U2, K1

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

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę Zaliczenie egzaminu na 50%, aktywność na zajęciach, obecność

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka angielskiego na poziomie B2

Sylabusy
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Filozoﬁczne aspekty kina dalekowschodniego
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Indiami i Azją Południową

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNIS.13F0.5cd42d1fa207a.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 najważniejszymi, ﬁlozoﬁcznymi (religijnymi) systemami moderującymi
aktywność społeczną i indywidualną społeczeństw dalekowschodnich (ze szczególnym naciskiem położonym
na taoizm, shintoizm, konfucjanizm, buddyzm i chrześcijaństwo), stanowiącymi treść przekazu
kinematograﬁcznego krajów chińskiego kręgu kulturowego.

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, jako podmiocie
konstytuującym struktury społeczne w Azji.

SNI_K1_W06

prezentacja

SNI_K1_U06

prezentacja

SNI_K1_K05

prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Zna i rozumie podstawowe metody analizy
i interpretacji różnych wytworów kultury społeczeństw
azjatyckich

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Rozpoznaje wytwory kultury azjatyckiej i interpretuje
je szczególnie w oparciu o kluczowe systemy
normatywne konkretnych kultur.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie projektu

30

rozwiązywanie zadań problemowych

20

przygotowanie do egzaminu

40

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Kurs obejmuje omówienie historii i współczesności kinematograﬁi
dalekowschodnich, zwłaszcza tych krajów, których społeczna i kulturowa
aktywność ukształtowana została przez wzorce konfucjanizmu i buddyzmu (Chiny
kontynentalne, Hongkong, Tajwan, Korea, Wietnam, Tajlandia, Japonia)..
Znajomość najważniejszych dokonań twórców kina azjatyckiego pozwala na
wniknięcie w kulturowe prerogatywy azjatyckiego społeczeństwa, znacząco
różniącego się, pod względem wzorców estetycznych i ﬁlozoﬁcznych, od
społeczeństwa zachodniego. Co ważne, to właśnie przez sztukę ﬁlmową, przejętą
przez kulturę azjatycką z Zachodu, ale ukształtowaną już podług azjatyckich
wzorców estetycznych i ﬁlozoﬁcznych, możliwe jest zrozumienie przez ludzi
zachodniego kręgu kulturowego zjawisk dotychczas wymykających się poznaniu i
przyswojeniu. Nie trzeba nikogo przekonywać, że to właśnie społeczeństwa
azjatyckie: japońskie, koreańskie, a zwłaszcza chińskie, wpływa dziś znacząco na
każdą niemalże dziedzinę światowej aktywności społecznej, stąd nagląca potrzeba
zapoznania się z jego osiągnięciami na polu aktywności ﬁlmowej

W1, U1, K1

- I. Kino Zachodu a kino Wschodu. Pojęcie „Trzeciego kina”. Film w perspektywie
antropologicznej.
- II. Ogólne informacje dotyczące kultury dalekowschodniej, prezentacja
najważniejszych systemów religijnych i ﬁlozoﬁczno-estetycznych kształtujących
społeczną aktywność Azjatów (konfucjanizm, buddyzm, taoizm, shintoizm,
chrześcijaństwo).
- III. Wschodnie sztuki walki jako medium znaczeniotwórcze kinematograﬁi
azjatyckiej.
- IV. Kategoria gender w kulturze chińskiej.

2.

VI. Kino Hongkongu: 1896 – 1996. „Azjatycki Hollywood” – działalności braci Shaw,
ﬁlmy z Bruce’m Lee. Hongkońskie kino gatunkowe: od inspirowanych kantońską
operą produkcji wuxia-pian Changa Cheha, Kinga Hu i Chia – Lia Liunga, po action- W1, U1, K1
movie Johna Woo, Ringo Lama, Tsui Harka. Hongkońskie kino „czarne” –
artystyczna twórczość Wong Kar-Waia, dzieła Johnny’ego To.

3.

V. Kinematograﬁa japońska w kontekście shintoizmu i buddyzmu.

W1, U1, K1

4.

VII. Kino Chin kontynentalnych czyli sześć pokoleń twórców ﬁlmowych: Pierwsze
Pokolenie wprowadzające kino do Chin, w cieniu klasycznych sztuk np. opery
pekińskiej (pierwsza dekada XX wieku), Drugie Pokolenie wprowadzające dźwięk
do kina chińskiego (lata 20. i 30.), Trzecie Pokolenie działające w okresie wojny z
Japonią i wojny domowej (lata 40.), Czwarte Pokolenie wdrażające komunizm w
kulturze ﬁlmowej (lata 50. i 60.), Piąte Pokolenie (lata 80.) odbudowujące
kinematograﬁę chińską po okresie Rewolucji Kulturalnej i Szóste Pokolenie (lata
90. do dziś) dokumentujące zmiany zachodzące we współczesnych Chinach.
(Omówienie twórczości Huayaya Chana, Xie Jina, Keige Chana, Yimou Zhanga,
Hang-ke Jia).

W1, U1, K1

5.

VIII. Kino tajwańskie: od ﬁlmów wuxia-pia po psychologiczne kino subtelnej
obserwacji. Formoza jako „produkcyjny przyczółek” kina hongkońskiego
(twórczość Kinga Hu) oraz „fabryka musicali” (lata 60. i 70.). Tajwańska „Nowa
Fala” (Hsiao-Hsien Hou, Edward Yang, Ang Lee, Ming-liang Tsai).

W1, U1, K1

6.

IX. Kino koreańskie – w cieniu niewygasłego konﬂiktu. Kino Korei Płn. – czyli
kinematograﬁa „drewnianego języka”. Kino Korei Płd. – ﬁlmowe zagłębie
Dalekiego Wschodu. Kino gatunkowe i artystyczne naznaczone tragicznymi
W1, U1, K1
wydarzeniami z przeszłości. Filmowa twórczość Kwon-taek Ima, San-woo Janga, Kiduk Kima, Chan-wook Parka, Jee-woon Kima).

7.

X. Kino wietnamskie: wojenna kinematograﬁa lat 50. 60. i 70., ﬁlmowe odrodzenie
w latach 90. „Sen o Wietnamie” – ﬁlmowa twórczość Anh Hunga Trana.

W1, U1, K1

8.

XII. Kino tajlandzkie: „królewska sztuka” (kino rodu Yukol), kino akcji w stylu
Muay-Thay (Prachya Pinkaew) aż po efemeryczne kino Apichatponga
Weerasethakula.

W1, U1, K1

9.

Kino mongolskie: nie tylko Dżyngis Chan. Małżeństwo Tui (2006) Quan'an Wanga

W1, U1, K1

Sylabusy
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XI. Wpływ kina azjatyckiego (i jego znaczenia) na kinematograﬁe zachodnie
(twórczość Akiry Kurosawy a westerny i spaghetti-westerny, hongkońskie kino
akcji jako źródło inspiracji dla kina gatunkowego z Hollywood, udział twórców
azjatyckich w zachodnich produkcjach ﬁlmowych).

10.

W1, U1, K1

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

Formy zaliczenia
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia kursu jest aktywny udział w zajęciach oraz
przedstawienie wcześniej przygotowanej prezentacji, bazującej na
wiadomościach przyjętych w czasie konwersatorium.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Ogólna znajomość historii i kultury krajów Dalekiego Wschodu, chińskiego kręgu kulturowego.

Sylabusy
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Folklor i religie Korei
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Indiami i Azją Południową

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNIS.13F0.6038d1c18e270.22

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

Ukazanie cech specyﬁcznych folkloru koreańskiego.

C2

Ukazanie roli szamanizmu jako religii pierwotnej oraz jego późniejszego wpływu na kształtowanie się tożsamości
narodowej w trakcie okupacji japońskiej.

C3

Przedstawienie wpływ taoizmu, buddyzmu i konfucjanizmu na religie na Półwyspie.

C4

Zaprezentowanie współczesnych ruchów chrześcijańskich na półwyspie i ich specyﬁki.

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

Rolę szamanizmu w budowaniu tożsamości narodowej
Koreańczyków oraz powody zaniku tej religii.

SNI_K1_W06

zaliczenie na ocenę

W2

Rolę synkretyzmu religijnego na Półwyspie i specyﬁki
społecznej z tego wynikającej.

SNI_K1_W06

zaliczenie na ocenę

W3

Wagę mitów założycielskich w mitologii koreańskiej.

SNI_K1_W06

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Wymienić wpływ taoizmu, buddyzmu i konfucjanizmu
na społeczeństwo koreańskie.

SNI_K1_U05, SNI_K1_U06

zaliczenie na ocenę

U2

Określić cechy charakterystyczne dla wierzeń
szamanistycznych na Półwyspie.

SNI_K1_U05, SNI_K1_U06

zaliczenie na ocenę

U3

Wyjaśnić co wpłynęło na specyﬁkę współczesnych
ruchów chrześcijańskich w Korei Południowej.

SNI_K1_U05, SNI_K1_U06

zaliczenie na ocenę

SNI_K1_K04, SNI_K1_K05

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student ma świadomość różnic kulturowych
wynikających z synkretyzmu religijnego obecnego
na Półwyspie Koreańskim. Rozumie rolę wpływu religii
na sposób postrzegania i rozumienia świata przez
Koreańczyków, dostrzega znaczenie jakie wiara ma
na współczesne społeczeństwo koreańskie.

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

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.

Szamanizm jako pierwotna religia Półwyspu. Jego rola i znaczenie społeczne,
symbole rytuały, święte przedmioty

W1, U2

Sylabusy
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2.

Mity szamanistyczne, bóstwa i folklor. Rozważania dotyczące wpływów
zewnętrznych jakim podlegał szamanizm.

W1, U2

3.

Mity fundacyjne. Jak powstawały królestwa koreańskie, kto był ich założycielem i z
czego wynikała jego predestynacja do władzy.

W1, W3

4.

Buddyzm, konfucjanizm i taoizm. Synkretyzm religijny i ﬁlozoﬁczny, oraz jego
wpływ na kształtowanie się społeczeństwa koreańskiego.

W1, W2, U1

5.

Protestantyzm i sekty chrześcijańskie. Jak Korea przyjęła wiarę chrześcijańską.
Rozważania na temat roli i pozycji kapłana.

U3

6.

W trakcie zajęć studenci zapoznani zostaną z mitami i podaniami z Półwyspu
Koreańskiego. Poznają rolę i skutki synkretyzmu religijnego panującego w
królestwach koreańskich.

W1, K1

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

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę Zaliczenie egzaminu na 50%, aktywność na zajęciach, obecność

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka angielskiego na poziomie B2

Sylabusy
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From Ritual Theatre. Traditions of Performance in India
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Indiami i Azją Południową

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNIS.13F0.6038a59c0bd98.22

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

Studenci zostaną zapoznani z wybranymi tradycjami teatralnymi Indii, podstawowymi założeniami estetycznymi
indyjskich sztuk performatywnych, historią teatru tego regionu oraz ramą europejskich badań nad teatrem oraz
dramatem indyjskim. Celem zajęć będzie próba dokonania pogłębionej weryﬁkacji dotychczasowego stanu badań
nad prezentowaną tematyką. Zdobyta wiedza teoretyczna pozwoli studentom na samodzielną analizę
i interpretację indyjskich form performatywnych w zakresie wykorzystania ciała, dźwięku oraz/lub przestrzeni
w kreowaniu rzeczywistości scenicznej.

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

Tradycje teatralne Indii.

SNI_K1_W01,
SNI_K1_W02,
SNI_K1_W05,
SNI_K1_W06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

SNI_K1_U01,
SNI_K1_U02, SNI_K1_U05

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

SNI_K1_K01, SNI_K1_K02

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Samodzielnie analizować i interpretować poszczególne
tradycje teatralne regionu w zakresie wykorzystania
ciała, dźwięku oraz/lub przestrzeni w kreowaniu
rzeczywistości scenicznej.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Świadomego postrzegania i analizowania zjawisk
kulturowych.

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przeprowadzenie badań literaturowych

30

przygotowanie do egzaminu

30

przygotowanie do zajęć

20

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

20

uczestnictwo w egzaminie

2

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
132

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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Proponowane bloki tematyczne:
1.

Performatyka po indyjsku: Natjaśastra i początki sztuki teatralnej w Indiach,

2.

Najstarszy teatr świata: jak performują badacze,

3. Od rytuału do teatru: sarpam thullal, tejjam (tira), mudijettu, kudijattam,
kathakali,
1.

W1, U1, K1
4. Zderzenie z tradycją: jakszagana, jatra bengalska, plemię Seherija, „teatr
korzeni”,
5. Storytelling po indyjsku: tradycja dastanu, Pabuji ki phad – Bhopowie i Epos o
Pabudźim.
6. Starożytna teoria dramatu, dramat indyjski po odzyskaniu niepodległości,
nowe zjawiska w dramacie indyjskim.

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

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne, zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność na zajęciach i aktywne w nich
uczestnictwo.
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Gospodarka Indonezji
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Indiami i Azją Południową

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNIS.13F0.5cd42d0567ed2.22

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

Uzyskanie przez studentów pogłębionej wiedzy szczegółowej (obejmującej terminologię, teorię i fakty) w zakresie
problematyki gospodarki Indonezji.

C2

Dogłębne zrozumienie przez studentów treści przekazywanych na zajęciach, dotyczących gospodarki Indonezji.

C3

Nabycie przez studentów umiejętności przeprowadzania krytycznej analizy i interpretacji, również w perspektywie
porównawczej, najważniejszych elementów gospodarki Indonezji.

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 zagadnienia
z zakresu wiedzy o gospodarce Indonezji.

SNI_K1_W06

zaliczenie na ocenę,
kazus, prezentacja

SNI_K1_U04

zaliczenie na ocenę,
kazus, prezentacja

SNI_K1_K01

zaliczenie na ocenę,
kazus, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ przeprowadzić krytyczną analizę oraz
interpretację najważniejszych zjawisk i procesów
z zakresu problematyki gospodarki Indonezji.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do uczestniczenia w przygotowaniu
projektów społecznych uwzględniając aspekty
ekonomiczne społeczeństwa Indonezji.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

20

poznanie terminologii obcojęzycznej

10

pozyskanie danych

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.

- Wprowadzenie do wiedzy o gospodarce Indonezji. Główne sektory i zatrudnienie.
Strukturalne zmiany gospodarcze. Hamulce indonezyjskiej gospodarki (poziom
korupcji, jakość edukacji, dostęp do ochrony zdrowia, dostęp do kapitału,
problemy polityczne, problemy rozwoju tzw. good governance, jakość
sądownictwa). Rozwój korporacji indonezyjskich i rynku usług ﬁnansowych. Rola
usług, w tym zwłaszcza handlu, w gospodarce. Indonezyjski eksport i import –
główne produkty i partnerzy w handlu.
- Rys historyczny rozwoju gospodarki wysp Archipelagu Malajskiego i Nowej
Gwinei w okresach: przedkolonialnym, kolonializmu holenderskiego, początków
niepodległej Indonezji (era Sukarno). Zaangażowanie armii w działalność
gospodarczą – kwestia tzw. niewidzialnych biznesów.
- Rozwój gospodarki Indonezji w okresie rządów Suharto, założenia i praktyka tzw.
Orde Baru (polityki Nowego Ładu). Indonezja jako przykład tzw. azjatyckiego cudu
ekonomicznego (uwarunkowania, perspektywa porównawcza). Kryzys
gospodarczy w latach 1997-98. Korelacja między problemami gospodarczymi a
wybuchem tzw. communal conﬂicts. Wpływ niestabilności politycznej i
demokratyzacji na gospodarkę na przełomie XX i XXI w. Ożywienie gospodarcze w
początkach XXI w. Polityka decentralizacji i jej wpływ na gospodarkę.
- Rola bogactw naturalnych, w tym surowców energetycznych w rozwój
gospodarki Indonezji. Problem wahań cen surowców na rynkach światowych i
zagrożenia tzw. klątwą surowcową. Dywersyﬁkacja gospodarki indonezyjskiej
(struktury produkcji i eksportu).
- Konﬂikty na obszarach obﬁtujących w surowce naturalne. Studia przypadków:
Borneo, Aceh, Papua, Riu, Timor.
- Sponsorowana przez władze polityka transmigracji (transmigrasi), tj.
przesiedlania ludności z terenów przeludnionych na obszary słabo zaludnione, lecz
W1, U1, K1
obﬁtujące w surowce lub ziemie uprawne. Następstwa demograﬁczne i społecznoekonomiczne tej polityki.
- Indonezyjskie rolnictwo: główne cechy i specyﬁka regionalna. Dynamiczny
rozwój rolnictwa poza Jawą w wyniku transmigracji i tzw. konﬂikty „o ziemię”.
Polityka samowystarczalności w kwestii produkcji ryżu. Problem eksploatacji lasów
i wypalania terenów zalesionych oraz jego następstwa wewnętrzne i
międzynarodowe.
- Kwestia przyrostu naturalnego i walki z ubóstwem. Migracja ludności z terenów
wiejskich do miast i jej następstwa społeczno-gospodarcze. Problemy urbanizacji
na Jawie. Główne indonezyjskie metropolie.
- Rozwój przemysłu. Główne gałęzie i rynki zbytu. Kwestia inwestycji
zagranicznych. Konkurencja ze strony innych państw ASEAN oraz Chin. Problem
niedoborów wykwaliﬁkowanej siły roboczej w niektórych działach przemysłu.
Produkcja energii i kwestia subsydiowania jej nośników na rynku wewnętrznym.
- Turystyka jako koło zamachowe gospodarki. Specyﬁka wybranych obszarów
rozwoju turystyki (studia przypadków: Bali i Lombok, Flores i Komodo, niektóre
części Jawy, Sumatry, Papui i Papui Zachodniej, Celebesu).
- Transport w Indonezji. Specyﬁka transportu morskiego i jego znaczenie w
przewozie pasażerów i towarów. Dynamiczny rozwój transportu lotniczego.
- Szczególny przypadek Jawy jako najludniejszej wyspy świata i serca
indonezyjskiej gospodarki.
- Rola indonezyjskich Chińczyków w rozwoju gospodarki Indonezji. Inwestycje
chińskie w Indonezji. Kwestia kontrolowania istotnej części życia gospodarczego
przez mniejszość chińską. Konﬂikty między ludnością rodzimą a Chińczykami.
- Rola gospodarki Indonezji w gospodarce Azji i świata – tendencje i perspektywy
rozwojowe.

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

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

zaliczenie na ocenę,
kazus, 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, która powinna dotyczyć gospodarki
wybranej indonezyjskiej prowincji. Wykładowca oceniając pracę
studenta zwróci uwagę na umiejętność syntetycznego
przedstawienia danego zagadnienia, znaczenie przytoczonych
faktów oraz rozumienie i stosowanie fachowej terminologii.

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

Sylabusy
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Historia polityczna Korei Południowej po 1988 roku
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Indiami i Azją Południową

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNIS.13F0.6048b309ab802.22

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 zna i rozumie genezę, ewolucję i specyﬁkę południowokoreańskiej demokracji. Potraﬁ wskazać
najważniejsze wydarzenia polityczne oraz kluczowe postaci, które miały wpływ na obecną sytuację społecznopolityczną w Republice Korei.

C2

Student rozumie związki przyczynowo-skutkowe w najnowszej historii politycznej Republiki Korei i jest w stanie
połączyć je z historią regionu Azji Wschodniej oraz reszty świata.

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 postaci
i wydarzenia z historii Republiki Korei po 1988 roku.

SNI_K1_W06

zaliczenie pisemne,
prezentacja

W2

Student rozumie znaczenie tych wydarzeń dla
współczesnej sytuacji społeczno-politycznej
w Republice Korei.

SNI_K1_W06

zaliczenie pisemne,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ wskazać związki przyczynowoskutkowe pomiędzy najważniejszymi wydarzeniami
najnowszej historii politycznej Republiki Korei.

SNI_K1_U06

zaliczenie pisemne,
prezentacja

U2

Student potraﬁ krytycznie ocenić wpływ czynników
zewnętrznych na politykę krajową Republiki Korei
w omawianym okresie.

SNI_K1_U06

zaliczenie pisemne,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do dalszych studiów w zakresie
historii politycznej Republiki Korei.

SNI_K1_K05

zaliczenie pisemne,
prezentacja

K2

Student jest gotów do podejmowania pracy
w projektach związanych ze sferą polityki,
społeczeństwa obywatelskiego oraz demokracji
południowokoreańskiej.

SNI_K1_K05

zaliczenie pisemne,
prezentacja

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

30

przygotowanie do zajęć

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1. Najważnejsze wydarzenia w historii politycznej Korei w latach 1945-1987
2. Roh Tae-woo: początek Szóstej Republiki, Igrzyska Olimpijskie w Seulu,
Nordpolitik, stosunki międzykoreańskie (1987-1993)
3. Kim Young-sam: pierwszy cywilny prezydent, kontynuowanie procesu
demokratyzacji, próba rozliczenia przeszłości, kryzys ﬁnansowy w Azji
(1993-1998)
4. Kim Dae-jung: pokojowa zmiana władzy, reformy gospodarcze, inwestycje w
edukację i kulturę, Słoneczna polityka względem Korei Północnej (1998-2003)
1.

5. Roh Moo-hyun: zwiększenie udziału społeczeństwa w polityce, spowolnienie
gospodarcze, próby przezwyciężenia regionalizmu, oskarżenia o korupcję
(2003-2008)

W1, W2, U1, U2, K1, K2

6. Lee Myung-bak: radykalne reformy gospodarcze, zacieśnienie współpracy ze
Stanami Zjednoczonymi, aktywna polityka dyplomatyczna w Azji (2008-2013)
7. Park Geun-hye: pierwsza kobieta-prezydent, katastrofa promu Sewol, skandale
korupcyjne, masowe demonstracje i impeachment (2013-2017)
8. Moon Jae-in: Igrzyska Olimpijskie w Pjongczangu, próba poprawy stosunków
międzykoreańskich, balansowanie pomiędzy USA i Chinami

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

konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Warunkami zaliczenia przedmiotu są obecność na zajęciach,
prezentacja (indywidualna lub grupowa w zależności od
zaliczenie pisemne, prezentacja
liczby studentów), pisemne kolokwium oraz pisemny test
końcowy.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Wymagana jest znajomość języka angielskiego na poziomie wystarczającym do czytania ze zrozumieniem publikacji
naukowych nt. historii Korei.

Sylabusy
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Hongkong
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Indiami i Azją Południową

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNIS.13F0.5cd42cfb37c6b.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

Student/ka posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na analizę zagadnień związanych z problematyką kursu.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Studentka/student zna i rozumie przemiany społeczne,
kulturowe i polityczno-ekonomiczne zachodzące
SNI_K1_W06
we współczesnym Hongkongu

prezentacja
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W2

Studentka/student zna i rozumie procesy, instytucje
i struktury wpływające na międzynarodową pozycję
Hongkongu

SNI_K1_W06

prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Studentka/student potraﬁ analizować i interpretować
konkretne zjawiska polityczno-społeczne, właściwe dla
rozwoju pozycji Hongkongu w świecie

SNI_K1_U06

prezentacja

U2

Studentka/student potraﬁ wyszukiwać, przetwarzać
i wykorzystywać informacje dotyczące struktur
polityczno-społecznych, mających wpływ na miejsce
Hongkongu we współczesnym świecie

SNI_K1_U06

prezentacja

K1

Studentka/student jest gotów do pogłębiania
znajomości specyﬁki uwarunkowań społecznych,
kulturowych i gospodarczo-politycznych Hongkongu
z uwzględnieniem podstawowych wolności i praw
człowieka

SNI_K1_K05

prezentacja

K2

Studentka/student jest gotów do rozwijania
samodzielnego zakresu kompetencji komunikacyjnych
w celu animowania procesów rozumienia, dialogu,
współpracy i wymiany międzykulturowej
ze społeczeństwem hongkońskim

SNI_K1_K03

prezentacja

K3

Studentka/student jest gotów do uczestniczenia
w przygotowaniu projektów społecznych
uwzględniając aspekty ekonomiczne i polityczne
społeczeństwa hongkońskiego w kontekście lokalnym
oraz międzynarodowym

SNI_K1_K05

prezentacja

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

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

przygotowanie do egzaminu

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

Sylabusy
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Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Położenie geograﬁczne, demograﬁa, język Hongkongu.

W1, W2, U1, U2

2.

Historia Hongkongu m.in. wojny opiumowe, brytyjski Hongkong.

W1, W2, U1, U2

3.

Przejęcie Hongkongu przez Chiny - zmiany polityczne, społeczne, kulturowe i
gospodarcze

W1, W2, U1, U2, K1, K2

4.

Prodemokratyczne protesty, ruch Occupy Central i Parasolkowa Rewolucja.

W1, W2, U1, U2, K1

5.

Problemy i wyzwania stojące przed dzisiejszym Hongkongiem, Hongkong w
kontekście globalnym.

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

6.

Przemysł rozrywkowy m.in. powstanie Cantopopu, kino sztuk walki i kino
gangsterskie.

W1, U1, K1, K3

7.

Triady (tajne stowarzyszenia) z Hongkongu.

W1, U1, K1

8.

Cheongsam i tradycyjne krawiectwo z Hongkongu.

W1, U1, K1, K2, K3

9.

Mistrz Yip Man i jego szkoła Wing Chun.

W1, U1, K1, K2

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

Formy zaliczenia
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
przygotowanie prezentacji na zadany temat, obecność i aktywny udział w
zajęciach, w przypadku większej liczby nieobecności niż 2, wymagane jest
zaliczenie opuszczonych zajęć w formie ustnej na dyżurze

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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International conﬂicts and other security challenges in the Asia - Paciﬁc
region
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Indiami i Azją Południową

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNIS.13F0.6039039fe65c3.22

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

Zapoznanie ze współczesnymi konﬂiktami międzynarodowymi i problemami bezpieczeństwa w rejonie Azji
i Pacyﬁku

C2

Analiza wyzwań związanych z rywalizacją mocarstwową

C3

Analiza case studies współczesnych konﬂiktów

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

Znajomość wyzwań współczesnego bezpieczeństwa.

SNI_K1_W06

projekt, esej, prezentacja

SNI_K1_U06

projekt, esej, prezentacja

SNI_K1_K05

projekt, esej, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Budowanie scenariuszy przebiegu konﬂiktów
i identyﬁkowanie wielowymiarowych wyzwań dla
bezpieczeństwa

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Absolwent potraﬁ prognozować znaczenie zjawisk
politycznych i odnosić je do konkretnych problemów
na obszarze Azji i Pacyﬁku

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

analiza i przygotowanie danych

15

analiza problemu

10

przygotowanie do ćwiczeń

5

przygotowanie projektu

20

Przygotowanie prac pisemnych

15

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

20

konsultacje

2

przygotowanie referatu

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
127

ECTS
5.0

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.

Introduction to the course. How to deﬁne international relations and
contemporary security challenges? Multi-sector security; brief theoretical analysis.
W1
Security related terminology and initial discussion on the challenges in AsiaPaciﬁc.

Sylabusy
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2.

Security system at global and regional level: the UN and NATO: their role in the
21st century. NATO treaty – useful vocabulary. Out of area operations. NATO in
Asia - is the GWOT successful? The conﬂict and current situation in Afghanistan.

W1, U1, K1

The Council for Security Cooperation in the Asia-Paciﬁc (CSCAP): its importance
for regional cooperation.
3.

4.

5.

Security in the 21st century: major contemporary challenges. Emerging powers in
the multilateral world and their problems. Arms trade (SIPRI) analysis and
Democracy Index. Democracies, hybrid regimes and authocracies in Asia Paciﬁc.
China as global player: what will be the consequences? Xi Jinping's domestic and
foreign policy. China during and after pandemic: geostrategic and economic
power? The BRI and its stabilizing/destabilizing eﬀects.

India as emerging power under BJP government. Strategic realism of India in the
21st century: an appraisal. Selected political, economic and social challenges in
contemporary India. The threat of Hindu nationalism under BJP: analysis and
discussion. Why 300 million farmers are protesting in India?

W1, U1, K1

W1, U1, K1

W1, U1, K1

6.

Central Asia: an emerging region or post-Soviet republics with resources? Political
trajectories and security challenges in Uzbekistan, Kazakhstan, Turkmenistan,
Kyrgyzstan and Tajikistan.

W1, U1, K1

7.

Major conﬂicts and their impact on security dynamics I. Analysis of selected
conﬂicts (current situation and perspectives): Kashmir conﬂict, Iran-Saudi Arabia
rivalry and its impact on Asia Paciﬁc region

W1, U1, K1

8.

Major conﬂicts in Asia-Paciﬁc and their impact on security dynamics II – Korean
peninsula, South China Sea case studies.

W1, U1, K1

9.

Selected international cooperation initiatives in Asia: SCO, BRICS, ASEAN, the
Regional Comprehensive Economic Partnership

W1, U1, K1

10.

Australia and New Zealand: model democracies and their impact on constructing
security dynamics in Asia Paciﬁc.

W1, U1, K1

11.

The West and Asia Paciﬁc. The United States' policy in Asia. Joe Biden's
administration: a new opening? The European Union and Asia: the EU-Asia
security strategy since 1994.

W1, U1, K1

12.

Praetorian states in Asia: army as a state within a state. The case studies of
Burma and Pakistan. The deﬁnition of a praetorian state and its impact on
domestic policies and regional security.

W1, U1, K1

13.

Economic corridors as security challenge: stabilizing or destabilizing eﬀects? The
BRI, CPEC and other initiatives: critical analysis.

W1, U1, K1

14.

The policies of South Korea and Japan in contemporary security dynamics.
Students' projects presentation.

W1, U1, K1

15.

New power game in the third decade of 21st century: the US, China, India, Russia
in the context of cooperation and rivalry. Students' project presentations. Course
wrap-up.

W1, U1, K1

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

Sylabusy
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learningowe
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Each group (2-3 students) is obliged to prepare a paper (8-10 pages
with bibliography) on a selected topic, discussed with me, and have
projekt, esej, prezentacja
a short (10-min) presentation (related to the paper) for the group.
The project details will be elaborated on our ﬁrst meeting.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Basic knowledge about international conﬂicts and other security challenges in the Asia - Paciﬁc and political map of the
region. Your presence is compulsory, you can be absent twice during the semester; in any important/emergency situations
which prevent you from attending the class, you are obliged to contact me via email.

Sylabusy
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International Relations – Research and analysis. practical WORKSHOP
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Indiami i Azją Południową

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNIS.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
G1

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

G2

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

SNI_K1_W01,
SNI_K1_W02

projekt, esej, prezentacja

SNI_K1_U02, SNI_K1_U03

projekt, esej, prezentacja

SNI_K1_K02, SNI_K1_K03

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 problemu

20

przygotowanie do ćwiczeń

20

Przygotowanie prac pisemnych

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

15

rozwiązywanie zadań problemowych

35

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.

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:
ćwiczenia przedmiotowe, dyskusja, wykład konwersatoryjny, burza mózgów
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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Interwencje militarne Zachodu na Bliskim i Dalekim Wschodzie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Indiami i Azją Południową

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNIS.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.

SNI_K1_W01,
SNI_K1_W02

zaliczenie pisemne
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W2

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

SNI_K1_W05

zaliczenie pisemne

W3

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

SNI_K1_W02,
SNI_K1_W06

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Analiza konﬂiktów.

SNI_K1_U03,
SNI_K1_U04, SNI_K1_U06

prezentacja

U2

Analiza polityki zagranicznej.

SNI_K1_U03, SNI_K1_U06

prezentacja

U3

Tworzenie dokumentów analitycznych o różnej skali
trudności i zakresu.

SNI_K1_U05, SNI_K1_U06

prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Biegłość w polityce zagranicznej leżącej u podstaw
interwencji zagranicznych.

SNI_K1_K01, SNI_K1_K05

prezentacja

K2

Umiejętność tworzenia analiz politycznych
i obronnych.

SNI_K1_K01, SNI_K1_K02,
SNI_K1_K03, SNI_K1_K04,
SNI_K1_K05

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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Japan's policy towards Korea after 1945. Primary source analysis.
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Indiami i Azją Południową

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNIS.13F0.6038f139516a4.22

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

The course aims to introduce students into issues of Japan-Korea relations after WW2 both from historical and
contemporary points of view by reading primariy source documents and analyzing records in English.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

basic issues on nation making processes

SNI_K1_W06

zaliczenie na ocenę
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W2

social and some rudimentary economic processes
determining development of international relations in
the region

SNI_K1_W06

zaliczenie na ocenę

W3

in-depth knowledge about the nature of the cultural
heritage of Asia

SNI_K1_W06

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

do a basic research, analyze data, synthesize
information

SNI_K1_U05, SNI_K1_U06

zaliczenie na ocenę

U2

During discussion can present knowledge based
opinions, exchange them, defend his thesis

SNI_K1_U05, SNI_K1_U06

zaliczenie na ocenę

SNI_K1_K01, SNI_K1_K05

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

moderating the events on political issues on aspects
of Japan-Korea relations

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

analiza źródeł historycznych

30

przygotowanie do egzaminu

15

przygotowanie do zajęć

60

uczestnictwo w egzaminie

1

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
136

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.

Korean Peninsula in Japan's policy during occupation times of 1910-1945

W1, W2, W3, U1, U2, K1

Japan's policy towards Korea untill 1965
2.

W1, W2, W3, U1, U2, K1

3.

1965 as the milestone year in Japan-Korea relations

W1, W2, W3, U1, U2, K1

4.

The role of Japan in relocating of Japanese Koreans to North Korea.

W1, W2, W3, U1, U2, K1

5.

Kidnappings of Japanese citizens by North Korea.

W1, W2, W3, U1, U2, K1

Sylabusy
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6.

The issue of comfort women and apologies of 1990s.

W1, W2, W3, U1, U2, K1

7.

Japan - Korea relations in the 21st century: multirateral talks.

W1, W2, W3, U1, U2, K1

8.

2015: Park and Abe's 'ﬁnal' agreement

W1, W2, W3, U1, U2, K1

9.

Takeshima / Dokdo issue

W1, W2, W3, U1, U2, K1

10.

Issue of Former Civilian Workers from the Korean Peninsula

W1, W2, W3, U1, U2, K1

11.

Issue of Japanese soldiers remains in North Korea

W1, W2, W3, U1, U2, K1

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

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Evaluation of: class activity and ﬁnal exam. Attendance is obligatory.
zaliczenie na ocenę Grading system: Final grade (100% performance) = 50% x class activity
grade + 50% x ﬁnal exam
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Japanese Business Culture and Etiquette
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Indiami i Azją Południową

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNIS.13F0.1587040614.22

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 this course is to acquaint students with the Japanese business culture and etiquette

C2

Gaining knowledge on preparation of diﬀerent business documents

C3

The aim of this course is to develop students’ ability to cooperate with Japanese partners both in Japan and at
home countries, with the respect to the Japanese culture

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 a primary knowledge of the business
culture and etiquette in Japan

SNI_K1_W06

projekt

W2

Student has the basic knowledge of the history of
Japanese business culture

SNI_K1_W06

projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student has the ability to recognize and use
theoretical knowledge for independent and critical
analysis of the Japanese business environment

SNI_K1_U02, SNI_K1_U06

projekt

U2

Student understands and can analyze given solutions
to understand the role of diﬀerent cultural patterns in
working environment in Japan

SNI_K1_U02, SNI_K1_U06

projekt

U3

Student is aware of the role of knowledge of Japanese
business etiquette and culture in contacting Japanese
business environment.

SNI_K1_U02, SNI_K1_U06

projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student is ready to prepare business letters, resumes
and other documents

SNI_K1_K01, SNI_K1_K05

projekt

K2

Student is ready to start cooperation with Japanese
business partners

SNI_K1_K01, SNI_K1_K05

projekt

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie projektu

60

pozyskanie danych

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.

Basic terms in Japanese Business

W1

2.

Basic etiquette rules in business in Japan

W1, W2, U2, U3, K2

3.

Finding job in Japan

W2, U3, K1, K2

4.

Speciﬁcs of Japanese companies

W1, W2, U2, U3, K2

Sylabusy
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5.

Etiquette rules in Japanese companies

W1, U3, K1, K2

6.

Etiquette rules in Japanese companies

W1, W2, U2, U3, K2

7.

Organising a meeting with Japanese

W1, U1, U3, K2

8.

European and Japanese networks that help connecting sides

W2, U1, U2, K2

9.

Writing an oﬃcial correspondence

U3, K1

10.

Preparing business trips to/from Japan

W1, U1, U2, U3, K2

11.

Organization of a Japanese company (traditional)

W2

12.

Decision making in Japan

W1, U3, K2

13.

Basic terms in Japanese, helpful in making business

U3, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, metoda sytuacyjna, inscenizacja, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z
prezentacją multimedialną, dyskusja, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
Attendance at the discussion class is mandatory. At the end of the term,
students will submit a project on one of the themes proposed by a
teacher. Presentation of the project up to 10 minutes long.

Wymagania wstępne i dodatkowe
None

Sylabusy
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Japonia w II wojnie światowej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Indiami i Azją Południową

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNIS.13F0.603e43b15b4b0.22

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

Przekazanie studentom podstawowej wiedzy na temat II wojny światowej w Azji i na Pacyﬁku

C2

Zapoznanie studentów ze specyﬁką działań miliratnych w Azji i na Pacyﬁku

C3

Zaznajomienie studentów z ideologią japońską czasów wojny

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 wydarzenia z czasów wojny
w Azji i na Pacyﬁku

SNI_K1_W02,
SNI_K1_W03,
SNI_K1_W04,
SNI_K1_W06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

SNI_K1_U01,
SNI_K1_U02,
SNI_K1_U04, SNI_K1_U06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

SNI_K1_K01, SNI_K1_K02,
SNI_K1_K05

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ wskazać czynniki sprzyjające agresji
żołnierzy japońskich

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów rozpoznawać niebezpieczne treści
obecne w propagandzie państwowej

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

analiza źródeł historycznych

5

poznanie terminologii obcojęzycznej

5

uczestnictwo w egzaminie

1

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

przygotowanie do egzaminu

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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Celem kursu jest przedstawienie działań japońskich w Azji i na Pacyﬁku w latach
1937-1945 na tle ówczesnej sytuacji międzynarodowej. Podczas zajęć zostaną
poruszone wybrane problemy związane z japońskim życiem politycznym,
społecznym i kulturalnym, jednak szczególna uwaga zostanie poświęcona
sprawom militarnym – organizacji, taktyce, wyposażeniu, przygotowaniu
mentalnemu i działaniom wojsk japońskich w trakcie II wojny światowej.
Zagadnienia:
1. Japońska ekspansja terytorialna od epoki Meiji do incydentu mandżurskiego.
2. Wielka polityka i plany strategiczne.
3. Indoktrynacja i propaganda.
4. Organizacja sił zbrojnych. Szkolenie i życie codzienne żołnierzy oraz marynarzy.
5. Wojna w Chinach.
1.

W1, U1, K1

6. Wielka ofensywa.
7. Japońska technika zbrojeniowa – armia.
8. Japońska technika zbrojeniowa – marynarka wojenna.
9. Arsenał przeciwników.
10. Aliancka kontrofensywa.
11. Formacje samobójcze.
12. Japońskie zbrodnie wojenne.
13. Agonia Japonii.
14. Reperkusje.
15. Konﬂikt okiem popkultury.

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

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne, zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
egzamin pisemny

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak. Obecność na zajęciach nie jest wymagana, choć jest zalecana.

Sylabusy
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Japońska okupacja w Korei
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Indiami i Azją Południową

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNIS.13F0.1585576356.22

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 japońskiej okupacji Półwyspu Koreańskiego

C2

Analiza traktatów japońsko-koreańskich i dokumentów władz okupacjnych

C3

Zapoznanie studentów w polityką okupacyjną wobec przestrzeni publicznej w Korei

C4

Rozwój zdolności analitycznych studentów wobec wpływu okupacji japońskiej na powojenne konﬂikty historyczne
między Japonią a Koreami

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 podstawową wiedzę na temat wpływu
japońskiej okupacji na współczesne stosunki japońskokoreańskie

SNI_K1_W01

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

W2

Student posiada podstawową wiedzę na temat okresu
okupacji Półwyspu Koreańskiego przez Japonię

SNI_K1_W06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student posiada umiejętność rozpoznawania
i używania wiedzy teoretycznej dla niezależnej
i krytycznej analizy japońskiej okupacji w Korei

SNI_K1_U05, SNI_K1_U06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

U2

Student rozumie i poddaje analizie politykę przestrzeni
publicznej na Półwyspie Koreańskim w czasie
SNI_K1_U03, SNI_K1_U06
japońskiej okupacji

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

U3

Student jest świadomy roli pamięci o okresie okupacji
w procesie powojennego pojednania japońskokoreańskiego.

SNI_K1_U03, SNI_K1_U06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

SNI_K1_K01, SNI_K1_K05

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest w stanie realizować projekty
międzynarodowe z uwzględnieniem i zrozumieniem
wrażliwych sfer związanych z koreańską pamięcią
o okresie okupacji

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

15

uczestnictwo w egzaminie

1

przygotowanie do testu zaliczeniowego

20

przygotowanie do zajęć

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
111

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

180 / 511

1.

Wprowadzenie do historii japońskiej dominacji w Korei

W1, U1

2.

Traktaty japońsko-koreańskie

W2, U1, K1

3.

Japońska polityka przestrzeni publicznej w Seulu

W2, U2, U3, K1

4.

Życie społeczne w okupowanej Korei

W1, W2, U1, U3

5.

Polityka gospodarcza Japonii w Korei w okresie okupacji

W1, U3, K1

6.

Japońskie zbrodnie wojenne wobec koreańskiej ludności

W1, W2, U1, U2, U3, K1

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

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne, zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Aktywność na zajęciach, zaliczenie egzaminu
testowego.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Japońska polityka historyczna - pamięć i postpamięć
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Indiami i Azją Południową

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNIS.13F0.5cd42d1e284cb.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 wiedzy na temat wpływu pamięci o II wojnie światowej na współczesną politykę japońską.

C2

Uzyskanie wiedzy na temat roli pamięci historycznej na kształt stosunków Japonii z innymi państwami regionu.

C3

Uzyskanie wiedzy na temat wykorzystania pamięci historycznej przez współczesnych polityków japońskich.

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 funkcję pamięci historycznej
w debacie politycznej.

SNI_K1_W01

projekt, esej, prezentacja

W2

Student zna i rozumie, jaki wpływ wywiera pamięć
o przeszłości na współczesne społeczeństwo
japońskie.

SNI_K1_W05

projekt, esej, prezentacja

W3

Student zna i rozumie wpływ historii o działaniach
w Azji Wschodniej i na Pacyﬁku w pierwszej połowie
XX wieku na współczesne relacje międzynarodowe
Japonii.

SNI_K1_W03,
SNI_K1_W05,
SNI_K1_W06

projekt, esej, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ wskazać i poddać analizie wydarzenia
z przeszłości, które mają wpływ na współczesne
relacje Japonii z jej sąsiadami.

SNI_K1_U01,
SNI_K1_U02, SNI_K1_U04

projekt, esej, prezentacja

U2

Student umie zinterpretować wypowiedzi polityczne
dotyczące przeszłości w kontekście relacji
z państwami, które ucierpiały na skutek działań Japonii
w pierwszej połowie XX wieku.

SNI_K1_U02, SNI_K1_U04

projekt, esej, prezentacja

U3

Student potraﬁ dostrzec manipulację polityczną
w przekazie historycznym.

SNI_K1_U02, SNI_K1_U04

projekt, esej, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do interpretacji konﬂiktów
historycznych i ich wpływu na współczesne stosunki
międzynarodowe dla potrzeb polskiej opinii publicznej.

SNI_K1_K02, SNI_K1_K03,
SNI_K1_K04

projekt, esej, prezentacja

K2

Student jest gotów do wskazywania rozwiązań
z obszaru Unii Europejskiej w kwestiach polityki
historycznej dla państw Azji Wschodniej.

SNI_K1_K02, SNI_K1_K03

projekt, esej, prezentacja

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

30

przygotowanie eseju

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

Sylabusy
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Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Kultura, kultura narodowa, komunikacja międzykulturowa – analiza deﬁnicji.

W3

2.

Historia japońskich działań wojennych w Azji Wschodniej i na Pacyﬁku w pierwszej
połowie XX wieku.

W3

3.

Pamięć, postpamięć – analiza deﬁnicji.

W1

4.

Polityka historyczna - teoria i praktyka.

W1, W2, W3

5.

Pomniki i miejsca pamięci w Azji Wschodniej a relacje międzynarodowe.

W1, W2, W3, U1

6.

Kwestia podręczników japońskich.

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

7.

Hiroszima i Nagasaki jako miejsce japońskiej pamięci oraz amerykańskiej i
koreańskiej niepamięci.

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

8.

"Kobiety pocieszycielki" a relacje między Japonią a państwami Azji Wschodniej i
Południowo-Wschodniej.

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

9.

Przeprosiny jako droga do pojednania?

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

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

Sylabusy

Formy zaliczenia
projekt, esej, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Projekty indywidualne z efektem w postaci prezentacji i eseju;
aktywność na zajęciach
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Kaszmir-Indie-Pakistan: przewlekły konﬂikt w wielowymiarowym ujęciu
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Indiami i Azją Południową

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNIS.13F0.6041593570262.22

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 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

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

Pogłębiona analiza istoty współczesnych konﬂiktów przewlekłych na przykładzie konﬂiktu kaszmirskiego
i zawiłych relacji między Indiami, Pakistanem, a spornymi terytoriami Kaszmiru. Pod pojęciem "Kaszmir"
rozumiane są terytoria wchodzące w skład byłego Państwa Książęcego Dżammu i Kaszmir, które obecnie
administrowane są przez Indie i Pakistan (także przez Chiny).

C2

Omówienie źródeł i transformacji polityki wewnętrznej i zagranicznej Indii i Pakistanu wobec Kaszmiru i rola, jaką
region ten odgrywa w budowie tożsamości i kreowaniu ideologicznie motywowanych narracji obydwu państw.

C3

Dokładna analiza wpływu konﬂiktu na sytuację mieszkańców Kaszmiru administrowanego przez Indie i Pakistan.
Analiza sytuacji praw człowieka na podstawie autorskich badań terenowych, raportów organizacji rządowych
i pozarządowych.

C4

Omówienie specyﬁki Kaszmiru administrowanego przez Indie (Dolona Kaszmirska, Ladakh, Dżammu) i Pakistan
(Azad Dżammu i Kaszmir, Gilgit Baltistan) oraz statusu prawnego tych regionów.

C5

Przedstawienie polityki graczy zewnętrznych (USA, Chiny, Rosja, Unia Europejska) wobec Indii i Pakistanu oraz
konﬂiktu o Kaszmir.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Specyﬁka współczesnych konﬂiktów przewlekłych
na przykładzie antagonizmów indyjsko-pakistańskich.

SNI_K1_W02,
SNI_K1_W03,
SNI_K1_W04,
SNI_K1_W05,
SNI_K1_W06

W2

Zaangażowanie mocarstw w przebieg, eskalację
i rozwiązywanie konﬂiktów przewlekłych,
na przykładzie konﬂiktu kaszmirskiego.

SNI_K1_W02,
SNI_K1_W03,
SNI_K1_W04,
SNI_K1_W05

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

W3

Wiedza na temat uwarunkowań społecznogospodarczych, prawnych i politycznych na obszarach
spornych.

SNI_K1_W02,
SNI_K1_W03,
SNI_K1_W04,
SNI_K1_W05,
SNI_K1_W06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

SNI_K1_U01,
SNI_K1_U02,
SNI_K1_U03, SNI_K1_U04

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

SNI_K1_K01, SNI_K1_K02,
SNI_K1_K03

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Zdiagnozować główne problemy społeczne, polityczne
i prawno-administracyjne wynikające z konﬂiktów
przewlekłych.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Absolwent potraﬁ interpretować konkretne zjawiska
występujące w w konﬂikcie kaszmirskim i opisywać ich
wpływ na przemiany wewnątrz zaangażowanych stron
i w relacjach z innymi państwami

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
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konwersatorium

30

przygotowanie do ćwiczeń

10

analiza problemu

20

analiza badań i sprawozdań

10

przygotowanie do zajęć

10

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

Konﬂikty przewlekłe we współczesnym świecie.
- analiza najważniejszych konﬂiktów i ich cechy wspólne
1.

W1, U1
- dlaczego niektórych konﬂiktów nie da się rozwiązać?
- badania nad konﬂiktami - podejście teoretyczne
Azja Południowa: mapa polityczna i główne wyzwania dla bezpieczeństwa.
- specyﬁka regionu i dominująca rola Indii,

2.

- relacje polityczne, ekonomiczne i społeczne wewątrzregionalne,

W3

- SAARC: "papierowy tygrys"?
- wpływ konliktu kaszmirskiego na sytuację w regionie
Indie - kształtowanie się państwowości po 1947 r.
- Tożsamość Indii i polityka Kongresu,
3.

- szafranowy nacjonalizm BJP,

W2, W3, U1

- mocarstwowe ambicje: czy da się je zrealizować?
- relacje Indii z Chinami

Sylabusy
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Pakistan jako państwo ideologiczne i pretoriańskie.
- istota teorii dwóch narodów,
- ideologia Pakistanu w pakistańskich podręcznikach
4.

W1, W3, U1, K1
- czym jest "milbus"? Rola pakistańskiej armii w polityce wewntrznej i zewnętrznej
- armia a dyskurs kaszmirski
- armia a kaszmirscy dżihadyści - gdzie są powiązania?
Jak defuniujemy "Kaszmir"?
- mapa byłego księstwa i jego specyﬁka,

5.

- Kaszmir po 1947 roku - część indyjska i pakistańska, oraz zajmowana przez
Chiny,

U1, K1

- przełamanie dyskursu skupionego na części indyjskiej,
- charakterystyka społeczna, kulturowa, religijna i lingwistyczna poszczególnych
części Kaszmiru
Dynamika relacji indyjsko-pakistańskich
- przyczyny i skutki wojen o Kaszmir,
- istota rywalizacji o podłożu komunalistycznym i jej upolitycznienie
6.

- rola liderów politycznych, militarnych i religijnych w dynamice konﬂiktu,

W1, W2

- nuklearyzacja konﬂiktu i jej skutki
- konﬂikt w popularnej narracji - jakie są skutki mobilizowania opinii społecznej i
konstruowania konﬂiktogennych narracji?
Polityka Indii i Pakistanu oraz przedstawicieli Kaszmirczyków wobec konﬂiktu:
podobieństwa i różnice
- strategia przejmowania kontroli przez rządy centralne,
7.

- stanowisko Indii i Pakistanu w sprawie kaszmirskiej,

W1

- stanowisko kaszmirskie - separatyści, nacjonaliści: czym się różnią?
- organizacje kaszmirskich separatystów i nacjonalistów

Sylabusy
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Prawa człowieka w Kaszmirze i polityce Indii oraz Pakistanu wobec Kaszmiru.
- militaryzacja Kaszmiru i jej skutki,
- Kaszmir indyjski po pozbawianiu częściowej autonomii,
- Kaszmir pakistański - sytuacja praw człowieka

8.

- zmiany damograﬁczne sterowane przez państwo - na przykłądzie Gilgit
Baltistanu i Doliny Kaszmirskiej,

W2

- akty prawne sankcjonujące bezkarność,
- pozasądowe egzekucje, aresztowania, tortury, wymuszone starcia
- islamscy radykałowie a kaszmirska kultura i narracja historyczna,
- synkretyczny suﬁzm kontra fundamentalizm? Idea Kaszmiriatu
- Indie i Pakistan na forum Komisji Praw Człowieka ONZ
Społeczność międzynarodowa wobec konﬂiktu.
- Rezolucje ONZ i UNCIP,
- Unia Europejska, Szanghajska Organizacja Współpracy (SCO) Organizacja
Współpracy Islamskiej (OIC) i inne organizacje międzynarodowe wobec konﬂiktu
kaszmirskiego,
9.

W2, K1
- HRW, AI i inne organizacje pozarządowe
- Stany Zjednoczone, Rosja, Chiny wobec konﬂiktu,
- Wyścig zbrojeń i handel bronią - analiza raportów SIPRI

Plany, formuły i pomysły rozwiązania konfkiktu o Kaszmir.
- lokalne inicjatywy w Kaszmirze,
- plan Musharrafa,
10.

- idea Vajpayee

W1, W3

- środki budowy zaufania zorientowane na Kaszmir,
- podział i administrowanie wodami i dopływami Indusu,
- jak rozwiązać konﬂikt?
Chiny w Kaszmirze.
- konﬂikt z Indiami w Ladakhu,
- współpraca z Pakistanem,
11.

W2
- CPEC i jego znaczenie dla Kaszmiru
- wpływ CPEC na sytuację w Gilgit Baltistanie i Azad Dżammu i Kaszmirze
- korytarz ekonomiczny: czynnik stabilizujący, czy destabilizujący?

Sylabusy
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Linia Kontroli
- specyﬁka regionu granicznego,
12.

- sytuacja mieszkańców po obu stronach,

W3

- opinie mieszkańców odnośnie przyszłego statusu Kaszmiru

Antyindyjskie powstanie w Kaszmirze: perspektywa kaszmirska, indyjska i
pakistańska
- Dolina Kaszmirska jako najbardziej zmilitaryzowany region świata,
13.

W2, W3, U1

- powstanie od 1989 r.: jego geneza, przebieg i skutki,
- powstanie w kulturze kaszmirskiej,
- MC Kash i "I protest": protest song czasu wojny
Bollywood i Lollywood a Kaszmir i antagonizmy hindusko-muzułmańskie
- analiza wybranych ﬁlmów od klasyki po dzisiejsze,
- nacjonalizm indyjski i pakistański w kinematograﬁi i jego rola w konstruowaniu
polityczno-społęcznej narracji,

14.

- "Haider" - szekspirowski obraz Kaszmiru,

W1, U1, K1

- Sanjay Kak i "Jak walczymy o wolność" - projekcja fragmentów dokumentu,
- Bajrangi Bhaijaan - ﬁlm, na którym śmieją się Indusi i Pakistańczycy - ale w
innych momentach ;)

Analiza obecnego kształtu relacji indyjsko-pakistańskich i sytuacji w podzielonym
Kaszmirze.
15.

W2, U1

- scenariusze rozwoju konﬂiktu,
- szanse na rozwiązanie.

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

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne, zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Sprawdzian pisemny - podane zostaną cztery
pytania, należy odpowiedzieć na trzy.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Wstępna znajomość geopolitycznej mapy Azji Południowej i podstawowe rozumienie istoty współczesnych konﬂiktów
przewlekłych.
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa, można nie być dwa razy. Każda dodatkowa nieobecność bez ważnego
uzasadnienia (zwolnienie lekarskie) wiąże się z koniecznością przygotowania notatki z zajęć.

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 nad Indiami i Azją Południową

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNIS.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

SNI_K1_W06

esej

W2

Stuident zna i rozumie działania Tadeusza Romera
na rzecz uchodźców

SNI_K1_W06

esej

W3

Student zna i rozumie role pomocy międzynarodowej
dla żydowskich uchodźców w Szanghaju

SNI_K1_W06

esej

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ wskazać czynniki wpływające
na uratowanie tysięcy Żydów z Holocaustu

SNI_K1_U03, SNI_K1_U06

esej

U2

Student potraﬁ wskazać rolę dyplomacji w ratowaniu
polskich Żydów

SNI_K1_U03, SNI_K1_U06

esej

SNI_K1_K01, SNI_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

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:
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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Kino japońskie w perspektywie antropologicznej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Indiami i Azją Południową

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNIS.13F0.5cd42d1e82101.22

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 kształcenia jest prezentacje historii kina japońskiego traktowanego jako medium antropologiczne
ukazujące archetypiczne postawy społeczeństwa japońskiego oraz kulturowe mechanizmy nim rządzące.

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, jako podmiocie
konstytuującym struktury społeczne w Azji.

SNI_K1_W06

prezentacja
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W2

Posiada umiejętność rozpoznania i wykorzystania
wiedzy teoretycznej do samodzielnej i krytycznej
analizy rzeczywistości danego regionu Azji.

SNI_K1_W06

prezentacja

SNI_K1_U06

prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Rozpoznaje wytwory kultury azjatyckiej i interpretuje
je szczególnie w oparciu o kluczowe systemy
normatywne konkretnych kultur.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do egzaminu

20

rozwiązywanie zadań problemowych

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

10

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.

Historia kina japońskiego (kontekst): okres pierwotny (1895 – 1923), okres
klasyczny (1923 – 1945), okres mistrzowski (1945 – 1960), okres nowofalowy
(1960 – 1971), okres komercjalizacji (1971 – 1980), okres kryzysu (1980 – 1989),
okres odnowy (od 1989 do dziś). Teatralne inspiracje kina japońskiego. Podział na
jidai-geki i gendai-geki. Gatunkowość w kinie japońskim (kaidan-geki, yakuzamovies, kajiu-eiga, anime itd.). (Omówienie twórczości Matsunosuke Onoe,
Daitsuke Ito, Sadao Yamanaki, Yasujiro Ozu, Kenji Mizoguchiego, Akiry Kurosawy,
Masaki Kobayashiego, Ishiro Hondy, Nagisy Oshimy, Kenji Fukasaku, Takashi
Miike, Takeshi Kitano, Shion Sono, Hayao Miyazaki, Kiyoshi Kurosawy).

W1, W2, U1

2.

Archetypy i "kulturowe mechanizmy" społeczeństwa japońskiego w kinie
japońskim (analiza): śmierć jako satori - japońska kultura patriarchalna - kino jidaigeki, yakuza-eiga; kobieta - "ﬁgura" sprzeciwu przeciwko patriarchalnej "kulturze
W1, W2, U1
śmierci" gendai-geki, japońskie kino fantastyczne, jako odzwierciedlenie mitów
szintoistycznych; anime - antropologiczna analiza współczesnego społeczeństwa
japońskiego).

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

Formy zaliczenia
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Aktywność w czasie zajęć, przygotowanie prezentacji opartej na wiedzy
uzyskanej w czasie konwersatorium.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Ogólna wiedza na temat historii, współczesności i kultury Japonii. Mile widziana ogólna wiedza na temat historii kina
światowego.

Sylabusy

196 / 511

Kino koreańskie w perspektywie historycznej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Indiami i Azją Południową

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNIS.13F0.1585576818.22

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 historią i współczesnością kinematograﬁi koreańskiej. Zarówno kina
Korei Płn. jak i Korei Płd. Oraz wpływu jaki wywiera dziś, zwłaszcza kinematograﬁa Korei Płn. na kino światowe,
przede wszystkim kino amerykańskie.

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 kinematograﬁi
koreańskiej będącej odzwierciedleniem podstawowych
prerogatyw kultury koreańskiej - z jednej strony
mocno osadzonej na fundamencie konfucjanizmu,
z drugiej podatnej na ideowe trendy współczesności
(zarówno w wymiarze demokratycznym, jak
i totalitarnym).

SNI_K1_W06

zaliczenie pisemne, esej

W2

Student zna i rozumie znaczenie kinematograﬁi
koreańskiej, zarówno jako czynnika stymulującego
i wzmacniającego reżim Korei Płn., jak i stanowiącej
impact factor koreańskiej Nowej Fali - ruchu
kulturowego o znaczeniu globalnym, stanowiącym
"wizytówkę" kultury (popularnej, choć nie tylko) Korei
Płd.

SNI_K1_W06

zaliczenie pisemne, esej

SNI_K1_U06

zaliczenie pisemne, esej

K1

Student gotów jest do samodzielnego badania kina
koreańskiego oraz do wykorzystania swej wiedzy
do propagowania dokonań kina koreańskiego w Polsce
i na świecie.

SNI_K1_K05

zaliczenie pisemne, esej

K2

Student potraﬁ dostrzec podobieństwa i różnice
między kinem koreańskim a kinematograﬁami
zachodnimi (również kinematograﬁą polską, w obrębie
której kształci się od lat 80. również ﬁlmowców z Korei
Płn, i Korei Płd.).

SNI_K1_K05

zaliczenie pisemne, esej

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Poruszać się swobodnie po problematyce kina
koreańskiego, dostrzegając jej specyﬁkę, oraz
kulturowe, polityczne, ekonomiczne i ideowe
znaczenie.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

60

przeprowadzenie badań empirycznych

20

przeprowadzenie badań literaturowych

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

Sylabusy
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Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

I. Rozważania teoretyczne: czy istnieje podziała na kulturę popularną i elitarną w
krajach konfucjańskiego kręgu kulturowego?
II. Kino koreańskie - między kinem artystycznym, a kinem popularnym.
1. Początki kina koreańskiego.
2. Kinematograﬁa koreańska pod okupacją japońską.
3. „Drewniany język” – kino propagandowe Korei Płn.
4. Gatunkowość w kinie Korei Płn.
5. Kim Dzong-il jako teoretyk kina.
6. Funkcjonowanie przemysłu ﬁlmowego w Korei Płn.

W1, W2, U1, K1, K2

2.

7. Piętno wojny” – sytuacja geopolityczna Korei Płd. po wojnie domowej 1950 – 53
r. i jej wpływ na kinematograﬁę tego kraju.
8. Lata 60. - "Zloty okres" kina Korei Płd., ekspansja amerykańskiej kultury
popularnej w Korei Płd. (fenomen ﬁlmu Pokojówka z 1960, w reż. Younga Kim-ki.
9. Kino Korei Płd. w latach 70. i 80. - między konwencją popularną a kinem
artystycznym.
10. Filmowa twórczość Im Kwon-taka.

W1, W2, U1, K1, K2

3.

11. Kino lat 90. i ﬁlmowe dokonania Ki - duka Kima (mezalians kina gatunkowego
z kinem artystycznym, religijny synkretyzm kina koreańskiego).
12. Kino koreańskie doby Koreańskiej Fali (Hallyu): My Sassy Girl, Shiri, Wiosna,
lato jesień zima i znowu wiosna - jako ﬁlmy przełomu.
13. Rozwój koreańskiego przemysłu rozrywkowego, w tym koreańskiej
kinematograﬁi.
14. Ruch 386 jako przykład wpływu ﬁlmowców na rozwój kina koreańskiego.
15. „Filozofowanie młotkiem” – ekstremalne kino Chan – wooka Parka.
16. Koreańskie kino gatunkowe: zachodnia kalka czy koreańska oryginalność
W1, W2, U1, K1, K2
(fantastyczne kino Byung-chun Mina Natural City, kino akcji i ﬁlmy wojenne Kanga
Je-gyu Tae Guk Gi - Braterstwo broni; kryminały Bong Joon-ho Zagadka zbrodni;
horrory i ﬁlmowe misz-masze gatunkowe Kima Jee – woona Dobry, zły i zakręcony;
komedie romantyczne Kwak Jae-younga My Sassy Girl; ﬁlm artystyczny jako
gatunek - ﬁlmowe dzieła Lee Chang - donga, Poetry; dramaty sensacyjne Na
Hong-jina Morze żółte; melodramaty Honga Sang-soo Samotnie na plaży pod
wieczór; historycznych superprodukcji Kima Han-mina Strzałą wojny; szpiegowskie
ﬁlmy Yoon Jong-bina Szpiedzy; kina animowanego Yeona Sang-ho Król świń; kina
erotycznego Sun-woo Janga Kłamstwa).

4.

II. Koreańskie seriale telewizyjne K-dramy, działalność stacji TV: SBS, KBS, MBC,
JTBC, OCN i innych (od lat 70. Star is My Heart, 1977 przez What is Love About,
1991, serial "przełomu" Winter Love Song, 2004 do dzisiejszych serialowych
produkcji wiodących prym w Azji: serie sageuk (Cesarzowa Ki, Klejnot w pałacu;
serie współczesne: Irys, Zimowa Sonata z 2002 r. i inne).
III. Koreańska kultura komiksu - MANHWA (twórczość Hyeon-sooka Lee, Myung-Jin
Lee i innych, manhwa Ksiądz i fenomen jej popularności w USA).
IV. Koreańskie gry komputerowe (fenomen gry Softraft, z 1998 r., przemysł gier w
Korei dziś - działalność ﬁrmy WEBZEN - producenta Soul of the Ultimate Nation).
V. Recepcja koreańskiej (pop)kultury na inne kultury azjatyckie i zachodnie
(zwłaszcza amerykańskie - amerykańskie ﬁlmy Bong Joon-ho Okja, Park Chanwooka Stoker, wpływ K-dram i K-popu na formaty telewizyjne i muzykę pop na
świecie itd.).
VI. Struktura organizacji i promocji kultury koreańskiej (Korea Culture and Conent
Agency).
VII. Znaczenie (pop)kultury koreańskiej jako elementu soft power oraz wkład
(pop)kultury koreańskiej w proces zjednoczenia Korei.
VIII. Kulturowe relacje Korei z Polską (relacje w dobie PRL, dokonania koreańskich
studentów polskiej "Filmówki", recepcja (pop)kultury koreańskiej w dzisiejszej
Polsce).

W1, W2, U1, K1, K2

Informacje rozszerzone

Sylabusy
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Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, gra dydaktyczna, metody
e-learningowe, konsultacje
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie pisemne, esej 1. Obecność na zajęciach. 2. Praca zaliczeniowa (esej).

Wymagania wstępne i dodatkowe
Ogólna wiedza na temat historii i współczesności Korei.
Dobrze, jeśli student uczęszczał wcześniej na zajęcia z Filozoﬁcznych aspektów Kina Dalekowschodniego.

Sylabusy
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Kino wschodnich sztuk walki
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Indiami i Azją Południową

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNIS.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".

SNI_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).

SNI_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
SNI_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

SNI_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:
konsultacje, metody e-learningowe, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, metoda
projektów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie ustne, projekt, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność w zajęciach, przygotowanie i przedstawienie
prezentacji
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Kobieta w Azji Południowej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Indiami i Azją Południową

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNIS.13F0.5ce405663ebc7.22

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 sproblematyzowanie zagadnienia (nie)/obecności kobiety w przestrzeni społecznoekonomicznej, religijnej, historyczno-literackiej oraz kulturowej wybranych krajów Azji Południowej.

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 ogólną wiedzę o sytuacji kobiet w krajach Azji Pd.
Posiada wiedzę dotyczącą poszczególnych problemów
i zagadnień dotyczących kobiety na subkontynencie
indyjskim.

SNI_K1_W04,
SNI_K1_W06

esej

SNI_K1_U02, SNI_K1_U04

esej

SNI_K1_K01, SNI_K1_K02

esej

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Umie scharakteryzować i analizować procesy
i zjawiska związane z działalnością kobiet Potraﬁ
powiązać problematykę dotyczącą kobiet z kwestiami
społeczno-politycznymi, religijnymi etc.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Rozwija swoją wiedzę dotyczącą społeczeństwa
indyjskiego i innych krajów Azji Pd, ze szczególnym
uwzględnieniem pozycji kobiety i relacji między
płciami.

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

Przygotowanie prac pisemnych

60

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.

- przegląd problemów dotyczących życia kobiety w społeczeństwie (Indie,
Pakistan, Bangladesz, Nepal)
- status kobiety w kontekście kasty, religii, sytuacji ekonomicznej
- wizerunek kobiety w starożytności i średniowieczu i jego funkcjonowanie we
współczesności
- ruch kobiecy w ujęciu historycznym oraz współcześnie
- feminizm, ekofeminizm, gender
- zagadnienia płci, cielesności, niezależności
- zagrożenia i kwestia bezpieczeństwa
- dyskryminacji płciowa
- polityka rodzinna, aborcje dziewczynek
- obecność (nieobecność?) kobiet w kulturze (sztuce, literaturze)

W1, U1, K1

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

Sylabusy

Formy zaliczenia
esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
lektura zadanych tekstów i oddanie streszczeń (wg wzoru: 3 pytania
problemowe do dyskusji i 5 najważniejszych tez tekstu po ich lekturze) na bieżących zajęciach
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Konﬂikty i ich rozwiązywanie na Bliskim i Dalekim Wschodzie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Indiami i Azją Południową

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNIS.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.

SNI_K1_W01,
SNI_K1_W02

zaliczenie pisemne
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W2

Student zna i rozumie charakterystykę współczesnych
konﬂiktów zbrojnych.

SNI_K1_W02,
SNI_K1_W03

zaliczenie pisemne

W3

Student zna i rozumie pojęcie negocjacji i mediacji
międzynarodowych.

SNI_K1_W04,
SNI_K1_W06

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Analiza konﬂiktów

SNI_K1_U01,
SNI_K1_U02, SNI_K1_U04

zaliczenie ustne

U2

Analiza polityki zagranicznej.

SNI_K1_U01,
SNI_K1_U02, SNI_K1_U04

zaliczenie ustne

U3

Analiza zachowań negocjacyjnych.

SNI_K1_U01,
SNI_K1_U02, SNI_K1_U04

zaliczenie ustne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Umiejętność analizy polityki zagranicznej i konﬂiktów
zbrojnych.

SNI_K1_K01, SNI_K1_K02,
SNI_K1_K03

zaliczenie ustne

K2

Znajomość warsztatu negocjacyjnego.

SNI_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:
seminarium, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne, zaliczenie ustne

Warunki zaliczenia przedmiotu
Esej lub prezentacja.
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Konﬂikty religijne i społeczne na subkontynencie indyjskim
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Indiami i Azją Południową

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNIS.13F0.5cc2edb9053f9.22

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 przekazanie wiedzy na temat konﬂiktów religijnych i społecznych na subkontynencie
indyjskim (Indie, Pakistan, Bangladesz, Nepal, Sri Lanka), z uwzględnieniem ich międzynarodowego
i wewnątrzpaństwowego wymiaru.

C2

Wykład ma na celu analizę i interpretację podłoża, dynamiki rozwoju i oddziaływania konﬂiktów, a w efekcie sproblematyzowanie mechanizmów funkcjonowania nowoczesnych społeczeństw w Azji Południowej.

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 ogólną wiedzę o rodzajach konﬂiktów
w krajach subkontynentu indyjskiego.

SNI_K1_W06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja

W2

Student/ka posiada wiedzę dotyczącą poszczególnych
konﬂiktów, ich genezy, uwarunkowań oraz
oddziaływań na sytuację w danym kraju i/czy
w perspektywie międzynarodowej.

SNI_K1_W06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student/ka potraﬁ interpretować zjawiska
o charakterze konﬂiktowym i wskazać ich
uwarunkowanie: religijne, językowe, polityczne etc.

SNI_K1_U05

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja

U2

Student/ka zdobędzie umiejętność samodzielnego
formułowania wniosków i prezentowania wyników
pracy własnej lub grupowej.

SNI_K1_U05

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja

SNI_K1_K03

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student/ka dostrzega i rozumie znaczenie konﬂiktów
dla bezpieczeństwa państwowego, regionalnego,
globalnego.

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 zajęć

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Tematyka kursu skoncentrowana będzie wokół naj(po)ważniejszych konﬂiktów
religijnych i społecznych, mających bezpośredni wpływ na kwestie
bezpieczeństwa regionalnego oraz globalnego. Wykład dotyczyć będzie bieżącej
sytuacji społeczno-politycznej w wybranych krajach Azji Południowej (gł.
subkontynentu indyjskiego) po 1947 r.
Omówione zostaną najważniejsze konﬂikty o podłożu religijnym i/lub społecznym,
m.in.
- hindusko-muzułmański konﬂikt komunalny w Indiach
- indyjsko-pakistański konﬂikt o Kaszmir
- sytuacja mniejszości religijnych w Pakistanie
- Sri Lanka i Tamilskie Tygrysy
- działalność maoistów, dakoitów
- tendencje separatystyczne sikhów
- konﬂikt w stanach północno-wschodnich ("Siedem Sióstr")
- konﬂikty w Nepalu i Bangladeszu

1.

W1, W2, U1, U2, K1

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

konwersatorium

Formy zaliczenia

zaliczenie pisemne, zaliczenie na
ocenę, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
- aktywne uczestnictwo w zajęciach - dopuszczalne 2
nieobecności - lektura tekstów i ich opracowanie pisemne
(streszczenie) - test pisemny lub samodzielne
przygotowanie prezentacji i przedstawienie jej na
zajęciach

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność obowiązkowa

Sylabusy
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Korea Południowa - aspekty współczesnej historii
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Indiami i Azją Południową

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNIS.13F0.5cd42d281398a.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 wydarzeniami w historii Korei Południowej od momentu jej powstania
do końca XX w. z uwzględnieniem zarówno problemów wewnętrznych jak i polityki zagranicznej.

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 wydarzenia z historii Korei
Południowej.

SNI_K1_W05

zaliczenie na ocenę
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W2

Student rozumie wpływ polityki amerykańskiej
na dzieje Korei Południowej.

SNI_K1_W05

zaliczenie na ocenę

W3

Student rozumie znaczenie Korei Południowej w grze
politycznej prowadzonej przez mocarstwa i jej
sąsiadów w epoce Zimnej Wojny oraz współcześnie.

SNI_K1_W05

zaliczenie na ocenę

SNI_K1_U05, SNI_K1_U06

zaliczenie na ocenę

SNI_K1_K01, SNI_K1_K05

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student wyciąga wnioski z wydarzeń przeszłych dla
analizy współczesnej polityki prowadzonej przez
Republikę Korei

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do pogłębionych studiów nad
problemami dotyczącymi Korei Południowej i jej relacji
z głównymi partnerami zagranicznymi.

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 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.

geneza podziału Półwyspu Koreańskiego i powstania 2 państw koreańskich

W1

2.

wojna koreańska i jej skutki

W2

3.

wpływ Stanów Zjednoczonych na politykę koreańską w pierwszych latach po
zakończeniu wojny koreańskiej

W2

4.

okres rządów prezydenta Syngmana Rhee

W1

5.

zamach stanu gen. Park Chung-hee i jego skutki

W1

6.

znaczenie wojny wietnamskiej dla dziejów Korei Południowej

W3

7.

polityka wewnętrzna i zagraniczna Korei Południowej pod rządami gen. Park
Chung-hee

W1

Sylabusy
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8.

polityka Korei Południowej względem Korei Północnej

W1

9.

Republika Korei pod rządami prezydentów Chun Doo-hwan i Roh Tae-woo

W1

10.

południowokoreański „cud gospodarczy”

W1

11.

południowokoreańska „Nordpolitik”

W3

12.

przemiany ustrojowe przełomu lat 80. i 90.

W1, W3

13.

emigranci koreańscy w Stanach Zjednoczonych

W1, W2, U1, K1

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

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Zaliczenie egzaminu (minimum 60% punktów, można uzyskać dodatkowe
zaliczenie na ocenę punkty za aktywność na zajęciach); obecność na zajęciach (dopuszczalna
jest 1 nieusprawiedliwiona nieobecność)
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Korea Południowa w stosunkach międzynarodowych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Indiami i Azją Południową

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNIS.13F0.6048b78ba9d00.22

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 zna i rozumie pozycję Korei Południowej na arenie międzynarodowej. Umie wskazać najważniejsze
czynniki mające wpływ na tę pozycję, a także wskazać możliwe scenariusze jej zmiany w przyszłości.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Student/ka zna i rozumie najważniejsze teorie
związane ze stosunkami międzynarodowymi.

SNI_K1_W06

zaliczenie na ocenę,
projekt
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W2

Student/ka zna i rozumie uwarunkowania Korei
Południowej na arenie międzynarodowej wynikające
z jej historii oraz czynników kulturowych.

SNI_K1_W06

zaliczenie na ocenę,
projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student/ka potraﬁ odnieść teorię stosunków
międzynarodowych do sytuacji Korei Południowej.

SNI_K1_U06

zaliczenie na ocenę,
projekt

U2

Student/ka potraﬁ wskazać najważniejsze czynniki
wpływające na pozycję Korei Południowej na arenie
międzynarodowej, a także ocenić skalę ich wpływu.

SNI_K1_U06

zaliczenie na ocenę,
projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student/ka jest gotowy/a do dalszego pogłębiania
swojej wiedzy dotyczącej Korei Południowej
w stosunkach międzynarodowych.

SNI_K1_K05

zaliczenie na ocenę,
projekt

K2

Student/ka jest gotowy/a do działania w sposób
przedsiębiorczy spełniając rolę moderatora, animatora
i konsultanta we współpracy międzynarodowej.

SNI_K1_K05

zaliczenie na ocenę,
projekt

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

20

przygotowanie projektu

20

przygotowanie eseju

25

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

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
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1. Podstawowe teorie stosunków międzynarodowych
2. Działania Republiki Korei a teorie stosunków międzynarodowych
3. „Twarda siła” Korei Południowej
1.

4. „Miękka siła” Korei Południowej

W1, W2, U1, U2, K1, K2

5. Korea Południowa a potencjał sharp power
6. Korea Południowa jako państwo średniego rzędu
7. Weak power mentality i bandwagoning

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

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Część wykładowa - zaliczenie pisemne na ocenę, część
zaliczenie na ocenę, projekt warsztatowo-konwersatoryjna – przygotowanie projektu
grupowego.
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Korea Północna - aspekty współczesnej historii
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Indiami i Azją Południową

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNIS.13F0.5cd42d2a2f06f.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 wydarzeniami w historii Korei Północnej od momentu jej powstania
do początków XXI w. z uwzględnieniem zarówno problemów wewnętrznych jak i polityki zagranicznej.

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 na temat
najważniejszych wydarzeń z historii Korei Północnej.

SNI_K1_W02

zaliczenie na ocenę
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W2

Student rozumie wpływ czynników ideologicznych
na politykę wewnętrzną i zewnętrzną Korei Północnej.

SNI_K1_W02

zaliczenie na ocenę

W3

Student rozumie znaczenie Korei Północnej w grze
politycznej prowadzonej przez mocarstwa i jej
sąsiadów w epoce Zimnej Wojny oraz współcześnie.

SNI_K1_W02

zaliczenie na ocenę

SNI_K1_U05, SNI_K1_U06

zaliczenie na ocenę

SNI_K1_K01, SNI_K1_K05

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ wyciągać wnioski z wydarzeń
przeszłych dla analizy współczesnej polityki
prowadzonej przez reżim północnokoreański.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do prowadzenia pogłębionych
studiów nad współczesnymi problemami Korei
Północnej.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do ćwiczeń

30

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

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

geneza podziału Półwyspu Koreańskiego i powstania 2 państw koreańskich

W1

2.

wojna koreańska i jej skutki

W3

3.

odbudowa zniszczonej Korei Północnej przy udziale innych państw
komunistycznych w tym PRL

W3

4.

znaczenie i rola Komisji Nadzorczej Państw Neutralnych oraz Komisji
Repatriacyjnej Państw Neutralnych w Korei.

W1

5.

ideologia Juche i jej wpływ na politykę wewnętrzną i zagraniczną Korei Północnej

W2

6.

zaangażowanie Korei Północnej we współpracę z państwami Trzeciego Świata

W2

7.

próby zbrojnego zjednoczenia Półwyspu Koreańskiego (tzw. druga wojna
koreańska)

W1

8.

współpraca amerykańskiej radykalnej lewicy z Koreą Północną

W2

Sylabusy
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9.

Stanowisko Korei Północnej względem igrzysk olimpijskich w Seulu

W1

10.

- Korea Północna wobec zakończenia Zimnej Wojny

W3, U1, K1

11.

- Klęska głodu w Korei Północnej w latach 90. i jej skutki

W2

12.

- charakter stosunków Polski z państwami koreańskimi w XXI wieku

W1

13.

Epoka Kim Jong-ila

W1

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

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Zaliczenie egzaminu (minimum 60% punktów - możliwość uzyskania
zaliczenie na ocenę dodatkowych punktów za aktywność na zajęciach); obecność na
zajęciach (dopuszczalna jest 1 nieobecność nieusprawiedliwiona)
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Krytyczna analiza dyskursu jako metoda badawcza
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Indiami i Azją Południową

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNIS.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.

SNI_K1_W01,
SNI_K1_W05

projekt, prezentacja

W2

Student potraﬁ skutecznie dobrać metodę badawczą
w celu rozwiązywania postawionych problemów.

SNI_K1_W06

projekt, prezentacja

W3

Student potraﬁ zaplanować badania w zakresie
zagadnień dotyczącym krajów Azji z wykorzystanie
krytycznej analizy dyskursu.

SNI_K1_W05,
SNI_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.

SNI_K1_U02, SNI_K1_U03

projekt, prezentacja

U2

Student posiada umiejętność formułować własne
opinie odnośnie zjawisk zachodzących w Azji
i dobierać krytycznie dane i metody analizy.

SNI_K1_U02, SNI_K1_U03

projekt, prezentacja

SNI_K1_K02, SNI_K1_K03

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 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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Kultura kulinarna Dalekiego Wschodu
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Indiami i Azją Południową

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNIS.13F0.5cc2edba68fe4.22

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

Wyjaśnienie czym jest kultura kulinarna, w jaki sposób powiązana jest z warunkami życia i jaki daje wgląd
w strukturę społeczną

C2

Ukazanie specyﬁki kultury kulinarnej Chin, jej ciągłości i zmienności w kontekście historycznym

C3

Ukazanie jak na przykładzie kultury kulinarnej można dostrzec procesy zmiany kulturowej, akulturacji, globalizacji
i glokalizacji

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

Podstawowe metody analizy i interpretacji różnych
wytworów kultury społeczeństw azjatyckich

SNI_K1_W01

zaliczenie pisemne, esej

W2

Kompleksową naturę dziedzictwa kulturowego Azji,
we wszystkich jego wytworach

SNI_K1_W06

zaliczenie pisemne, esej

W3

Powiązania nauk i dyscyplin umożliwiających studia
nad Azją

SNI_K1_W05

zaliczenie pisemne, esej

SNI_K1_U02, SNI_K1_U05

zaliczenie pisemne, esej

SNI_K1_K01, SNI_K1_K02

zaliczenie pisemne, esej

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Rozpoznać wytwory kultury azjatyckiej i interpretować
je szczególnie w oparciu o kluczowe systemy
normatywne konkretnych kultur

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Wykorzystania nabytej wiedzy do organizacji
wydarzeń z zakresu kultury kulinarnej zgodnie
z zasadami chińskiego savoir-vivre'u oraz umie
interpretować znaczenia takich wydarzeń

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

40

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

20

przygotowanie do sprawdzianu

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.

Szkic historii kuchni dalekowschodniej, ze szczególnym uwzględnieniem Chin i
rozwoju historycznego kuchni chińskiej w okresie od neolitu do czasów
współczesnych.

W2, W3

2.

Uwarunkowania naturalne oraz drogi importu produktów spożywczych,
przyprawowych i używkowych, zmiana kultury upraw (z uwzględnieniem nowych
kultywarów i zwierząt hodowlanych) i związanym z tym wzbogacaniem/ubożeniem
kuchni jako szczególnego pola kultury.

W2, W3, U1

Sylabusy
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3.

Wpływ rodzimych (taoizm i tradycyjna medycyna chińska) oraz przybyłych z
zewnątrz (buddyzm i islam) prądów religijno-ideologicznych. Wpływ kultury
zachodniej (zwł. od wieku XIX) i współczesnych mód kulinarnych oraz procesy
globalizacji kultury kulinarnej, w zakresie ogólnoświatowego eksportu („inwazja
chińszyzny”) i importu (McDonalds' w Pekinie), regionalnego (sushi bary na
Tajwanie), i sprzężonych z nimi procesów lokalizacji, tak w zakresie menu jak i roli
społecznej pełnionej przez przemysł żywieniowy.

W1, W2, W3, U1

4.

Elementarne zasady organizacji chińskiego bankietu formalnego

W1, U1, K1

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

konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Dopuszczalne trzy nieobecności w semestrze z powodów dowolnych.
Dodatkowe nieobecności wymagają dodatkowego zaliczenia; więcej
zaliczenie pisemne, esej niż 5 nieobecności powoduje automatyczne i nieodwołalne
niezaliczenie (NZAL). Obowiązkowa obecność na egzaminie lub
oddanie pracy pisemnej w terminie ustalonym.

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 Chin, Japonii i świata w stopniu
podstawowym

Sylabusy
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Kultura wizualna Indii i Pakistanu
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Indiami i Azją Południową

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNIS.13F0.5cc2edba0fce3.22

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 będzie przekazanie wiedzy dotyczącej tradycji wizualnych na subkontynencie indyjskim (Indie,
Pakistan). Tematyka kursu skoncentrowana będzie wokół pojęcia „kultury wizualnej” rozumianej jako sposób
postrzegania, widzenia i, poprzez to, rozumienia świata – zarówno poprzez twórcę owego dzieła, jak
i oglądającego/widza/uczestnika. Omówione zostaną najważniejsze tradycje i tendencje związane z szeroko
rozumianym „obrazami” – składającymi się na wiele rodzajów sztuk wizualnych, tradycyjnych i nowoczesnych,
popkulturowych. Przyjrzymy się więc obrazowaniu zarówno w malarstwie, teatrze, literaturze, jak i performansie,
graﬃti czy reklamie. Celem będzie wykształcenie umiejętności krytycznej analizy i interpretacji ważniejszych
zjawisk w sztukach wizualnych, poruszania się w obrębie najważniejszych pojęć i zjawisk dotyczących tych sztuk,
a także problematyzowania tematyki obrazu.

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

Ma ogólną wiedzę o kulturze wizualnej subkontynentu
indyjskiego

SNI_K1_W01,
SNI_K1_W06

zaliczenie pisemne, esej

W2

Posiada wiedzę dotyczącą poszczególnych kierunków,
nurtów, tendencji w sztukach wizualnych Indii
i Pakistanu

SNI_K1_W01,
SNI_K1_W02,
SNI_K1_W06

zaliczenie pisemne, esej

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Zna najważniejszych twórców
i najważniejsze/przełomowe dzieła/zjawiska

SNI_K1_U02

zaliczenie pisemne, esej

U2

Potraﬁ wskazać wartości obecne w omawianych
dziełach, umieścić je w szerszym kontekście, a także
powiązać ich problematykę z kwestiami społecznopolitycznymi, tendencjami światowymi

SNI_K1_U02, SNI_K1_U03

zaliczenie pisemne, esej

SNI_K1_K01, SNI_K1_K02

zaliczenie pisemne, esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Rozumie znaczenie wartości kultury wizualnej
w rejonie subkontynentu indyjskiego

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie eseju

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.

Omówione zostaną najważniejsze tendencje we współczesnej sztuce wizualnej,
umieszczone zarówno w szerszym kontekście (sztuki światowej, estetyki, tła
społeczno-politycznego), jak i w obrębie myśli o obrazie, sposobie patrzenia,
postrzegania.
Uwzględnione zostaną najważniejsze tendencje i nurty w sztuce współczesnej, od
malarstwa poprzez plakat ﬁlmowy i fotograﬁę aż po street art.

W1, W2, U1, U2, K1

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

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

- aktywne uczestnictwo w zajęciach (dopuszczalne 2 nieobecności) zaliczenie pisemne, esej uzyskanie minimum 60% z testu końcowego lub oceny pozytywnej z
pracy pisemnej

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność obowiązkowa

Sylabusy
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Kurs fakultatywny w języku angielskim
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Indiami i Azją Południową

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNIS.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 Południowej

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 Południowej, a także ich
oddziaływania na świat zewnętrzny

SNI_K1_W01,
SNI_K1_W02,
SNI_K1_W03,
SNI_K1_W05,
SNI_K1_W06

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

SNI_K1_U01,
SNI_K1_U02,
SNI_K1_U03,
SNI_K1_U04, SNI_K1_U06

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

SNI_K1_K01, SNI_K1_K03,
SNI_K1_K05

prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

rozumieć, analizować oraz interpretować konkretne
zjawiska i procesy społeczno-polityczne w Azji
Południowej, 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 Południowej

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

232 / 511

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 Azji Południowej. 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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Media a polityka w wybranych państwach azjatyckich
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Indiami i Azją Południową

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNIS.13F0.603e4bc14918f.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 studentom działania mechanizmów cenzury, autocenzury i wykorzystywania ich jako narzędzi
kontroli społecznej.

C2

Wprowadzenie do sytuacji mediów azjatyckich oraz kryteriów i rankingów wolności mediów.

C3

Zapoznanie studentów z powiązaniem mediów z sytuacją polityczną w wybranych państwach regionu.

C4

Uświadomienie studentom zagrożeń dla dziennikarzy, związanych z sytuacją polityczną, religijną i społeczną
w wybranych państwach azjatyckich.

C5

Przekazanie wiedzy z zakresu ograniczeń dla systemów medialnych związanych z kulturą, religią i specyﬁcznymi
cechami konkretnych społeczeństw.

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 ma podstawową wiedzę o mediach
i cywilizacji medialnej w krajach Azji Wschodniej
i Południowo-Wschodniej.

SNI_K1_W02,
SNI_K1_W03,
SNI_K1_W04,
SNI_K1_W06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

W2

Student ma wiedzę o relacjach między strukturami
azjatyckich społeczeństw, między mediami
a instytucjami politycznymi, społecznymi
i kulturowymi w Azji Wschodniej i PołudniowoWschodniej.

SNI_K1_W02,
SNI_K1_W03,
SNI_K1_W04

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

U1

Student posiada umiejętność analizowania
i interpretowania konkretnych zjawisk społecznych
związanych z funkcjonowaniem mediów, właściwych
dla danego regionu Azji.

SNI_K1_U01,
SNI_K1_U02,
SNI_K1_U03,
SNI_K1_U04, SNI_K1_U06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

U2

Student interpretuje wytwory kultury w oparciu
o kluczowe systemy normatywne konkretnych kultur
azjatyckich.

SNI_K1_U01,
SNI_K1_U02, SNI_K1_U04

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

SNI_K1_K01, SNI_K1_K02,
SNI_K1_K03, SNI_K1_K04,
SNI_K1_K05

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student posiada podstawowy zakres kompetencji
komunikacyjnych w celu animowania procesów
rozumienia, dialogu, współpracy i wymiany
międzykulturowej między społeczeństwami Wschodu
i Zachodu.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

analiza i przygotowanie danych

20

analiza źródeł historycznych

10

rozwiązywanie zadań problemowych

10

przygotowanie do testu zaliczeniowego

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.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Mechanizmy cenzury, autocenzury i wykorzystywanie ich jako narzędzi kontroli
społecznej. Sposoby ograniczania wolności słowa, monopolizacja mediów,
propaganda.

W1, W2, U1, U2, K1

2.

Sytuacja ogólna mediów azjatyckich, kryteria wolności mediów i położenie państw
azjatyckich w rankingach wolności mediów.

W1, W2, U1, U2

3.

Media w Korei Północnej jako przykład mediów komunistycznych.

W1, W2, U1, U2

4.

Sytuacja mediów państwowych w Chinach a wyzwania modernizacji i otwarcia
kraju.

W1, W2, U1, U2

5.

Funkcjonowanie Internetu w Chinach.

W1, W2, U1, U2

6.

Kwestie wolności mediów w Hongkongu w odniesieniu do działań ChRL.

W1, W2, U1, U2

7.

Powiązanie ze sferami politycznymi i ograniczanie wolności mediów w Birmie,
Wietnamie, Kambodży i Tajlandii.

W1, W2, U1, U2

8.

Zagadnienia bezpieczeństwa dziennikarzy na przykładzie Filipin, Indii i Malezji.

W1, W2, U1, U2

9.

Wyzwania etniczne i religijne dla mediów na przykładzie Indonezji i Malezji.

W1, W2, U1, U2

10.

Sfery powiązania polityki i specyﬁki kulturowej z funkcjonowaniem mediów w
Japonii.

W1, W2, U1, U2

11.

Media w Korei Południowej - powiązania z polityką i formy autocenzury.

W1, W2, U1, U2

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

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne, zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie w formie pisemnej

Wymagania wstępne i dodatkowe
Kurs obejmuje swoim zakresem tematykę związaną przede wszystkim z państwami Azji Wschodniej i PołudniowoWschodniej.
Obecność obowiązkowa.

Sylabusy
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Metody tłumaczenia japońskich komiksów manga
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Indiami i Azją Południową

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNIS.13F0.1587041287.22

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 głównym kursu jest zapoznanie studenta z metodami przekładu japońskich komiksów (manga). Cele
drugorzędne to podniesienie kompetencji językowych oraz kulturoznawczych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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U1

: Student powinien posiadać wiedzę na temat takich
dziedzin jak: charakterystyczne cechy japońskiego
komiksu manga, różnice pomiędzy standardowym
językiem japońskim a tym stosowanym w mangach,
problemy typowe dla tłumaczenia mang, metodologia
tłumaczenia mang, w tym: korzystanie z dostępnych
źródeł językowych, korekta tłumaczeń mang.

SNI_K1_U06

zaliczenie

SNI_K1_K05

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student powinien potraﬁć zastosować nabyte podczas
zajęć umiejętności tłumaczenia komiksów manga,
przygotować się pod względem merytorycznym
i językowym do wykonania tłumaczenia konkretnej
mangi, samodzielnie wykonać tłumaczenie mangi,
wykonać korektę tłumaczenia oraz nałożyć poprawki
zaproponowane przez korektę.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie projektu

60

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.

Przedmiot ma na celu zaznajomienie studentów z metodologią tłumaczenia
japońskich komiksów manga. Manga jest jednym z najbardziej
rozpowszechnionych obecnie wytworów popkultury japońskiej, w związku z czym
również w Polsce rośnie zapotrzebowanie na osoby potraﬁące odpowiednio
przełożyć ten rodzaj publikacji. Mangi charakteryzują się specyﬁcznym językiem i
konstrukcją fabularną, co odróżnia je od standardowych tekstów, z jakimi tłumacz
języka japońskiego spotyka się na co dzień.
Podczas trwania zajęć studenci dowiedzą się, jak powinien przebiegać proces
tłumaczenia mangi oraz jak planować tłumaczenie pod względem stylistyki i
terminologii. W kolejnym etapie podczas zajęć wykonane zostanie przykładowe
tłumaczenie fragmentu mangi, następnie zaś studenci zostaną podzieleni na
grupy, by w nich opracować przekład zadanego fragmentu wybranego tytułu.
Następnie studenci zostaną zaznajomieni z przebiegiem procesu korekty
tłumaczenia, po czym w tych samych grupach wykonają zadanie polegające na
korekcie przekładu wykonanego przez inną grupę. W ostatnim etapie trwania
zajęć uczestnicy nauczą się, jak krytycznie oceniać korektę, jak nakładać
poprawki i jak przygotować ostateczną wersję przekładu.

U1, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
ćwiczenia przedmiotowe, dyskusja, wykład konwersatoryjny, wykład konwencjonalny, burza mózgów, metoda projektów,
analiza tekstów
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia kursu jest : Formy oceny pracy studenta: •
egzaminy semestralne - praktyczne • projekty i ćwiczenia praktyczne •
ocenianie ciągłe Czas oceny pracy studenta: • ocena aktywności podczas
zajęć • ocena ćwiczeń praktycznych wykonywanych podczas zajęć •
egzaminy semestralne – praktyczne; wykonanie ćwiczeń praktycznych w
oparciu o przerobiony materiał

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka japońskiego na poziomie odpowiadającym dwum latom nauki.
Obecność: obowiązkowa (dozwolone dwie nieobecności nieusprawiedliwione).

Sylabusy
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Miecz i łuk. Rozważania o rycerzach oraz rycerskości Europy Zachodniej
i Japonii.
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Indiami i Azją Południową

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNIS.13F0.5cd42d1ed0f53.22

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 poszerzenie wiadomości studentów z zakresu szeroko rozumianej sztuki wojennej oraz wartości
wyznawanych przez ludzi wojny dwóch znanych kręgów kulturowych - Europy Zachodniej i Japonii

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 uzyskuje podstawową wiedzę o historii
rycerzy europejskich i japońskich samurajów oraz
potraﬁ wymienić najważniejsze dla danych kultur
rodzaje uzbrojenia, organizację wojskową i stosowaną
taktykę. Ma świadomość złożonego
i wieloaspektowego charakteru kultury militarnej
w danych kulturach, potraﬁ analizować wpływ
czynników, które miały charakter formatywny dla
ukształtowania się konkretnych tradycji wojskowych
w poszczególnych rejonach świata. Posiada
podstawową wiedzę o zasadach etycznych, które
promowano wśród ludzi wojny w Europie Zachodniej
i Japonii. Ma wiedzę o procesach zmiany tych
systemów wartości oraz przemianach związanych
z miejscem ludzi wojny w strukturze społecznej
zbiorowości, do których należeli.

SNI_K1_W03,
SNI_K1_W04,
SNI_K1_W06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

SNI_K1_U01,
SNI_K1_U02, SNI_K1_U04

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

SNI_K1_K01, SNI_K1_K02

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ analizować zjawiska kulturowe
i społeczne specyﬁczne dla wojowników
z poszczególnych kultur. Ma kompetencje
umożliwiające rozpoznanie wpływów sztuk walki
i tradycji wojskowych omówionych krajów
na współczesną kulturę i kulturę popularną. Jest
w stanie wizualnie rozróżniać rycerzy i samurajów.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów wykorzystać wiedzę teoretyczną
do samodzielnej analizy wybranych zjawisk
kulturowych związanych ze sztuką wojenną Japonii
i Europy. Potraﬁ wymienić najważniejsze cechy
różnicujące wojowników Azji od ludzi wojny z krajów
Europy.

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do egzaminu

45

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

44

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 przedstawiona zostanie historia europejskiego rycerstwa oraz
japońskich samurajów z uwzględnieniem tradycji wojennych poprzedzających je
kultur. Zaprezentowane zostanie uzbrojenie, wygląd, styl życia oraz sposoby walki
rycerzy i samurajów. Ponadto omówione zostaną kwestie ethosu oraz podejście do
zjawiska wojny w tych dwu kulturach. Celem zajęć jest poszerzenie wiadomości
studentów z zakresu szeroko rozumianej sztuki wojennej oraz wartości
wyznawanych przez ludzi wojny.
Zagadnienia:
1. Sztuka wojenna w Europie – starożytność i wczesne średniowiecze
2. Narodziny rycerstwa
3. Uzbrojenie rycerstwa
4. Metody walki w średniowiecznej Europie

1.

W1, U1, K1
5. Sztuka oblężnicza i zamki Europy
6. Rycerskość
7. Sztuka wojenna w Azji – starożytne Chiny
8. Narodziny samurajów
9. Uzbrojenie samurajów
10. Metody walki w średniowiecznej Japonii
11. Bushidō
12. Kobiety-wojowniczki
13. Wojownicy we współczesnej kulturze popularnej

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, Prezentacja artefaktów
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne, zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Egzamin pisemny

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak. Obecność na zajęciach nie jest wymagana, choć jest zalecana.

Sylabusy
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Migracje - problematyka Azji Południowej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Indiami i Azją Południową

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNIS.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 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 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.

SNI_K1_W06

zaliczenie na ocenę

SNI_K1_U06

zaliczenie na ocenę

SNI_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
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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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Mniejszości narodowe i grupy etniczne Chin
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Indiami i Azją Południową

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNIS.13F0.603e4dba1bf44.22

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

Zaznajomienie studentów z historią pochodzenia mniejszości we współczesnych Chinach i ich miejsca w koncepcji
świata w Chinach tradycyjnych

C2

Objaśnienie problemów jakie wiążą się z oﬁcjalną klasyﬁkacją mniejszości chińskich i tzw. zjawiskiem
"minzuizacji"

C3

Zaznajomienie studentów z obecną sytuacją językową, polityczną, religijna, edukacyjną itp. mniejszości w ChRL

C4

Ukazanie na przykładach zróżnicowania etnicznego w Chinach i specyﬁki tego zróżnicowania w różnych
pogranicznych obszarach tego kraju

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 rozumie pochodzenie dzisiejszych 55
mniejszości chińskich, pojmuje złożoność sytuacji
językowej i religijnej w Chinach, zdaje sobie sprawę
z charakteru relacji między państwem chińskim
a mniejszościami, wie jakie czynniki (w szczególności
historyczne i międzynarodowe) wpływają
na kształtowanie się polityki chińskiej wobec
mniejszości

SNI_K1_W03,
SNI_K1_W05,
SNI_K1_W06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

SNI_K1_U03,
SNI_K1_U05, SNI_K1_U06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

SNI_K1_K01, SNI_K1_K02,
SNI_K1_K05

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ rozróżnić między grupą etniczną
a "shaoshu minzu", analizować teksty opisujące
mniejszości ze szczególnym uwzględnieniem
oﬁcjalnego dyskursu ChRL; poddawać je
merytorycznej krytyce; potraﬁ wskazać i objaśnić
źródła konﬂiktów etnicznych w Chinach

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów do nawiązania dialogu
międzykulturowego z przedstawicielami mniejszości
chińskich, oraz organizacji zajmujących się ochroną
mniejszości na forum międzynarodowym, potraﬁ
dostrzec możliwe problemy i starać się je rozwiązać,
w szczególności przez doskonalenie własnych
umiejętności analizy sytuacji i wytworów kulturowych

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do ćwiczeń

20

przygotowanie do egzaminu

20

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1. Co to jest "mniejszość narodowa" kontekście chińskim? Deﬁnicje pojęć:
mniejszość, grupa etniczna, minzu, shaoshu minzu, zhonghua, zhonguoren itp.
2. Pochodzenie mniejszości w Chinach. Historia kontaktów z obcymi. Określenie
większości/mniejszości w Chinach.
3. Projekty cywilizacyjne w Chinach: asymilacja i akulturacja. Pojęcie "projektu
cywilizacyjnego" i związnego z nim układu "centrum-peryferie"; konfucjański i
komunistyczny projekt cywilizacyjny.
4. Polityka Chin imperialnych wobec mniejszości. Przejście od imperium do
państwa narodowego i tego konsekwencje.
5. Projekt identyﬁkacji mniejszości. Skąd wzięła się "magiczna liczba" 55
mniejszości" Stna chińskich badań nad mniejszościami.
6. Sytuacja językowa w Chinach. Polityka językowa. Grupy językowe w Chinach;
język oﬁacjalny a języki mniejszości. Szkolnictwo mniejszości.

1.

W1, U1, K1

7. Religie mniejszości. Hui jako mniejszość religijna. Mniejszościowa polityka
religijna jako warinat ogólnochińskiej polityki religijnej.
8. Reprezentacja i samoreprezentacja mniejszości. Badania nad mniejszościami;
tożsamość mniejszości – przejście od tożsamości etnicznej do tożsamości opartej
na minzu.
9. Prawa polityczne mniejszości. Współczesna politycka Republiki Chińskiej i
Chińskiej Republiki Ludowej wobec mniejszości.
10. Problemy mniejszości Zagrożenia dla bytu biologicznego i kulturowego
mniejszości narodowych. Konskekwencje rozwoju ekonomicznego i nowej
państwowości.
11. Omówienie grup mniejszościowych regionami: północny-wschód, Xinjiang,
Tybet, południowy-zachód

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

konwersatorium

Formy zaliczenia

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

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. Napisanie
pisemnego zaliczenia na ocenę w postaci odpowiedzi na
pytania otwarte lub zamknięte.

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 i geograﬁ Chin i krajów sąsiadujących
w stopniu podstawowym

Sylabusy
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Morski jedwabny szlak w perspektywie historycznej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Indiami i Azją Południową

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNIS.13F0.60472b13d6bf5.22

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 podstawowymi wiadomościami na temat sztuki żeglarskiej i historii
żeglugi oraz związek tejże z rozwojem gospodarczym, prestiżem i władzą

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 wyniku przeprowadzonych zajęć student uzyskuje
podstawową wiedzę o akwenach oceanicznych
i niebezpieczeństwach żeglugi pełnomorskiej oraz
potraﬁ prześledzić najważniejsze zmiany
konstrukcyjne w jednostkach pływających i metodach
nawigacji stosowanych przez żeglarzy Europy i Azji

SNI_K1_W03,
SNI_K1_W04,
SNI_K1_W06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

SNI_K1_U01, SNI_K1_U04

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Ma umiejętność analizowania zjawisk kulturowych
i społecznych specyﬁcznych dla kultur morskich
poszczególnych krajów, ma kompetencje
SNI_K1_K01, SNI_K1_K02
umożliwiające rozpoznanie wpływów europejskich
na żeglugę innych kręgów kulturowych i jest w stanie
wizualnie rozróżniać najważniejsze jednostki plywające
Europy i Azji.

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ analizować czynniki, które miały
charakter formatywny dla konkretnych tradycji
morskich w poszczególnych rejonach świata

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

uczestnictwo w egzaminie

1

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

30

poznanie terminologii obcojęzycznej

5

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

24

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 przedstawiony zostanie zarys rozwoju żeglugi pełnomorskiej od
czasów antycznych do współczesności, gdy wraz z rozwojem możliwości
żeglugowych jednostek pływających i poszerzaniem wiedzy żeglarskiej rosły
dystanse pokonywane przez ludzi morza, a obok handlu kwitło piractwo. Celem
zajęć jest poszerzenie wiedzy studentów z zakresu szeroko rozumianej sztuki
żeglarskiej i zwrócenie uwagi na związek podróży morskich z rozwojem
gospodarczym, prestiżem i władzą. Szczególna uwaga poświęcona zostanie
krajom Europy i Azji.
Zagadnienia:

1.

1.

Niebezpieczeństwa żeglugi pełnomorskiej

2.

Rozwój jednostek pływających

3.

Żeglarze czasów antycznych

4.

Chińskie wynalazki

5.

Europejczycy odkrywają świat

6.

Żądza towarów rzadkich

7.

Korsarze i piraci

8.

Żeglarze Pacyﬁku

9.

Złota era żaglowców

10.

Potęga ognia i stali

W1, U1, K1

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

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne, zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
egzamin pisemny

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak. Obecność na zajęciach nie jest wymagana, choć jest zalecana.

Sylabusy
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Motywy indyjskie w kulturze koreańskiej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Indiami i Azją Południową

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNIS.13F0.5ce405779dde3.22

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 obecnością motywów i wątków indyjskich w kulturze koreańskiej (na
wybranych przykładach), a także przekazanie słuchaczom wiedzy z zakresu indyjsko-koreańskich kontaktów
kulturowych i uświadomienie słuchaczom tak różnic, jak i podobieństw pomiędzy dwiema azjatyckimi
cywilizacjami.

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 świadomość kompleksowej natury
dziedzictwa kulturowego Azji Południowej,
we wszystkich jego wytworach.

SNI_K1_W05

esej, prezentacja

W2

student zna epoki rozwoju historycznego, istotne
zdarzenia i zabytki oraz charakterystykę ﬁzycznogeograﬁczną regionów.

SNI_K1_W04,
SNI_K1_W05

esej, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

rozpoznać wytwory kultury azjatyckiej i interpretuje je
szczególnie w oparciu o kluczowe systemy
normatywne konkretnych kultur.

SNI_K1_U02,
SNI_K1_U04, SNI_K1_U05

esej, prezentacja

U2

komunikatywnie przekazać swoją wiedzę słuchaczom,
wykazuje samodzielność myślenia, potraﬁ zachęcić
do pogłębiania wiedzy dotyczącej prezentowanego
zagadnienia.

SNI_K1_U02,
SNI_K1_U04, SNI_K1_U05

esej, prezentacja

SNI_K1_K04

esej, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

student jest przygotowany do samodzielnego
wyszukiwania, krytycznej oceny, analizowania
i wykorzystania informacji płynącej z różnych źródeł,
a także ich prezentowania na szerszym forum.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

20

przygotowanie projektu

60

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.

Zakres tematyczny kursu:
- uwarunkowania i cechy specyﬁczne kultury indyjskiej
- uwarunkowania i cechy specyﬁczne kultury koreańskiej
- indyjsko-koreańskie kontakty kulturowe
- znaki i symbole o rodowodzie indyjskim obecne w kulturze koreańskiej
- wpływy indyjskie w architekturze, rzeźbie i malarstwie koreańskim
- świadomość obecności motywów indyjskich w społeczeństwie koreańskim
- motywy indyjskie w koreańskiej sztuce współczesnej i kulturze popularnej

W1, W2, U1, U2, K1

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

Formy zaliczenia
esej, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Uczestnictwo w wykładach, aktywny udział w dyskusjach, przygotowanie
prezentacji lub/i pracy pisemnej. Ocena końcowa wyliczana na podstawie
średniej.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawowa znajomość cywilizacji indyjskiej; konieczność aktywnego udziału w zajęciach

Sylabusy
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Nacjonalizmy a integracja w regionie ASEAN
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Indiami i Azją Południową

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNIS.13F0.6040f2347e1ba.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 procesami integracyjnymi w państwach Azji Południowo-Wschodniej z uwzględnieniem
specyﬁki tych państw.

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 procesy integracyjne
zachodzące w państwach Azji Południowo-Wschodniej

SNI_K1_W06

esej, prezentacja
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W2

Student zna i rozumie strukturę organizacji ASEAN.

SNI_K1_W06

esej, prezentacja

W3

Student zna i rozumiemy wymiar historyczny,
gospodarczy i polityczny procesów integracyjnych
w państwach Azji Południowo-Wschodniej.

SNI_K1_W06

esej, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ zidentyﬁkować działania integracyjne
w polityce państw Azji Południowo-Wschodniej.

SNI_K1_U01,
SNI_K1_U02, SNI_K1_U04

esej, prezentacja

U2

Student potraﬁ ocenić procesy integracyjne
zachodzące w wymiarze gospodarczym i politycznym
w państwach Azji Południowo-Wschodniej.

SNI_K1_U01,
SNI_K1_U02, SNI_K1_U04

esej, prezentacja

SNI_K1_K01, SNI_K1_K03,
SNI_K1_K04

esej, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do analizy relacji zachodzących
pomiędzy państwami Azji Południowo-Wschodniej
w zakresie zachodzących procesów integracyjnych.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie eseju

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1. Nacjonalizmy a integracja w regionie ASEAN:
Blok: wymiar historyczno-ustrojowy
Musi za każdym razem dawać wiele do myślenia obserwacja, że określone
zjawiska bądź procesy społeczne, polityczne i gospodarcze mają miejsce
niezależnie od szerokości geograﬁcznej i/lub historycznie ukształtowanej
przynależności kulturowej. Takim przypadkiem jest tu bezsprzecznie
występowanie w różnych częściach świata zarówno nacjonalizmu jak i
integrowania się państw. Konieczne jest jednak zarazem i takie jeszcze inne
wskazanie, że aczkolwiek oba wymienione fenomeny polityczne nie przedstawiają
sobą typowej antynomii epistemicznej, to jednak pozostając w ścisłym związku
przyczynowo-skutkowym przedstawiają dwa przeciwstawne ustrojowo modele
realizowania przez państwa ich wytyczonych celów.

1.

W1, W2, W3, U1, U2, K1

2. Nacjonalizmy a integracja w regionie ASEAN:
Blok: wymiar gospodarczy
Uchodzi za fakt bezsporny w literaturze przedmiotu, że u podłoża zrzeszania się
państw w epoce nowożytnej leży postępujący proces globalizacji. Jej wymiar
ekonomiczny udowadnia bowiem, że forsowanie polityki autarkii gospodarczej w
danym państwie przynosi obecnie tylko ten jeden skutek, iż prowadzi do
poważnego osłabienia państwa, a w dalszej konsekwencji do zubożenia
społeczeństwa. Tymczasem integracja gospodarcza w odniesieniu do
integrujących się państw potwierdza z kolei słuszność prawa ﬁzyki, które tutaj
traktujemy jako pars pro toto wyjaśnienia analizowanego procesu, tego
mianowicie, że w naczyniach połączonych ciecz utrzymuje się na tym samym
poziomie.

2.

W1, W2, W3, U1, U2, K1

Nacjonalizmy a integracja w regionie ASEAN:
Blok: wymiar społeczno-polityczny
Drugą stronę medalu ekonomicznych wysiłków integracyjnych stanowi ich odbiór
w świadomości społecznej i przestrzeni publicznej. Już to jako proste
odwzorowanie wzrostu gospodarczego, a więc odnotowanie spadku bezrobocia
bądź występowania niskiej inﬂacji w indeksach oceny zadowolenia społecznego;
już to jednak jako zmiany o charakterze socjologicznym, a więc dotyczące postaw
i zachowania się społeczeństwa w zakresie tytułowych przeobrażeń, a które mogą
się odznaczać albo wzrostem postaw nacjonalistycznych, albo przybraniem na sile
otwartości społeczeństwa. Aczkolwiek nie są to w tym przypadku jedyne reakcje
społeczne, pozostają one jednak wysoce charakterystyczne dla związanych z nimi
przekształceń politycznych. Trudno bowiem o lepszy, bardziej wyraźny probierz
wpływu tych zmian na życie społeczne, aniżeli według wskaźników przykładowo
wolności słowa, niezależności mediów, wolności religii, zgromadzeń i manifestacji,
czy też trwałości funkcjonowania systemu wielopartyjnego.

3.

W1, W2, W3, U1, U2, K1

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

Sylabusy

Formy zaliczenia
esej, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
esej prezentacja
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Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Non-verbal message in the political activity of women in China and India
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Indiami i Azją Południową

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNIS.13F0.62050242d5dca.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

Celem jest zapoznanie studentów z wybranymi sposobami komunikacji pozawerbalnej, obecnymi w działalności
politycznej kobiet w Chinach i Indiach.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Ma wiedzę na temat komunikacji pozawerbalnej
w Chinach i Indiach.

SNI_K1_W02,
SNI_K1_W05,
SNI_K1_W06

zaliczenie pisemne
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W2

Zna symbolikę kolorów i motywów z terenu Chin
i Indii.

SNI_K1_W01,
SNI_K1_W04,
SNI_K1_W06

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Potraﬁ rozpoznać i nazwać podstawowe rodzaje
tradycyjnego ubioru na terenie Chin i Indii.

SNI_K1_U01,
SNI_K1_U05, SNI_K1_U06

zaliczenie pisemne

U2

Potraﬁ umieścić zdobyte informacje w szerszym
kontekście przemian społecznych i politycznych.

SNI_K1_U02,
SNI_K1_U05, SNI_K1_U06

zaliczenie pisemne

SNI_K1_K01, SNI_K1_K04,
SNI_K1_K05

zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Potraﬁ wykorzystać wiedzę w praktyce analizując
problem i dokonując krytycznej analizy źródeł.

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie do egzaminu

50

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.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Cesarzowa wdowa Cixi i zmieniająca się rola fryzury liangbatou.

W1, U1, U2

2.

Song Meiling - twarz Republiki Chińskiej

W1, W2, U1, U2, K1

3.

Qipao Wang Guangmei.

W1, W2, U1, U2, K1

4.

Rewolucyjna towarzyszka Jiang Qing.

W1, W2, U1, U2, K1

5.

Wiele twarzy Song Qingling.

W1, W2, U1, U2, K1

6.

Liu Yongqing jako zagubiony symbol starych Chin.

W1, W2, U1, U2, K1

7.

Peng Liyuan - kobieta nowych Chin.

W1, W2, U1, U2, K1

8.

Indira Gandhi jako Matka India.

W1, W2, U1, U2, K1

9.

Sonia Gandhi doskonali imitację.

W1, W2, U1, U2, K1

Sylabusy
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10.

Priyanka Vadra i wizerunek wskrzeszonej tygrysicy.

W1, W2, U1, U2, K1

11.

Jayalalithaa Jayaraman - od gwizdy ﬁlmowej do polityczki.

W1, W2, U1, U2, K1

12.

Salwar kamizy Mehbooby Mufti Sayeed.

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 na podstawie egzaminu końcowego, uzyskanie
zaliczenie pisemne przynajmniej 60% z egzaminu, obecność (możliwe 2 nieobecności) i
aktywność na zajęciach.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Język angielski na poziomie B2, umożliwiający uczestnictwo w zajęciach.

Sylabusy
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Oblicza konﬂiktów zbrojnych na Dalekim Wschodzie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Indiami i Azją Południową

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNIS.13F0.5cd42cd2cb7dc.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 Dalekim
Wschodzie oraz podstawami teorii sztuki wojennej, ukazanie studentom złożoności uwarunkowań konﬂiktów
zbrojnych, kształtowanie u studentów krytycznego podejścia do bieżących przekazów medialnych i analiz,
wyrobienie umiejętności formułowania przez studenta własnych opinii na temat różnych aspektów źródeł,
przebiegu i skutków konﬂiktów zbrojnych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

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

SNI_K1_W01,
SNI_K1_W02,
SNI_K1_W03,
SNI_K1_W06

zaliczenie ustne

W2

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

SNI_K1_W01,
SNI_K1_W02,
SNI_K1_W03,
SNI_K1_W06

zaliczenie ustne

W3

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

SNI_K1_W01,
SNI_K1_W02,
SNI_K1_W03,
SNI_K1_W06

zaliczenie ustne

U1

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

SNI_K1_U01,
SNI_K1_U02,
SNI_K1_U03, SNI_K1_U04

zaliczenie ustne

U2

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

SNI_K1_U01,
SNI_K1_U02,
SNI_K1_U03, SNI_K1_U04

zaliczenie ustne

U3

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

SNI_K1_U01,
SNI_K1_U02,
SNI_K1_U03, SNI_K1_U04

zaliczenie ustne

SNI_K1_K01, SNI_K1_K02,
SNI_K1_K03

zaliczenie ustne

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

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

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

przygotowanie do egzaminu

30

Łączny nakład pracy studenta

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.

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

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza
przypadków
Rodzaj zajęć
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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Obraz społeczeństwa japońskiego w animie "Neon Genesis Evangelion"
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Indiami i Azją Południową

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNIS.13F0.6038b0bb81b16.22

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

Przeanalizowanie obrazu społeczeństwa japońskiego w anime "Neon Genesis Evangelion" (seria TV, ﬁlmy
kinowe). Seria ta wywarła ogromny wpływ na japońską popkulturę, ale i społeczeństwo, do dziś ciesząc się
statusem tworu kultowego. Twórcy w sposób kompleksowy i trafny ukazali problemy trawiące japońskie
społeczeństwo, tak w latach dziewięćdziesiątych (seria TV), jak i późniejszych (nowe ﬁlmy kinowe).
Przeanalizowanie tekstów popkultury należących do tej franczyzy pozwoli na zarysowanie obrazu społeczeństwa
japońskiego, widzianego oczyma twórców (w tym reżysera Hideakiego Anno, dla którego twórczość związana
z NGE była w pewnym sensie częścią walki ze stanami depresyjnymi).

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 problemy dotyczące
współczesnego społeczeństwa japońskiego i to, w jaki
sposób są przedstawiane w tekstach popkultury.

SNI_K1_W04

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę,
projekt

SNI_K1_K01, SNI_K1_K05

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę,
projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do analizowania obrazów
społeczeństwa japońskiego na podstawie ich
przedstawień w tekstach popkultury.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

analiza problemu

30

przygotowanie do zajęć

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
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Tematyka poruszana podczas zajęć obejmuje taka zagadnienia jak:
- Analiza poszczególnych odcinków serii TV anime "Neon Genesis Evangelion"
- Analiza ﬁlmów kinowych NGE ("End of Evangelion", "Death and Rebirth")
- Analiza nowych ﬁlmów kinowych NGE (z serii "Rebuild")
1.

- Analiza obrazów społeczeństwa japońskiego przedstawionych w poszczególnych
odsłonach serii

W1, K1

- Analiza problemów społecznych społeczeństwa japońskiego przedstawionych w
poszczególnych odsłonach serii
- Analiza strony językowej - dialogi i monologi jako sposób wyrażania siebie w
społeczeństwie
- Analiza psychologiczna i emotywna zachowań bohaterów w kontekście
społecznym

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

Formy zaliczenia
zaliczenie ustne, zaliczenie na
ocenę, projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność, aktywność podczas zajęć, wykonywanie
zadań domowych. Wykonanie projektu zaliczeniowego
(analiza wybranego problemu przedstawionego w NGE).

Wymagania wstępne i dodatkowe
znajomość języka japońskiego na poziomie średniozaawansowanym

Sylabusy

267 / 511

Od energetyki i demograﬁi po wyzwania militarne państw azjatyckich
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Indiami i Azją Południową

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNIS.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.

SNI_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.

SNI_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.

SNI_K1_U06

esej

U2

Student potraﬁ analizować i diagnozować stany
państw oraz możliwości ich rozwoju gospodarczego
i budować ich prognozy rozwojowe.

SNI_K1_U06

esej

SNI_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:
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 nad Indiami i Azją Południową

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNIS.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

271 / 511

W1

Student zna i rozumie specyﬁkę organizacji
międzynarodowych na Bliskim i Dalekim Wschodzie.

SNI_K1_W06

zaliczenie pisemne,
prezentacja

SNI_K1_U04

zaliczenie pisemne,
prezentacja

SNI_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

25

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

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
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:
analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny
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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Political Analysis and Forecasting in Asian Context
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Indiami i Azją Południową

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNIS.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

274 / 511

W1

Rozumienie władzy i wpływu w systemach
społecznych

SNI_K1_W06

zaliczenie na ocenę

W2

Rozumienie osądu i decydowania politycznego

SNI_K1_W06

zaliczenie na ocenę

SNI_K1_U06

projekt

SNI_K1_K05

zaliczenie na ocenę,
projekt

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

Przygotowywanie projektów

30

poprawa projektu

30

analiza i przygotowanie danych

30

przygotowanie do sprawdzianu

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:
analiza przypadków, wykład z prezentacją multimedialną, metoda projektów
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę, projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
Aktywna obecność na zajęciach 30%, projekt 40%, zaliczenie
pisemne 30%
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Polityka energetyczna i ekologiczna Chin
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Indiami i Azją Południową

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNIS.13F0.5cd42cfab8133.22

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 przedstawienie głównych kierunków polityki energetycznej Chin.

C2

Analiza polityki klimatyczno-środowiskowej Chin w zakresie planowania, implementacji i oceny działań.

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 i zna podstawową
terminologię z zakresu polityki i gospodarki, oraz
potraﬁ określić jej miejsce w obrębie nauk
społecznych.

SNI_K1_W01,
SNI_K1_W02

zaliczenie pisemne,
prezentacja

W2

Potraﬁ deﬁniować główne pojęcia dotyczące polityki
energetycznej i ekologicznej Chin w wymiarach.

SNI_K1_W01,
SNI_K1_W03,
SNI_K1_W04

zaliczenie pisemne,
prezentacja

W3

Ma pogłębioną wiedzą dotyczącą metod i technik
badawczych oraz narzędzi stosowanych w obszarze
bezpieczeństwa, głównie bezpieczeństwa
energetycznego i ekologicznego.

SNI_K1_W02,
SNI_K1_W03,
SNI_K1_W04,
SNI_K1_W06

zaliczenie pisemne,
prezentacja

SNI_K1_U01, SNI_K1_U06

zaliczenie pisemne,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Posiada umiejętność analizowania i prognozowania
założeń związanych z prowadzeniem polityki
energetycznej i ekologicznej przez Chiny.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Potraﬁ myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
spełniając rolę moderatora lub konsultanta w dyskusji
dotyczącej polityki energetycznej i ekologicznej.

SNI_K1_K01, SNI_K1_K05

zaliczenie pisemne,
prezentacja

K2

Potraﬁ przygotować projekt związany z problematyką
polityki energetycznej i ekologicznej.

SNI_K1_K04, SNI_K1_K05

zaliczenie pisemne,
prezentacja

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

30

przygotowanie do egzaminu

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.

Polityka a bezpieczeństwo państwa – istota i typologie, środki, metody polityki
bezpieczeństwa państwa

W1, W2, W3, U1, K1, K2

Sylabusy
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2.

Polityka energetyczna a bezpieczeństwo energetyczne – deﬁnicje, zagrożenia i
wyzwania
Polityka ekologiczna a bezpieczeństwo ekologiczne– deﬁnicje, systemy
zarządzania środowiskowego, zmiany klimatyczne a bezpieczeństwo narodowe

W1, W2, W3, U1, K1, K2

3.

Zasada zrównoważonego rozwoju w świetle polityki energetycznej i ekologicznej
państwa

W1, W2, W3, U1, K1, K2

4.

Polityka energetyczna Chin
Ramy instytucjonalno-prawne
Podmioty polityki energetycznej

W1, W2, W3, U1, K1, K2

5.

Zewnętrzny wymiar polityki energetycznej Chin, cele i środki dyplomacji
energetycznej
Bezpieczeństwo dostaw energii

W1, W2, W3, U1, K1, K2

6.

Baza surowców energetycznych
Struktura energetyczna w Chinach
Efektywność energetyczna
Projekty badawcze, rozwojowe i pokazowe

W1, W2, W3, U1, K1, K2

7.

Sektor węglowy

W1, W2, W3, U1, K1, K2

8.

Sektor naftowy
Sektor gazowy
Sektor jądrowy

W1, W2, W3, U1, K1, K2

9.

Odnawialne źródła energii

W1, W2, W3, U1, K1, K2

10.

Zależność importowa i ochrona tras przesyłu energii
Międzynarodowa współpraca w sferze energii

W1, W2, W3, U1, K1, K2

11.

Ochrona środowiska
Podstawy prawne
Zasoby przyrody a rozwój gospodarczy
Zrównoważone zarządzanie gospodarką leśną

W1, W2, W3, U1, K1, K2

Zanieczyszczenia powietrza, gleb, wód
12.

W1, W2, W3, U1, K1, K2
Społeczne i ekonomiczne koszty zanieczyszczeń środowiskowych

13.

14.

Działania na rzecz ochrony środowiska
Edukacja ekologiczna
Gospodarka odpadami
Ramy polityki energetyczno-klimatycznej w średniej i
długookresowejperspektywie

W1, W2, W3, U1, K1, K2

W1, W2, W3, U1, K1, K2

Zobowiązanie Chin do osiągnięcia neutralności węglowej w 2060 r.
Współpraca międzynarodowa Chin w zakresie środowiska
15.

Chiny wobec międzynarodowego reżimu zmianklimatu

W1, W2, W3, U1, K1, K2

Zielony Jedwabny Szlak

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, analiza przypadków

Sylabusy

279 / 511

Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z
zaliczenie pisemne, prezentacja egzaminu końcowego oraz przygotowanie prezentacji w
trakcie zajęć.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Przedmiot poddaje analizie nowe kierunki w polityce energetycznej Chin oraz cele klimatyczne i środowiskowe.

Sylabusy
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Polityka i politycy w Japonii
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Indiami i Azją Południową

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNIS.13F0.5cd42d1dc8818.22

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

Uzyskanie wiedzy na temat systemu politycznego Japonii

C2

Nabycie umiejętności w zakresie identyﬁkowania poszczególnych stopni kampanii wybroczej

C3

Uzyskanie wiedzy na temat wpływu prywatnych relacji na kariery poszczególnych polityków

C4

Uzyskanie podstawowej wiedzy na temat polityki bezpieczeństwa, polityki gospodarczej i polityki pamięci

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 systemu
politycznego Japonii

SNI_K1_W06

esej, prezentacja

W2

Student ma podstawową wiedzę na temat klanów
politycznych Japonii

SNI_K1_W06

esej, prezentacja

W3

Student posiada wiedzę na temat systemu
bezpieczeństwa Japonii

SNI_K1_W06

esej

W4

Student rozumie rolę rodzimych korporacji w systemie
politycznym Japonii

SNI_K1_W06

esej

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ analizować wybrane fragmenty ustaw
dla celów analizy polityki wewnętrznej Japonii

SNI_K1_U04, SNI_K1_U06

esej

U2

Student potraﬁ interpretować zjawiska polityczne
w Japonii

SNI_K1_U01, SNI_K1_U06

esej, prezentacja

U3

Student potraﬁ wykazać zależności między polityką
zagraniczną a polityką wewnętrzną państwa

SNI_K1_U02, SNI_K1_U06

esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do interpretacji zachowań
politycznych z uwzględnieniem specyﬁki japońskiej
polityki

SNI_K1_K03, SNI_K1_K05

esej, prezentacja

K2

Student rozumie potrzebę posiadania podstawowej
wiedzy w zakresie japońskiej polityki dla celów
pogłębiania wiedzy w dziedzinie nauk społecznych

SNI_K1_K03, SNI_K1_K05

esej, prezentacja

K3

Student jest gotów do konsultacji w dziedzinie
bezpieczeństwa i współpracy gospodarczej pomiędzy
Japonią a pozostałymi krajami regionu

SNI_K1_K03, SNI_K1_K05

esej, prezentacja

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

15

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie pracy semestralnej

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.

System polityczny Japonii - wprowadzenie

W1, K2

2.

Konstytucja Japonii jako wyznacznik parlamentarnego systemu rządów

W1, U1, K1

3.

Kampania wyborcza i system wyborczy

W1, W4, U2, K2

4.

Elity polityczne i system protekcji

W2, W4, U2, K1

5.

Japońscy premierzy i ich rola w systemie politycznym państwa

W1, W2, U1, K2

6.

Polityka gospodarcza po II wojnie światowej

W1, W4, U2, K1, K3

7.

Polityka bezpieczeństwa w XXI wieku

W1, W3, U1, U3, K2, K3

8.

Polityka pamięci po 1945 roku

W1, U2, U3, K2, K3

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

Sylabusy

Formy zaliczenia
esej, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Dozwolone nieobecności: 2, złożenie eseju na ostatnich zajęciach,
prezentacja multimedialna na zadany przez nauczyciela temat
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Polityka i społeczeństwo Tajlandii, Laosu, Kambodży
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Indiami i Azją Południową

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNIS.13F0.603e3ca313487.22

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

Wykształcenie u studentów wyspecjalizowanej wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie zintegrowanej
problematyki współczesnego zglobalizowanego świata. Kurs umożliwiają zdobycie poszerzonej wiedzy odnoszącej
się do zagadnień kulturowych, politycznych i gospodarczych państw TKLiB

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 o różnego rodzaju strukturach
i instytucjach społecznych w Azji

SNI_K1_W01,
SNI_K1_W02,
SNI_K1_W03,
SNI_K1_W04,
SNI_K1_W05,
SNI_K1_W06

zaliczenie na ocenę

SNI_K1_U01,
SNI_K1_U02,
SNI_K1_U03,
SNI_K1_U04, SNI_K1_U05

zaliczenie na ocenę

SNI_K1_K01, SNI_K1_K02,
SNI_K1_K03, SNI_K1_K04

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Posiada umiejętność rozpoznania i wykorzystania
wiedzy teoretycznej do samodzielnej i krytycznej
analizy rzeczywistości

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Potraﬁ prognozować procesy społeczne
z uwzględnieniem zjawisk politycznych,
ekonomicznych i demograﬁcznych wpływających
na doświadczenia człowieka w dobie globalizacji

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

analiza źródeł historycznych

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.

Wykształcenie u studentów wyspecjalizowanej wiedzy, umiejętności i kompetencji
w zakresie zintegrowanej problematyki współczesnego zglobalizowanego świata.
Kurs umożliwiają zdobycie poszerzonej wiedzy odnoszącej się do zagadnień
kulturowych, politycznych i gospodarczych Birmy, Tajlandii, Kambodży i Laosu

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny

Sylabusy

285 / 511

Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Obowiązkowa obecność na egzaminie w terminie ustalonym; wyjątki
uwzględniane według przepisów ogólnych Regulaminu Studiów UJ.
zaliczenie na ocenę
Egzamin pisemny, zawierający pytania zamknięte i otwarte; do zaliczenia
konieczne ponad 50% możliwych do uzyskania punktów

Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawowa znajomość historii

Sylabusy
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Polityka regionalna Chin
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Indiami i Azją Południową

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNIS.13F0.603e4742cedee.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 modelu polityki rozwoju regionalnego Chińskiej Republiki Ludowej.

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 wyzwania i rozwiązania
systemowe w zakresie polityki rozwoju regionalnego
Chin

SNI_K1_W01

zaliczenie pisemne
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Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ identyﬁkować problemy i rozwiązania
systemowe polityki regionalnej Chin

SNI_K1_U01, SNI_K1_U06

zaliczenie pisemne

SNI_K1_K01, SNI_K1_K05

zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do rozwijania swoich kompetencji
w odniesieniu do znajomości problemów, celów,
instrumentów, efektów polityki regionalnej Chin

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

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
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Treści programowe obejmują zagadnienie związane z kluczowymi problemami
rozwojowymi Chin w perspektywie regionalnej. Tematyka skupia się na
przyczynach regionalnego zróżnicowania rozwojowego (dysproporcji
rozwojowych), podstawowych wyzwaniach polityki regionalnej, teoriacg rozwoju
regionalnego, czynnikach rozwoju regionalnego. W ramach przedmiotu omawia
się wybrane rozwiązania systemowe w zakresie polityki rozwoju regionalnego oraz
wpływ systemu politycznego, modelu rozwoju społeczno-gospodarczego Chin na
kształt celów, instrumentów, efektów polityki regionalnej. W ramach przedmiotu
poświęca się uwagę: planowaniu rozwojowemu, implementacji strategii
krajowych, makroregionalnych i regionalnych, procesom adaptacji, a także
zagadnieniom eliminowania luki implementacyjnej polityki regionalnej.

W1, U1, K1

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

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne

Warunki zaliczenia przedmiotu
Aktywne uczestnictwo podczas zajęć, zdobycie co najmniej 50% punktów
z testu zaliczeniowego
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Polityka regionalna: wybrane modele państw azjatyckich w świetle
doświadczeń europejskich
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Indiami i Azją Południową

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNIS.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

SNI_K1_W01

zaliczenie pisemne

SNI_K1_U01, SNI_K1_U06

zaliczenie pisemne

SNI_K1_K01

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

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie pisemne

Uczestnictwo podczas zajęć (w tym aktywność), zdobycie co najmniej 50%
punktów z testu zaliczeniowego
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Polityka społeczna w powojennej Japonii
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Indiami i Azją Południową

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNIS.13F0.6040e90dd607a.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 najważniejszymi deﬁnicjami polityki społecznej oraz ze zmianami w rozumienia tego
pojęcia na przestrzeni lat.

C2

Zapoznanie studentów z historią narodzi polityki społecznej w Japonii sprzed 1945 roku.

C3

Zapoznanie studentów z najważniejszymi wyzwaniami współczesnego społeczeństw japońskiego.

C4

Zapoznanie studentów z ramami funkcjonowania polityki społecznej we współczesnej Japonii.

C5

Zapoznanie studentów z najważniejszymi aspektami współczesnej polityki społecznej w Japonii.

C6

Zaznajomienie studentów z wyzwaniami stojącymi przed japońską polityką społeczną w najbliższej przyszłości.

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 deﬁnicje polityki
społecznej, ze szczególnym podkreśleniem jej
praktycznego wymiaru.

SNI_K1_W01,
SNI_K1_W05

zaliczenie pisemne

W2

Student zna i rozumie procesy, które doprowadziły
do powstania polityki społecznej w Japonii w latach 20.
XX wieku, jak również jej znaczenie w przedwojennej
Japonii.

SNI_K1_W01,
SNI_K1_W05

zaliczenie pisemne

W3

Student zna i rozumie najważniejsze aspekty
współczesnej polityki społecznej w Japonii.

SNI_K1_W01,
SNI_K1_W03,
SNI_K1_W05,
SNI_K1_W06

zaliczenie pisemne

W4

Student zna i rozumie najważniejsze wyzwaniami
stojącymi przed japońską polityką społeczną
w najbliższej przyszłości.

SNI_K1_W01,
SNI_K1_W04,
SNI_K1_W05,
SNI_K1_W06

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Posiada umiejętność rozumienia, analizowania
i interpretowania konkretnych zjawisk związanych
z japońską polityką społeczną.

SNI_K1_U01,
SNI_K1_U02, SNI_K1_U06

zaliczenie pisemne

U2

Potraﬁ rozpoznać i wykorzystać wiedzę teoretyczną
do samodzielnej i krytycznej analizy procesów
związanych z japońską polityką społeczną.

SNI_K1_U01,
SNI_K1_U02, SNI_K1_U06

zaliczenie pisemne

SNI_K1_K02, SNI_K1_K03,
SNI_K1_K05

zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student potraﬁ pracować w zespole w celu
analizowania wybranych zjawisk związanych polityką
społeczną we współczesnej Japonii.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

analiza badań i sprawozdań

30

przygotowanie do zajęć

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

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Najważniejsze współczesne deﬁnicje polityki społecznej.

W1, U1

2.

Początki polityki społecznej w Japonii – okres Meiji, Taishō, Shōwa.

W2, U1

3.

Kluczowe tredny w przemianach społecznych w powojennej Japonii po 1945 roku.

W3, W4, U1, U2

4.

Ramy funkcjonowania polityki społecznej po 1945 roku.

W3, U1, U2, K1

5.

Głowne trendy polityki społecznej w pierwszych dekadach od zakończenia wojny.

W3, U1, U2, K1

6.

Kluczowe wyzwania stojące wynikajace z przemianch społecznychw w Japanii na
początku XXI wieku: min. wyzwania demograﬁczne, rosnące nierówności
społeczne.

W3, U1, U2, K1

7.

Najważniejsze trendy współczesnej polityki społecznej w Japonii.

W3, U1, U2, K1

8.

Rola państwa we współczesnej japońskiej polityce społecznej.

W3, U1, U2, K1

9.

Wyzwania stojące przed japońską polityką społeczną w najbliższej przeszłości.

W4, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
dyskusja, wykład konwersatoryjny, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne

Warunki zaliczenia przedmiotu
Przygotowanie pracy zaliczeniowej.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Ukończenie kursu "Historia polityczno-społeczna Japonii".

Sylabusy
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Polityka społeczna w Republice Korei
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Indiami i Azją Południową

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNIS.13F0.6040cd16439fb.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

Kurs ma na celu przybliżenie kwestii polityki społecznej w Republice Korei ze szczególnym uwzględnieniem roli
państwa na tle przemian społeczno-gospodarczych kraju.

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 polityki społecznej dla
dobrostanu społecznego południowokoreańskiego.

SNI_K1_W06

zaliczenie na ocenę,
prezentacja, Ewaluacja
aktywności studentów
podczas zajęć.

SNI_K1_U05

zaliczenie na ocenę,
prezentacja, Ewaluacja
aktywności studentów
podczas zajęć.

SNI_K1_K03

prezentacja, Ewaluacja
aktywności studentów
podczas zajęć.

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ prześledzić krytycznie rozwój polityki
w rożnych obszarach na tle przemian społecznoekonomiczno-politycznych Republiki Korei.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do brania udziału w wydarzeniach
na temat polityki społecznej wraz z przytaczaniem
uwarunkowań kulturowych

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

uczestnictwo w egzaminie

1

przygotowanie do testu zaliczeniowego

20

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

analiza źródeł historycznych

5

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

analiza aktów normatywnych

10

analiza i przygotowanie danych

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
116

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 społeczna: analaza deﬁnicji

W1, U1, K1

2.

Demograﬁa Republiki Korei: poliyka ludnościowa, rodzinna; prawa kobiet

W1, U1, K1

3.

Polityka edukacyjna Republiki Korei

W1, U1, K1

Sylabusy
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4.

Poltyka ochrony zdrowia

W1, U1, K1

5.

Polityka migracyjna

W1, U1, K1

6.

Polityka zatrudnienia w Republice Korei

W1, U1, K1

7.

Polityka zabezpieczenia społecznego

W1, U1, K1

8.

Ochrona środowiska w Republice Korei

W1, U1, K1

9.

Polityka kulturalna

W1, U1, K1

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

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę, prezentacja, Ewaluacja
aktywności studentów podczas zajęć.

Warunki zaliczenia przedmiotu
Ocena końcowa =25% x aktywność + 25% x
prezentacja + 50% x test zaliczeniowy.
Uczestnictwo w zajęciach jest obowiązkowe.
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Polityka zagraniczna Korei Południowej i Północnej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Indiami i Azją Południową

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNIS.13F0.5cdd60fb6e992.22

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

Zdobycie wiedzy na temat polityki zagranicznej Republiki Korei i KRLD z uwzględnieniem jej uwarunkowań, celów,
środków i metod oraz głównych kierunków. Nabycie podstawowych umiejętności dotyczących analizy polityki
zagranicznej Korei Południowej i Korei Północnej w odniesieniu do bieżących 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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W1

Posiada wiedzę na temat polityki zagranicznej
Republiki Korei wobec państw Azji PółnocnoWschodniej i wybranych państw spoza regionu.
Nabywa wiedzę na temat nt. polityki zagranicznej
Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej
z uwzględnieniem jej uwarunkowań, celów, środków
i metod oraz głównych kierunków. Nabycie
podstawowych umiejętności dotyczących analizy
polityki zagranicznej KRLD w odniesieniu do bieżących
wydarzeń. Posiada wiedzę na temat regionalnego
środowiska bezpieczeństwa i pozycji Koreańskiej
Republiki Ludowo-Demokratycznej w regionie

SNI_K1_W06

zaliczenie na ocenę

SNI_K1_U05, SNI_K1_U06

zaliczenie na ocenę

SNI_K1_K03, SNI_K1_K05

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

: Potraﬁ analizować stosunki międzynarodowe w Azji
Północno-Wschodniej z uwzględnieniem interesów
i pozycji Koreańskiej Republiki LudowoDemokratycznej oraz Republiki Korei. Potraﬁ
rozpoznać na poziomie podstawowym uwarunkowania
i wyzwania polityki zagranicznej Koreańskiej Republiki
Ludowo-Demokratycznej oraz Republiki Korei i tworzyć
proste prognozy.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

samodzielnie na poziomie podstawowym opracować
wyniki prowadzonych analiz na temat polityki
zagranicznej Koreańskiej Republiki LudowoDemokratycznej i Republiki Korei oraz przedstawić je.

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

Przygotowanie prac pisemnych

30

przygotowanie do zajęć

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

1. Wprowadzenie do analizy polityki zagranicznej państwa.
• Uwarunkowania, cele, środki i metody oraz proces decyzyjny w polityce zagranicznej państwa.
2. Azja Północno-Wschodnia jako region w stosunkach międzynarodowych. Kluczowe miejsce Półwyspu
Koreańskiego w regionie.
• Problemy deﬁnicyjne. Regiony Azji. Pojęcie Azji Północno-Wschodniej. Propozycje deﬁniowania Azji PółnocnoWschodniej. Specyﬁka Azji Północno-Wschodniej w kontekście bezpieczeństwa. Kluczowe miejsce Półwyspu
Koreańskiego w Azji Północno-Wschodniej.
3. Polityka USA i Chin wobec Azji Północno-Wschodniej w perspektywie historycznej.
• Wpływ czynnika geograﬁcznego i kultury strategicznej na zaangażowanie USA i Chin w regionie. Polityka
USA i Chin wobec Azji Północno-Wschodniej w XX wieku, zwłaszcza do końca II wojny światowej, w trakcie
zimnej wojny i w latach 90. XX w.
4. Miejsce Półwyspu Koreańskiego w amerykańskiej i chińskiej strategii globalnej i regionalnej w XXI w.
• Globalny kontekst amerykańskiej strategii za czasów administracji George’a W. Busha, Baracka Obamy i
Donalda Trumpa.
• Amerykańskie interesy strategiczne w regionie za czasów administracji George’a W. Busha i Baracka Obamy
i Donalda Trumpa.
• Ogólne ramy chińskiej polityki zagranicznej w XXI w.: rządy Hu Jintao i Xi Jinpinga.
• Ewolucja strategii regionalnej ChRL w XXI w.: rządy Hu Jintao i Xi Jinpinga.
5. Wybrane współczesne środki i metody oddziaływania USA i Chin na bezpieczeństwo na Półwyspie
Koreańskim.
• Polityczne, ekonomiczne, wojskowe, kulturowo-ideologiczne
6. Czynniki kształtujące politykę zagraniczną obu państw koreańskich
• Północ - kontekst sytuacji międzynarodowej/w regionie. Potencjał kraju. Specyﬁka ustrojowa.
• Południe - między potrzebą sojuszu a chęcią autonomii. Zaściankowość versus otwarcie na świat. Kontekst
sytuacji międzynarodowej/w regionie. Potencjał kraju. Demokratyzacja. Orientacja ideologiczna przywódców.
7. Polityka zagraniczna Korei Północnej za rządów Kim Il-sŏnga
• Granie na podziałach w relacjach ZSRR-ChRL.
8. Polityka zagraniczna Korei Południowej za rządów autorytarnych
• Rhee Syngman (Yi Sŭng-man): zależność od sojuszu z USA
• Park Chung-hee (Pak Dzung-hyi): między ścisłą współpracą z USA a dążeniami do autonomii. Normalizacja
stosunków z Japonią. Odprężenie międzykoreańskie. Zalążki Nordpolitik. Ambicje nuklearne.
• Chun Doo-hwan (Czhŏ Du-hwan): potwierdzenie sojuszu z USA, rozwój Nordpolitik
• Roh Tae-woo (No Thae-wu): Nordpolitik u progu demokratyzacji. Założenia, cele Nordpolitik. Normalizacja
stosunków z ZSRR, ChRL, rozwój stosunków z Japonią, zbliżenie międzykoreańskie, wpływ na stosunki z USA.
9. Polityka zagraniczna Korei Północnej za rządów Kim Dzong Ila
• Dialog nuklearny z USA. Rosnąca zależność od Chin. Dialog międzykoreański. Stosunki z Japonią. Rozmowy
sześciostronne.
U1, K1
10. Polityka zagraniczna Korei Południowej za rządów demokratycznych
• Demokratyczna transformacja i jej wpływ na politykę zagraniczną
• Kim Young-sam (Kim Jung-sam): napięcia w sojuszu z USA wokół polityki wobec KRLD
• Kim Dae-jung (Kim Dae-dzung): pod znakiem „słonecznej polityki”. Stosunki międzykoreańskie a stosunki z
USA. Relacje z Japonią i Chinami.
• Roh Moo-hyun (No Mu-hyŏn): polityka poszukiwania równowagi. Pokój i dobrobyt. Ambicje regionalne
(bezpieczeństwo w Azji Północno-Wschodniej). Promocja multilateralizmu. Stosunki międzykoreańskie.
Problemy w relacjach z USA.
• Lee Myung-bak (Yi Myŏng-bak): „Globalna Korea”. Wzmocnienie sojuszu z USA. Stosunki w regionie: Japonia,
Chiny, Rosja. Odwrót w polityce wobec Korei Północnej.
• Park Geun-hye (Pak Gŭn-hie): Próby przezwyciężenia azjatyckiego paradoksu. Trustpolitik w stosunkach z
Koreą Północną. Pomysły wielostronnej współpracy w regionie. Zbliżenie z Chinami, poprawa w stosunkach z
Japonią.
• Moon Jae-in (Mun Dzae-in): Prymat stosunków międzykoreańskich w warunkach narastającej rywalizacji
USA-ChRL. Nowa Polityka Północna i Nowa Polityka Południowa.
11. Polityka zagraniczna Korei Północnej za rządów Kim Dzŏng-ŭna
• Napięcia w stosunkach z Chinami. Przyspieszenie rozwoju programu nuklearnego i rakietowego.
Sinusoidalne relacje międzykoreańskie.
12. Główne kierunki polityki zagranicznej Korei Północnej
• Stan obecny, szanse, problemy, wyzwania w stosunkach z USA, Chinami, Japonią, Rosją, Koreą Południową.
Stosunki z państwami spoza regionu (Azja Południowo-Wschodnia, Afryka, Europa).
13. Znaczenie broni nuklearnej w polityce zagranicznej Korei Północnej
14. Główne kierunki polityki zagranicznej Korei Południowej
• Stan obecny, szanse, problemy, wyzwania w stosunkach z USA, Chinami, Japonią, Rosją, Koreą Północną.
15. Korea Południowa jako tzw. middle power
• Aktywność Korei Południowej na arenie międzynawowej na poziomie ponadregionalnym i globalnym.
Gospodarczy wymiar polityki zagranicznej Korei Południowej. Stosunki z UE i państwami europejskimi.
16. USA i Chiny wobec głównych wyzwań bezpieczeństwa na Półwyspie Koreańskim: programu nuklearnego
KRLD i ew. zjednoczenia Korei.
• USA wobec programu nuklearnego KRLD za czasów administracji Billa Clintona, George’a W. Busha, Baracka
Obamy i Donalda Trumpa
• Chiny wobec programu nuklearnego KRLD za rządów Jiang Zemina, Hu Jintao i Xi Jinpinga
• USA i Chiny wobec perspektyw zjednoczenia Korei: ewolucja stanowiska, bilans korzyści i kosztów podziału
oraz ewentualnego zjednoczenia Korei, dylematy i oczekiwania wobec zjednoczenia Korei
17. Dylematy polityki USA i Chin wobec Półwyspu Koreańskiego.
• Wewnątrzamerykańska i wewnątrzchińska debata na temat polityki wobec Półwyspu Koreańskiego
18. Perspektywy polityki Chin i USA wobec głównych wyzwań bezpieczeństwa na Półwyspie Koreańskim.
19. Wpływ sytuacji na Półwyspie Koreańskim na bezpieczeństwo regionalne i stosunki amerykańsko-chińskie.

2.

Zdobycie wiedzy na temat polityki zagranicznej Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej i Republiki
Korei z uwzględnieniem ich uwarunkowań, celów, środków i metod oraz głównych kierunków. Nabycie
podstawowych umiejętności dotyczących analizy polityki zagranicznej KRLD i Rep. Korei w odniesieniu do
bieżących wydarzeń.

Sylabusy

W1, U1, K1
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, dyskusja, analiza przypadków, wykład konwersatoryjny
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
tekst analityczny

Wymagania wstępne i dodatkowe
podstawowa wiedza nt. Półwyspu Koreańskiego i regionu Azji Północno-Wschodniej
obowiązkowa obecność na zajęciach

Sylabusy
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Polityki publiczne w kontekście kultury politycznej Dalekiego Wschodu
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Indiami i Azją Południową

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNIS.13F0.1559293556.22

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

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 analiz polityk
publicznych wybranych krajów Dalekiego Wschodu

SNI_K1_W01

zaliczenie pisemne

SNI_K1_U01

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

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

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Sylabusy
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K1

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

SNI_K1_K01

zaliczenie pisemne

K2

Ma świadomość ma świadomość wpływu polityk
publicznych na życie społeczno-gospodarczokulturowe państw Dalekiego Wschodu

SNI_K1_K01

zaliczenie pisemne

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

60

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.

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

W1, U1, K1, K2

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

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie pisemne zdobycie co najmniej 50% punktów testu zaliczeniowego
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Polski orientalizm - wtórność czy oryginalność
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Indiami i Azją Południową

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNIS.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

SNI_K1_W01,
SNI_K1_W05,
SNI_K1_W06

zaliczenie pisemne, esej,
prezentacja

SNI_K1_U01,
SNI_K1_U05, SNI_K1_U06

zaliczenie pisemne, esej,
prezentacja

SNI_K1_K01, SNI_K1_K02,
SNI_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:
metody e-learningowe, analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, wykład
konwencjonalny, analiza tekstów
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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Porównywanie i kontrastowanie tekstów polskich i koreańskich przy
wykorzystaniu technik komputerowych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Indiami i Azją Południową

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNIS.13F0.62035ed75452d.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

Przedmiot zapoznaje studentów z podstawami językoznawstwa kontrastywnego, a w szczególności z teorią
i praktyką analizy kontrastywnej oraz wielojęzycznego korpusu językowego.

C2

Przedmiot przekazuje studentom wiedzę z zakresu jak wykorzystać analizę kontrastywną i wielojęzyczny korpus
językowy do porównywania i kontrastowania tekstów przy wykorzystaniu technik komputerowych.

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 językoznawstwa
kontrastywnego.

SNI_K1_W05

projekt

W2

Student zna i rozumie teorię i praktykę analizy
kontrastywnej i wielojęzycznego korpusu językowego.

SNI_K1_W05

projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ korzystać z wielojęzycznego korpusu
językowego w celu analizy kontrastywnej tekstów.

SNI_K1_U05

projekt

U2

Student potraﬁ stosować techniki komputerowe w celu
przetwarzania tekstów z wielojęzycznego korpusu
językowego.

SNI_K1_U05

projekt

K1

Student jest gotów do prowadzenia dalszych badań
nad językiem polskim i koreańskim w oparciu
o lingwistykę kontrastywną, analizę kontrastywną
i wielojęzyczny korpus językowy.

SNI_K1_K01

projekt

K2

Student jest gotów do efektywnego korzystania
z technik komputerowych w celu przetwarzania
tekstów polskich i koreańskich podczas studiów oraz
dalszych badań naukowych.

SNI_K1_K01

projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie projektu

30

przygotowanie do zajęć

20

Samodzielne rozwiązywanie zadań komputerowych

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1. Językoznawstwo kontrastywne.
2. Analiza kontrastywna.
3. Wielojęzyczny korpus językowy.
1.

W1, W2, U1, U2, K1, K2
4. Teoria porównywania i kontrastowania tekstów polskich i koreańskich przy
wykorzystaniu technik komputerowych.
5. Praktyka porównywania i kontrastowania tekstów polskich i koreańskich przy
wykorzystaniu technik komputerowych.

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

Formy zaliczenia
projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkami zaliczenia przedmiotu są obecność na zajęciach oraz
przygotowanie projektu (indywidualnie lub grupowo w zależności od liczby
studentów).

Wymagania wstępne i dodatkowe
Wymagana jest znajomość języków koreańskiego i angielskiego pozwalająca na pracę z tekstem w danym języku oraz
porównywanie i kontrastowanie zdań w językach polskim, koreańskim i angielskim. Wymagana jest znajomość obsługi
komputera w stopniu pozwalającym na swobodną pracę z wielojęzycznymi plikami tekstowymi. Zalecana jest umiejętność
obsługi narzędzi, takich jak edytor tekstu i wiersz poleceń oraz podstawowa znajomość języka XML.

Sylabusy
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Potencjał turystyczny na Dalekim Wschodzie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Indiami i Azją Południową

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNIS.13F0.5cc2edb95be23.22

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

Zapoznanie studentów z potencjałem turystycznym wybranych państw regionu.

C2

Przedstawienie społecznych, kulturowych, historycznych i przyrodniczych uwarunkowań rozwoju turystyki
w państwach Dalekiego Wschodu.

C3

Zapoznanie studentów z trendami w rozwoju turystyki.

C4

Przekazanie wiedzy z zakresu rozwoju szczególnych typów turystyki: m.in. medycznej, seksualnej,
pielgrzymkowej, hazardowej.

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 ma podstawową wiedzę o azjatyckich
strukturach społecznych i instytucjach, ma wiedzę
na temat potencjału turystycznego oraz społecznych,
kulturowych, historycznych i przyrodniczych
uwarunkowań rozwoju turystyki w państwach
Dalekiego Wschodu

SNI_K1_W02,
SNI_K1_W03,
SNI_K1_W04,
SNI_K1_W06

zaliczenie pisemne

W2

Ma podstawową wiedzę o człowieku, jako podmiocie
konstytuującym struktury społeczne w Azji, o roli
człowieka jako podmiotu aktywnie kreującego zjawiska
turystyczne

SNI_K1_W02,
SNI_K1_W03,
SNI_K1_W04,
SNI_K1_W06

zaliczenie pisemne

W3

Ma świadomość kompleksowej natury dziedzictwa
kulturowego Azji, we wszystkich jego wytworach

SNI_K1_W02,
SNI_K1_W03,
SNI_K1_W06

zaliczenie pisemne

U1

Posiada umiejętność rozumienia, analizowania
i interpretowania konkretnych zjawisk społecznych
właściwych dla danego regionu Azji, zjawisk
kulturowych, religijnych i społecznych pod kątem ich
wpływu na turystykę w regionie

SNI_K1_U01, SNI_K1_U02

zaliczenie pisemne,
projekt

U2

Rozpoznaje wytwory kultury azjatyckiej i interpretuje
je szczególnie w oparciu o kluczowe systemy
normatywne konkretnych kultur, rozpoznaje wartości
rdzenne dziedzictwa kulturowego

SNI_K1_U01, SNI_K1_U02

zaliczenie pisemne

SNI_K1_K01, SNI_K1_K02,
SNI_K1_K03, SNI_K1_K04

projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Posiada podstawowy zakres kompetencji
komunikacyjnych w celu animowania procesów
rozumienia, dialogu, współpracy i wymiany
międzykulturowej między społeczeństwami Wschodu
i Zachodu

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

uczestnictwo w egzaminie

2

przygotowanie do egzaminu

20

zbieranie informacji do zadanej pracy

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
102

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.

Socjologiczna analiza zjawiska turystyki

W1, W2, W3, U1, U2

2.

Charakterystyka typów turystów i form turystyki, zarówno wyjazdowej, jak i
przyjazdowej

W1, W2, W3, U1, U2, K1

3.

Specyﬁka turystyki w najbardziej rozwiniętych turystycznie państwach regionu

W1, W2, W3, U1, U2, K1

4.

Tradycyjne sposoby uprawiania turystyki (w tym ruch pielgrzymkowy) i najnowsze
trendy związane z globalizacją

W1, W2, W3, U1, U2

5.

Specyﬁczne typy turystyki: turystyka medyczna, SPA, turystyka hazardowa oraz
zjawisko „dark tourism”

W1, W2, W3, U1, U2

6.

Turystyka seksualna wraz z problemami pedoﬁlii

W1, W2, W3, U1, U2

7.

Sposoby i problemy funkcjonowania branży turystycznej w różnych państwach
regionu, postawy społeczności lokalnych wobec rozwoju ruchu turystycznego

W1, W2, W3, U1, U2

8.

Turystyka w Himalajach: Bhutan i Nepal jako przeciwne modele rozwoju
potencjału turystycznego

W1, W2, W3, U1, U2, K1

9.

Kulturowo uwarunkowane sposoby promocji turystyki w różnych regionach

U1, U2, K1

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

konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Test końcowy w formie pisemnej (test z pytaniami zamkniętymi i
otwartymi). Przygotowanie prezentacji multimedialnej i folderu
zaliczenie pisemne, projekt
reklamującego wybraną atrakcję turystyczną regionu lub
skonstruowanie planu wycieczki.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność obowiązkowa

Sylabusy
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Półwysep Koreański w stosunkach międzynarodowych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Indiami i Azją Południową

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNIS.13F0.603e3cfa3e340.22

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

Wykształcenie u studentów wyspecjalizowanej wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie zintegrowanej
problematyki współczesnego zglobalizowanego świata. Kurs umożliwiają zdobycie poszerzonej wiedzy odnoszącej
się do zagadnień kulturowych, politycznych i gospodarczych Korei

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 różnego rodzaju strukturach
i instytucjach społecznych w Azji

SNI_K1_W06

zaliczenie na ocenę
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Umiejętności – Student potraﬁ:
Posiada umiejętność rozpoznania i wykorzystania
wiedzy teoretycznej do samodzielnej i krytycznej
analizy rzeczywistości

U1

SNI_K1_U05

zaliczenie na ocenę

SNI_K1_K01

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
Posiada umiejętność rozpoznania i wykorzystania
wiedzy teoretycznej do samodzielnej i krytycznej
analizy rzeczywistości

K1

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

analiza źródeł historycznych

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.

Kurs ma ukazać szerokie tło historyczne, kulturowe i społeczne historii Korei, ze
szczególnym uwzględnieniem historii politycznej i jej wpływu na dzisiejszą
sytuację Korei w Azji-Pacyﬁk.

W1, U1, K1

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

konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Obowiązkowa obecność na egzaminie w terminie ustalonym; wyjątki
uwzględniane według przepisów ogólnych Regulaminu Studiów UJ.
zaliczenie na ocenę
Egzamin pisemny, zawierający pytania zamknięte i otwarte; do zaliczenia
konieczne ponad 50% możliwych do uzyskania punktów.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawowa znajomość historii

Sylabusy
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Praca operacyjna w wywiadzie. Wywiady państw azjatyckich
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Indiami i Azją Południową

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNIS.13F0.603e3d8e89c4d.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 zajęć jest przybliżenie studentom wywiadu i kontrwywiadu jako instytucji państwa, zapoznanie
z metodami ich pracy operacyjnej i analitycznej. Studenci uczestniczą w symulacji pracy analitycznej
i operacyjnej. Poznają struktury instytucji wywiadowczych ich państw zainteresowania naukowego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

316 / 511

W1

Zna struktury i zadania służb wywiadowczych jako
instytucji państwa.

SNI_K1_W02,
SNI_K1_W03,
SNI_K1_W04

zaliczenie pisemne

W2

Rozumie rolę służb specjalnych w hierarchii instytucji
państwa.

SNI_K1_W04

zaliczenie pisemne

W3

Zapoznaje się ze specyﬁką działalności operacyjnej
polskich i zagranicznych służb wywiadowczych
(państw azjatyckich).

SNI_K1_W01,
SNI_K1_W02,
SNI_K1_W05

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Określić rolę i metody działania służb wywiadowczych.

SNI_K1_U01,
SNI_K1_U02, SNI_K1_U03

zaliczenie pisemne

U2

Rozpoznawać objawy dezinformacji, stosowanych
przez służby wywiadowcze.

SNI_K1_U02, SNI_K1_U04

zaliczenie pisemne

U3

Zbierać i przetwarzać informacje pozostających
w zainteresowaniu służb specjalnych.

SNI_K1_U03, SNI_K1_U04

zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Określenia swojej przydatności pod względem wiedzy
i zainteresowań w możliwej przyszłej karierze
w ośrodkach analizy i zbierania informacji.

SNI_K1_K01, SNI_K1_K02

zaliczenie pisemne

K2

Podejmować decyzje o zbieraniu i używaniu informacji
szczególnego znaczenia w systemach bezpieczeństwa
państw.

SNI_K1_K01, SNI_K1_K04

zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

analiza i przygotowanie danych

30

przygotowanie do ćwiczeń

20

wykonanie ćwiczeń

40

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Co to jest wywiad i kontrwywiad? Co to jest praca operacyjna w wywiadzie?

W1, W2

2.

Zapoznanie z metodami pracy operacyjnej i analitycznej służb wywiadowczych.

W1, W2, W3

Sylabusy
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3.

Analiza instrukcji operacyjnych służb wywiadowczych.

W3

4.

Współczesny wywiad wojskowy w operacjach zbrojnych poza granicami kraju.

W2, W3, K1

5.

Zbieranie, analiza i przetwarzenie informacji przydatnych dla instytucji
państwowych i decydentów (symulacja).

U1, U2, U3, K1, K2

6.

Dezinformacja.

U1, U2, U3

7.

Wywiad w dyplomacji.

W2, U1, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda sytuacyjna, wykład konwersatoryjny, dyskusja, gra dydaktyczna, grywalizacja
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne

Warunki zaliczenia przedmiotu
Notatka analityczna z udziału w symulacji
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Prawo i polityka ochrony środowiska naturalnego Unii Europejskiej
i w Chinach
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Indiami i Azją Południową

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNIS.13F0.603e47791a3b3.22

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 podstawami chińskiego prawa ochrony środowiska oraz działaniami chińskich władz
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

Student zna i rozumie podstawowe instytucje
chińskiego prawa ochrony środowiska.

SNI_K1_W06

esej, prezentacja

W2

Student zna i rozumie politykę Chin w zakresie
ochrony środowiska.

SNI_K1_W06

esej, prezentacja

SNI_K1_U01

esej, prezentacja

SNI_K1_K01

esej, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ zidentyﬁkować działania w zakresie
ochrony środowiska w Chinach.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do porównania chińskich i unijnych
rozwiązań w zakresie ochrony środowiska.

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

analiza problemu

30

przygotowanie eseju

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.

Antecedencje unijnej polityki ekologicznej

2.

Polityka ochrony środowiska naturalnego Unii Europejskiej

3.

Zasady działania prawa ochrony środowiska Unii Europejskiej

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

4. Unijna ochrona środowiska naturalnego: między wytycznymi a wyważeniem
dóbr prawnych (publicznych)
1.

W1, W2, U1, K1
5. Problemy ochrony środowiska naturalnego a rozwój społeczno-gospodarczy w
kontekście międzynarodowym
6. Punkt wyjścia, czyli określenie stanu środowiska naturalnego w Chinach
(część I.)
7. Punkt wyjścia, czyli określenie stanu środowiska naturalnego w Chinach
(część II.)

Sylabusy
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8. Chińska polityka ochrony środowiska naturalnego w wymiarze
administracyjno-prawnym (część I.)
9. Chińska polityka ochrony środowiska naturalnego w wymiarze
administracyjno-prawnym (część II.)
10. Instrumentarium administracyjno-prawne a środowiskowe zagrożenia
dynamicznego rozwoju Chin
2.

11. Ochrona środowiska naturalnego w Chinach: w stronę nowoczesnej polityki
ekologicznej?

W1, W2, U1, K1

12. Koncepcja cywilizacji ekologicznej i zrównoważonego rozwoju w Chinach
13. Cywilizacja ekologiczna w „nowej erze” Xi Jinpinga
14. Standardy Unii Europejskiej a stanowisko Chin w ramach międzynarodowego
reżimu zmian klimatu

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

Formy zaliczenia
esej, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem uzyskania zaliczenia na ocenę jest przedstawienie w formie
(a) prezentacji lub (b) eseju zagadnienia, które pozostaje w
merytorycznym związku z problematyką tego kursu.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Problemy rozwojowe Afryki i Azji
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Indiami i Azją Południową

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNIS.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.

SNI_K1_W02,
SNI_K1_W03,
SNI_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.

SNI_K1_W02,
SNI_K1_W03,
SNI_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.

SNI_K1_U02,
SNI_K1_U03,
SNI_K1_U04, SNI_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.

SNI_K1_U02,
SNI_K1_U03,
SNI_K1_U04, SNI_K1_U06

prezentacja, zaliczenie

SNI_K1_K03, SNI_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

323 / 511

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:
wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
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 nad Indiami i Azją Południową

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNIS.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

SNI_K1_W05

zaliczenie na ocenę
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W2

zasady protokołu dyplomatycznego w odniesieniu
do lokalnych uwarunkowań kulturowych w ujęciu
porównawczym

SNI_K1_W02

zaliczenie na ocenę

SNI_K1_U06

zaliczenie na ocenę

Właściwej interpretacji zachowań w świecie dyplomacji
SNI_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 z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny

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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Prowadzenie działalności gospodarczej w państwach Dalekiego Wschodu
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Indiami i Azją Południową

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNIS.13F0.6040f2b76cb5a.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 podstawowymi zasadami prowadzenia działalności gospodarczej w wybranych
państwach Dalekiego Wschodu.

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 podstawowe zasady
prowadzenia działalności gospodarczej w wybranych
państwach Dalekiego Wschodu.

SNI_K1_W06

zaliczenie pisemne
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Umiejętności – Student potraﬁ:
Student potraﬁ wyszukać podstawowe informacje
dotyczące prowadzenia działalności w wybranych
państwach Dalekiego Wschodu.

U1

SNI_K1_U01

zaliczenie pisemne

SNI_K1_K01

zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
Student jest gotów do podjęcia aktywności
gospodarczej z perspektywy formalnoprawnej
w wybranych państwach Dalekiego Wschodu.

K1

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do egzaminu

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.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe
1. Prowadzenie działalności gospodarczej w Chinach.
2. Prowadzenie działalności gospodarczej w Japonii.
3. Prowadzenie działalności gospodarczej w Koreii Południowej.

1.

W1, U1, K1
4. Prowadzenie działalności gospodarczej w Indiach.
5. Prowadzenie działalności gospodarczej w Indonezji.
6. Prowadzenie działalności gospodarczej na Filipinach.

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

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie w formie testu wielokrotnego wyboru.
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Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy

330 / 511

Przekłady i analiza tekstów kultury i popkultury japońskiej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Indiami i Azją Południową

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNIS.13F0.6038b04983ada.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

EK1: Student powinien posiadać wiedzę na temat takich dziedzin jak: charakterystyczne cechy japońskiej
popkultury, różnice pomiędzy standardowym językiem japońskim a tym stosowanym w tekstach popkultury,
problemy typowe dla tłumaczenia tekstów popkultury, metodologia tłumaczenia tekstów popkultury, w tym:
korzystanie z dostępnych źródeł językowych

C2

EK2: Student powinien potraﬁć zastosować nabyte podczas zajęć umiejętności tłumaczenia tekstów popkultury,
przygotować się pod względem merytorycznym i językowym do wykonania tłumaczenia konkretnych tekstów
oraz samodzielnie wykonać tłumaczenie tekstu.

C3

EK3: Student powinien umieć analizować i oceniać źródła informacji oraz danych językowych pod kątem walorów
edukacyjnych oraz przydatności w realizacji konkretnych celów językowych (tu: w tłumaczeniu tekstów kultury
i popkultury), porządkować oraz klasyﬁkować wykorzystywane w tłumaczeniu dane językowe.

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 znaczenie tekstów kultury
i popkultury japońskiej.

SNI_K1_W04

projekt

SNI_K1_U01

projekt

SNI_K1_K01

projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ analizować i tłumaczyć teksty kultury
i popkultury japońskiej.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do analizowania i tłumaczenia
tekstów kultury i popkultury japońskiej.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

60

przygotowanie projektu

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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Przedmiot ma na celu zaznajomienie studentów z metodami tłumaczenia tekstów
kultury i popkultury japońskiej. Japońska kultura, w tym popularna, jest obecnie
niezwykle popularna na świecie, w związku z czym również w Polsce rośnie
zapotrzebowanie na osoby potraﬁące odpowiednio przełożyć ten rodzaj publikacji.
Tego typu teksty charakteryzują się specyﬁcznym językiem i konstrukcją
fabularną, co odróżnia je od standardowych tekstów, z jakimi tłumacz języka
japońskiego spotyka się na co dzień.
Podczas trwania zajęć studenci dowiedzą się, jak powinien przebiegać proces
tłumaczenia tekstów kultury i popkultury oraz jak planować tłumaczenie pod
względem stylistyki i terminologii.
Przeprowadzone zostaną przykładowe tłumaczenia praktyczne takich wytworów
kultury jak:
- poezja
- proza
1.

W1, U1, K1

- piosenki
- ﬁlmy (w tym animowane)
- reklamy
- komiksy
- programy telewizyjne
- wywiady
- trailery

Każdy student będzie zobowiązany do wykonania projektu tłumaczeniowego
wybranego przez prowadzącego tekstu oraz do zaprezentowania go podczas
zajęć.

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

konwersatorium

Formy zaliczenia

projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
Formy oceny pracy studenta: •projekty i ćwiczenia praktyczne •ocenianie
ciągłe Czas oceny pracy studenta: •ocena aktywności podczas zajęć
•ocena ćwiczeń praktycznych wykonywanych podczas zajęć •egzaminy
semestralne – praktyczne; wykonanie ćwiczeń praktycznych w oparciu o
przerobiony materiał

Wymagania wstępne i dodatkowe
znajomość języka japońskiego na poziomie średniozaawansowanym

Sylabusy
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Przemiany społeczne, kulturowe i polityczne na Tajwanie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Indiami i Azją Południową

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNIS.13F0.1587041200.22

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 problemami opisu historii i dziedzictwa Tajwanu

C2

Zapoznanie studentów z podstawami życia religijneego na Tajwanie

C3

Ukazanie studentom środowiska miejskiego na Tajwanie jako otoczenia do życia

C4

Zapoznanie studentów z sytuacją mediów na Tajwanie, uświadomienie problemów sytuacji etnicznej i jej odbicia
w pokulturze

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 rozumie podstawową sytuację etniczną
i religijną na Tajwanie, zdaje sobie sprawę
ze złożoności tajwańskiej historii i jej współczesnego
postrzegania, rozumie inherentne sprzeczności
tajwańskiego nacjonalizmu i próby ich rozwiązania,
oraz ich manifestacje pop-kulturowe

SNI_K1_W06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

SNI_K1_U02,
SNI_K1_U05, SNI_K1_U06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

SNI_K1_K01, SNI_K1_K02,
SNI_K1_K05

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ przeanalizować twory pop-kultury
i kultury wysokiej, wskazać procesy społecznopolityczne jakie wpłynęły na ich kształt; potraﬁ
analizować zachowania ludzkie, także bardzo
powszednie, jako wytwory dziedzictwa historycznokulturowego; i przedstawić wnioski takiej analizy;

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów do nawiązania dialogu
międzykulturowego z przedstawicielami organizacji
i przedsiębiorstw tajwańskich, potraﬁ dostrzec
możliwe problemy i starać się je rozwiązać,
w szczególności przez doskonalenie własnych
umiejętności analizy sytuacji i wytworów kulturowych

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do egzaminu

20

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

20

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1. Szkic historii Tajwanu
2. Zagadnienia koncepcji dziedzictwa historycznego na Tajwanie
3. Miejskie środowisko życia na Tajwanie, w tym fenomen nocnych targów
1.

W1, U1, K1
4. Formy życia religijnego i formy organizacji religijnych na Tajwanie
5. Sytuacja mediów na Tajwanie i ich przemiany w okresie demokratycznym
6. Popkultura tajwańska (muzyka, ﬁlm) jako medium do poznania społeczeństwa
tajwańskiego

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 na ocenę

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. Napisanie
pisemnego zaliczenia na ocenę w postaci odpowiedzi na
pytania otwarte lub zamknięte.

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 Chin, Japonii i świata w stopniu
podstawowym

Sylabusy
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Realioznawstwo koreańskie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Indiami i Azją Południową

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNIS.13F0.6038fea2d8787.22

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

Wypracowanie kompetencji umożliwiających samodzielne formułowanie sądów oraz twórczy udział w dyskusji
na temat tendencji rozwojowych różnych aspektów kultury duchowej oraz materialnej, a także współczesnych
realiów życia w Korei

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 wiedzę o tendencjach rozwojowych
kultury duchowej i materialnej Korei

SNI_K1_W06

zaliczenie na ocenę,
prezentacja
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W2

Student/ka ma uporządkowaną wiedzę o powiązaniach
nauk oraz dyscyplin umożliwiających studia nad
problematyką

SNI_K1_W06

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

W3

Student/ka zdobywa specjalistyczną wiedzę z zakresu
współczesnych realiów życia w Korei

SNI_K1_W06

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

SNI_K1_U03, SNI_K1_U06

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

SNI_K1_K03, SNI_K1_K05

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student/ka potraﬁ rozpoznawać oraz wykorzystywać
wiedzę teoretycznej do samodzielnej i krytycznej
analizy zjawisk zachodzących w Korei

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student/ka jest gotów do udziału w projektach
opartych na umiejętności rozumienia, analizowania
oraz interpretowania konkretnych zjawisk politycznych
i społecznych (w wymiarze wewnętrznym oraz
zewnętrznym) właściwych dla współczesnej Korei

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

20

przygotowanie do zajęć

20

przygotowanie do testu 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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Zapoznanie studentów z szeregiem zjawisk i czynników wskazujących na
tożsamość Narodu Koreańskiego oraz kształtujących odrębność kulturowoetnograﬁczną, socjologiczną, mentalnościową i geopolityczną koreańskiego
obszaru językowego Poszerzenie i usystematyzowanie wiedzy na temat
materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego Korei. Bloki tematyczne:
Symbole narodowe
Geograﬁa, topograﬁa oraz klimat Korei
Grzeczność w kulturze koreańskiej na przykładzie etykiety powitań
Hanbok – jego historia i współczesność
1.

W1, W2, W3, U1, K1

Tradycyjna i współczesna architektura
Kulinaria – potrawy tradycyjne i współczesne, etykieta podczas spożywania
posiłków Koreańskie zwyczaje, rytuały i obrzędy
Zabytki wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO
Muzyka tradycyjna – gatunki, instrumenty itp. Sztuka tradycyjna i współczesna
Atrakcje turystyczne Seulu
Życie kulturalne oraz sposoby spędzania czasu wolnego
Religie

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

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Przygotowanie prezentacji i napisanie testu.
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Region Himalajów - społeczeństwa, kultury, polityka
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Indiami i Azją Południową

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNIS.13F0.5cd42cfb0ce8e.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 uwarunkowaniami geograﬁcznymi regionu Himalajów i ich wpływem na społeczeństwa i
kultury

C2

Przedstawienie bioróżnorodności regionu Himalajów

C3

Zapoznanie studentów z dziejami Tybetu, Nepalu i Bhutanu.

C4

Zapoznanie studentów z systemami politycznymi państw regionu.

C5

Przekazanie wiedzy z zakresu różnorodności etnicznej i religijnej regionu Himalajów

C6

Uświadomienie studentom problemów społecznych i rozwojowych państw regionu

C7

Zapoznanie studentów z wyzwaniami związanymi z rozwojem turystyki i himalaizmu

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 ma wiedzę na temat społecznych,
kulturowych, historycznych i przyrodniczych
uwarunkowań społeczeństw w regionie Himalajów

SNI_K1_W02,
SNI_K1_W03,
SNI_K1_W04

zaliczenie pisemne

W2

Student ma wiedzę na temat procesów historycznych
w Tybecie, Bhutanie, Nepalu

SNI_K1_W03,
SNI_K1_W04,
SNI_K1_W06

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Posiada umiejętność rozumienia, analizowania
i interpretowania konkretnych zjawisk społecznych
właściwych dla regionu Himalajów

SNI_K1_U02,
SNI_K1_U03, SNI_K1_U04

zaliczenie pisemne

U2

Rozpoznaje wytwory kultur z regionu i interpretuje je
szczególnie w oparciu o kluczowe systemy
normatywne konkretnych kultur, rozpoznaje wartości
rdzenne dziedzictwa kulturowego

SNI_K1_U02,
SNI_K1_U03, SNI_K1_U04

zaliczenie pisemne

SNI_K1_K01, SNI_K1_K02,
SNI_K1_K03, SNI_K1_K04

zaliczenie pisemne,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Posiada podstawowy zakres kompetencji
komunikacyjnych w celu animowania procesów
rozumienia, dialogu, współpracy i wymiany
międzykulturowej

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie projektu

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

przygotowanie do egzaminu

20

uczestnictwo w egzaminie

2

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

Sylabusy
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Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Uwarunkowania geograﬁczne regionu Himalajów i wpływ na społeczeństwa i
kultury

W1, W2, U1, U2

2.

Bioróżnorodność regionu Himalajów

W1, W2, U1, U2

3.

Społeczno-polityczna historia Tybetu

W1, W2, U1, U2, K1

4.

Społeczno-polityczna historia Nepalu

W1, W2, U1, U2

5.

Społeczno-polityczna historia Bhutanu

W1, W2, U1, U2

6.

Systemy polityczne państw regionu

W1, W2, U1, U2

7.

Różnorodność etniczna i religijna regionu Himalajów

W1, W2, U1, U2, K1

8.

Problemy społeczne i rozwojowe państw regionu

W1, W2, U1, U2

9.

Wyzwania związane z rozwojem turystyki i himalaizmu

W1, U1, U2

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

konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne,
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia kursu jest aktywny udział w zajęciach,
przygotowanie i przedstawienie prezentacji na temat
wybranej lektury dodatkowej oraz uzyskanie pozytywnej
oceny z egzaminu końcowego w formie pisemnej.

342 / 511

Relacje japońsko-koreańskie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Indiami i Azją Południową

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNIS.13F0.5cd42d1ded641.22

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

Kurs ma na celu zapoznanie studentów z zagadnieniami relacji japońsko-koreańskich zarówno w perspektywie
historycznej, jak i współczesnej. Zajęcia obejmują relacje między Koreą a Japonią od czasów starożytnych
do współczesności, zarówno kulturowe, jak i polityczne, a także i w aspekcie ekonomicznym.

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 społeczne, polityczne i niektóre
podstawowe procesy gospodarcze determinujące
rozwój stosunków międzynarodowych w regionie Azji
Wschodniej.

SNI_K1_W06

zaliczenie pisemne,
prezentacja, Aktywność
podczas zajęć polegająca
na analizie wybranych
aspektów relacji
japońsko-koreańskich na
podstawie zadanej
literatury, a także na
uczestniczeniu w
dyskusjach na temat
zagadnień omawianych
w literaturze lub treści
dokumentów i w
statystykach.

SNI_K1_U05, SNI_K1_U06

zaliczenie pisemne,
prezentacja, Aktywność
podczas zajęć polegająca
na analizie wybranych
aspektów relacji
japońsko-koreańskich na
podstawie zadanej
literatury, a także na
uczestniczeniu w
dyskusjach na temat
zagadnień omawianych
w literaturze lub treści
dokumentów i w
statystykach.

SNI_K1_U05, SNI_K1_U06

prezentacja, Aktywność
podczas zajęć polegająca
na analizie wybranych
aspektów relacji
japońsko-koreańskich na
podstawie zadanej
literatury, a także na
uczestniczeniu w
dyskusjach na temat
zagadnień omawianych
w literaturze lub treści
dokumentów i w
statystykach.

SNI_K1_K01, SNI_K1_K05

prezentacja, Aktywność
podczas zajęć polegająca
na analizie wybranych
aspektów relacji
japońsko-koreańskich na
podstawie zadanej
literatury, a także na
uczestniczeniu w
dyskusjach na temat
zagadnień omawianych
w literaturze lub treści
dokumentów i w
statystykach.

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

U2

Student potraﬁ przeprowadzić podstawowe badania,
analizować dane, syntetyzować informacje,
przygotować podstawową prezentację.

Student potraﬁ podczas dyskusji przedstawić opinie
oparte na wiedzy, wymienić je, obronić swoją tezę.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Sylabusy

Student jest gotów do animowania wydarzeń
kulturalnych na temat wybranych aspektów relacji
japońsko-koreańskich.
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Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

uczestnictwo w egzaminie

1

przygotowanie do egzaminu

19

przygotowanie do zajęć

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.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wczesne relacje japońsko-koreańskie

W1, U1, U2, K1

2.

Kwestia Mimany (Gaya, Imna)

W1, U1, U2, K1

3.

Książę Shotoku Taishi i rola rodu Soga w propagowaniu buddyzmu w Japonii

W1, U1, U2, K1

4.

Relacje japońsko-koreańskie od VII w. do X w

W1, U1, U2, K1

5.

Udział Koreańczyków w najazdach Mongołów na Japonię w 1274 i 1281 roku

W1, U1, U2, K1

6.

Problem japońskich piratów w regionie

W1, U1, U2, K1

7.

Wymiana handlowa Japonii i z Koreą i Chinami od IX do XVII wieku

W1, U1, U2, K1

8.

Japońska inwazja na Koreę 1592-1598

W1, U1, U2, K1

9.

Wysłannicy koreańscy do Japonii od XVII do XIX wieku

W1, U1, U2, K1

10.

Stosunki Japonia-Korea 1876-1910

W1, U1, U2, K1

11.

Japońska polityka okupacyjna Korei 1910-1945: polityka, handel, migracje i
polityka kulturalna

W1, U1, U2, K1

12.

Punkty zapalne relacji Japonii z Republiką Korei i Koreańską Republiką LudowoDemokratyczną

W1, U1, U2, K1

13.

Mniejszość koreańska w Japonii od 1945 roku

W1, U1, U2, K1

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

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie pisemne, prezentacja, Aktywność
podczas zajęć polegająca na analizie
wybranych aspektów relacji japońskokoreańskich na podstawie zadanej literatury,
a także na uczestniczeniu w dyskusjach na
temat zagadnień omawianych w literaturze
lub treści dokumentów i w statystykach.

Udział w zajęciach jest obowiązkowy;
dopuszcza się dwie nieusprawiedliwione
nieobecności. Studenci na każde zajęcia są
zobowiązani do przeanalizowania tekstów bądź
dokumentów i statystyk dostępnych na stronie
kursu na Platformie E-learningowej UJ Pegaz.
Na ocenę z kursu składają się: 25% oceny z
prezentacji 25% oceny z aktywności (udział w
dyskusjach obejmujący materiał z zadanego
tekstu) 50% oceny z pisemnego egzaminu
końcowego w formie testu jednokrotnego
wyboru.
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Relacje polsko-koreańskie w XX wieku
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Indiami i Azją Południową

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNIS.13F0.5cd42d1f795eb.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

Ukazanie wzajemnych relacji na wielu płaszczyznach: politycznej, militarnej, ekonomicznej, społecznej
i kulturalnej

C2

Prezentacja ewolucji stosunków między państwami koreańskimi i Polską, a także między społeczeństwami Polski
i półwyspu koreańskiego z uwzględnieniem oddziaływania na te procesy szerszych uwarunkowań
geopolitycznych.

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
kształtowania się relacji między Polską i państwami
koreańskimi, a także między Polakami
i Koreańczykami.

SNI_K1_W06

zaliczenie na ocenę

W2

Student zna i rozumie realia międzynarodowe, jakie
rzutowały na charakter relacji między Polską
i państwami koreańskimi w epoce Zimnej Wojny.

SNI_K1_W06

zaliczenie na ocenę

SNI_K1_U02, SNI_K1_U06

zaliczenie na ocenę

SNI_K1_K01, SNI_K1_K05

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ wyciągać wnioski z wydarzeń
z przeszłości dla analizy współczesnych relacji między
Polską i państwami koreańskimi.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów do podjęcia pogłębionych badań
nad charakterem relacji między Polską i państwami
Półwyspu Koreańskiego zarówno w perspektywie
historycznej, jak i w odniesieniu do wydarzeń
bieżących.

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 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.

Poznawanie Korei i pierwsi Polacy na Półwyspie Koreańskim

W1, U1, K1

2.

Nawiązanie stosunków dyplomatycznych między Polską i Koreą Północną

W2

3.

Formy wsparcia ze strony Polski dla Korei Północnej podczas wojny koreańskiej

W1, W2

4.

Aktywność wywiadu komunistycznej Polski podczas wojny koreańskiej i w
pierwszych latach po jej zakończeniu

W2

5.

Rola Polski w Komisji Repatriacyjnej Państw Neutralnych w Korei

W2

Sylabusy
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6.

Działalność Polski w Komisji Nadzorczej Państw Neutralnych w Korei

W2, U1

7.

Udział Polski w odbudowie Korei Północnej ze zniszczeń wojennych

W1, U1

8.

Kryzys s relacjach Polski i Korei Północnej w początkach lat 60.

W2

9.

Stosunki PRL-KRL-D w latach 70.

W1

10.

Pierwsze próby nawiązania relacji z Polską ze strony Korei Południowej w latach
70.

U1

11.

Polska wobec kwestii igrzysk olimpijskich w Korei w 1988 r.

K1

12.

Zacieśnienie relacji między PRL i KRL-D w drugiej połowie lat 80.

W2

13.

Okoliczności nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską i Koreą
Południową

W1

14.

Korea Północna wobec przemian systemowych zachodzących w Polsce od 1989 r.

W2

15.

Relacje Polski z państwami koreańskimi w latach 90.

U1, K1

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

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Zaliczenie egzaminu (minimum 60% punktów - dodatkowe punkty do
zaliczenie na ocenę egzaminu za aktywność na zajęciach); obecność na zajęciach (dozwolona
jedna nieusprawiedliwiona obecność).
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Relacje Watykanu z krajami azjatyckimi
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Indiami i Azją Południową

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNIS.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.

SNI_K1_W06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie

W2

Posiada zarys diachronicznej struktury relacji
Watykanu z krajami Azji.

SNI_K1_W06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie

W3

Posiada wiedzę z zakresu dyplomacji Watykanu
i krajów Bliskiego i Dalekiego Wschodu. .

SNI_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.

SNI_K1_W06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie

W5

Zna metody analizy i interpretacji źródeł dotyczących
relacji krajów Azji z Watykanem/Stolica Apostolską. .

SNI_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.

SNI_K1_U06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie

U2

Potraﬁ rozpoznać różne typy dyplomacji w polityce
krajów Azji z Watykanem i odwrotnie.

SNI_K1_U06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie

U3

Potraﬁ wykorzystywać idee inicjatyw pokojowych
Watykanu i krajów Azji.

SNI_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

SNI_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.

SNI_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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Rewolucja Czerwonych Khmerów. Studium autarkicznego rozwoju
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Indiami i Azją Południową

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNIS.13F0.1559901359.22

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

Zapoznanie studenta ze współczesnymi teoriami rewolucji w tym koncepcją państwa totalitarnego,
ze szczególnym uwzględnieniem przypadku rewolucji Czerwonych Khmerów.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Charakter procesów społecznych w kontekście teorii
rewolucji

SNI_K1_W03,
SNI_K1_W04,
SNI_K1_W05

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne
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Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Operować podstawowa terminologia z zakresu teorii
zależności i potraﬁ określić jej miejsce w obrębie nauk
społecznych

SNI_K1_U01, SNI_K1_U02

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne

U2

Opisywać uwarunkowania międzynarodowe
i wewnętrzne w ramach najnowszej historii Kambodży.

SNI_K1_U01, SNI_K1_U03

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne

SNI_K1_K01, SNI_K1_K02

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
Ciągłego rozwijania swojej wiedzy o uwarunkowaniach
społecznych i politycznych regionu Azji Południowo
Wschodniej.

K1

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 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.

Analiza jednej z najbardziej radykalnych rewolucji w historii- rewolucji czerwonych
Khmerów. Geneza, przebieg, kontekst historyczny. Przejawy autarkicznego
rozwoju. Rozważanie jakie koncepcje postrzegania zmiany społecznej z nimi
korespondują. Przyczyny politycznego niepowodzenia.

W1, U1, U2, K1

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

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne, zaliczenie ustne

Warunki zaliczenia przedmiotu
Test wyboru
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Rynek pracy w Europie i Azji: wybrane zagadnienia
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Indiami i Azją Południową

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNIS.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

SNI_K1_W01

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

SNI_K1_U01, SNI_K1_U06

zaliczenie pisemne

SNI_K1_K01, SNI_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 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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Rywalizacja mocarstw Chin, Rosji i USA
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Indiami i Azją Południową

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNIS.13F0.5ce2a50e52060.22

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

Nabycie przez studentów wiedzy i umiejętności pozwalających na analizę,syntezę i wyciąganie wniosków
z rywalizacji pomiędzy USA,Rosją i Chinami i jej wpływu na państwa Azji Centralnej i innych regionów azjatyckich.

C2

Posiadanie przez studentów wiedzy, umiejętnosci i kompetencji do wypracowywania własnych sądów
i rekomendacji dla panstw Azji Centralnej,Dalekiego i Bliskiego Wschodu w zakresie korzystnych dla nich działań
i zwalczania zagrożeń wynikających z rywalizacji pomiędzy mocarstwami.

C3

Posiadanie przez studentów kompetencji w zakresie wskazywania na niekorzystne wpływy dla funkcjonowania
i rozwoju państw azjatyckich wynikające z rywalizacji mocarstw.

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 dot. zagadnień politycznych
i gospodarczych związanych zz funkcjonowaniem
Chin,USA i Rosji, wie na czym polega ich mocarstwowe
znaczenie w świecie.

SNI_K1_W06

esej

W2

Student posiada wiedzę dot. rywalizacji państw, w tym
mocarstw rywalizujących w różnych obszarach ,
od polityki, gospodarki po sprawy militarne.

SNI_K1_W06

esej

W3

Student posiada wiedzę dot. państw Azji Centralnej,
Bliskiego i Dalekiego Wschodu, wpływu na te państwa
ze strony mocarstw oraz skutków wynikających
z rywalizacją mocarstw w regionach,gdzie funkcjonują
te państwa.

SNI_K1_W06

esej

U1

Student posiada umiejętności analizowania
i przygotowania rekomendacji w zakresie współpracy
państw Azji Centralnej, Bliskiego i Dalekiego Wschodu
z jednym z mocarstw

SNI_K1_U06

esej

U2

Student posiada umiejętności opracowania raportu nt.
możliwości rozwojowych państw we współpracy
z jednym z mocarstw.

SNI_K1_U06

esej

U3

Student posiada umiejętności przygotowania
wniosków z prowadzonych analiz na temat
podejmowania przez państwa działań ,które będą
pozytywnie wykorzystywać szanse wynikające
z rywalizacji mocarstw w ich regionie.

SNI_K1_U06

esej

K1

Student posiada kompetencje do pełnienia funkcji
doradczych podmiotom prowadzącym działalność
polityczną i gospodarcza w zakresie wyzwań
wynikających z rywalizacji mocarstw.

SNI_K1_K05

esej

K2

Student posiada kompetencje do zajmowania
stanowisk w instytucjach zajmujących się współpracą
z mocarstwami, posiada kompetencje
do wykorzystywania szans tych podmiotów oraz
unikania i zwalczania zagrożeń.

SNI_K1_K05

esej

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

zbieranie informacji do zadanej pracy

30

przygotowanie ekspertyzy

30

przygotowanie projektu

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.

Cechy charakterystyczne państwa o statusie mocarstwa, znaczenie mocarstw we
współczesnym świecie.

W1

2.

Rosja, Chiny i USA -trzy główne mocarstwa swiata,charakterystyka politycznogospodarcza.

W1

3.

Państwa Azja Centralnej i ich współpraca z USA,Chinami i Rosją.

W3, U1, K1

4.

Rywalizacja mocarstw na terenie Azji Centralnej i jej skutki dla poszczególnych
państw.

W2, U2, K1

5.

Współpraca państw Dalekiego Wschodu z Chinami,USA i Rosją.

W1, U2, K1

6.

Rywalizacja mocarstw w regionie Dalekiego Wschodu i jej skutki dla
poszczególnych państw.

W3, U3, K1

7.

Współpraca państw Bliskiego Wschodu z USA,Chinami i Rosją.

W2, U2, K1

8.

Rywalizacja mocarstw w regionie Bliskiego Wschodu i jej skutki dla państw.

W2, U2, K1

9.

Przyszłe szanse i zagrożenia wynikające z rywalizacji mocarstw dla państw Azji
Centralnej.

W3, U3, K2

10.

Przyszłe szanse i zagrożenia wynikające z rywalizacji mocarstw dla państw
Dalekiego Wschodu.

W3, U3, K2

11.

Przyszłe szanse i zagrożenia wynikające z rywalizacji mocarstw dla państw
Bliskiego Wschodu.

W3, U3, K2

12.

Możliwości wykorzystania rywalizacji mocarstw jako szansy rozwojowej przez
państwa azjatyckie.

W3, U3, K2

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

Formy zaliczenia
esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność i aktywność na zajęciach, przygotowanie eseju(pracy
pisemnej),pisemny test zaliczeniowy

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość podstawowej wiedzy na temat USA,Rosji,Chin oraz państw Azji Centralnej,Dalekiego i Bliskiego Wschodu.

Sylabusy
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Soft power koreański - strategie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Indiami i Azją Południową

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNIS.13F0.5cd42d2a98954.22

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 warsztatów jest zapoznanie studenta z ideą koreańskiego soft power i zasięgiem zjawiska "Koreańskiej
Fali".

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Teorie i metody koncepcji soft power

SNI_K1_W01,
SNI_K1_W06

zaliczenie na ocenę
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W2

Mechanizmy realizacji polityki soft power w ujęciu
południowokoreańskim

SNI_K1_W03,
SNI_K1_W04

zaliczenie na ocenę

SNI_K1_U03, SNI_K1_U06

zaliczenie na ocenę

SNI_K1_K01, SNI_K1_K04

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

analizować strategie podejmowane przez koreańskie
agendy rządowe, biznesowe do promocji produktów
i usług koreańskich

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

pogłębiania swojej wiedzy i doświadczenia,
przydatnego w realizacji projektów zawodowych,
związanych z szeroko pojętą koreańską przestrzenią
społeczno-kulturową i biznesową

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

20

przygotowanie projektu

20

przygotowanie prezentacji multimedialnej

20

przeprowadzenie badań literaturowych

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.

Cele i narzędzia polityki zagranicznej państwa

W1, W2

2.

Soft power, hard power, smart power, sharp power, dyplomacja publiczna –
problemy deﬁnicyjne

W1, U1

3.

Korea Południowa na arenie międzynarodowej – pojęcie państwa średniego rzędu,
relacje z państwami sąsiedzkimi

W1, W2, U1, K1

4.

Kultura koreańska a globalizacja, soft power w wydaniu południowkoreańskim,
wpływ mediów społecznościowych na politykę zagraniczną Korei Południowej

W2, U1, K1

5.

Rola rządu południowokoreańskiego w kreowaniu wizerunku państwa

W2, U1

6.

Koreańska fala jako narzędzie soft power

W2, U1, K1

7.

Międzynarodowe wydarzenia sportowe jako narzędzie soft power

W2, U1, K1

Sylabusy
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8.

Idol jako ambasador – granice pomiędzy rozrywką a polityką, pracą a
patriotyzmem

W2, U1, K1

9.

Międzynarodowa opinia publiczna, fani, wyborcy – problematyka grupy docelowej

W2, U1

10.

Wyzwania stosowania soft power: anti-hallyu, hegemonia kulturowa, etyka
stosowania narzędzi soft power

W1, W2, U1

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

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Stworzenie projektu grupowego wprowadzenia wybranego produktu
koreańskiego na rynek polski lub europejski

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność obowiązkowa. Dozwolone dwie nieobecności w trakcie każdej serii warsztatów

Sylabusy
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South Korea as an example of the information society
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Indiami i Azją Południową

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNIS.13F0.6048b3564077a.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

G1

The aim of the course is to present South Korea as an example of the information society. The students will be
able to name main characteristics of the information society as well as discuss in which aspects South Korea can
be considered as one.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

The students knows and understands the notion of the
information society.

SNI_K1_W06

esej, zaliczenie
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W2

The students knows and understands in which aspects
South Korea can be seen as an example of the
information society.

SNI_K1_W06

esej, zaliczenie

U1

The student is able to discuss the role of the
information society in the XXI century and name other
examples of technological changes that inﬂuenced
societies in the history.

SNI_K1_U03, SNI_K1_U06

esej, zaliczenie

U2

The student is able to name challenges and indicate
threats that the information society may pose to
democracy.

SNI_K1_U03, SNI_K1_U06

esej, zaliczenie

SNI_K1_K03, SNI_K1_K05

esej, zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

The student is ready to work in projects concerning
media literacy, democracy and the information
society.

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie eseju

30

przygotowanie do zajęć

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

przygotowanie do ćwiczeń

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. Information society – notion, deﬁnitions, history
2. Main technological changes allowing the development of the information
society
1.

3. Access to information as a threat and an opportunity

W1, W2, U1, U2, K1

4. Education level and media literacy in South Korea
5. Access to the internet and e-governance in South Korea

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

Sylabusy

Formy zaliczenia
esej, zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Essay on an assigned topic and preparation for a debate in Oxford format.
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Stany Zjednoczone w regionie Azji i Pacyﬁku
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Indiami i Azją Południową

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNIS.13F0.5ce2a50e13fb5.22

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

1. Zapoznanie studentów z polityką zagraniczną Stanów Zjednoczonych w kontekście polityki międzynarodowej
w regionie.

C2

2. Wykształcenie u studentów podstawowych umiejętności w zakresie analizy polityki zagranicznej Stanów
Zjednoczonych w kontekście polityki międzynarodowej 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

Student zna i rozumie, co to jest regionalny system
międzynarodowy oraz cele i jakie są instrumenty
polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych
w regionie.

SNI_K1_W06

zaliczenie pisemne,
prezentacja

SNI_K1_U03

zaliczenie pisemne,
prezentacja

SNI_K1_K01

prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ analizować stosunki międzynarodowe
z uwzględnieniem pozycji i interesów Stanów
Zjednoczonych w regionie.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotowy do samodzielnego poszerzania
wiedzy na temat regionu oraz roli Stanów
Zjednoczonych w regionie.

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. Podstawy teoretyczne.

W1, U1, K1

2.

Historia obecności Stanów Zjednoczonych w regionie.

W1, U1, K1

3.

Stany Zjednoczone w regionie w okresie zimnej wojny.

W1, U1, K1

4.

Współczesna pozycja USA w regionie, ich potencjał oraz potencjał głównych
konkurentów, sojuszników i partnerów.

W1, U1, K1

5.

Instytucjonalne ramy polityki zagranicznej USA.

W1, U1, K1

6.

Bezpieczeństwo i ekonomia – cele oraz instrumenty polityki zagranicznej Stanów
Zjednoczonych.

W1, U1, K1

7.

Ewolucja polityki USA w regionie po 1989 r. - administracje G. Busha i B. Clintona.

W1, U1, K1

Sylabusy
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8.

Ewolucja polityki USA w regionie po 2001 r. - administracje G. W. Busha oraz B.
Obamy.

W1, U1, K1

9.

Przemiany strategii i polityki zagranicznej wobec regionu Azji i Pacyﬁku w okresie
prezydentury D. Trumpa.

W1, U1, K1

10.

Chiny – wyzwanie dla amerykańskiej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa.

W1, U1, K1

11.

Tajwan w amerykańskiej polityce zagranicznej i polityce bezpieczeństwa.

W1, U1, K1

12.

Japonia – najbliższy sojusznik USA?

W1, U1, K1

13.

Półwysep Koreański w amerykańskiej polityce zagranicznej i polityce
bezpieczeństwa.

W1, U1, K1

14.

Stany Zjednoczone i ich partnerzy w regionie.

W1, U1, K1

15.

Zmieniający się układ sił w regionie Azji i Pacyﬁku – próba prognozy.

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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Stosunki międzynarodowe na Dalekim Wschodzie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Indiami i Azją Południową

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNIS.13F0.5ce2a4e3e55b7.22

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 uwarunkowaniami zmieniającej się kwestii Tajwanu w systemie
międzynarodowych na przestrzeni XX i XXI 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

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

SNI_K1_W02,
SNI_K1_W04,
SNI_K1_W05,
SNI_K1_W06

zaliczenie pisemne,
kazus, wyniki badań,
prezentacja

SNI_K1_U01,
SNI_K1_U02,
SNI_K1_U03,
SNI_K1_U04, SNI_K1_U05

zaliczenie pisemne,
kazus, wyniki badań,
prezentacja

SNI_K1_K01, SNI_K1_K02,
SNI_K1_K03, SNI_K1_K04,
SNI_K1_K05

zaliczenie pisemne,
kazus, wyniki badań,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

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

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

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

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do egzaminu

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

5

pozyskanie danych

5

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

przygotowanie prezentacji multimedialnej

4

uczestnictwo w egzaminie

1

przygotowanie do zajęć

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

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

W ostatnich latach można obserwować wzrost znaczenia Azji w świecie, co wpływa
na potrzebę lepszego rozumienia uwarunkowań społecznych, politycznych i
gospodarczych kształtujących stosunki międzynarodowe na tym kontynencie.
Istotą kursu jest poznanie aktorów kształtujących stosunki międzynarodowe na
Dalekim Wschodzie, identyﬁkacja i badanie podstawowych form ich oddziaływania
tj. współpraca, rywalizacja i konﬂikt. Znaczenie problematyki potęguje obecność i
zaangażowanie światowych mocarstw w problemy państw Dalekiego Wschodu.
Historia regionu, stopień rozwoju krajów, charakter współpracy między
podmiotami, regionalny układ sił między aktorami determinują scenariusze na
przyszłość. Szczegółowe treści programowe stanowią:
1. Główne terminy, zagadnienia i problemy stosunków międzynarodowych na
przykładzie Dalekiego Wschodu
2. Stosunki międzynarodowe jako dyscyplina naukowa
W1, U1, K1
3. Zastosowanie teorii naukowych do badania stosunków międzynarodowych na
Dalekim Wschodzie
4. Daleki Wschód – charakterystyka regionu i problem wyodrębnienia tego regionu
w stosunkach międzynarodowych
5.–6. Historia stosunków międzynarodowych na Dalekim Wschodzie: do czasów
kolonialnych; w okresie ekspansji kolonialnej mocarstw europejskich; do II wojny
światowej
7. Stosunki międzynarodowe na Dalekim Wschodnie w okresie zimnej wojny
8. Spory i konﬂikty międzynarodowe na Dalekim Wschodzie oraz metody ich
rozwiązywania
9.–13. Mocarstwa regionalne i ich strategie na Dalekim Wschodzie od II połowie
XX wieku – Stany Zjednoczone, Japonia, Chiny, Rosja, Korea, Indie
14. Procesy integracyjne na Dalekim Wschodzie a teorie i koncepcje integracji
15. Prognozowanie stosunków międzynarodowych na Dalekim Wschodzie

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

konwersatorium

Formy zaliczenia

zaliczenie pisemne, kazus,
wyniki badań, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Na ocenę końcową (100%) składają się: • egzamin pisemny z
pytaniami otwartymi, zamkniętymi i wyboru (60%) •
aktywność na zajęciach (10%) • przedstawienie krytycznego
przeglądu wiadomości z regionu (praca indywidualna) (10%) •
udział w debacie dot. sporów terytorialnych (praca w grupach)
(10%) • obecność na zajęciach (dopuszczalne dwie
nieobecności) (10%)

Wymagania wstępne i dodatkowe
Ukończone przedmioty dot. współczesnej historii Chin, Korei, Japonii albo Indii w zależności od wybranego kierunku studiów
w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu.

Sylabusy
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Strój chiński jako nośnik kultury
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Indiami i Azją Południową

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNIS.13F0.6203a44a1d9ad.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 różnorodnością strojów chińskich oraz ich historią.

C2

Celem kursu jest przekazanie wiedzy z zakresu symboliki stroju i jego miejsca w kulturze chińskiej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Ma wiedzę na temat różnorodności tradycyjnego
ubioru na terenie Chin.

SNI_K1_W06

prezentacja
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Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Posługuje się specjalistyczną terminologią dotyczącą
kultury chińskiej oraz zagadnienia stroju.

SNI_K1_U06

prezentacja

U2

Potraﬁ umieścić zdobyte informacje w szerszym
kontekście przemian społecznych.

SNI_K1_U04, SNI_K1_U06

prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Posiada podstawowe umiejętności krytycznej oceny
oraz analizy źródeł.

SNI_K1_K04

prezentacja

K2

Potraﬁ wykorzystać wiedzę w praktyce analizując
problem a następnie prezentując go na forum.

SNI_K1_K01, SNI_K1_K05

prezentacja

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie projektu

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.

Moda, strój kostium - problemy deﬁnicyjne.

U1, U2, K1

2.

Strój we wczesnych tekstach konfucjańskich, kodeksach prawnych i dekretach.

W1, U1, U2, K1

3.

Moda od dynastii Zhou do upadku cesarstwa.

W1, U1, U2, K1, K2

4.

Strój Hanów a stroje mniejszości.

W1, U1, U2, K1, K2

5.

Wpływ Chin na estetykę stroju koreańskiego, japońskiego i wietnamskiego.

W1, U1, U2, K1, K2

6.

Narodziny qipao i jej status we współczesnych Chinach.

W1, U1, U2, K1, K2

7.

Moda okresu maoistowskiego.

W1, U1, U2, K1, K2

8.

Moda ślubna.

W1, U1, U2, K1, K2

9.

Hanfu yundong, Xinzhongzhuang i chiński wiatr.

W1, U1, U2, K1, K2

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
pokaz połączony z przeżyciem, analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Wygłoszenie prezentacji, obecność na zajęciach (w przypadku większej
liczby nieobecności niż 2, wymagane jest zaliczenie opuszczonych zajęć w
formie ustnej na dyżurze), aktywny udział w zajęciach.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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System i życie polityczne Korei Południowej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Indiami i Azją Południową

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNIS.13F0.6048b2dbac3a2.22

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 zna i rozumie najważniejsze zagadnienia związane z systemem politycznym oraz życiem politycznym
Korei Południowej.

C2

Student/ka umie wskazać najważniejsze cechy systemu politycznego, a także czynniki kulturowe i historyczne
odróżniające Koreę Południową od innych demokracji w regionie i na świecie. Potraﬁ także wskazać kluczowych
decydentów i najważniejsze akty prawne.

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 najważniejsze pojęcia związane
z systemem politycznym każdego państwa.

SNI_K1_W06

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

W2

Student/ka zna najważniejsze akty prawne mające
wpływ na kształt systemu politycznego Korei
Południowej.

SNI_K1_W06

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student/ka potraﬁ wskazać najważniejszych
decydentów politycznych i opisać mechanizmy
podejmowania decyzji w Korei Południowej

SNI_K1_U03, SNI_K1_U06

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

U2

Student/ka potraﬁ intepretować zjawiska polityczne
w Korei Południowej.

SNI_K1_U03, SNI_K1_U06

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

SNI_K1_K03, SNI_K1_K05

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotowy/a do ustawicznego pogłębiania
i aktualizowania swojej wiedzy w zakresie systemu
politycznego Korei Południowej.

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

15

przygotowanie prezentacji multimedialnej

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

15

przygotowanie do testu zaliczeniowego

15

zbieranie informacji do zadanej pracy

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1. System polityczny – deﬁnicje, najważniejsze pojęcia
2. Konstytucja i najważniejsze akty prawne
3. System partyjny
4. System wyborczy
1.

5. Reżim polityczny

W1, W2, U1, U2, K1

6. Prezydent
7. Parlament
8. Obywatele
9. Media

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, 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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Tajwan - historia i polityka
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Indiami i Azją Południową

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNIS.13F0.603e4d367c4f9.22

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 położenia geograﬁcznego i geopolitycznego Tajwanu

C2

Zapoznanie studentów z podstawowymi problemami etnicznymi Tajwanu

C3

Przekazanie studentom wiedzy z zakresu historii Tajwanu, ze szczególnym uwzględnieniem przemian
demokratycznych od lat 1980.

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 winien znać na poziomie podstawowym
historię Tajwanu od czasów prehistorycznych, przez
okres holenderski, panowania chińskiego
z uwzględnieniem reform Liu Mingchuana, okres
kolonizacji japońskiej, okres Republiki Chińskiej
do czasów współczesnych, ze szczególnym
uwzględnieniem międzynarodowego statusu Tajwanu
i wątpliwości z nim związanych; winien rozumieć
niejasności i subtelności prawno-międzynarodowego
statusu Tajwanu oraz stosunków chińsko-tajwańskich
i oraz jak rzutują one na inne państwa Azji i świata

SNI_K1_W01,
SNI_K1_W06

zaliczenie pisemne, esej

SNI_K1_U02,
SNI_K1_U05, SNI_K1_U06

zaliczenie pisemne, esej

SNI_K1_K01, SNI_K1_K02,
SNI_K1_K05

zaliczenie pisemne, esej

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student powinien być w stanie dokonać ulokować
poszczególne wydarzenia i procesy w historii Tajwanu
w szerszym kontekście regionalnym i ponadregionalnym; być w stanie porównać procesy
demokratyzacyjne zachodzące na Tajwanie i w innych
częściach globu

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów, w oparciu o znajomość historii
Tajwanu, do nawiązania dialogu międzykulturowego
z przedstawicielami tego państwa i między nimi
a przedstawicielami innych państw. Potraﬁ dostrzec
możliwe problemy związane z przynależnością
polityczną i starać się je rozwiązać, w szczególności
przez doskonalenie własnych umiejętności analizy
sytuacji i wytworów kulturowych

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

50

przygotowanie do sprawdzianu

20

przygotowanie do egzaminu

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. Podstawy geograﬁi Tajwanu
2. Pierwotni mieszkańcy: Aborygeni Tajwańscy
3. Okres kolonii holenderskiej i hiszpańskiej
4. Okres panowania rodu Zheng i dynastii Qing
5. Esktensywny rozwoj za czasów qingowskich i reformy Liu Mingchuana
1.

W1, U1, K1

6. Okres kolonizacji japońskiej: przebieg wydarzeń
7. Okres kolonizacji japońskiej: przemiany gospodarcze i polityczne
8. Początki rządów Republiki Chińśkiej i wybuch niezadowolenia społecznego
9. Okres Republiki Chińskiej do czasów współczesnych, ze szczególnym
uwzględnieniem międzynarodowego statusu Tajwanu i wątpliwości z nim
związanych
10. Polityka wewnętrzna Tajwanu: konsolidacja demokracji

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

dopuszczalne trzy nieobecności; większa liczba wymagać będzie
wykonania dodatkowych prac/konsultacji. Przekroczenie 30%
nieobecności oznacza niezaliczenie kursu. Aktywność podczas
zaliczenie pisemne, esej dyskusji, dobre przygotowanie do zajęć. Napisanie pisemnego
zaliczenia na ocenę w postaci odpowiedzi na pytania otwarte lub
zamknięte lub pracy pisemnej o charakterze naukowym na
uzgodniony z wykładowcą temat ( w szczególnych przypadkach)

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 Chin, Japonii i świata w stopniu
podstawowym

Sylabusy
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Tajwan w środowisku międzynarodowym
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Indiami i Azją Południową

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNIS.13F0.5cd42cfa80b7f.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 uwarunkowaniami zmieniającej się kwestii Tajwanu w systemie
międzynarodowych na przestrzeni XX i XXI 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

Rozumie wyzwania porządku międzynarodowym
w regionie Azji i Pacyﬁku, wskazuje czynniki
determinujące rolę i miejsce Tajwanu w systemie
międzynarodowym.

SNI_K1_W06

projekt, raport, wyniki
badań, prezentacja

SNI_K1_U05

projekt, raport, wyniki
badań, prezentacja

SNI_K1_K04

projekt, raport, wyniki
badań, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Posiada umiejętności wyszukiwania, analizowania
i wykorzystywania informacji w celu przeprowadzenia
analizy sytuacji międzynarodowej Tajwanu w oparciu
o poznany warsztat badawczy.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Przedstawia opinie własne, uczestniczy w dyskusji
dotyczącej wyzwań Tajwanu w środowisku
międzynarodowym w kontekście społecznym.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie projektu

10

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

przygotowanie raportu

20

zbieranie informacji do zadanej pracy

10

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Tematyka kursu dotyczy przedstawienia kwestii tajwańskiej w systemie
międzynarodowym na przestrzeni XX i XXI w. Charakterystyce zostanie poddany
potencjał polityczny, militarny, gospodarczy, społeczny i kulturowy współczesnego
wyróżniający Tajwan w świecie. Identyﬁkowane będą uwarunkowania zmieniającej
pozycji Tajwanu w systemie międzynarodowym w ujęciu chronologicznym od
czasów kolonialnych przez dyktaturę Partii Narodowej (Kuomintang, KMT)
(1949–1988), początki demokratyzacji (1988–2000); rządy opozycyjnej
Demokratycznej Partii Postępowej (DPP) (2000–2008), powrót KMT do władzy
(2008–2016) oraz bieżącą politykę DPP (od 2016).
W1, U1, K1

1.
Analizowana będzie przyszłość Tajwanu w systemie międzynarodowym w
kontekście bieżących wyzwań jego ewolucji. Szczególne znaczenie należy tu
przypisać czynnikom zewnętrznym w wymiarze globalnym. Wśród tych najnowych
będą to: atak Rosji na Ukrainę w 2022 r., który wskazuje na określone zachowania
reżimów autorytarnych względem państw broniących swojej suwerenności,
podobnie odpowiedź Zachodu na zaistniałą sytuację oraz pandemia SARS-CoV-2,
która już na przełomie 2019 i 2020 r. zaznaczyła efektywność władz Tajwanu w
radzeniu sobie z kryzysem i gotowość Tajwanu do współpracy ze społecznością
międzynarodową w celu zakończenia pandemii.

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

konwersatorium

Formy zaliczenia

projekt, raport, wyniki
badań, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia kursu jest aktywny udział w zajęciach.
Podczas zajęć studenci rozwiązują problemy badawcze na
podstawie literatury wskazanej przez prowadzącego do
poszczególnych zajęć. Na podstawie przekazanych przez
prowadzącego wytycznych studenci opracowują wybrany
problem badawczy, przedstawiają go w formie pisemnego
raportu i prezentacji podczas zajęć. Dopuszczalne dwie
nieobecności.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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The English Language Writers of Asia
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Indiami i Azją Południową

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNIS.13F0.603f78e67442f.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
G1

making the students aware of the cultural phenomenon of the English language writers of Asian origin

G2

expanding the students' knowledge about the Asian writing in English, its geographical range, its complexity and
diversity, its distinctive character

G3

increasing the students' sensitivity to the reasons of the rapid development of Asian prose written in English in
the second half of the 20th century

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 knows and understands the origins and
development of Asian writing in English

SNI_K1_W01,
SNI_K1_W06

zaliczenie na ocenę

W2

Student knows and understands political
implicationsof the Asian English writing

SNI_K1_W06

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student can understand the importance of choosing
English as the language of creative work

SNI_K1_U01,
SNI_K1_U02, SNI_K1_U06

zaliczenie na ocenę

U2

Student can discuss the main issues present in the
works of Asian writers writing in English

SNI_K1_U02, SNI_K1_U06

zaliczenie na ocenę

SNI_K1_K01, SNI_K1_K02,
SNI_K1_K04, SNI_K1_K05

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student is ready for taking on editorial work regarding
i.e. Polish translations of novels written in English by
Asian authors

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przeprowadzenie badań literaturowych

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Areas of study: literature; cultural tradition of English language writings in Asia;
authors belonging to Asian diasporas writing in English
The main topics of the course:
- an outline of Asian writing in English, its geographical range, its complexity and
diversity, its distinctive character;
- the beginnings of Asian writing in English;
- the inﬂuence of Western culture on the emergence new literary genres in Asia;
- the rapid development of Asian prose written in English in the second half of the
20th century;
- the directions of development;
- the main themes;
- the main English language writers of Asia or of Asian descent and their selected
works

1.

W1, W2, U1, U2, K1

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

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Class attendance (2 absences allowed); active participation (preparation
zaliczenie na ocenę for classes based on the assigned materials) + preparation of a
PowerPoint presentation or an essay (max. 1800 words)

Wymagania wstępne i dodatkowe
Functional knowledge of English

Sylabusy
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The media system of South Korea
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Indiami i Azją Południową

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNIS.13F0.6048b39e934b3.22

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 show main characteristics of the South Korean media system in a way that would
allow the students to know and understand not only its main parts, but also comprehend its relations to political
system.

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 knows and basic theories on media
systems and understand their application in South
Korean context.

SNI_K1_W06

raport, prezentacja

W2

The student knows and understands relations between
SNI_K1_W06
media and political systems.

raport, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

The student is able to analyze internet sources in
order to trace changes in South Korean media system.

SNI_K1_U03, SNI_K1_U06

raport, prezentacja

U2

The student is able to discuss the role of the
information cycle in democratic societies.

SNI_K1_U03, SNI_K1_U06

raport, prezentacja

SNI_K1_K03, SNI_K1_K05

raport, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

The student is ready to broaden and update there
knowledge on the topic of South Korean media
system.

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

20

przygotowanie prezentacji multimedialnej

30

przygotowanie raportu

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1. Theory of media systems – main deﬁnitions
2. Comparing media systems
3. The role of the media in democratic systems
4. Freedom of speech in South Korea W2, K1
5. Journalists’ professionalization
1.

W1, W2, U1, U2, K1
6. State intervention
7. The Internet
8. Economic pressures
9. Press, TV, and radio markets
10. Copyright, libel – main regulations

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

raport, prezentacja A report on a given topic and a presentation are required.
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The politics of dress in Asia
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Indiami i Azją Południową

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNIS.13F0.620f95dc7e303.22

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 przedmiotu jest zapoznanie studentów z relacją pomiędzy modą a polityką w Azji.

C2

Celem jest zapoznanie studentów z wpływem polityki na strój społeczeństw azjatyckich.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Ma wiedzę na temat roli stroju w dyplomacji.

SNI_K1_W06

esej, prezentacja
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W2

Ma wiedzę dotyczącą kreowania wizerunku
społeczeństwa przez polityków.

SNI_K1_W06

esej, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Potraﬁ posługiwać się podstawową terminologią
dotyczącą stroju.

SNI_K1_U05, SNI_K1_U06

esej, prezentacja

U2

Potraﬁ umieścić zdobyte informacje w szerszym
kontekście przemian społecznych i politycznych.

SNI_K1_U01,
SNI_K1_U02,
SNI_K1_U05, SNI_K1_U06

esej, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Posiada podstawowe umiejętności krytycznej oceny
oraz analizy źródeł.

SNI_K1_K01, SNI_K1_K05

esej, prezentacja

K2

Potraﬁ wykorzystać wiedzę w praktyce analizując
problem a następnie prezentując go na forum.

SNI_K1_K01, SNI_K1_K04,
SNI_K1_K05

esej, prezentacja

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie projektu

60

przygotowanie do zajęć

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.

Moda jako narzędzie w dyplomacji.

W1, W2, U2

2.

Moda i polityka w cesarskich Chinach.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

3.

Moda i polityka w Indiach m. in. Wielcy Mogołowie, Indie Brytyjskie.

W2, U1, U2, K1, K2

4.

Właściwy ubiór w oczach współczesnych indyjskich polityków.

W2, U1, U2, K1, K2

5.

Stroje narodowe przez pryzmat szczytów APEC.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

6.

Ubierając się dla Partii Komunistycznej.

W2, U1, U2, K1, K2

7.

Powstanie qipao.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

8.

Koncepcja chińskiego stroju narodowego.

W2, U1, U2, K1, K2

Sylabusy
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9.

Lhakar - podtrzymując tybetańską tożsamość.

W2, U1, U2, K1, K2

10.

Przypadek Korei Północnej.

W2, U1, U2, K1, K2

11.

Wybrane przykłady z m.in. Mjanmy, Japonii, Butanu, Indonezji i Wietnamu.

W2, U1, U2, K1, K2

12.

Kontrowersje hanfu kontra hanbok.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

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

Formy zaliczenia
esej, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Prezentacja/ esej, obecność (możliwe 2 nieobecności) i aktywność na
zajęciach.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Język angielski na poziomie B2 umożliwiający uczestnictwo w zajęciach.

Sylabusy
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Tożsamość narodowa Japończyków
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Indiami i Azją Południową

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNIS.13F0.1585576599.22

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 deﬁnicjami narodu oraz tożsamości zbiorowej, ze szczególnym
podkreśleniem znaczenie kultury dla kształtowania się narodów.

C2

Zapoznanie studentów z najważniejszymi procesami, które doprowadziły do powstania narodu japońskiego
a także do pojawienia się japońskiego nacjonalizmu w pierwszej połowie XX wieku.

C3

Zwrócenie uwagi studentów na wieloetniczność i wielokulturowość współczesnego japońskiego społeczeństwa.

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 najważniejsze deﬁnicje narodu
oraz tożsamości zbiorowej, ze szczególnym
podkreśleniem znaczenie kultury dla kształtowania się
narodów.

SNI_K1_W01,
SNI_K1_W05

esej

W2

Ma świadomość kompleksowego charakteru japońskiej
kultury symbolicznej w jej historycznych kontekstach,
oraz zna, rozumie i potraﬁ identyﬁkować przejaw
tożsamości zbiorowej oraz ich przemiany.

SNI_K1_W05,
SNI_K1_W06

esej

W3

Student zna i rozumie procesy, które doprowadziły
do powstania narodu japońskiego, oraz rozumie
historyczne uwarunkowania kluczowych elementów
współczesnej japońskiej tożsamości narodowej.

SNI_K1_W01,
SNI_K1_W05,
SNI_K1_W06

esej

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Posiada umiejętność rozumienia, analizowania
i interpretowania konkretnych zjawisk związanych
z japońską tożsamością zbiorową.

SNI_K1_U02,
SNI_K1_U03,
SNI_K1_U04, SNI_K1_U06

esej

U2

Potraﬁ rozpoznać i wykorzystać wiedzę teoretyczną
do samodzielnej i krytycznej analizy zjawisk
związanych z japońską tożsamością zbiorową.

SNI_K1_U03,
SNI_K1_U04,
SNI_K1_U05, SNI_K1_U06

esej

U3

Student posiada umiejętności krytycznej analizy
najważniejszych zagadnień związanych
ze współczesną japońską tożsamością zbiorową

SNI_K1_U03,
SNI_K1_U04,
SNI_K1_U05, SNI_K1_U06

esej

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie eseju

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.

Kultura a tożsamość narodowa

W1, U1

2.

Kluczowe procesy w rozwoju japońskiej tożsamości narodowej

W2, W3

Sylabusy
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3.

Kluczowe elementy współczesnej japońskiej tożsamości zbiorowej

W2, W3, U1, U2, U3

4.

Język i kultura jako wyznacznik japońskie tożsamości zbiorowej

W2, W3, U1, U2, U3

5.

Współczesna Japonia jako społeczeństwo homogeniczne

W2, W3, U1, U2, U3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konsultacje, dyskusja, wykład konwersatoryjny, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
1. obecność na zajęciach, 2. znajomość obowiązkowych testów, aktywne
uczestnictwo w zajęciach 3. praca zaliczeniowa związana z tematyką zajęć

Wymagania wstępne i dodatkowe
Ukończenie kursu "Historia polityczno-społeczna Japonii"

Sylabusy
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Tradycje indo-muzułmańskie w kulturze Azji Południowej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Indiami i Azją Południową

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNIS.13F0.603903104e207.22

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 uzyska ogólną wiedzę dotyczącą tradycji kulturowej społeczeństwa indo-muzułmańskiego Azji
Południowej.

C2

Student uzyska szczegółową wiedzę na temat wybranych elementów tej tradycji, potraﬁ je rozpoznać
i scharakteryzować.

C3

Student zrozumie kulturotwórczą rolę, jaką język urdu odgrywał i odgrywa na subkontynencie indyjskim.

C4

Student będzie dostrzegać i rozumieć związki między indo-muzułmańską tradycją kulturową a innymi tradycjami
kulturowymi subkontynentu indyjskiego.

C5

Student będzie dostrzegać i umieć zinterpretować wpływy indo-muzułmańskiej tradycji kulturowej
na współczesną kulturę Azji Południowej.

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

Efekt wiedzy

SNI_K1_W01

prezentacja

SNI_K1_U02

prezentacja

SNI_K1_K01

prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Umiejętność

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Kompetencja społeczna

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

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.

Przedmiotem zajęć jest rozumiana szeroko kultura indo-muzułmańska,
wykształcona na przestrzeni wieków wśród wyższych warstw indomuzułmańskiego społeczeństwa Azji Południowej (aszraf), której jednym z
głównych wyznaczników jest język urdu.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład z prezentacją multimedialną

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia zajęć jest przygotowanie prezentacji na zadany
temat i przedstawienie jej na zajęciach.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Tradycje religijne Azji Południowej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Indiami i Azją Południową

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNIS.13F0.6038f4d8c1648.22

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
0221Religia i teologia

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 najważniejszymi aspektami bogatej i zróżnicowanej indyjskiej tradycji
religijnej, niezbędnymi do zrozumienia i prawidłowego zinterpretowania zjawisk kulturowych, społecznych
i politycznych, które kształtowały dzieje obszaru Azji Południowej i ciągle wpływają na zachodzące tam procesy.

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 zjawiska i procesy zachodzące
w bogatej i zróżnicowanej indyjskiej tradycji religijnej,
które na przestrzeni dziejów kształtowały dziedzictwo
duchowe i materialne społeczeństw Azji Południowej.

SNI_K1_W02,
SNI_K1_W04,
SNI_K1_W06

egzamin testowy

W2

Student ma podstawową wiedzę o indyjskiej idei
człowieka, rozumie na czym polega specyﬁka
indyjskiego poglądu na temat miejsca człowieka
w kosmosie, człowieka jako istoty społecznej
i społeczeństwa jako struktury hierarchicznej.

SNI_K1_W02,
SNI_K1_W04

egzamin testowy

W3

Student ma świadomość złożonego
i wieloaspektowego charakteru kultury symbolicznej
charakterystycznej dla różnych indyjskich tradycji
religijnych w ich historycznych kontekstach.
Identyﬁkuje wytwory kultury swoiste dla różnych
indyjskich tradycji religijnych. Zna i rozumie proces
kształtowania się tożsamości poszczególnych
indyjskich tradycji religijnych w ich wzajemnej
interakcji.

SNI_K1_W02,
SNI_K1_W06

egzamin testowy

U1

Student potraﬁ wskazać te elementy dziedzictwa
duchowego i materialnego, które kształtowały
i kształtują procesy społeczne, polityczne
i ekonomiczne w krajach Azji Południowej. Potraﬁ
także interpretować współczesne wydarzenia
w kontekście dziedzictwa religijnego subkontynentu
indyjskiego.

SNI_K1_U01, SNI_K1_U04

egzamin testowy

U2

Student posiada podstawowe umiejętności
wyszukiwania, krytycznej oceny, analizowania
i wykorzystywania informacji płynącej z różnych
źródeł. W szczególności potraﬁ rozróżnić informacje
uzyskiwane ze źródeł naukowych od informacji
uzyskiwanych ze źródeł prozelitycznych Posiada
umiejętność rozumienia, analizowania
i interpretowania zjawisk kulturowych, religijnych
i społecznych specyﬁcznych dla wspólnot tworzących
indyjskie tradycje religijne.

SNI_K1_U01, SNI_K1_U02

egzamin testowy

SNI_K1_K01, SNI_K1_K02

egzamin testowy

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów do pogłębiania znajomości
i zrozumienia poszczególnych aspektów dziedzictwa
duchowego subkontynentu indyjskiego, a także
do praktycznego wykorzystywania zdobytej wiedzy
i umiejętności np. współpracując przy projektach
międzynarodowych z udziałem przedstawicieli krajów
Azji Południowej.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do egzaminu

70

uczestnictwo w egzaminie

2

Sylabusy
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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.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe
W trakcie kursu omawiane są następujące ogólne zagadnienia: problem jedności
hinduizmu, indyjskie koncepcje boskości (politeizm, henoteizm, monoteizm i
bezosobowy absolutyzm), idea dharmy, nurty ascezy, koncepcje jogi, idee
karmana, idea awatara, idea żeńskiej boskości, tantryzm, tradycje bhakti, nurty
dżinizmu i specyﬁka sikhizmu.
W szczególności omówione zostaną następujące tematy:
1. Okresy rozwoju indyjskich religii. Hinduizm - problemy związane z deﬁnicją
terminu.
2. Cechy religii Cywilizacji Doliny Indusu.
3. Rytualizm i panteon wczesnowedyjski oraz kosmogoniczne idee Wed.
4. Idea ascezy i jej asymilacja w nowym światopoglądzie Upaniszad. Bezosobowe i
teistyczne tendencje tendencje Upaniszad.
5. Różne idee karmana - hinduizm, dzinizm, adżiwikowie.

1.

W1, W2, W3, U1, U2, K1

6. Tradycja smartów.
7. "Bhagawadgita" i trzy idee jogi.
8. Rozwój sekt wisznuizmu.
9. Rozwój sekt siwaizmu.
10. Rozwój siaktyzmu i tantryzmu.
11. Tradycja bhakti.
12. Nurty dżinizmu.
13. Sikhowie - od Guru Nanaka do idei państwa.
14. Renesans indyjski i kształtowanie się neohinduizmu.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

404 / 511

Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
egzamin testowy

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność na zajęciach. Dopuszcza się dwie nieusprawiedliwione
obecności. Większa ilość nieobecności będzie skutkować koniecznością
przygotowania eseju na uzgodniony z prowadzącym temat.

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

Sylabusy
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Transformacja cyfrowa Unii Europejskiej i państw Dalekiego Wschodu
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Indiami i Azją Południową

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNIS.13F0.6040f281ef358.22

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 aspektami transformacji cyfrowej UE i wybranych państw Dalekiego Wschodu.

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 procesy polityczne związane
z agendą cyfrową Unii Europejskiej i państw Dalekiego
Wschodu.

SNI_K1_W06

zaliczenie pisemne
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Umiejętności – Student potraﬁ:
Student potraﬁ rozpoznać elementy agendy cyfryzacji
UE i wybranych państw Dalekiego Wschodu.

U1

SNI_K1_U01

zaliczenie pisemne

SNI_K1_K01

zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
Student jest gotów do oceny działań politycznych
w obszarze cyfryzacji.

K1

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

analiza problemu

40

przygotowanie do egzaminu

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.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe
a) Kwestie metodologiczne: etymologia, znaczenie, deﬁnicja, instrumentarium
badawcze

1.

b)

Ramy czasowe transformacji cyfrowej

d)

Zewnętrzne i wewnętrzne czynniki determinujące transformację cyfrową

e)

Dylemat transformacji cyfrowej

f)

Czynniki determinujące sukces transformacji

g)

Wyzwania transformacji

W1, U1, K1

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

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne

Warunki zaliczenia przedmiotu
zaliczenie pisemne
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Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Transformacja systemowa na przykładzie wybranych państw Azji i Europy
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Indiami i Azją Południową

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNIS.13F0.603e47b308f7b.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 zagadnieniem transformacji systemowej w wybranych państwach Azji.

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 pojęcie transformacji
systemowej.

SNI_K1_W01,
SNI_K1_W02,
SNI_K1_W06

projekt
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Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ zidentyﬁkować elementy transformacji
systemowej w wybranych państwach w Azji.

SNI_K1_U01,
SNI_K1_U02, SNI_K1_U03

projekt

SNI_K1_K01

projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do oceny procesów transformacji
systemowej zachodzących w państwach azjatyckich.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

analiza problemu

30

przygotowanie projektu

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.

Teoria transformacji

a) Kwestie metodologiczne: etymologia, znaczenie, deﬁnicja, instrumentarium
badawcze
b)

Ramy czasowe transformacji

c)

Typologia państw transformacji ze względu na kryterium:

- historyczne
- polityczne
- geograﬁczne
1.

W1, U1, K1
d) Zewnętrzne i wewnętrzne czynniki determinujące transformację o
charakterze:
- politycznym
- ekonomicznym
- społecznym

2.

e)

Dylemat transformacji: metoda szokowa, czy gradualistyczna?

f)

Czynniki determinujące sukces transformacji

g)

Wyzwania transformacji

2.

Transformacja gospodarcza

a)

Cel transformacji gospodarczej

b)

Rola wskaźników makroekonomicznych w ocenie stanu gospodarki

c)

Dylemat drogi transformacji gospodarczej: rynek, czy państwo?

d) Różnice w pojmowaniu roli państwa w procesach transformacyjnych w
Europie i w Azji
e)

W1, U1, K1

Wpływ przedsiębiorczości na rozwój ekonomiczny

f) Miejsce transformacji między kreatywnością (niezależnością) przedsiębiorcy a
wszechwładzą państwa
g) Zrównoważony rozwój gospodarczy i poszanowanie standardów
ekologicznych jako nowe kryteria procesów transformacyjnych

Sylabusy
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3.

Transformacja społeczno-polityczna i ustrojowa

a) Rola i znaczenie demokratycznego państwa prawa w procesach
transformacyjnych

3.

b)

Wpływ kapitału społecznego na jakość transformacji

c)

Transformacja a globalizacja i przepływ technologii

d) Czynniki determinujące transformację społeczną: między korupcją a
sprawiedliwością społeczną

W1, U1, K1

e) Sukces materialny w odbiorze społecznym jako miara jakości zmian
transformacyjnych
f)

„Kultura utyskiwania” a bierność społeczno-polityczna

g) Transformacyjna asertywność społeczna w świetle rankingu wartości
uznanych za najważniejsze w życiu codziennym

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

Formy zaliczenia
projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem uzyskania zaliczenia jest przedstawienie w formie biznesplanu
(BP) inwestycji w wybranym przez siebie kraju Azji PołudniowoWschodniej.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Wielkie kobiety w tradycji subkontynentu indyjskiego
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Indiami i Azją Południową

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNIS.13F0.5cc2edb9e7c0f.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 przedstawienie i omówienie sylwetek najważniejszych kobiet w historii krajów Azji
Południowej, które odegrały pionierską rolę na polu polityki, literatury, sztuki, gospodarki czy w sferze
obyczajowej. Kobiety te wniosły duży wkład w rozwój danej dziedziny, niejednokrotnie przełamując stereotypy
czy kreując nowy, odrębny od panującego i pożądanego w społeczeństwie, model kobiecości.

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 ogólną, syntetyczną wiedzę dotyczącą
sytuacji kobiet na subkontynencie indyjskim

SNI_K1_W02,
SNI_K1_W03,
SNI_K1_W06

prezentacja

W2

Zna tło socjo-kulturowe i uwarunkowania historyczne
krajów Azji Południowej

SNI_K1_W02,
SNI_K1_W06

prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Umie wyróżniać i charakteryzować główne problemy
i zjawiska społeczne w Azji Południowej

SNI_K1_U01, SNI_K1_U02

prezentacja

U2

Potraﬁ scharakteryzować sylwetki wybranych kobiet

SNI_K1_U01, SNI_K1_U02

prezentacja

SNI_K1_K01, SNI_K1_K02

prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Identyﬁkuje zasadnicze dokonania wybranych kobiet
na ogólnym tle problemów związanych z sytuacją
kobiety w Azji Południowej

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie referatu

60

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.

Celem wykładu jest przedstawienie i omówienie sylwetek najważniejszych kobiet
w historii krajów Azji Południowej, które odegrały pionierską rolę na polu polityki,
literatury, sztuki, gospodarki czy w sferze obyczajowej. Analiza poszczególnych
postaci umiejscowiona zostanie w kontekście tradycyjnej roli kobiety w
społeczeństwach azjatyckich, rozwoju feminizmu i women’s studies.
Tematyka kursu obejmie sylwetki takich kobiet jak: sułtan Razija, Mira Bai, Amrita
Śergil, Sarodźini Naidu, Fatima Dźinnah, Indira Gandhi, Benazir Bhutto, Taslima
Nasrin, Malala Jousufzai itp.

W1, W2, U1, U2, K1

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

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
- aktywne uczestnictwo w zajęciach (dopuszczalne 2 nieobecności) samodzielne przygotowanie referatu i przedstawienie go na zajęciach
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Wieloetniczne społeczeństwo Indonezji
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Indiami i Azją Południową

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNIS.13F0.5cc2edba2ba87.22

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 wieloetnicznego społeczeństwa Indonezji.

C2

Nabycie przez studentów umiejętności przeprowadzania krytycznej analizy i interpretacji, również w perspektywie
porównawczej, najważniejszych zagadnień w zakresie problematyki wieloetnicznego społeczeństwa Indonezji.

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 zagadnienia
z zakresu wiedzy o wieloetnicznym społeczeństwie
Indonezji.

SNI_K1_W06

zaliczenie na ocenę,
kazus, prezentacja

SNI_K1_U01, SNI_K1_U06

zaliczenie na ocenę,
kazus, prezentacja

SNI_K1_K01, SNI_K1_K05

zaliczenie na ocenę,
kazus, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ przeprowadzić krytyczną analizę oraz
interpretację najważniejszych zjawisk i procesów
z zakresu wiedzy o wieloetnicznym społeczeństwie
Indonezji.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów do do uczestniczenia
w przygotowaniu projektów społecznych
uwzględniając wieloetniczną specyﬁkę społeczeństwa
Indonezji.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

20

poznanie terminologii obcojęzycznej

10

pozyskanie danych

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.

- Wprowadzenie do wiedzy o różnorodności etnicznej i religijnej Indonezji.
Podstawowe pojęcia w kontekście specyﬁki indonezyjskiej: grupa etniczna,
plemię, wspólnota religijna i wyznaniowa, segment i relacje międzysegmentowe,
konﬂikt etniczny, konﬂikt religijny, communal conﬂict, sectarian conﬂict.
Koncepcje narodu państwowego i etniczności
- Pluralny charakter społeczeństwa indonezyjskiego – podstawowe podziały
segmentowe: etniczne, religijne, wyznaniowe. Udział procentowy i obszary
zamieszkiwania głównych segmentów etnicznych, religijnych i wyznaniowych.
- Krótka historia powstania Indonezji. Relacje międzysegmentowe w okresie
kolonialnym. Tworzenie wielosegmentowego państwa i jego główne podstawy:
autorytaryzm i armia; antyimperializm, antykolonializm i antykomunizm; ideologia
Pancasila; język indonezyjski i nowoczesna edukacja; transmigracje. Ogólna
charakterystyka relacji międzysegmentowych w okresie rządów Sukarno i w
okresie tzw. Nowego Ładu (władza Sukarno). Demokratyzacja Indonezji po 1998 r.
i erupcja konﬂiktów międzysegmentowych.
- Zarządzanie konﬂiktami międzysegmentowymi w Indonezji. Wprowadzenie
centrypetalnego systemu politycznego po 1998 r. Główne rozwiązania
centrypetalizmu indonezyjskiego. Konsocjonalne elementy w indonezyjskim
systemie politycznym.
- Rozszerzenie Indonezji na obszar Melanezji - proces inkorporacji Papui. Konﬂikt w
Papui. Działalność pro-niepodległościowych organizacji Ruchu Wolnej Papui (OPM)
i Organizacji Wyzwolenia Papui Zachodniej (WPLO). Specjalna autonomia dla Papui
w 2001 r. Wprowadzenie specjalnych praw ekonomicznych i brak implementacji
autonomii politycznej.
- Aneksja Timoru Wschodniego przez Indonezję w 1976 r. Pełzający konﬂikt i
działalność pro-niepodległościowego Frontu Rewolucyjnego Niepodległego Timoru
Wschodniego (Fretilin). Administracja ONZ od 1999 r. Uzyskanie niepodległości w
W1, U1, K1
2002 r.
- Indonezyjski islam. Podziały w jego ramach. Relacje muzułmanów z niemuzułmanami. Wybrane przypadki. Specyﬁka islamu na Sumatrze. Radykalizm
islamski w Indonezji. Działalność głównych islamskich organizacji
terrorystycznych.
- Hinduizm w Indonezji. Specyﬁka kultury wyspy Bali. Relacje Balijczyków z
migrantami jawajskimi. Migracje Balijczyków na inne wyspy Indonezji. Hinduizm
na Jawie.
- Chińczycy, konfucjanizm i buddyzm w Indonezji. Studium przypadku
„chińskiego” miasta w Indonezji – Semarang. Relacje między Chińczykami a
ludnością rodzimą Indonezji.
- Konﬂikty w prowincjach Riau i Archipelag Riau oraz ich specyﬁczne
uwarunkowania etniczne, religijne i ekonomiczne.
- Specyﬁka sumatrzańskiej prowincji Aceh. Działalność separatystycznego Ruchu
Wolnego Aceh (GAM). Helsińskie porozumienie pokojowe z 2005 r. Specjalna
autonomia dla Aceh w 2006 r. Wprowadzenie m.in. prawa szariatu i partii
lokalnych (etnicznych) oraz specjalnych praw ekonomicznych.
- Chrześcijaństwo w Indonezji. Główne wyznania i obszary zamieszkiwania.
Przykłady konﬂiktów między muzułmanami i chrześcijanami. Specyﬁka wyspy
Flores – niekonﬂiktowe relacje między lokalnymi chrześcijanami a muzułmańskimi
migrantami.
- Transmigracje. Zmiany relacji międzysegmentowych w kontekście transmigracji.
Główne obszary transmigracji i poczucie niesprawiedliwości ekonomicznej u
ludności rodzimej (dyskryminacja pozytywna migrantów przez rząd). Studium
przypadku wielopłaszczyznowego konﬂiktu w Poso na Celebesie.
- Studia przypadków specyﬁcznych communal i sectarian conﬂicts na różnych
obszarach Indonezji. Uwarunkowania i następstwa.

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

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę, kazus,
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność (dozwolone dwie nieobecności
nieusprawiedliwione zwolnieniem lekarskim) i
przedstawienie na zajęciach prezentacji.

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

Sylabusy
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Wieloetniczne społeczeństwo Malezji
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Indiami i Azją Południową

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNIS.13F0.5cc2edba4b426.22

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 słuchaczy z problematyka historycznych korzeni wieloetniczności w Malezji oraz jej kulturowego,
społecznego, etnicznego, rasowego i religijnego zróżnicowania, a także wynikających zeń konsekwencji
politycznych i ekonomicznych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

-podstawowe teorie etniczności i nacjonalizmów

SNI_K1_W01

zaliczenie na ocenę
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Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

analizować konsekwencje gospodarcze i polityczne
spowodowane zróżnicowanym środowiskiem
etnicznym i kulturowym

SNI_K1_U02

zaliczenie na ocenę

SNI_K1_K04

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

analizy kształtowania się tożsamości etnicznej
i narodowej na Półwyspie Malajskim

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

analiza źródeł historycznych

20

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie do egzaminu

40

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Charakterystyka grup etnicznych w Malezji, w świetle współczesnych teorii
nacjonalizmu
2. Kontekst religijny, symboliczny i językowy poszczególnych grup etnicznych w
Malezji.
3. Świadomość etniczna w okresie kolonializmu portugalskiego, holenderskiego i
brytyjskiego.
4.Narodziny nacjonalimów
5.Nacjonalizmy na Półwyspie Malajskim w okresie II wojny światowej
6. Kształtowanie się konsocjonalnego państwa
7. Dynamika konﬁktów etnicznych niepodległej Malezji
8. Kryzys konsocjonalnej demokracji- wzrost konsocjonalnego autorytaryzmu
9. Zarządzanie kryzysem etnicznym po 1969 roku
10. Demokracja a kryzys etniczny- Malezja w nowym

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
dyskusja, 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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Wielowymiarowe aspekty Pakistanu: polityka, gospodarka, kultura
i społeczeństwo
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Indiami i Azją Południową

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNIS.13F0.5ce405667039b.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

Zdobycie wszechstronnej wiedzy dotyczącej współczesnego Pakistanu, ze szczególnym odniesieniem do jego
politycznych, ekonomicznych i społeczno-kulturowych problemów, a także uwarunkowań związanych z sytuacją
wewnętrzną w tym kraju, jego różnorodnością etniczno-wyznaniową i kulturową, miejscem Pakistanu w regionie
i na świecie. Na ile wizerunek Pakistanu odpowiada zastanej tam rzeczywistości? Podczas zajęć przedstawione
zostaną wyniki badań naukowych, kontaktów różnymi środowiskami w Pakistanie, nawiązanymi przez
wykładowczynię podczas jej siedmiu dotychczasowych podróży badawczych po tym 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

absolwent zna i rozumie struktury funkcjonowania
relacji w obrębie współczesnych społeczeństw Indii
i Azji Południowej, dynamikę ich zmian i oddziaływania
na cały region

SNI_K1_W02,
SNI_K1_W03,
SNI_K1_W05

projekt, esej

W2

absolwent zna i rozumie relacje w obrębie struktur
społeczeństw w Pakistanie i Azji Południowej, ich
oddziaływanie i wpływ na przemiany o charakterze
społecznym, politycznym i gospodarczym

SNI_K1_W02,
SNI_K1_W03,
SNI_K1_W04

projekt, esej

W3

absolwent zna i rozumie narzędzia i metody badań,
potrzebne do podjęcia studiów nad Pakistanem
i analizy sytuacji na potrzeby polskie

SNI_K1_W02,
SNI_K1_W04

projekt, esej

U1

absolwent potraﬁ interpretować konkretne zjawiska
występujące w Pakistanie i opisywać ich wpływ
na przemiany wewnątrz kraju i relacjach z innymi
państwami

SNI_K1_U01, SNI_K1_U03

projekt, esej

U2

absolwent potraﬁ prognozować znaczenie zjawisk
politycznych, ekonomicznych i demograﬁcznych
i iopisywać ich socjokulturowe podłoże, ch wpływające
na położenie człowieka w Pakistanie.

SNI_K1_U01,
SNI_K1_U02, SNI_K1_U03

projekt, esej

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

absolwent jest gotów do ciągłego rozwijania swoich
kompetencji w odniesieniu do znajomości regionu Azji
Południowej, w szczególności Pakistanu

SNI_K1_K01, SNI_K1_K02,
SNI_K1_K03

projekt, esej

K2

absolwent jest gotów do ciągłego rozwijania swoich
kompetencji w odniesieniu do znajomości regionu Azji
Południowej, w szczególności Pakistanu.

SNI_K1_K01, SNI_K1_K03

projekt, esej

K3

absolwent jest gotów do uczestniczenia
w przygotowaniu projektów społecznych
uwzględniając aspekty ekonomiczne i polityczne
społeczeństwa Pakistanu

SNI_K1_K01, SNI_K1_K02,
SNI_K1_K03

projekt, esej

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

analiza problemu

20

przygotowanie do ćwiczeń

10

przygotowanie eseju

25

przygotowanie do zajęć

15

konsultacje

5

Sylabusy
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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

Sylabusy

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1. Co wiemy o Pakistanie? Wprowadzenie do kursu
- Geograﬁa, demograﬁa: podstawowe informacje,
- Dlaczego powstał Pakistan? Muhammad Ali Jinnah i jego „ideologia Pakistanu”,
- „Teoria dwóch narodów”
- Percepcja Pakistanu na świecie,
- Geostrategiczne uwarunkowania Azji Południowej
2. Pakistan: historia w pigułce
- Narodziny Pakistanu i pierwsze lata,
- Od rządów cywilnych do militarnych dyktatur,
- Bengal Wschodni i rozpad państwa,
- gen. Zia ul Haq i jego wpływ na radykalizację w Pakistanie,
- dyskusja: rozpad Pakistanu to upadek „teorii dwóch narodów”?
- gen. Pervez Musharraf: „aksamitny dyktator”
- Nawaz Sharif i Imran Khan: rządy cywilne w cieniu armii
3. Główne wyzwania polityki zagranicznej i wewnętrznej Pakistanu I
- Pakistan-Chiny “przyjaźń na każdą pogodę"?
- CPEC – korytarz ekonomiczny: cele i potencjalne skutki
- Pakistan-Afganistan: skąd się bierze konﬂikt?
- Relacje pakistańsko-amerykańskie: "kij i marchewka" dla południowoazjatyckiego sojusznika
- kryzys w relacjach z USA za prezydentury D. Trumpa i J. Bidena: zwrot ku Chinom?
4. Główne wyzwania polityki zagranicznej i wewnętrznej Pakistanu II
- Stosunki pakistańsko-indyjskie
- Historia konﬂiktu o Kaszmir
- Jak uregulować relacje Pakistanu z Indiami?
- Czy Pakistan to państwo sponsorujące terroryzm?
- Kaszmirscy dźihadysci: Laszkar -e-Toiba, Dźaisz-e-Muhammad,
- TTP: pakistańscy talibowie i ich cele
- organizacje radykalne w Pakistanie po przejęciu władzy przez talibów w Afganistanie
5. Kto sprawuje władzę w Pakistanie?
- Konstytucja Pakistanu: analiza wybranych uregulowań,
- System polityczny i partie polityczne,
- Znaczenie partii islamskich,
- Armia i ISI: „państwo w państwie”,
- Czym jest “milbus”?
- Zamindarowie: feudalni posiadacze ziemscy oraz ich rola w polityce
6. Pakistańska gospodarka.
- Problemy gospodarcze Pakistanu,
- Główne gałęzie pakistańskiej gospodarki
- Polsko-pakistańskie relacje ekonomiczne: stan obecny i szanse na rozwój
- Jak prowadzić biznes z Pakistańczykami? Uwarunkowania kulturowe
7. Uwarunkowania społeczno-kulturowe Pakistanu. Mniejszości wyznaniowe
- Ile jest „Pakistanów”?
- Społeczności wiejskie i miejskie: różnice i wyzwania
- Życie rodzinne,
- System biradari,
- Islamabad: 20 km od Pakistanu?
- Chrześcijanie, sikhowie, ahmadyci i hinduiści - ich problemy i sytuacja
TEST ŚRÓDSEMESTRALNY (około 30 minut)

1.

8. Pendżab: serce Pakistanu
- “Pendżabizacja”?
- Szyicko-sunnicka rywalizacja w Pendżabie,
- Polityczne elity i ich strategia,
- Dlaczego zabito gubernatora Pendżabu (2011)?

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

9. Sind i Beludżystan
- Konﬂikty etniczne w Sindzie,
- Koncepcja Sindudeszu,
- Mohadźirowie i ich znaczenie polityczne,
- Atlaf Hussain i partia MQM
- Baloch nationalist and separatist movement and Pakistani establishment,
- Hazarowie: etniczna mniejszość w zagrożeniu,
- Marri, Bugti : główne plemiona Beludżystanu
- Nawab Akbar Khan Bugti i separatyzm
10. Chajber Pasztunkwa i FATA
- Pasztunwalli: honorowy kod Pasztunów: analiza zasad,
- zar, zan, zamin: honor i kobiety,
- Idea Pasztunistanu,
- Gandhi z pogranicza: Bacha Khan i jego historia,
- Talibowie i inni radykałowie na pograniczu afgańsko-pakistańskim
- Problem uchodźców i osób wewnętrznie przesiedlonych
- Ruch wyzwolenia Pastunów pod 2018 roku: kim jest Manzoor Pashteen?
11. Gilgit Baltistan oraz Azad Dźammu i Kaszmir
- Status prawny GB i AJK oraz system lokalnej władzy,
- Znaczenie strategiczne obu regionów,
- Wpływ konﬂiktu kaszmirskiego i polityki Chin na sytuację w GB i AJK
- Czy “wolny” Kaszmir jest naprawdę wolny?
- Chińsko-Pakistański Korytarz Ekonomiczny a Kaszmir
12. Prawa człowieka w Pakistanie
- Podstawowe wyzwania w oparciu o analizę raportów Komisji Praw Człowieka,
- Asma Jahangir, Sabeen Mahmud i inni działacze/działaczki
- (Nie)równość płci i rola kobiet w pakistańskim społeczeństwie,
- Prezentacja ﬁlmu „Mey Rahungi”,
- Tzw. zabójstwa „honorowe”: Qandeel Baloch i inne case studies
- Prawo o bluźnierstwie i jego znaczenie,
- Osoby transseksualne w Pakistanie i ich los
13. Suﬁzm i jego znaczenie w Pakistanie
- Czym jest suﬁzm?
- główne szkoły suﬁzmu w Pakistanie,
- Baba Bulleh Shah, Baba Fareed, Lal Shahbaz Qalandar: sławni suﬁccy poeci i ich spuścizna,
- Muzyka qawwali i śwątynie suﬁckie,
- Abida Parveen, Sabri Brothers: mistrzowie qawwali
- Ekstremiści kontra suﬁzm
- TEST KOŃCOWY (40 min.)
14. Pakistańska muzyka klasyczna i folkowa
- Nusrat Fateh Ali Khan: muzyczny symbol Pakistanu,
- Klasyczni i folkowi artyści w Pakistanie
- Omówienie tradycyjnych instrumentów używanych w różnych regionach Pakistanu
- Coke Studio: suﬁcki rock i popularność muzyki Zachodu,
- Muzyczne festiwale w Pakistanie,
- Muzyka jako narzędzie dyplomacji kulturalnej: projekty „Poland-Pakistan: Music without Borders”
- Radykałowie przeciw muzyce: dlaczego Amdźad Sabri został zabity?
15. Architektura, zabytki, spuścizna kulturowa
- Mohendźodaro i Harappa: skarby Cywilizacji Doliny Indusu
- Taxila,
- Multan i okolice,
- Lahore: kulturowa stolica Pakistanu,
- Peszawar i okolice – kolebka Gandhary,
- Zachowanie historycznej spuścizny Pakistanu: główne wyzwania

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metody e-learningowe, analiza przypadków, dyskusja, wykład konwersatoryjny, wykład konwencjonalny, burza mózgów,
metoda sytuacyjna, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
projekt, esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
Projekt, esej

Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawowa wiedza na temat Pakistanu i jego uwarunkowań gospodarczych i kulturowych. Obecność na zajęciach jest
obowiązkowa, można nie być dwa razy. Każda dodatkowa nieobecność bez ważnego uzasadnienia (zwolnienie lekarskie)
wiąże się z koniecznością przygotowania notatki z zajęć.

Sylabusy
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Wpływ Rosji i Chin na politykę i rozwój państw Azji Centralnej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Indiami i Azją Południową

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNIS.13F0.5cd42cf9c3ebf.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

Nabycie przez studentów wiedzy i umiejętności pozwalających na analizę, syntezę i wyciąganie wniosków z relacji
państw Azji Centralnej z Federacją Rosyjską i Chińską Republiką Ludową. Posiadanie wiedzy, umiejętności
i kompetencji do wypracowania własnych sądów i rekomendacji dla państw Azji Centralnej w zakresie
korzystnych dla nich działań wynikających z relacji z Rosją i Chinami oraz wskazywania na niekorzystne wpływy
wymienionych dwóch mocarstw na politykę i rozwój państw Azji Centralnej.

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 o polityce, jej celach
i instrumentach jej realizacji, prowadzonej przez USA
i Federację Rosyjską wobec państw Azji Centralnej,
ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji
w Uzbekistanie, Kirgistanie, Tadżykistanie,
Turkmenistanie i Kazachstanie.

SNI_K1_W02

esej

W2

Student zdobywa specjalistyczną wiedzę z zakresu
wpływu, współzależności rywalizacji gospodarczej i
potencjalnych konﬂiktów zbrojnych oraz zjawisk o
charakterze terrorystycznym na politykę Chin i
Federacji Rosyjskiej w regionie

SNI_K1_W03

esej

SNI_K1_U04, SNI_K1_U06

esej

Student umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów
badawczych, uwzględniając aspekty polityczne,
SNI_K1_K04, SNI_K1_K05
gospodarcze oraz wojskowe właściwe dla państw Azji
Centralnej.

esej

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student posiada umiejętność rozpoznania oraz
wykorzystania wiedzy teoretycznej do samodzielnej
i krytycznej analizy zjawisk politycznych i działań
o charakterze politycznym i gospodarczym .

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie eseju

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

przeprowadzenie badań literaturowych

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.Poltyka zagraniczna Chin i Rosji, historia i czasy współczesne.
2.Relacje ChRL z państwami Azji Centralnej w XX i XXI wieku
3.Azja Centralna a Federacja Rosyjska-od państw członkowskich ZSRR po trudną
współpracę.
4.Związki gospodarcze, polityczne i kulturowe państw Azji Centralnej z Rosją.
5.Współpraca gospodarcza i polityczna Chin z Azją Środkową.
1.

W1, W2, U1, K1
6.Rywalizacja Rosji i Chin o surowce energetyczne w Azji Centralnej.
7.Wspólpraca wojskowa państw Azji Centralnej z mocarstwami.
8.Strategiczne interesy Rosji i Chin w Azji Centralnej.
9.Wyniki współpracy z Chinami i Rosją Kazachstanu, Uzbekistanu, Kirgistanu,
Tadżykistanu, Turkmenistanu.
10. Wpływ Rosji i Chin na politykę i rozwój państw Azji Centralnej

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konsultacje, gra dydaktyczna, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, burza mózgów
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
Przygotowanie eseju wg przekazanych wskazówek.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość systemów politycznych Rosji i Chin oraz pięciu państw Azji Centralnej.
Obowiązuje obecność na zajęciach(możliwe 3 nieobecności).

Sylabusy
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Współczesne Chiny - globalizacja i rozwój technologii a zmiany
w przestrzeni miasta
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Indiami i Azją Południową

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNIS.13F0.5cd42cf9a14fc.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 analizę zagadnień związanych z problematyką kursu.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Studentka/student zna i rozumie znaczenie socjologii
i antropologii miasta w odniesieniu do obszaru Chin

SNI_K1_W06

zaliczenie pisemne

431 / 511

W2

Studentka/student zna i rozumie złożoność charakteru
społeczeństwa i wzorców cywilizacyjnych
wpływających i kształtujących formę chińskich miast

SNI_K1_W06

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Studentka/student potraﬁ wykorzystywać zdobytą
wiedzę do badań nad współczesnymi procesami
globalizacji i zmian w tkance chińskich miast

SNI_K1_U06

zaliczenie pisemne

U2

Studentka/student potraﬁ deﬁniować i analizować
znaczenie procesów zachodzących we współczesnych
miastach chińskich i ich wpływ na społeczeństwo
chińskie

SNI_K1_U06

zaliczenie pisemne

K1

Studentka/student jest gotów do nieustannego
rozwijania swojej wiedzy i doświadczenia w celu
pogłębiania zrozumienia uwarunkowań społecznokulturowych współczesnych Chin

SNI_K1_K05

zaliczenie pisemne

K2

Studentka/student jest gotów do uczestniczenia
w przygotowaniu projektów społecznych
uwzględniających specyﬁkę kształtowania się formy
miast w Chinach w odniesieniu do innych krajów

SNI_K1_K05

zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do egzaminu

30

analiza problemu

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.

Wprowadzenie do nauk i metod zajmujących się badaniem miast (socjologia i
antropologia miasta)

W1

2.

Przegląd form/wzorów urbanistycznych w Chinach: ⾢ (yì)、都 (dōu)、城 (chéng)、
郭 (guō)、市 (shì)

W1, W2

3.

Kiedy i dlaczego doszło do połączenia 城 (chéng) i 市 (shì).

W1, W2

Sylabusy
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4.

Przełamanie chińskiej formy miasta obecnością obcych mocarstw (np. Harbin,
Szanghaj, Qingdao)

W1, W2

5.

Architektura sowiecka w Chinach

W1, W2

6.

Otwarcie Chin na świat (1978) - wprowadzenie nowej formy miasta (Shenzhen).

W1, W2, U2

7.

Rozwój technologii i przemiany społeczne oraz ich wpływ na tkankę miasta we
współczesnych miastach chińskich

W1, W2, U1, U2, K1

8.

Chińska wieś w dobie globalizacji, czyli jak uchronić tradycję

W1, W2, U1, U2, K1, K2

9.

Perspektywy rozwoju dla mniejszych chińskich miast (np. Jiande)

W1, W2, U1, U2, K1, K2

10.

Stolica prowincji - główne problemy i wyzwania (np. Hangzhou)

W1, W2, U1, U2, K1, K2

11.

Szanghaj - Kosmopolityczne Megamiasto

W1, W2, U1, U2, K1, K2

12.

Chińskie Miasta Widma (Ghost Cities)

W1, W2, U1, U2, K1, K2

13.

Eko-miasta

W1, W2, U1, U2, K1, K2

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

zaliczenie pisemne uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu, tj. 3,0 = 60% egzaminu
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Współczesne relacje międzynarodowe Japonii
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Indiami i Azją Południową

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNIS.13F0.5cd42d1f574cb.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 ze stosunkami Japonii z najważniejszymi państwami w kontekście japońskiej polityki
gospodarczej i bezpieczeństwa.

C2

Przekazania wiedzy z zakresu roli Japonii w organizacjach międzynarodowych

C3

Uświadomienie studentom problemów związanych z konﬂiktami granicznymi Japonii

C4

Przekazanie wiedzy z zakresu polityki kulturalnej Japonii

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 status i role międzynarodowe
Japonii oraz innych uczestników międzynarodowych
stosunków politycznych

SNI_K1_W02,
SNI_K1_W05

esej, prezentacja

W2

Student zna i rozumie wpływ konﬂiktów granicznych
na relacje międzynarodowe Japonii

SNI_K1_W02

esej, prezentacja

W3

Student zna i rozumie rolę polityki kulturalnej Japonii
na relacje z innymi państwami

SNI_K1_W02,
SNI_K1_W03

esej, prezentacja

W4

Student zna i rozumie rolę rodzimych korporacji
międzynarodowych w kształtowaniu stosunków Japonii
z innymi państwa

SNI_K1_W02,
SNI_K1_W03,
SNI_K1_W06

esej, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ scharakteryzować i poddać analizie
czynniki wpływające na bezpieczeństwo uczestników
międzynarodowych stosunków politycznych

SNI_K1_U01,
SNI_K1_U02, SNI_K1_U06

esej, prezentacja

U2

Student potraﬁ zinterpretować rolę japońskiej polityki
kulturalnej w stosunkach międzynarodowych

SNI_K1_U01, SNI_K1_U02

esej, prezentacja

U3

SNI_K1_U01,
Student potraﬁ scharakteryzować i zinterpretować rolę
SNI_K1_U02,
japońskich korporacji na stosunki międzynarodowe
SNI_K1_U04, SNI_K1_U06

esej, prezentacja

U4

Student potraﬁ wskazać najważniejszych partnerów
gospodarczych oraz politycznych Japonii

SNI_K1_U01,
SNI_K1_U02,
SNI_K1_U04, SNI_K1_U06

esej, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do oceny roli Japonii w stosunkach
międzynarodowych, z uwzględnieniem czynników
gospodarczych i politycznych

SNI_K1_K01, SNI_K1_K02,
SNI_K1_K03, SNI_K1_K05

esej, prezentacja

K2

Student jest gotów do interpretacji japońskiej polityki
kulturalnej w kontekście relacji międzynarodowych

SNI_K1_K01, SNI_K1_K02,
SNI_K1_K03, SNI_K1_K05

esej, prezentacja

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie eseju

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

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Stosunki międzynarodowe w rejonie Azji i Pacyﬁku - wprowadzenie teoretyczne

W1, K1

2.

Status i rola międzynarodowa Japonii

W1, U1, U2, U4

3.

Stosunki polityczne i gospodarcze Japonii ze Stanami Zjednoczonymi

W3, W4, U1, U2, U3, U4,
K1

4.

Stosunki polityczne i gospodarcze Japonii z Chińską Republiką Ludową

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1, K2

5.

Stosunki polityczne i gospodarcze Japonii z Republiką Korei

W1, W3, W4, U1, U2, U3,
K1, K2

6.

Stosunki Japonii z państwami ASEAN

W1, W4, U3, U4, K1

7.

Stosunki Japonii z Unią Europejską

W1, W3, W4, U2, U3, U4,
K1, K2

8.

Stosunki Japonii z państwami Bliskiego Wschodu

W1, W4, U1, U2, U3, U4,
K1

9.

Rola Japonii w organizacjach międzynarodowych

W1, U1, K1

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

Sylabusy

Formy zaliczenia
esej, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Dozwolone 2 nieobecności. Prezentacja multimedialna. Esej do oddania na
ostatnich zajęciach. Aktywność na zajęciach będzie dodatkowo
punktowana.
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Współczesne społeczeństwa Azji Południowo-Wschodniej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Indiami i Azją Południową

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNIS.13F0.5cd42d06ddf06.22

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

Zdobycie wiedzy o współczesnych społeczeństwach Azji Południowo-Wschodniej.

C2

Poznanie cech charakterystycznych współczesnych społeczeństw Azji Południowo-Wschodniej w oparciu
o konkretne kazusy.

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

Wiedza - student zna i rozumie:

SNI_K1_W02

zaliczenie na ocenę,
kazus, prezentacja

SNI_K1_U01

zaliczenie na ocenę,
kazus, prezentacja

SNI_K1_K01

zaliczenie na ocenę,
kazus, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Umiejętności - student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Kompetencje społeczne - student jest gotów do:

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

analiza problemu

10

przeprowadzenie badań literaturowych

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

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Współczesne społeczeństwa państw Azji Południowo-Wschodniej – podstawowe
dane statystyczne, cechy specyﬁczne, studia przypadków.
- Przypadek Mjanmy (Birmy)
- Przypadek Tajlandii
- Przypadek Kambodży
- Przypadek Laosu
- Przypadek Wietnamu
1.

W1, U1, K1

- Przypadek Malezji
- Przypadek Singapuru
- Przypadek Indonezji
- Przypadek Timoru Wschodniego
- Przypadek Brunei
- Przypadek Filipin
Większym społeczeństwom zostanie poświęcone więcej uwagi niż mniejszym.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
dyskusja, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, 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 wybranej mniejszości
zamieszkującej jedno z państw regionu. 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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Wykorzystanie technik komputerowych do pracy z językiem japońskim
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Indiami i Azją Południową

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNIS.13F0.1587041457.22

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 głównym kursu jest zapoznanie studenta z technikami komputerowymi wykorzystanymi do pracy
z językiem japońskim.

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 powinien posiadać wiedzę na temat
następujących dziedzin: zbieranie informacji
z wykorzystaniem technik komputerowych,
prezentowanie danych znalezionych w wyniku
wykorzystania technik komputerowych,
rozpoznawanie i umiejętność wskazania źródeł
zdatnych do wykorzystania przy nauce oraz pracy
z językiem japońskim, konstruowanie zestawień
danych podsumowujących zebrane informacje,
programowanie w języku Perl.

SNI_K1_W06

zaliczenie

SNI_K1_U06

zaliczenie

SNI_K1_K05

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student powinien potraﬁć: analizować informacje
zebrane z wykorzystaniem technik komputerowych
w celu nauki języka japońskiego, wybrać spośród
zebranych materiałów przydatne do zrealizowania
konkretnych celów edukacyjnych, używać serwisów
internetowych w celu zebrania oraz poszerzenia bazy
informacji językowych, używać narzędzi internetowych
w celu zebrania danych dotyczących możliwości
przekładu poszczególnych tekstów, stosować techniki
i narzędzia z dziedziny przetwarzania języków
naturalnych (programowanie w języku Perl) celem
uzyskania informacji oraz danych językowych
z korpusów tekstowych oraz za pośrednictwem
internetu, korzystać ze słowników oraz translatorów
internetowych. Powinien umieć obsługiwać komputer
z japońskojęzycznym systemem operacyjnym

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student powinien umieć analizować i oceniać źródła
informacji oraz danych językowych pod kątem
walorów edukacyjnych oraz przydatności w realizacji
konkretnych celów dydaktycznych oraz językowych,
porządkować oraz klasyﬁkować dane językowe,
przeprowadzać eksperymenty z wykorzystaniem
zebranych danych językowych, testować je pod kątem
nowych możliwości. Powinien potraﬁć napisać prosty
program do analizy danych językowych w języku Perl

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do ćwiczeń

30

wykonanie ćwiczeń

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

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Przedmiot ma na celu zaznajomienie studentów z możliwościami wykorzystania
technik komputerowych w pracy z językiem japońskim. Poprzez techniki
komputerowe rozumie się działania mające na celu uzyskanie wiarygodnych
danych językowych za pośrednictwem internetu (wyszukiwarki internetowe,
serwisy, sieciowe korpusy tekstowe, łączenie wyszukiwania danych z obrazami
itd.) oraz samodzielnych korpusów tekstowych. Studenci przyswoją sobie metody
pracy z tego typu danymi, takie jak sposoby automatycznego oraz ręcznego
przeszukiwania tekstu oraz podstawowe techniki wykorzystywane w
przetwarzaniu języków naturalnych (programowanie w języku Perl). Przećwiczone
zostanie również ocenianie oraz porządkowanie uzyskanych w ten sposób danych
pod kątem przydatności do celów dydaktycznych oraz językowych. Podczas
realizacji projektów zaliczeniowych studenci w sposób praktyczny będą mogli
przećwiczyć wykorzystanie przyswojonej wiedzy w wykonywaniu zadań
związanych z pracą z językiem.
Zakres tematyczny przedmiotu obejmuje również naukę słownictwa japońskiego
związanego z tematem przedmiotu, tzn. dot. wyszukiwania oraz porządkowania
danych oraz przetwarzania języków naturalnych.
Kolejną umiejętnością, jaką przyswoją sobie studenci podczas zajęć jest
korzystanie ze słowników internetowych oraz z translatorów internetowych.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
ćwiczenia laboratoryjne, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, wykład konwencjonalny,
burza mózgów, metoda projektów
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia kursu jest : Formy oceny pracy studenta: • projekty
i ćwiczenia praktyczne • ocenianie ciągłe Czas oceny pracy studenta: •
ocena aktywności podczas zajęć • ocena ćwiczeń praktycznych
wykonywanych podczas zajęć • projekty praktyczne (w zależności od
postępów w przyswajaniu materiału)

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Wyrażenia w języku japońskim zakorzenione w kulturze i mentalności
japońskiej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Indiami i Azją Południową

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNIS.13F0.5cd42d1eaa24b.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

Przedmiot ma na celu zaznajomienie studentów z wyrażeniami z pogranicza języka kultury Japonii, takich jak:
metafory, frazeologia, wyrażenia emotywne, gry słowne, wyrażenia humorystyczne czy onomatopeiczne.
Studenci dowiedzą się, w jakich sytuacjach i kontekstach kulturalno-społecznych stosuje się te wyrażenia i jaki
efekt mogą wywierać na odbiorcach. Oprócz prelekcji prowadzącego, program zajęć przewiduje również
przygotowanie przez studentów prezentacji dotyczących wybranych zagadnień związanych z tematyką zajęć.
Przewidziane są także dyskusje na omawiane tematy oraz praca w grupach podczas zajęć.

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: Posiada wiedzę na temat wyrażeń z pogranicza
języka i kultury Japonii, takich jak: metafory,
frazeologia, wyrażenia emotywne, gry słowne,
wyrażenia humorystyczne czy onomatopeiczne. Wie,
w jakich sytuacjach i kontekstach kulturalnospołecznych stosuje się te wyrażenia i jaki efekt mogą
wywierać na odbiorcach.

SNI_K1_W06

projekt

SNI_K1_U03, SNI_K1_U06

projekt

SNI_K1_K01, SNI_K1_K05

projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

EK2: Potraﬁ zastosować nabyte podczas zajęć
umiejętności, tj. umie zastosować omawiane podczas
zajęć wyrażenia w praktyce. Potraﬁ wyjaśnić
kulturalne i społeczne umocowanie tych wyrażeń.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

EK3: Wie, jak omawiane wyrażenia funkcjonują
we współczesnym społeczeństwie japońskim.

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie projektu

30

przygotowanie do zajęć

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.

1. Wstęp teoretyczny – wyrażenia japońskie zakorzenione w kulturze i
mentalności.

W1, U1, K1

2.

2. Dialekt Kansai a inne dialekty japońskie

W1, U1, K1

3.

3. Język grzeczny i niegrzeczny

W1, U1, K1

4.

4. Język mangi i anime

W1, U1, K1

5.

5. Język japońskich piosenek popowych

W1, U1, K1

6.

6. Język jakuzy

W1, U1, K1

Sylabusy
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7.

7. Język religijny

W1, U1, K1

8.

8. Język męski i kobiecy

W1, U1, K1

9.

9. Język pisany

W1, U1, K1

10.

10. Metafory japońskie

W1, U1, K1

11.

11. Związki frazeologiczne

W1, U1, K1

12.

12. Język bajek

W1, U1, K1

13.

13. Język poezji i literatury

W1, U1, K1

14.

14. Zapożyczenia w języku japońskim

W1, U1, K1

15.

15. Język nowych technologii

W1, U1, K1

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

konwersatorium

Formy zaliczenia

projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia kursu jest : Formy oceny pracy studenta: •
prezentacje • projekty i ćwiczenia praktyczne • ocenianie ciągłe Czas
oceny pracy studenta: • ocena aktywności podczas zajęć • ocena ćwiczeń
praktycznych i prezentacji wykonywanych podczas zajęć

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność obowiązkowa. Znajomość języka japońskiego na poziomie średniozaawansowanym.

Sylabusy
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Wzorce demokratycznego państwa prawa a kultura polityczna DW
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Indiami i Azją Południową

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNIS.13F0.1560170013.22

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 wzorcami funkcjonowania i kulturą polityczną państw Dalekiego Wschodu.

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 wyzwania demokratycznego
państwa prawa w kontekście kultury politycznej
Dalekiego Wschodu

SNI_K1_W06

zaliczenie pisemne
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Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

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

SNI_K1_U02

zaliczenie pisemne

SNI_K1_K01

zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

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

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do testu zaliczeniowego

60

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.

1. Propedeutyka teorii państwa i prawa

W1

2.

2. Powstanie państwa w świetle idei „Umowy społecznej” Rousseau oraz
Marksowskiej teorii walki klas

W1, U1

3.

3. Wzorzec demokratycznego państwa prawa jako uniwersalny probierz jego
sprawnego funkcjonowania

U1, K1

4.

4. Komparatystyka źródeł prawa w państwie demokratycznym i autorytarnym

W1

5.

5. Znaczenie kultury politycznej w demokratycznym państwie prawa

W1, U1

6.

6. Idea państwa według Konfucjusza

W1, U1

7.

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

U1, K1

8.

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

U1, K1

9.

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

W1, U1

10.

10. Kulturowy fenomen państw upadłych w kontekście analizy historycznoprawnej państw azjatyckich w XIX i XX stuleciu

W1, U1

Sylabusy
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11.

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

W1, U1

12.

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

W1, U1

13.

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

W1, U1

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

konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

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

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Zastosowanie teorii gier jako metody analizy konﬂiktów politycznych
w Azji Wschodniej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Indiami i Azją Południową

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNIS.13F0.603e436feb34d.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

Wprowadzenie studentów w problematykę teorii gier jako metody analizy konﬂiktów politycznych.

C2

Zapoznanie studentów z teoretyczno-metodologicznymi zagadnieniami związanymi z teorią gier.

C3

Zyskanie przez studentów umiejętności wykorzystywania teorii gier do prowadzenia badań naukowych.

C4

Zyskanie przez studentów umiejętności wykorzystywania teorii gier do analizy konﬂiktów politycznych w Azji
Wschodniej.

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 z zakresu najważniejszych
podejść teoretycznych i badawczych w obszarze teorii
gier.

SNI_K1_W01,
SNI_K1_W05

projekt, prezentacja

W2

Student potraﬁ skutecznie dobrać metodę badawczą
w celu rozwiązywania postawionych problemów.

SNI_K1_W06

projekt, prezentacja

W3

Student posiada wiedzę pozwalającą mu zaplanować
badania w zakresie zagadnień dotyczących krajów Azji
z wykorzystaniem teorii gier.

SNI_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 teorii gier.

SNI_K1_U02,
SNI_K1_U03, SNI_K1_U06

projekt, prezentacja

U2

Student posiada umiejętność formułowania własnych
opinii odnośnie zjawisk zachodzących w Azji i dobierać
do nich dane i metody analizy.

SNI_K1_U02,
SNI_K1_U03, SNI_K1_U06

projekt, prezentacja

SNI_K1_K02, SNI_K1_K03,
SNI_K1_K05

projekt, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student potraﬁ pracować w zespole w celu
analizowania wybranych zjawisk związanych
ze stosunkami międzynarodowymi pomiędzy krajami
Azji Wschodniej.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie projektu

30

poprawa projektu

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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1.

Wprowadzenie do historii teorii gier.

W1, W2, W3

2.

Wprowadzenie do teorii gier jako metody analizy konﬂiktów politycznych.

W1, W2, W3, U1

3.

Wprowadzenie do sposobu wykorzystywania modeli prostych oraz złożonych w
teorii gier.

W1, W2, W3, U1

4.

Gry złożone, powtarzalne jako zaawansowana metoda analizy konﬂiktów
politycznych.

W1, W2, W3, U1

5.

Ograniczenia analityczne związane z zastosowaniem teorii gier do analizy

W1, W2, W3, U1

6.

Przykłady dotychczasowego zastosowania teorii gier do analizy konﬂiktów
politycznych

W3, U2

7.

Przykłady zastosowanie teorii gier do analizy konﬂiktów politycznych w Azji
Wschodniej.

U1, U2, K1

8.

Analiza możliwości wykorzystania teorii gier jako narzędzia do analizy
międzynarodowych konﬂiktów politycznych w Azji Wschodniej.

W3, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, metoda sytuacyjna, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny,
dyskusja, gra dydaktyczna, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

1) obecność 2) aktywne uczestnictwo w zajęciach 3) przygotowanie i
projekt, prezentacja zaprezentowanie w trakcie zajęć analizy sytuacji konﬂiktowej w Azji
Wschodniej z wykorzystaniem teorii gier
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Zjednoczenie Korei - szanse i wyzwania
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Indiami i Azją Południową

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNIS.13F0.5cd42d2a569ef.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

Zdobycie wiedzy na temat stosunków międzykoreańskich, ich uwarunkowań, celów polityki zagranicznej obu
państw koreańskich w odniesieniu do zjednoczenia Korei z uwzględnieniem dotychczasowych doświadczeń
współpracy, płynących z tego szans i wyzwań. Nabycie podstawowych umiejętności dotyczących analizy
stosunków międzykoreańskich w wymiarze potencjalnego zjednoczenia i związanych z tych problemów
w odniesieniu do bieżących 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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W1

Posiada wiedzę na temat stosunków
międzykoreańskich

SNI_K1_W06

zaliczenie na ocenę

W2

Posiada wiedzę na temat regionalnego środowiska
bezpieczeństwa i pozycji Korei Południowej i Korei
Północnej w regionie

SNI_K1_W06

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Potraﬁ analizować stosunki międzykoreańskie
i sytuację na Półwyspie Koreańskim z uwzględnieniem
interesów i pozycji obu Korei

SNI_K1_U06

zaliczenie na ocenę

U2

Potraﬁ rozpoznać na poziomie podstawowym
uwarunkowania i wyzwania związane z dialogiem
międzykoreańskim i potencjalnym zjednoczeniem
Korei i tworzyć proste prognozy

SNI_K1_U06

zaliczenie na ocenę

SNI_K1_K05

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Jest gotów samodzielnie na poziomie podstawowym
opracować wyniki prowadzonych analiz na temat
dialogu międzykoreańskiego i perspektyw
zjednoczenia Korei oraz przedstawić je

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

Przygotowanie prac pisemnych

40

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

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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1. Geneza współczesnego podziału Korei
• Sytuacja Korei przed podziałem. Kontekst zimnowojennej rywalizacji. Symbole i
skala podziału.
2. Koncepcje zjednoczeniowe w czasach zimnej wojny
• Koncepcje lat 50. i 60. XX w.: nacjonalizm, antykomunizm. Koncepcje lat 70. i
80. XX w.: federalizm, funkcjonalizm. Koncepcje wczesnych lat 90. XX w.:
federacja, konfederacja.
3. Wymiary współpracy międzykoreańskiej
• Płaszczyzna polityczna. Liberalne otwarcie „słonecznej polityki”: rządy Kim Daejunga, Roh Moo-hyuna. Konserwatywny zwrot: rządy Lee Myung-baka, Park Geunhye.
• Współpraca ekonomiczna. Skala wymiany handlowej, kompleks przemysłowy w
Kaesongu, projekt turystyczny w Górach Diamentowych, połączenia drogowe i
kolejowe obu Korei, południowokoreańskie inwestycje w KRLD.
• Wymiar społeczno-kulturowy. Spotkania członków rozdzielonych rodzin. Pomoc
humanitarna.
4. Wyzwania i przeszkody dialogu międzykoreańskiego

1.

W1, W2, U1, U2, K1

• Dysproporcje rozwojowe. Konfrontacyjna polityka Korei Północnej. Wątpliwe
poparcie Koreańczyków dla planów zjednoczeniowych. Różnice ustrojowe.
Problemy Koreańczyków z Północy na Południu. Amerykańska obecność w Korei
Południowej. Zjednoczenie Korei a prawo międzynarodowe.
5. Mocarstwa a zjednoczenie Korei
• Bilans korzyści i kosztów podziału i ewentualnego zjednoczenia z punktu
widzenia wybranych mocarstw: Chin, Japonii, Rosji, USA.
• Wpływ ewentualnego zjednoczenia Korei na sytuację w regionie.
6. Półwysep Koreański 2020: bliżej czy dalej od zjednoczenia?
• Charakterystyka polityki administracji Moon Jae-ina. Podobieństwa i różnice w
stosunku do czasów „słonecznej polityki”.
7. Perspektywy zjednoczenia Korei
• Argumenty za i przeciw zjednoczeniu.
• Wybrane scenariusze uniﬁkacyjne: pokojowa integracja, absorpcja Północy przez
Południe, konﬂikt zbrojny.

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

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
tekst analityczny
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Islam w Azji Południowej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Indiami i Azją Południową

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNIS.120.5cb879e52de8a.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
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem wykładu jest zapoznanie z panoramą zagadnień związanych z islamem w Indiach oraz Pakistanie,
scharakteryzowanie miejsca tej religii w kulturze, polityce oraz strukturze społecznej Azji Południowej. Umożliwi
także zrozumienie złożonych problemów oscylujących wokół islamu w kontekście regionalnym. Społeczność
muzułmanów i kultura islamu Azji Południowej omówione zostaną z perspektywy zarówno 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
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W1

Posiada ogólną, syntetyczną wiedzę dotyczącą
sytuacji muzułmanów w Azji Południowej

SNI_K1_W04

egzamin pisemny

W2

Zna tło socjo-kulturowe i uwarunkowania historyczne
Azji Południowej

SNI_K1_W03

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Umie wyróżniać i charakteryzować główne problemy
i zjawiska społeczne w Azji Południowej w kontekście
religijnym

SNI_K1_U02

egzamin pisemny

U2

Identyﬁkuje zasadniczy wkład islamu w kulturę, sztukę
i kwestie polityczno-społeczne Azji Południowej

SNI_K1_U01

egzamin pisemny

SNI_K1_K01, SNI_K1_K02

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Ma świadomość znaczenia wartości kulturowych oraz
kulturotwórczej roli islamu w Azji Południowej

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

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie do egzaminu

60

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

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

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Zarys tematyki przedmiotu:
- historia islamu na Subkontynencie (pojawienie się, przykłady konﬂiktów i
asymilacji)
- kultura islamu w Indiach i Azji Południowej, suﬁzm a bhakti
- wpływ islamu na sztukę, architekturę, sztuki performatywne, a także na handel,
gospodarkę
- odrodzenie muzułmań skie, najważniejsze postaci
- miejsce muzułmanów we współczesnych Indiach, Pakistanie i Bangladeszu
- islam w polityce współczesnej: islamizacja, sekularyzacja, terroryzm,
fundamentalizm
- islam współczesny w aspekcie kulturowym

W1, W2, U1, U2, K1

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

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny

- obecność na zajęciach (dopuszczalne 2 nieobecności) - pozytywna ocena
z testu końcowego (min. 60%)
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Polityczno-społeczna historia krajów Azji Południowej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Indiami i Azją Południową

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNIS.120.5cc2edbb91c9d.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 chronologią oraz konsekwencjami wydarzeń społecznych i politycznych w krajach Azji
Południowej po 1947 r. (z wyjątkiem Indii)

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

procesy społeczne i polityczne, jakie zaszły i zachodzą
w krajach Azji Południowej (z wyjątkiem Indii) oraz
wzajemne powiązania pomiędzy nimi.

SNI_K1_W02

egzamin pisemny,
prezentacja
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Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

opisać i zinterpretować procesy społeczno-polityczne
zachodzące w krajach Azji Południowej po 1947 r.
zarówno w kontekście poszczególnych krajów, jak
i całego regionu.

SNI_K1_U02

egzamin pisemny,
prezentacja

U2

właściwie ocenić wpływ wydarzeń i procesów
społeczno-politycznych zachodzących współcześnie
w krajach Azji Południowej na sytuację społeczną,
gospodarczą i polityczną w regionie (Azja Południowa),
makroregionie (Azja) i na świecie.

SNI_K1_U04

egzamin pisemny,
prezentacja

SNI_K1_K03

egzamin pisemny,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

uczestniczenia w projektach mających związek
z sytuacją społeczną i polityczną krajów Azji
Południowej, w tym także dotyczących funkcjonowania
tych krajów na arenie międzynarodowej oraz ich
powiązań z innymi krajami makroregionu i świata.

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

Forma aktywności studenta
wykład

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

15

przygotowanie prezentacji multimedialnej

15

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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Celem kursu jest zapoznanie studenta z najnowszą (po 1947 r.) historią krajów
Azji Południowej, ze szczególnym uwzględnieniem Pakistanu, Bangladeszu, Sri
Lanki i Nepalu. W trakcie wykładu omówione zostaną:
a) geograﬁczne i społeczne uwarunkowania funkcjonowania państw regionu Azji
Południowej;
b) procesy historyczne i polityczne, które doprowadziły do powstania tych państw,
c) ich systemy polityczne po 1947 r. w ujęciu diachronicznym,
d) wzajemne stosunki społeczne, polityczne i ekonomiczne w kontekście regionu
Azji Południowej;
e) najważniejsze konﬂikty w regionie i ich przyczyny;
f) najistotniejsze aktualne problemy, będące wynikiem procesów społecznych,
historycznych i politycznych zachodzących w regionie;
g) wpływ zróżnicowania kulturowego, etnicznego i religijnego na procesy
historyczne i polityczne zachodzące w Azji Południowej w czasach najnowszych.

1.

W1, U1, U2, K1

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

wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Warunkiem zaliczenia kursu jest uzyskanie przynajmniej 60%
punktów z końcowego testu pisemnego. Warunkiem
egzamin pisemny, prezentacja
dopuszczenia do egzaminu jest przygotowanie i
przedstawienie prezentacji na zadany temat.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Metody i techniki badań społecznych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Indiami i Azją Południową

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNIS.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
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

u1. Znajomość poszczególnych etapów procesu
badawczego. Wiedza o sposobie formułowania
problemu badawczy, jego konceptualizacji
i operacjonalizacji

SNI_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.

SNI_K1_W01

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

u1. Umiejętność samodzielnego przygotowania
projektu badań zgodnie z metodologicznymi regułami

SNI_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

SNI_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.

SNI_K1_K03

zaliczenie na ocenę

K2

k2. Predyspozycje do efektywnego uczestnictwa
w pracach zespołu badawczego

SNI_K1_K01, SNI_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
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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.

W2, U2, K1

9.

Badania ankietowe i sondażowe.

W1, U1, K2

10.

Wywiady (typy wywiadu, zalety i wady wywiadu).

W1, U1, K1, K2

11.

Badanie niereaktywne.

W1, U1, K1

12.

Opracowanie materiału badawczego. Analiza danych ilościowych i jakościowych.

W1, U1, K1

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
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Ochrona własności intelektualnej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Indiami i Azją Południową

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNIS.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
docenia i w pełni rozumie społeczną konieczność
globalnej ochrony własności intelektualnej zna zasady
prawa własności przemysłowej, zna podstawy prawa
patentowego oraz prawa ochrony designu

SNI_K1_W05

zaliczenie na ocenę

SNI_K1_U01,
SNI_K1_U03, SNI_K1_U05

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

SNI_K1_K01, SNI_K1_K02,
SNI_K1_K03, SNI_K1_K04

zaliczenie na ocenę

K2

samodzielnej pracy w utworem i ochrony swoich praw

SNI_K1_K01, SNI_K1_K02,
SNI_K1_K03, SNI_K1_K04

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

10

przygotowanie do egzaminu

5

przygotowanie do zajęć

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
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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 - 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 na ocenę Obecność na zajęciach i aktywne w nich uczestnictwo.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Współczesna polityczno-społeczna historia Indii
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Indiami i Azją Południową

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNIS.120.5cc2edbb73add.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
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

- zdobycie przez Studenta ogólnej, syntetycznej wiedzy, dotyczącej współczesnej historii Indii

C2

- umiejętność interpretowania wydarzeń ze współczesnej historii Indii w kontekście historii powszechnej

C3

- rozumienie skutków tych wydarzeń dla dalszych losów subkontynentu

C4

- umiejętność deﬁniowania zjawisk kulturowych w Azji Południowej w kontekście historycznym

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 ogólną, syntetyczną wiedzę dotyczącą
uwarunkowań historycznych subkontynentu
indyjskiego, a także procesów zachodzących w Indiach
po roku 1947 - również w kontekście historii
powszechnej.

SNI_K1_W01,
SNI_K1_W02,
SNI_K1_W03,
SNI_K1_W04,
SNI_K1_W05

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

student rozumie i potraﬁ interpretować wydarzenia
i procesy zachodzące na subkontynencie indyjskim
w kontekście historii powszechnej.

SNI_K1_U01, SNI_K1_U02

egzamin pisemny

U2

interpretować skutki tych wydarzeń dla dalszych losów SNI_K1_U01,
subkontynentu.
SNI_K1_U02, SNI_K1_U04

egzamin pisemny

U3

deﬁniować zjawiska społeczne i kulturowe w Indiach
w kontekście historycznym.

SNI_K1_U01,
SNI_K1_U02, SNI_K1_U03

egzamin pisemny

SNI_K1_K01, SNI_K1_K02,
SNI_K1_K04

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów dostrzec i ocenić różnice
i nieporozumienia pomiędzy historykami indyjskimi
a brytyjskimi w interpretacji faktów historycznych,
dotyczących epoki kolonizacji brytyjskiej.

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do egzaminu

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Zakres dziedzinowy: historia, Indie, XX i XXI w.
Główną tematykę zajęć stanowić będą:
• podbój Indii przez Brytyjczyków;
• Indie imperialne;
• indyjska walka o niepodległość;
• skutki kolonizacji;
1.

• początki niepodległego państwa indyjskiego;

W1, U1, U2, U3, K1

• rządy Dźawaharlala Nehru;
• konﬂikt indyjsko-pakistański;
• dokonania rządów Indiry Gandhi;
• stan wyjątkowy;
• rządy Radźiwa Gandhiego
• scena polityczna Indii w XXI w.

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

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie przynajmniej 60%
punktów z egzaminu pisemnego (test).

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Logika
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Indiami i Azją Południową

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNIS.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.

SNI_K1_W01

zaliczenie na ocenę

W2

zna logiczne zasady poprawnego rozumowania
potrzebne do poprawnego przeprowadzania analiz
w ramach kierunku studiów.

SNI_K1_W01,
SNI_K1_W05

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

stosować zasady poprawnego rozumowania
i wnioskowania, potrzebne w ramach podejmowanych
zadań na kierunku studiów

SNI_K1_U01,
SNI_K1_U02,
SNI_K1_U03, SNI_K1_U04

zaliczenie na ocenę

U2

scharakteryzować różne stanowiska, a także
zaprezentować własny pogląd na ich temat

SNI_K1_U01,
SNI_K1_U02,
SNI_K1_U03, SNI_K1_U04

zaliczenie na ocenę

SNI_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.
Zdanie w sensie logicznym a gramatycznym, wartość logiczana zdania, zdanie a
sąd, wyrażenia niezypełne.
2.

Zdania proste i złożone.

W1, W2, U1, U2, K1

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) spójnkików.

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
Kwadrad 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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Współczesne problemy krajów Azji Południowej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Indiami i Azją Południową

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNIS.140.5cc2edbc67f0e.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

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 wykładu jest przekazanie wiedzy o współczesnej sytuacji społecznej na subkontynencie indyjskim. Wykład
ma na celu analizę i interpretację zagadnień dotyczących nowoczesnego społeczeństwa Indii i Pakistanu,
począwszy od problemów z konsolidacją po 1947 roku, organizację językową, polityczno-administracyjną, aż
po kwestie związane z ekonomią, edukacją; płcią i seksualnością (m.in. hidźrowie, homoseksualizm). Pozwoli to
pokazać mechanizmy funkcjonowania nowoczesnego społeczeństwa indyjskiego i, co najważniejsze, ułatwi
zrozumienie jego złożonej struktury.

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 ogólną wiedzę o sytuacji społecznej w krajach Azji
Pd.

SNI_K1_W04

zaliczenie na ocenę

W2

Posiada wiedzę dotyczącą poszczególnych czynników
wpływających na nierówności i dyskryminację
niektórych grup w społeczeństwach Indii, Pakistanu
i innych krajów Azji Pd.

SNI_K1_W03,
SNI_K1_W04

zaliczenie na ocenę

SNI_K1_U02, SNI_K1_U04

zaliczenie na ocenę

SNI_K1_K01

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Potraﬁ interpretować zjawiska o charakterze
problematycznym w Azji Pd. i wskazać ich
uwarunkowanie: regionalne, etniczne, językowe,
polityczne etc.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Dostrzega i rozumie wpływ sytuacji społecznej
w krajach Azji Pd. na stabilność (brak stabilności) życia
i możliwości rozwoju (na poziomie indywidualnym
i grupowym) oraz bezpieczeństwo państwowe,
regionalne, globalne

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

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

30

przygotowanie do zajęć

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
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

Tematyka kursu skoncentrowana będzie wokół najważniejszych zjawisk i
problemów współczesnych krajów Azji Południowej (ze szczegolnym naciskiem na
Indie i Pakistan), związanych przede wszystkim z integracją i konsolidacją państw i
W1, W2, U1, K1
ich społeczeństw, zróżnicowanych etnicznie, językowo, religijnie, kulturowo.
Nierówności społeczne i ekonomiczne zostaną omówione z uwzględnieniem różnic
regionalnych/stanowych.

Informacje rozszerzone

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

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

- aktywne uczestnictwo w zajęciach (dopuszczalne 2 nieobecności) zaliczenie na ocenę samodzielne przygotowanie prezentacji i jej przedstawienie na zajęciach
LUB test pisemny - opcja do wyboru dla studenta

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność obowiązkowa

Sylabusy
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Warsztaty metodologiczne
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Indiami i Azją Południową

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNIS.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.

SNI_K1_W05,
SNI_K1_W06

projekt
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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.

SNI_K1_U01,
SNI_K1_U03, SNI_K1_U06

projekt

SNI_K1_K01, SNI_K1_K03,
SNI_K1_K05

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.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Metodyka przygotowywania raportów eksperckich i analiz o charakterze policy
paper
2. Metodyka przygotowywania artykułów prasowych
3. Metodyka przygotowywania arykułów naukowych

W1, U1, K1

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

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
warsztaty

Sylabusy

Formy zaliczenia
projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
Student przygotowuje projekt, czyli tekst będący tekstem
specjalistycznym (w zależności od zainteresowań studenta)
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Lektorat języka hindi poz. 2
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Indiami i Azją Południową

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNIS.1C0.5cc2edbc8cbaa.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

Celem przedmiotu jest rozwijanie kompetencji językowych studentów, zapoznawanie ich z kolejnymi
zagadnieniami gramatycznymi języka hindi, poszerzanie słownictwa, w tym także specjalistycznego.

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

Kompleksową naturę dziedzictwa kulturowego Indii

SNI_K1_W01

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Samodzielnie formułować opinie w języku hindi
na temat podstawowych zagadnień

SNI_K1_U05

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
egzamin pisemny / ustny

U2

Posługiwać się podstawową gramatyką oraz
podstawowym słownictwem w zakresie języka hindi

SNI_K1_U05

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
egzamin pisemny / ustny

U3

Rozpoznawać wytwory kultury indyjskiej
i interpretować je w oparciu o kluczowe systemy
normatywne tej kultury

SNI_K1_U01, SNI_K1_U02

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
egzamin pisemny / ustny

SNI_K1_K01

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
egzamin pisemny / ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Rozwijania swojej roli ustawicznie doskonaląc wiedzę
i umiejętności

Bilans punktów ECTS
Semestr 3

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

lektorat

60

przygotowanie do zajęć

10

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 4

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

lektorat

60

przygotowanie do egzaminu

10

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
70

ECTS
3.0
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Liczba godzin
60

Liczba godzin kontaktowych

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Czas dokonany

W1, U1, U2, K1

2.

Czasowniki intensywne

W1, U1, U2, K1

3.

imiesłowy i konstrukcje imiesłowowe

W1, U1, U2, K1

4.

strona bierna

W1, U1, U2, U3, K1

Informacje rozszerzone
Semestr 3
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, gra dydaktyczna, rozwiązywanie zadań, konwersatorium językowe,
ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

lektorat

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Student zobowiązany jest do obecności na zajęciach, dopuszczalne są
cztery nieobecności w semestrze. Dodatkowymi warunkami uzyskania
zaliczenie pisemne zaliczenia są: - przygotowanie do zajęć i aktywne w nich uczestnictwo pozytywne zaliczenie kolokwiów (dwóch w semestrze), przedmiot
zakończony egzaminem pisemnym w semestrze letnim

Semestr 4
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, gra dydaktyczna, konwersatorium językowe, ćwiczenia przedmiotowe,
konsultacje
Rodzaj zajęć

lektorat

Sylabusy

Formy zaliczenia

egzamin pisemny, egzamin
pisemny / ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Student zobowiązany jest do obecności na zajęciach,
dopuszczalne są cztery nieobecności w semestrze.
Dodatkowymi warunkami uzyskania zaliczenia są: przygotowanie do zajęć i aktywne w nich uczestnictwo pozytywne zaliczenie kolokwiów (dwóch w semestrze),
przedmiot zakończony egzaminem pisemnym/ustnym
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Warsztaty analizy tekstów specjalistycznych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Indiami i Azją Południową

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNIS.11C0.5cc2edaa18969.22

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 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

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

Sylabusy
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Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zapoznanie z różnymi technikami lektury tekstu i przekładu w odniesieniu do tekstów o różnym charakterze –
od literackich po naukowe czy prasowe. Uczestnik kursu w jego trakcie zdobędzie umiejętność samodzielnej
pracy z tekstem, jego rozumienia z uwzględnieniem wszelkich kontekstów.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Student/ka ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę
dotyczącą języka i tradycji kulturowej Indii.

SNI_K1_W01

zaliczenie na ocenę

W2

Student/ka zna i rozumie podstawowe metody analizy
i interpretacji różnych wytworów kultury
społeczeń stwa indyjskiego.

SNI_K1_W05

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student/ka ma świadomość kompleksowej natury
języka, jego złożoności i historycznej zmienności oraz
wiedzę na temat kompetencji semiolingwistycznej.

SNI_K1_U02

zaliczenie na ocenę

U2

Student/ka posiada umiejętności językowe w zakresie
języka hindi (lub urdu).

SNI_K1_U05

zaliczenie na ocenę

SNI_K1_K01

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student/ka rozumie potrzebę ciągłego dokształcania
się i rozwoju zawodowego.

Bilans punktów ECTS
Semestr 3

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty

30

przygotowanie do zajęć

15

wykonanie ćwiczeń

15

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

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

Sylabusy
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* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 4
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
warsztaty

30

przygotowanie do zajęć

15

wykonanie ćwiczeń

15

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

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
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
warsztaty

30

przygotowanie do zajęć

15

wykonanie ćwiczeń

15

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

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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Lektura i przekład na język polski wybranych fragmentów utworów literatury hindi
(lub urdu), artykułów naukowych, esejów literackich, tekstów krytycznych oraz
branżowych – z umiejscowieniem ich w kontekście historycznym, społecznym,
politycznym, kulturowym. Rozwijanie kompetencji komunikacyjnych i umiejętności
translatorskich. Omówienie podstawowych zagadnień analizy tekstów
specjalistycznych oraz dyskusja nad wykonanymi przez studenta tłumaczeniami.

1.

W1, W2, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Semestr 3
Metody nauczania:
analiza tekstów, inscenizacja, burza mózgów, gra dydaktyczna, analiza przypadków, konwersatorium językowe, ćwiczenia
przedmiotowe
Rodzaj zajęć
warsztaty

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

- aktywne uczestnictwo w zajęciach (ocena ciągła) - dopuszczalne 2
zaliczenie na ocenę nieobecności - przygotowanie do zajęć - zaliczenie tekstów pisemnych min. 60%

Semestr 4
Metody nauczania:
analiza tekstów, inscenizacja, burza mózgów, analiza przypadków, konwersatorium językowe, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć
warsztaty

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

- aktywne uczestnictwo w zajęciach (ocena ciągła) - dopuszczalne 2
zaliczenie na ocenę nieobecności - przygotowanie do zajęć - zaliczenie tekstów pisemnych min. 60%

Semestr 5
Metody nauczania:
analiza tekstów, inscenizacja, burza mózgów, analiza przypadków, konwersatorium językowe, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć
warsztaty

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

- aktywne uczestnictwo w zajęciach (ocena ciągła) - dopuszczalne 2
zaliczenie na ocenę nieobecności - przygotowanie do zajęć - zaliczenie tekstów pisemnych min. 60%

Wymagania wstępne i dodatkowe
zaliczone 180 godzin praktycznej nauki języka hindi

Sylabusy
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Zarządzanie międzykulturowe
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Indiami i Azją Południową

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNIS.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

W2

zna genezę i rozwój nauki w zakresie zarządzani
międzykulturowego

SNI_K1_W01,
SNI_K1_W02,
SNI_K1_W03,
SNI_K1_W04,
SNI_K1_W05

egzamin

zna najnowsze trendy w zarządzaniu
międzykulturowym

SNI_K1_W01,
SNI_K1_W02,
SNI_K1_W03,
SNI_K1_W04,
SNI_K1_W05

egzamin

SNI_K1_U01,
SNI_K1_U02,
SNI_K1_U03,
SNI_K1_U04, SNI_K1_U05

egzamin

SNI_K1_K01, SNI_K1_K02,
SNI_K1_K03, SNI_K1_K04

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

Sylabusy
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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

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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Kultura Azji Południowej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Indiami i Azją Południową

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNIS.180.5cc2edbd5873d.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
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

- zapoznanie Studenta z podstawową klasyﬁkacją dziedzin, epok i stylów w sztuce i literaturze subkontynentu
indyjskiego oraz podstawami indyjskiej estetyki

C2

- ukazanie wzajemnych zależności pomiędzy różnymi dziedzinami sztuki, a także sztuką a innymi dziedzinami
życia

C3

- objaśnienie uwarunkowań socjo-kulturowych i historycznych oraz ich wpływu na różne dziedziny sztuki

C4

- nauczenie rozumienia i akceptacji odmienność kulturowej, przejawiającej się, w tym przypadku, w tradycjach
i obrzędach a także w postaci zabytków kultury artystycznej

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 cechy tradycji kulturowych
Azji Południowej i rozumie występujące pomiędzy tymi
tradycjami związki i odmienności.

SNI_K1_W01,
SNI_K1_W03,
SNI_K1_W04

egzamin pisemny

SNI_K1_U01,
SNI_K1_U02, SNI_K1_U05

egzamin pisemny

SNI_K1_K01, SNI_K1_K04

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

trafnie deﬁniować zjawiska kulturowe, analizując je
na tle uwarunkowań zarówno regionalnych, jak
i globalnych.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

student jest przygotowany do samodzielnej
interpretacji zjawisk kulturowych w Azji Południowej.

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

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie do egzaminu

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.

W ramach wykładu omówione zostaną takie zagadnienia, jak:
• odmienność kulturowa Indii (pojmowanych historycznie);
• zewnętrzne cechy sztuki subkontynentu;
• specyﬁczność indyjskiej estetyki;
• różnorodność stylów;
• wpływy obce
• ewolucja tradycji kulturowych w regionie Azji Południowej
• przegląd głównych tradycji literackich
• wspólne tradycje sztuki w krajach Azji Południowej
• formowanie się nowoczesnych tendencji w sztuce Azji Południowej;
• dziedzictwo postkolonialne;
• relacje sztuki południowoazjatyckiej ze sztuką zachodnią;
• nowe nurty w malarstwie, rzeźbie, muzyce, architekturze, literaturze;
• postacie najwybitniejszych twórców.

W1, U1, K1

Sylabusy

491 / 511

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

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie przynajmniej 60%
punktów z egzaminu pisemnego (testowego).

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Podziały etniczne i kastowe w Azji Południowej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Indiami i Azją Południową

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNIS.180.5cc2edbd76710.22

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
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: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest zapoznanie studenta z podziałami społecznymi (kulturowymi, religijnymi, ekonomicznymi)
w krajach Azji Południowej, stanowiącymi bezpośredni skutek zróżnicowania etnicznego oraz stratygraﬁi kastowej
charakteryzujących społeczeństwa tych krajów.

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 złożoną strukturę społeczeństw
zamieszkujących Azję Południową.

SNI_K1_W02

egzamin pisemny,
prezentacja
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Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ wyszukać i wykorzystać informacje
dotyczące złożonej struktury społeczeństw
zamieszkujących Azję Południową.

SNI_K1_U01

egzamin pisemny,
prezentacja

SNI_K1_K01

prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest przygotowany do rozwijania swoich
kompetencji w zakresie rozumienia dynamiki
procesów zachodzących w złożonych strukturach
społeczeństw zamieszkujących Azję Południową.

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

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

15

zbieranie informacji do zadanej pracy

15

przygotowanie do egzaminu

30

przygotowanie do zajęć

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.

Podczas zajęć omówione zostaną następujące zagadnienia:
1. Uwarunkowania historyczne i geograﬁczne mające wpływ na zróżnicowanie
etniczne Azji Pd.;
2. Społeczeństwo wieloetniczne – problemy i korzyści;
3. Najważniejsze rodziny oraz grupy etniczne zamieszkujące kraje Azji Pd.;
4. Zjawisko kastowości – terminologia, przyczyny, rozwój, regulacje prawne;
5. Kastowość w poszczególnych krajach Azji Pd. – podobieństwa i różnice;
6. Najważniejsze kasty tworzące strukturę społeczną Azji Pd.;
7. Problem pozakastowców (dalitów);
8. Kastowość w społeczności muzułmańskiej;
9. Grupy upośledzone (Other Backward Classes– OBC, Scheduled Castes – SC oraz
Scheduled Trbes – ST);
10. Konﬂikty społeczne spowodowane różnicami etnicznymi lub kastowymi.

W1, U1, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Warunkiem zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach,
egzamin pisemny, prezentacja samodzielne przygotowanie prezentacji na zadany temat oraz
zaliczenie egzaminu końcowego

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Proseminarium licencjackie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Indiami i Azją Południową

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNIS.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
8.0

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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W1

konieczność ciągłego doskonalenia warsztatu
naukowego, potrzebnego do badań nad regionem Indii
i Azji Południowej, pozwalającego na analizę
uwarunkowań oraz relacji w odniesieniu do zagadnień
kulturowych, społecznych oraz politycznych

SNI_K1_W01,
SNI_K1_W02,
SNI_K1_W03,
SNI_K1_W04

esej, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

analizować zagadnienia i proponowane rozwiązania
SNI_K1_U01,
dotyczące kwestii struktur oraz relacji w odniesieniu
do problemów społecznych, politycznych i kulturowych SNI_K1_U02,
SNI_K1_U03, SNI_K1_U04
w wybranych państwach regionu Indii i Azji
Południowej

esej, prezentacja

U2

przygotować krótkie naukowe prace pisemne
w wybranej tematyce, odnoszącej się
do uwarunkowań kulturowych, spolecznych oraz
politycznych i związanej ze studiami nad Indiami i Azją
Południową

SNI_K1_U01,
SNI_K1_U02,
SNI_K1_U03, SNI_K1_U04

esej, prezentacja

SNI_K1_K01, SNI_K1_K02,
SNI_K1_K03, SNI_K1_K04

esej, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

zwiększania swojej wiedzy i świadomości dotyczącej
szeroko pojętej problematyki kulturowej, społecznej
oraz politycznej Indii i Azji Południowej, pozwalającej
na uczestnictwo w różnego rodzaju projektach
związanych z regionem

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

Forma aktywności studenta
seminarium

30

analiza i przygotowanie danych

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

60

zbieranie informacji do zadanej pracy

60

Przygotowanie prac pisemnych

60

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.

analiza tekstów naukowych

W1, U1

2.

posługiwanie się poprawnym słownictwem naukowym

W1, U2

Sylabusy
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3.

umiejętność dotarcia do literatury przedmiotu - tworzenie bibliograﬁi

W1, U2

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, wykład konwersatoryjny, dyskusja, konsultacje
Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia
esej, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Esej naukowy i prezentacja koncepcji 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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Seminarium licencjackie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Indiami i Azją Południową

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNIS.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
8.0

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

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 podjęcia studiów
nad regionem Indii i Azją Południowej, związanych
z szeroko pojętą specyﬁką zagadnień kulturowych,
społecznych i politycznych

SNI_K1_W01,
SNI_K1_W02,
SNI_K1_W03,
SNI_K1_W04

zaliczenie

W2

podstawowe metody analizy i interpretacji różnych
wytworów kultury społeczeństw azjatyckich w regionie
Indii i Azji Południowej, w odniesieniu do zagadnień
kulturowych,społecznych i politycznych, zarówno
w ujęciu historycznym, jak i współczesnym

SNI_K1_W01,
SNI_K1_W02,
SNI_K1_W03,
SNI_K1_W04,
SNI_K1_W05

zaliczenie

U1

wyszukiwać, analizować i wykorzystywać informacje
z różnych źródeł dotyczących badań w zakresie
problematyki kulturowej, społecznej i politycznej
w odniesieniu do Indii i Azji Południowej

SNI_K1_U01,
SNI_K1_U02,
SNI_K1_U03, SNI_K1_U04

zaliczenie

U2

formułowanie i kategoryzację problemu, dobór metod
i narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację
wyników badań dotyczących zagadnień związanych
z kwestiami struktur i relacji w obrębie przestrzeni
kultury, społeczeństwa i polityki w regionie Indii i Azji
Południowej.

SNI_K1_U01,
SNI_K1_U02,
SNI_K1_U03, SNI_K1_U04

zaliczenie

przygotowania i prezentacji wystąpień ustnych
i pisemnych, w języku polskim, dotyczących zagadnień
szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć
teoretycznych, a także różnych źródeł, prowadzących
SNI_K1_K01, SNI_K1_K02,
do przygotowania pracy dyplomowej związanej
SNI_K1_K03, SNI_K1_K04
z zagadnieniami Indii i Azji Południowej, a w dalszej
perspektywie rozwijania kompetencji w środowisku
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 do zajęć

60

przygotowanie pracy dyplomowej

90

analiza i przygotowanie danych

30

Sylabusy
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Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
210

ECTS
8.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

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
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.

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

Sylabusy

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.
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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 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 hindi poz. 3
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Indiami i Azją Południową

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNIS.1300.5cc2edbe63d75.22

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

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zaawansowanymi zagadnieniami gramatycznymi oraz rozwój
słownictwa tematycznego i specjalistycznego.

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

Kompleksową naturę dziedzictwa kulturowego Indii,
we wszystkich jego wytworach

SNI_K1_W04

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Analizować i interpretować konkretne zjawiska
społeczne właściwe dla Indii

SNI_K1_U01, SNI_K1_U02

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

U2

Posługiwać się językiem hindi w stopniu co najmniej
średniozaawansowanym

SNI_K1_U05

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Ciągłego doskonalenia swojej wiedzy i kompetencji
językowych

SNI_K1_K01

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

K2

Uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym
w przestrzeni międzykulturowej, wykazując się
odpowiednim poziomem kompetencji komunikacyjnej
wykorzystując nowoczesne instrumenty cywilizacji
medialnej

SNI_K1_K02

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS
Semestr 5

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

lektorat

60

przygotowanie do zajęć

10

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 egzaminu

10

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
70

ECTS
3.0
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Liczba godzin
60

Liczba godzin kontaktowych

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

czasy przyszłe (II, III)

W1, U2, K1, K2

2.

tryby przypuszczające (II, III)

W1, U1, U2, K1, K2

3.

tryby warukowe

W1, U1, U2, K1, K2

4.

idiomy

W1, U1, U2, K1, K2

Informacje rozszerzone
Semestr 5
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, gra dydaktyczna, konwersatorium językowe, ćwiczenia przedmiotowe,
konsultacje
Rodzaj zajęć

lektorat

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Student zobowiązany jest do obecności na zajęciach, dopuszczalne są
cztery nieobecności w semestrze. Dodatkowymi warunkami uzyskania
zaliczenie pisemne zaliczenia są: - przygotowanie do zajęć i aktywne w nich uczestnictwo pozytywne zaliczenie kolokwiów (dwóch w semestrze), przedmiot
zakończony egzaminem w semestrze letnim.

Semestr 6
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, gra dydaktyczna, konwersatorium językowe, ćwiczenia przedmiotowe,
konsultacje
Rodzaj zajęć

lektorat

Sylabusy

Formy zaliczenia

egzamin pisemny, zaliczenie
pisemne

Warunki zaliczenia przedmiotu
Student zobowiązany jest do obecności na zajęciach,
dopuszczalne są cztery nieobecności w semestrze.
Dodatkowymi warunkami uzyskania zaliczenia są: przygotowanie do zajęć i aktywne w nich uczestnictwo pozytywne zaliczenie kolokwiów (dwóch w semestrze),
przedmiot zakończony egzaminem w semestrze letnim.
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Warsztaty analizy tekstów specjalistycznych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Indiami i Azją Południową

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNIS.1200.5cc2edaa18969.22

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 6

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 z różnymi technikami lektury tekstu i przekładu w odniesieniu do tekstów o różnym charakterze –
od literackich po naukowe czy prasowe. Uczestnik kursu w jego trakcie zdobędzie umiejętność samodzielnej
pracy z tekstem, jego rozumienia z uwzględnieniem wszelkich kontekstów.

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 pogłębioną i uporządkowaną wiedzę
dotyczącą języka i tradycji kulturowej Indii.

SNI_K1_W01

zaliczenie na ocenę
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W2

Student/ka zna i rozumie podstawowe metody analizy
i interpretacji różnych wytworów kultury
społeczeń stwa indyjskiego.

SNI_K1_W05

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student/ka ma świadomość kompleksowej natury
języka, jego złożoności i historycznej zmienności oraz
wiedzę na temat kompetencji semiolingwistycznej.

SNI_K1_U02

zaliczenie na ocenę

U2

Student/ka posiada umiejętności językowe w zakresie
języka hindi (lub urdu).

SNI_K1_U05

zaliczenie na ocenę

SNI_K1_K01

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student/ka rozumie potrzebę ciągłego dokształcania
się i rozwoju zawodowego.

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

Forma aktywności studenta
warsztaty

30

przygotowanie do zajęć

15

wykonanie ćwiczeń

15

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

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.

Lektura i przekład na język polski wybranych fragmentów utworów literatury hindi
(lub urdu), artykułów naukowych, esejów literackich, tekstów krytycznych oraz
branżowych – z umiejscowieniem ich w kontekście historycznym, społecznym,
politycznym, kulturowym. Rozwijanie kompetencji komunikacyjnych i umiejętności
translatorskich. Omówienie podstawowych zagadnień analizy tekstów
specjalistycznych oraz dyskusja nad wykonanymi przez studenta tłumaczeniami.

W1, W2, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Sylabusy
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Metody nauczania:
analiza tekstów, inscenizacja, burza mózgów, analiza przypadków, konwersatorium językowe, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć
warsztaty

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

- aktywne uczestnictwo w zajęciach (ocena ciągła) - dopuszczalne 2
zaliczenie na ocenę nieobecności - przygotowanie do zajęć - zaliczenie tekstów pisemnych min. 60%

Wymagania wstępne i dodatkowe
zaliczone 180 godzin praktycznej nauki języka hindi

Sylabusy
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Praktyki
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Indiami i Azją Południową

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNIS.1200.5cb094e9da3cb.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 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

SNI_K1_W01,
SNI_K1_W02,
SNI_K1_W03,
SNI_K1_W04

zaliczenie

SNI_K1_U01,
SNI_K1_U02, SNI_K1_U03

zaliczenie

SNI_K1_K01, SNI_K1_K02,
SNI_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
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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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Program studiów

Wydział:

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Kierunek:

studia nad Japonią

Poziom kształcenia:

pierwszego stopnia

Forma kształcenia:

studia stacjonarne

Rok akademicki:
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Charakterystyka kierunku
Informacje podstawowe
Nazwa wydziału:

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Nazwa kierunku:

studia nad Japonią

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

27%

Nauki socjologiczne

12%

Językoznawstwo

3%

Nauki prawne

2%

Geograﬁa społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna 2%
Filozoﬁa

2%

Charakterystyka kierunku, koncepcja i cele kształcenia
Charakterystyka kierunku
Studia nad Japonią przygotowane są w oparciu o interdyscyplinarny program, zaznajamiający Studenta ze specyﬁką regionu,
zarówno w kontekście uwarunkowań historycznych, jak i bieżacych wydarzeń, zwłaszcza w sferze polityki. Szczególny nacisk
położony jest na zaznajomienie Studenta z bieżącą sytuacją polityczno-społeczną oraz gospodarczą Japonii, z
uwzględnieniem czynników historycznych oraz kulturowych, które ukształtowały wyjątkowy charakter tego państwa i jego
miejsce w regionie. Program Studiów nad Japonią został stworzony w oparciu o doświadczenia studiów azjatyckich i
kulturoznawczych w szczególności ze specjalności studia dalekowschodnie - wynika więc z podejścia do kształcenia w
ramach studiów prowadzonych przez Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu w poprzednich latach. Tym, co odróżnia ten
kierunek od innych prowadzonych w UJ i w innych jednostkach akademickich w Polsce jest przede wszystkim silne
powiązanie kierunku ze studiami nad współczesnymi zjawiskami polityczno-społecznymi, które w ostatnich latach cieszą się
dużym zainteresowaniem i popularnością nie tylko ze względu na specyﬁkę Japonii, ale i jej politykę wizerunkową. W
odpowiedzi na nieustające zainteresowanie przestrzenią popkultury studia mają zaplanowane również moduły zajęciowe,
które łączą zjawiska kulturowe i ich powiązania z nie mniej interesującymi, i wyjątkowymi na skalę światową zmianami
społecznymi, zachodzącymi w Japonii. Procesy te badane są również w odwołaniu do strategii takich jak soft power,
mających przełożenie na kształtowanie japońskiej polityki, zarówno w regionie, jak i na świecie. W tym kontekście istotnym
elementem programowym są zajęcia i warsztaty językowe, które stanowią uzupełnienie narzędzi potrzebnych do
zrozumienia i analizy omawianych zjawisk. O unikatowości kierunku świadczy podejście do przekazywania wiedzy łączącej

Charakterystyka kierunku
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obszary nauk społecznych i humanistycznych celem wykształcenia specjalistów zdolnych nie tylko zrozumieć, ale również
kształtować relacje Polski z Japonią w wymiarach dyplomatycznym i gospodarczym w oparciu o historyczne, ﬁlozoﬁczne i
religijne podstawy.

Koncepcja kształcenia
Studia nad Japonią są propozycją programową, ukierunkowaną na poszerzenie znajomości tego państwa z perspektywy
badań społecznych, skupionych zwłaszcza na przemianach polityczno-społecznych zachodzących w tym kraju. Istotnym
elementem są możliwości wynikające z umiędzynarodowienia, zarówno jednostki, jak i uczelni, dzięki którym Studenci mogą
korzystać z wykładów oraz warsztatów specjalnie dla nich przygotowywanych przez specjalistów w ramach takich
programów, jak Erasmus plus lub profesorów wizytujących. Zasadniczym celem Studenta w trakcie programu jest
rozszerzanie wiedzy w zakresie przewidzianym przez plan studiów. W ramach toku kształcenia Jednostka i dydaktycy
prowadzący program zapewniają możliwości rozwijania umiejętności indywidualnego oraz grupowego rozwiązywania
problemów, wspieranie dalszego rozwoju Studenta na poziomie uniwersyteckim, a także stymulowanie samodzielnego
dążenia do samodzielnego poszerzania swojej wiedzy, poprzez przygotowywanie Studenta do uczestnictwa w konferencjach,
publikacjach lub badaniach prowadzonych w obrębie Jednostki.

Cele kształcenia
wykształcenie u Studentów wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie zintegrowanej problematyki japońskiej, ze
szczególnym naciskiem na przemiany polityczno-społeczne
rozwinięcie u Studentów umiejętności samodzielnego zdobywania poszerzonej wiedzy odnoszącej się do zagadnień
polityczno-społecznych oraz kultury biznesowej w obrębie Japonii i i modelów relacji z innymi krajami świata.
zdobycie wiedzy na temat specyﬁki społeczeństwa Japonii w płaszczyźnie m.in. historycznej, społecznej i ﬁlozoﬁcznej oraz
umiejętności analizy mechanizmów polityki i ekonomii państw regionu
przygotowanie absolwenta do analizy zagadnień polityczno- społecznych współczesnej Japonii
umiejętność posługiwania się językiem japońskim w celu analizy tekstów politycznych, dotyczących gospodarki oraz
mechanizmów kulturowych wpływających na percepcję współczesnej Japonii

Potrzeby społeczno-gospodarcze
Wskazanie potrzeb społeczno-gospodarczych utworzenia kierunku
Obecność wielu ﬁrm japońskich w Polsce (rynek motoryzacyjny, sprzętów elektronicznych, korporacji), warunkuje
konieczność przygotowywania nowoczesnej , dobrze przygotowanej do współdziałania w odmiennej przestrzeni kulturowej
kadry, świadomej standardów etykiety biznesowej przestrzeganej przez stronę japońską. Inną ważną przestrzenią
współpracy jest rozwijająca się akademia i badania naukowe, poświęcone zwłaszcza okresowi II Wojny Światowej i polityce
pamięci - co daje istotne możliwości współpracy naukowej w ramach grantów i projektów poświęconych tematyce pamięci i
postpamięci.

Wskazanie zgodności efektów uczenia się z potrzebami społeczno-gospodarczymi
Podstawą procesu kształcenia jest przygotowanie Absolwenta do skrupulatnej pracy, wymagającej analizy wielu czynników,
mających wpływ na socjopolityczne oraz gospodarcze uwarunkowania współczesnej Japonii oraz zmieniających się trendów.
Absolwent studiów nad Japonią będzie gotowy do podjęcia pracy o charakterze analitycznym, konsultacyjnym, mediacyjnym
(dzięki warsztatom oraz projektom, realizowanym w trakcie studiów, poszerzającym jego kompetencje w zakresie
komunikacji międzykulturowej)

Charakterystyka kierunku
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Nauka, badania, infrastruktura
Główne kierunki badań naukowych w jednostce
W ramach interdyscyplinarnych badań prowadzonych przez pracowników Zakładu Japonii, stanowiących zasadniczy trzon
dydaktyczny programu studiów podejmowane są tematy analizujące współczesną i historyczną Japonię ukazujące problemy
także w kontekście porównawczym z wybranymi krajami regionu. Główne kierunki badań obejmują politykę wewnętrzną i
międzynarodową Japonii, problemy bezpieczeństwa energetycznego i demograﬁcznego, historię Japonii, społeczeństwo tegoż
kraju w ujęciu historycznym i współczesnym, kulturę, oraz badania nad automatycznym przetwarzaniem języka japońskiego
(sztuczna inteligencja). Tematyka prowadzonych badań oscyluje wokół takich kwestii jak polityka migracyjna, polityka Japonii
wobec wybranych krajów regionu, polityka edukacyjna, polityka pamięci Japonii, ze szczególnym uwzględnieniem relacji
koreańsko – japońskich. Samurajska sztuka wojenna a także jej sfera symboliczno-ideologiczna i wpływ oręża na wytwory
kultury popularnej to kolejny obiekt badań. Innym zagadnieniem, które jest poruszane w badaniach Pracowników jest
szczegółowa analiza współczesnego społeczeństwa Japonii i jego kultury (w tym językowe mechanizmy w tekstach
popkultury japońskiej). Pracownicy Zakładu swoje badania prowadzą wielotorowo, pracując nie tylko w ramach kwerend
bibliotecznych i archiwalnych, ale regularnie podróżując do Japonii, także w ramach zacieśniania współpracy naukowodydaktycznej z tamtejszymi jednostkami akademickimi i badawczymi.

Związek badań naukowych z dydaktyką
Badania dotyczące japońskiej historii i jej współczesnego oblicza, polityki i przemian socjokulturowych stanowią podstawę
dla tworzenia kompleksowego programu studiów, przygotowywanego przez pracowników naukowo-dydaktycznych w
Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu. Ich badania są oparte o doświadczenia pogłębione regularnymi wizytami
studyjnymi zarówno w ośrodkach japońskich, jak i europejskich, specjalizujących się w tematyce będącej podstawą cyklu
kształcenia. Pracownicy cyklicznie uczestniczą również w wymianach akademickich oraz grantach, zarówno krajowych, jak i
międzynarodowych, przyznawanych między innymi przez Japan Foundation.

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 obowiąkowych oraz fakultatywnych. W trakcie
programu Student ma obowiązek sekwencyjnego zaliczenia trzech lat lektoratu języka japońskiego. Student zalicza także
lektorat z języka angielskiego na poziomie co najmniej B2. W ramach kursów fakultatywnych Student ma konieczność
zaliczenia 68 punktów ECTS w ramach zajęć fakultatywnych, z czego min. 48 punktów ECTS w ramach przedmiotów z
dyscypliny nauk o polityce i administracji, 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

185

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

166

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

23

którą student musi uzyskać w ramach modułów realizowanych w formie
fakultatywnej

68

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 182 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

SNJ_K1_W01

Absolwent zna i rozumie znaczenie nauk społecznych i humanistycznych, ich
specyﬁkę przedmiotową i metodologiczną w przeprowadzaniu badań nad
zagadnieniami dotyczącymi Japonii

P6U_W, P6S_WG

SNJ_K1_W02

Absolwent zna i rozumie różnego rodzaju struktury i instytucje wpływające na
polityczno-społeczną specyﬁkę Japonii

P6S_WG, P6U_W

SNJ_K1_W03

Absolwent zna i rozumie historyczne i kulturowe konteksty wizerunku Japonii w
obrębie społeczeństwa

P6S_WK,
P6S_WG

SNJ_K1_W04

Absolwent zna i rozumie relacje i mechanizmy japońskiej kultury biznesowej

P6U_W, P6S_WK

SNJ_K1_W05

Absolwent zna i rozumie metodologię i metodykę nauk społecznych, właściwych do
podjęcia studiów nad Japonią w kontekście polityczno-społecznym

P6S_WG, P6U_W

SNJ_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

SNJ_K1_U01

Absolwent potraﬁ analizować i interpretować konkretne zjawiska społeczne
wpływające na charakter państwa japońskiego w ujęciu zarówno historycznym, jak i
współczesnym

P6U_U, P6S_UO

SNJ_K1_U02

Absolwent potraﬁ formułować kategoryzację problemu, dobór metod i narzędzi
badawczych, opracowywać i prezentować wyniki pozwalające na opisywanie
polityczno-społecznych uwarunkowań, wpływających na współczesną Japonię i jej
odbiór przez inne państwa świata

P6S_UW, P6U_U,
P6S_UO

SNJ_K1_U03

Absolwent potraﬁ prognozować znaczenie procesów społecznych z uwzględnieniem
zjawisk politycznych, ekonomicznych i kulturowych, wpływających na doświadczenia
człowieka w Japonii, zarówno z perspektywy historycznej, jak i współczesnych realiów

P6S_UU, P6U_U,
P6S_UO

SNJ_K1_U04

Absolwent potraﬁ analizować prosty materiał językowy w języku japońskim,
dotyczący zagadnień polityczno-społecznych i kulturowych, wpływających na
kreowanie wizerunku Japonii na świecie

P6S_UU, P6S_UO

SNJ_K1_U05

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

P6S_UK

SNJ_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

SNJ_K1_K01

Absolwent jest gotów do rozpoznania wyzwań rozwojowych swojej roli ustawicznie
doskonaląc wiedzę i umiejętności w trakcie procesu studiów

P6U_K, P6S_KK

SNJ_K1_K02

Absolwent jest gotów do rozwijania samodzielnego zakresu kompetencji
komunikacyjnych, koniecznych do współpracy i wymiany międzykulturowej między
społeczeństwem japońskim a pozostałymi krajami świata

P6S_KO, P6U_K

SNJ_K1_K03

Absolwent jest gotów do uczestniczenia w przygotowaniu projektów społecznych
uwzględniając aspekty ekonomiczne i polityczne społeczeństwa japońskiego

P6S_KO, P6U_K

SNJ_K1_K04

Absolwent jest gotów do działania w sposób przedsiębiorczy spełniając rolę
moderatora, animatora i konsultanta we współpracy międzynarodowej w obszarze
społeczno-kulturowym i gospodarczym pomiędzy Japonią a pozostałymi krajami

P6S_KR

SNJ_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 Dalekiego Wschodu

30

4,0

egzamin

O

Historia polityczno-społeczna Japonii

30

4,0

egzamin

O

Grupy etniczne i mniejszości narodowe Dalekiego Wschodu

30

4,0

egzamin

O

Religie Japonii

30

3,0

egzamin

O

Metodyka analizy tekstów naukowych

30

4,0

zaliczenie na
O
ocenę

Warsztaty metodologiczne

20

3,0

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 japońskiego. Student
zalicza także lektorat z języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 podczas II roku.
Lektorat języka japońskiego poz. 1

90

4,0

Grupa zajęć fakultatywnych

zaliczenie na
O
ocenę
O

W toku studiów konieczność zaliczenia 68 punktów ECTS w ramach zajęć fakultatywnych, z czego min. 48 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.
Azjatyccy wojownicy

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Bezpieczeństwo międzynarodowe w regionie Azji i Pacyﬁku

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Birma. Historia, polityka, społeczeństwo

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Biznes z Chinami. Zagrożenia i szanse na biznes innych państw z
Chinami

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Buddhist Philosophy

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

China Russia Relations

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

China-India Relations

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Chiny okresu maoistycznego: apogeum ideologii i kultu jednostki

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Chiny w polityce międzynarodowej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Chiny w polityce Unii Europejskiej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Chiny wobec Afryki i Bliskiego Wschodu

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Chińska myśl narodowa

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Colonialism & nationalism in Southeast Asia

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Contemporary conﬂict resolution in Asia

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Contemporary Japanese Society in Anthropological Perspective

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Cultural aspects of Hindi language

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Cultural similarities between Korea and Japan

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Doktryny polityczne Azji Wschodniej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

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

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Feminizm w Korei Południowej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Filozoﬁczne aspekty kina dalekowschodniego

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Folklor i religie Korei

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

From Ritual Theatre. Traditions of Performance in India

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Gospodarka Indonezji

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Historia polityczna Korei Południowej po 1988 roku

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Hongkong

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

International conﬂicts and other security challenges in the Asia Paciﬁc region

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

International Relations – Research and analysis. practical
WORKSHOP

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Interwencje militarne Zachodu na Bliskim i Dalekim Wschodzie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przedmiot

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Japan's policy towards Korea after 1945. Primary source analysis.

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Japanese Business Culture and Etiquette

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Japonia w II wojnie światowej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Japońska okupacja w Korei

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Japońska polityka historyczna - pamięć i postpamięć

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kaszmir-Indie-Pakistan: przewlekły konﬂikt w wielowymiarowym
ujęciu

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kino japońskie w perspektywie antropologicznej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kino koreańskie w perspektywie historycznej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kino wschodnich sztuk walki

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kobieta w Azji Południowej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Konﬂikty i ich rozwiązywanie na Bliskim i Dalekim Wschodzie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Konﬂikty religijne i społeczne na subkontynencie indyjskim

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Korea Południowa - aspekty współczesnej historii

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Korea Południowa w stosunkach międzynarodowych

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Korea Północna - aspekty współczesnej historii

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Krytyczna analiza dyskursu jako metoda badawcza

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kultura kulinarna Dalekiego Wschodu

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kultura wizualna Indii i Pakistanu

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kurs fakultatywny w języku angielskim

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Media a polityka w wybranych państwach azjatyckich

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Metody tłumaczenia japońskich komiksów manga

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Miecz i łuk. Rozważania o rycerzach oraz rycerskości Europy
Zachodniej i Japonii.

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przedmiot

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Migracje - problematyka Azji Południowej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Mniejszości narodowe i grupy etniczne Chin

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Morski jedwabny szlak w perspektywie historycznej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Motywy indyjskie w kulturze koreańskiej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Nacjonalizmy a integracja w regionie ASEAN

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Non-verbal message in the political activity of women in China
and India

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Oblicza konﬂiktów zbrojnych na Dalekim Wschodzie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Obraz społeczeństwa japońskiego w animie "Neon Genesis
Evangelion"

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Od energetyki i demograﬁi po wyzwania militarne państw
azjatyckich

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Political Analysis and Forecasting in Asian Context

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polityka energetyczna i ekologiczna Chin

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polityka i politycy w Japonii

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polityka i społeczeństwo Tajlandii, Laosu, Kambodży

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polityka regionalna Chin

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 społeczna w powojennej Japonii

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polityka społeczna w Republice Korei

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polityka zagraniczna Korei Południowej i Północnej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polityki publiczne w kontekście kultury politycznej Dalekiego
Wschodu

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polski orientalizm - wtórność czy oryginalność

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Porównywanie i kontrastowanie tekstów polskich i koreańskich
przy wykorzystaniu technik komputerowych

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Potencjał turystyczny na Dalekim Wschodzie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przedmiot

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Półwysep Koreański w stosunkach międzynarodowych

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Praca operacyjna w wywiadzie. Wywiady państw azjatyckich

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Prawo i polityka ochrony środowiska naturalnego Unii Europejskiej
30
i w Chinach

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

Prowadzenie działalności gospodarczej w państwach Dalekiego
Wschodu

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przekłady i analiza tekstów kultury i popkultury japońskiej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przemiany społeczne a rozwój miast globalnych

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przemiany społeczne, kulturowe i polityczne na Tajwanie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Realioznawstwo koreańskie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Region Himalajów - społeczeństwa, kultury, polityka

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Relacje japońsko-koreańskie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Relacje polsko-koreańskie w XX wieku

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Relacje Watykanu z krajami azjatyckimi

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Rewolucja Czerwonych Khmerów. Studium autarkicznego rozwoju

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Rynek pracy w Europie i Azji: wybrane zagadnienia

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Rywalizacja mocarstw Chin, Rosji i USA

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

South Korea as an example of the information society

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Stany Zjednoczone w regionie Azji i Pacyﬁku

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Stosunki międzynarodowe na Dalekim Wschodzie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

System i życie polityczne Korei Południowej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Tajwan - historia i polityka

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przedmiot
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Tajwan w środowisku międzynarodowym

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

The English Language Writers of Asia

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

The media system of South Korea

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

The politics of dress in Asia

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Tożsamość narodowa Japończyków

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Tradycje indo-muzułmańskie w kulturze Azji Południowej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Tradycje religijne Azji Południowej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Transformacja systemowa na przykładzie wybranych państw Azji i
30
Europy

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Wielkie kobiety w tradycji subkontynentu indyjskiego

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Wieloetniczne społeczeństwo Indonezji

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Wieloetniczne społeczeństwo Malezji

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Wielowymiarowe aspekty Pakistanu: polityka, gospodarka, kultura
30
i społeczeństwo

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

Wpływ Rosji i Chin na politykę i rozwój państw Azji Centralnej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Współczesne Chiny - globalizacja i rozwój technologii a zmiany w
przestrzeni miasta

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Współczesne relacje międzynarodowe Japonii

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Współczesne społeczeństwa Azji Południowo-Wschodniej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Wykorzystanie technik komputerowych do pracy z językiem
japońskim

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Wyrażenia w języku japońskim zakorzenione w kulturze i
mentalności japońskiej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Wzorce demokratycznego państwa prawa a kultura polityczna DW 30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Zastosowanie teorii gier jako metody analizy konﬂiktów
politycznych w Azji Wschodniej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Zjednoczenie Korei - szanse i wyzwania

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przedmiot

Plany studiów
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W czasie 1 roku studiów na kierunku: studia nad Japonią student powinien zrealizować min. 4 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 68 punktów ECTS zdobywanych w ramach zajęć fakultatywnych, min. 48
punktów ECTS przypadało na przedmioty z dyscypliny nauki 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. 3 przedmiotów fakultatywnych w dyscyplinie nauki 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 historia polityczno-społeczna Japonii

30

4,0

egzamin

O

Współczesne społeczeństwo Japonii

30

3,0

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 japońskiego. Student
zalicza także lektorat z języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 podczas II roku.
Lektorat języka japońskiego poz. 1

90

4,0

Grupa zajęć fakultatywnych

egzamin

O
O

W toku studiów konieczność zaliczenia 68 punktów ECTS w ramach zajęć fakultatywnych, z czego min. 48 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.
Azjatyccy wojownicy

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Bezpieczeństwo międzynarodowe w regionie Azji i Pacyﬁku

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Birma. Historia, polityka, społeczeństwo

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Biznes z Chinami. Zagrożenia i szanse na biznes innych państw z
Chinami

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Buddhist Philosophy

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

China Russia Relations

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

China-India Relations

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Chiny okresu maoistycznego: apogeum ideologii i kultu jednostki

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Chiny w polityce międzynarodowej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Chiny w polityce Unii Europejskiej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Chiny wobec Afryki i Bliskiego Wschodu

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Chińska myśl narodowa

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Colonialism & nationalism in Southeast Asia

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Contemporary conﬂict resolution in Asia

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Contemporary Japanese Society in Anthropological Perspective

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Cultural aspects of Hindi language

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Cultural similarities between Korea and Japan

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Doktryny polityczne Azji Wschodniej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

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

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Feminizm w Korei Południowej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Filozoﬁczne aspekty kina dalekowschodniego

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Folklor i religie Korei

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

From Ritual Theatre. Traditions of Performance in India

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Gospodarka Indonezji

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Historia polityczna Korei Południowej po 1988 roku

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Hongkong

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

International conﬂicts and other security challenges in the Asia Paciﬁc region

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

International Relations – Research and analysis. practical
WORKSHOP

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przedmiot
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Interwencje militarne Zachodu na Bliskim i Dalekim Wschodzie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Japan's policy towards Korea after 1945. Primary source analysis.

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Japanese Business Culture and Etiquette

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Japonia w II wojnie światowej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Japońska okupacja w Korei

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Japońska polityka historyczna - pamięć i postpamięć

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kaszmir-Indie-Pakistan: przewlekły konﬂikt w wielowymiarowym
ujęciu

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kino japońskie w perspektywie antropologicznej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kino koreańskie w perspektywie historycznej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kino wschodnich sztuk walki

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kobieta w Azji Południowej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Konﬂikty i ich rozwiązywanie na Bliskim i Dalekim Wschodzie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Konﬂikty religijne i społeczne na subkontynencie indyjskim

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Korea Południowa - aspekty współczesnej historii

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Korea Południowa w stosunkach międzynarodowych

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Korea Północna - aspekty współczesnej historii

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Krytyczna analiza dyskursu jako metoda badawcza

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kultura kulinarna Dalekiego Wschodu

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kultura wizualna Indii i Pakistanu

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kurs fakultatywny w języku angielskim

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Media a polityka w wybranych państwach azjatyckich

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Metody tłumaczenia japońskich komiksów manga

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przedmiot
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Miecz i łuk. Rozważania o rycerzach oraz rycerskości Europy
Zachodniej i Japonii.

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Migracje - problematyka Azji Południowej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Mniejszości narodowe i grupy etniczne Chin

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Morski jedwabny szlak w perspektywie historycznej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Motywy indyjskie w kulturze koreańskiej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Nacjonalizmy a integracja w regionie ASEAN

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Non-verbal message in the political activity of women in China
and India

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Oblicza konﬂiktów zbrojnych na Dalekim Wschodzie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Obraz społeczeństwa japońskiego w animie "Neon Genesis
Evangelion"

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Od energetyki i demograﬁi po wyzwania militarne państw
azjatyckich

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Political Analysis and Forecasting in Asian Context

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polityka energetyczna i ekologiczna Chin

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polityka i politycy w Japonii

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polityka i społeczeństwo Tajlandii, Laosu, Kambodży

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polityka regionalna Chin

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 społeczna w powojennej Japonii

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polityka społeczna w Republice Korei

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polityka zagraniczna Korei Południowej i Północnej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polityki publiczne w kontekście kultury politycznej Dalekiego
Wschodu

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polski orientalizm - wtórność czy oryginalność

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Porównywanie i kontrastowanie tekstów polskich i koreańskich
przy wykorzystaniu technik komputerowych

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Potencjał turystyczny na Dalekim Wschodzie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Półwysep Koreański w stosunkach międzynarodowych

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Praca operacyjna w wywiadzie. Wywiady państw azjatyckich

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Prawo i polityka ochrony środowiska naturalnego Unii Europejskiej
30
i w Chinach

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

Prowadzenie działalności gospodarczej w państwach Dalekiego
Wschodu

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przekłady i analiza tekstów kultury i popkultury japońskiej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przemiany społeczne a rozwój miast globalnych

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przemiany społeczne, kulturowe i polityczne na Tajwanie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Realioznawstwo koreańskie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Region Himalajów - społeczeństwa, kultury, polityka

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Relacje japońsko-koreańskie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Relacje polsko-koreańskie w XX wieku

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Relacje Watykanu z krajami azjatyckimi

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Rewolucja Czerwonych Khmerów. Studium autarkicznego rozwoju

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Rynek pracy w Europie i Azji: wybrane zagadnienia

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Rywalizacja mocarstw Chin, Rosji i USA

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

South Korea as an example of the information society

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Stany Zjednoczone w regionie Azji i Pacyﬁku

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Stosunki międzynarodowe na Dalekim Wschodzie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

System i życie polityczne Korei Południowej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Tajwan - historia i polityka

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Tajwan w środowisku międzynarodowym

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

The English Language Writers of Asia

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

The media system of South Korea

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

The politics of dress in Asia

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Tożsamość narodowa Japończyków

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Tradycje indo-muzułmańskie w kulturze Azji Południowej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Tradycje religijne Azji Południowej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Transformacja systemowa na przykładzie wybranych państw Azji i
30
Europy

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Wielkie kobiety w tradycji subkontynentu indyjskiego

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Wieloetniczne społeczeństwo Indonezji

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Wieloetniczne społeczeństwo Malezji

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Wielowymiarowe aspekty Pakistanu: polityka, gospodarka, kultura
30
i społeczeństwo

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

Wpływ Rosji i Chin na politykę i rozwój państw Azji Centralnej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Współczesne Chiny - globalizacja i rozwój technologii a zmiany w
przestrzeni miasta

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Współczesne relacje międzynarodowe Japonii

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Współczesne społeczeństwa Azji Południowo-Wschodniej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Wykorzystanie technik komputerowych do pracy z językiem
japońskim

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Wyrażenia w języku japońskim zakorzenione w kulturze i
mentalności japońskiej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Wzorce demokratycznego państwa prawa a kultura polityczna DW 30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Zastosowanie teorii gier jako metody analizy konﬂiktów
politycznych w Azji Wschodniej

4,0

zaliczenie na
F
ocenę
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30
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Przedmiot
Zjednoczenie Korei - szanse i wyzwania

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

W czasie 2 roku studiów na kierunku: studia nad Japonią student powinien zrealizować min. 1 przedmiot
fakultatywny.

Uwaga, konieczne jest w toku studiów (3 lata) zachowanie proporcji dot. dyscyplin przedmiotów
fakultatywnych - tak, aby na 68 punktów ECTS zdobywanych w ramach zajęć fakultatywnych, min. 48
punktów ECTS przypadało na przedmioty z dyscypliny nauki 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 polityce i administracji

Na stronie Instytutu jest publikowana ostateczna lista kursów
fakultatywnych obowiązujących w danym semestrze.
Semestr 3
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Logika

30

3,0

egzamin

O

Polityka zagraniczna Japonii

30

5,0

egzamin

O

Systemy polityczne państw Dalekiego Wschodu

30

5,0

egzamin

O

Kultura Japonii: literatura i sztuka

30

3,0

egzamin

O

Przedmiot

Zajęcia językowe

O

W trakcie programu student ma obowiązek sekwencyjnego zaliczenia trzech lat lektoratu języka japońskiego. 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 japońskiego poz. 2

60

2,0

zaliczenie na
O
ocenę

Grupa zajęć fakultatywnych

O

W toku studiów konieczność zaliczenia 68 punktów ECTS w ramach zajęć fakultatywnych, z czego min. 48 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.
Azjatyccy wojownicy

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Bezpieczeństwo międzynarodowe w regionie Azji i Pacyﬁku

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Birma. Historia, polityka, społeczeństwo

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Biznes z Chinami. Zagrożenia i szanse na biznes innych państw z
Chinami

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Buddhist Philosophy

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

China Russia Relations

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

China-India Relations

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Chiny okresu maoistycznego: apogeum ideologii i kultu jednostki

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Chiny w polityce międzynarodowej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Chiny w polityce Unii Europejskiej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Chiny wobec Afryki i Bliskiego Wschodu

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Chińska myśl narodowa

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Colonialism & nationalism in Southeast Asia

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Contemporary conﬂict resolution in Asia

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Contemporary Japanese Society in Anthropological Perspective

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Cultural aspects of Hindi language

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Cultural similarities between Korea and Japan

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Doktryny polityczne Azji Wschodniej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

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

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Feminizm w Korei Południowej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Filozoﬁczne aspekty kina dalekowschodniego

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Folklor i religie Korei

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

From Ritual Theatre. Traditions of Performance in India

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Gospodarka Indonezji

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Historia polityczna Korei Południowej po 1988 roku

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przedmiot

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Hongkong

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

International conﬂicts and other security challenges in the Asia Paciﬁc region

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

International Relations – Research and analysis. practical
WORKSHOP

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Interwencje militarne Zachodu na Bliskim i Dalekim Wschodzie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Japan's policy towards Korea after 1945. Primary source analysis.

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Japanese Business Culture and Etiquette

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Japonia w II wojnie światowej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Japońska okupacja w Korei

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Japońska polityka historyczna - pamięć i postpamięć

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kaszmir-Indie-Pakistan: przewlekły konﬂikt w wielowymiarowym
ujęciu

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kino japońskie w perspektywie antropologicznej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kino koreańskie w perspektywie historycznej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kino wschodnich sztuk walki

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kobieta w Azji Południowej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Konﬂikty i ich rozwiązywanie na Bliskim i Dalekim Wschodzie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Konﬂikty religijne i społeczne na subkontynencie indyjskim

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Korea Południowa - aspekty współczesnej historii

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Korea Południowa w stosunkach międzynarodowych

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Korea Północna - aspekty współczesnej historii

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Krytyczna analiza dyskursu jako metoda badawcza

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kultura kulinarna Dalekiego Wschodu

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kultura wizualna Indii i Pakistanu

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

Media a polityka w wybranych państwach azjatyckich

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Metody tłumaczenia japońskich komiksów manga

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Miecz i łuk. Rozważania o rycerzach oraz rycerskości Europy
Zachodniej i Japonii.

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Migracje - problematyka Azji Południowej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Mniejszości narodowe i grupy etniczne Chin

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Morski jedwabny szlak w perspektywie historycznej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Motywy indyjskie w kulturze koreańskiej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Nacjonalizmy a integracja w regionie ASEAN

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Non-verbal message in the political activity of women in China
and India

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Oblicza konﬂiktów zbrojnych na Dalekim Wschodzie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Obraz społeczeństwa japońskiego w animie "Neon Genesis
Evangelion"

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Od energetyki i demograﬁi po wyzwania militarne państw
azjatyckich

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Political Analysis and Forecasting in Asian Context

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polityka energetyczna i ekologiczna Chin

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polityka i politycy w Japonii

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polityka i społeczeństwo Tajlandii, Laosu, Kambodży

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polityka regionalna Chin

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 społeczna w powojennej Japonii

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polityka społeczna w Republice Korei

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polityka zagraniczna Korei Południowej i Północnej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przedmiot

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Polityki publiczne w kontekście kultury politycznej Dalekiego
Wschodu

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polski orientalizm - wtórność czy oryginalność

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Porównywanie i kontrastowanie tekstów polskich i koreańskich
przy wykorzystaniu technik komputerowych

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Potencjał turystyczny na Dalekim Wschodzie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Półwysep Koreański w stosunkach międzynarodowych

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Praca operacyjna w wywiadzie. Wywiady państw azjatyckich

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Prawo i polityka ochrony środowiska naturalnego Unii Europejskiej
30
i w Chinach

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

Prowadzenie działalności gospodarczej w państwach Dalekiego
Wschodu

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przekłady i analiza tekstów kultury i popkultury japońskiej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przemiany społeczne a rozwój miast globalnych

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przemiany społeczne, kulturowe i polityczne na Tajwanie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Realioznawstwo koreańskie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Region Himalajów - społeczeństwa, kultury, polityka

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Relacje japońsko-koreańskie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Relacje polsko-koreańskie w XX wieku

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Relacje Watykanu z krajami azjatyckimi

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Rewolucja Czerwonych Khmerów. Studium autarkicznego rozwoju

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Rynek pracy w Europie i Azji: wybrane zagadnienia

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Rywalizacja mocarstw Chin, Rosji i USA

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

South Korea as an example of the information society

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przedmiot

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Stany Zjednoczone w regionie Azji i Pacyﬁku

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Stosunki międzynarodowe na Dalekim Wschodzie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

System i życie polityczne Korei Południowej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Tajwan - historia i polityka

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Tajwan w środowisku międzynarodowym

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

The English Language Writers of Asia

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

The media system of South Korea

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

The politics of dress in Asia

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Tożsamość narodowa Japończyków

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Tradycje indo-muzułmańskie w kulturze Azji Południowej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Tradycje religijne Azji Południowej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Transformacja systemowa na przykładzie wybranych państw Azji i
30
Europy

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Wielkie kobiety w tradycji subkontynentu indyjskiego

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Wieloetniczne społeczeństwo Indonezji

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Wieloetniczne społeczeństwo Malezji

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Wielowymiarowe aspekty Pakistanu: polityka, gospodarka, kultura
30
i społeczeństwo

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

Wpływ Rosji i Chin na politykę i rozwój państw Azji Centralnej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Współczesne Chiny - globalizacja i rozwój technologii a zmiany w
przestrzeni miasta

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Współczesne relacje międzynarodowe Japonii

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Współczesne społeczeństwa Azji Południowo-Wschodniej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Wykorzystanie technik komputerowych do pracy z językiem
japońskim

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

Wzorce demokratycznego państwa prawa a kultura polityczna DW 30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Zastosowanie teorii gier jako metody analizy konﬂiktów
politycznych w Azji Wschodniej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Zjednoczenie Korei - szanse i wyzwania

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Gospodarki Dalekiego Wschodu

30

5,0

egzamin

O

Zarządzanie międzykulturowe

30

4,0

egzamin

O

Popkultura japońska

30

3,0

egzamin

O

Proseminarium licencjackie

30

12,0

zaliczenie

O

Przedmiot
Wyrażenia w języku japońskim zakorzenione w kulturze i
mentalności japońskiej

Warsztaty analizy tekstów specjalistycznych

Semestr 4
Przedmiot

Zajęcia językowe

O

W trakcie programu student ma obowiązek sekwencyjnego zaliczenia trzech lat lektoratu języka japońskiego. 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 japońskiego poz. 2

60

3,0

egzamin

O

Grupa zajęć fakultatywnych

O

W toku studiów konieczność zaliczenia 68 punktów ECTS w ramach zajęć fakultatywnych, z czego min. 48 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.
Azjatyccy wojownicy

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Bezpieczeństwo międzynarodowe w regionie Azji i Pacyﬁku

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Birma. Historia, polityka, społeczeństwo

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Biznes z Chinami. Zagrożenia i szanse na biznes innych państw z
Chinami

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Buddhist Philosophy

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

China Russia Relations

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

China-India Relations

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Chiny okresu maoistycznego: apogeum ideologii i kultu jednostki

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Chiny w polityce międzynarodowej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Chiny w polityce Unii Europejskiej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Chiny wobec Afryki i Bliskiego Wschodu

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Chińska myśl narodowa

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Colonialism & nationalism in Southeast Asia

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Contemporary conﬂict resolution in Asia

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Contemporary Japanese Society in Anthropological Perspective

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Cultural aspects of Hindi language

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Cultural similarities between Korea and Japan

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Doktryny polityczne Azji Wschodniej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

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

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Feminizm w Korei Południowej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Filozoﬁczne aspekty kina dalekowschodniego

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Folklor i religie Korei

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

From Ritual Theatre. Traditions of Performance in India

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Gospodarka Indonezji

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Historia polityczna Korei Południowej po 1988 roku

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Hongkong

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

International conﬂicts and other security challenges in the Asia Paciﬁc region

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

International Relations – Research and analysis. practical
WORKSHOP

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Interwencje militarne Zachodu na Bliskim i Dalekim Wschodzie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przedmiot

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Japan's policy towards Korea after 1945. Primary source analysis.

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Japanese Business Culture and Etiquette

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Japonia w II wojnie światowej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Japońska okupacja w Korei

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Japońska polityka historyczna - pamięć i postpamięć

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kaszmir-Indie-Pakistan: przewlekły konﬂikt w wielowymiarowym
ujęciu

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kino japońskie w perspektywie antropologicznej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kino koreańskie w perspektywie historycznej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kino wschodnich sztuk walki

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kobieta w Azji Południowej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Konﬂikty i ich rozwiązywanie na Bliskim i Dalekim Wschodzie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Konﬂikty religijne i społeczne na subkontynencie indyjskim

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Korea Południowa - aspekty współczesnej historii

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Korea Południowa w stosunkach międzynarodowych

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Korea Północna - aspekty współczesnej historii

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Krytyczna analiza dyskursu jako metoda badawcza

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kultura kulinarna Dalekiego Wschodu

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kultura wizualna Indii i Pakistanu

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kurs fakultatywny w języku angielskim

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Media a polityka w wybranych państwach azjatyckich

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Metody tłumaczenia japońskich komiksów manga

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Miecz i łuk. Rozważania o rycerzach oraz rycerskości Europy
Zachodniej i Japonii.

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przedmiot

Plany studiów

30 / 494

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Migracje - problematyka Azji Południowej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Mniejszości narodowe i grupy etniczne Chin

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Morski jedwabny szlak w perspektywie historycznej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Motywy indyjskie w kulturze koreańskiej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Nacjonalizmy a integracja w regionie ASEAN

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Non-verbal message in the political activity of women in China
and India

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Oblicza konﬂiktów zbrojnych na Dalekim Wschodzie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Obraz społeczeństwa japońskiego w animie "Neon Genesis
Evangelion"

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Od energetyki i demograﬁi po wyzwania militarne państw
azjatyckich

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Political Analysis and Forecasting in Asian Context

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polityka energetyczna i ekologiczna Chin

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polityka i politycy w Japonii

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polityka i społeczeństwo Tajlandii, Laosu, Kambodży

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polityka regionalna Chin

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 społeczna w powojennej Japonii

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polityka społeczna w Republice Korei

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polityka zagraniczna Korei Południowej i Północnej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polityki publiczne w kontekście kultury politycznej Dalekiego
Wschodu

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polski orientalizm - wtórność czy oryginalność

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Porównywanie i kontrastowanie tekstów polskich i koreańskich
przy wykorzystaniu technik komputerowych

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Potencjał turystyczny na Dalekim Wschodzie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przedmiot

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Półwysep Koreański w stosunkach międzynarodowych

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Praca operacyjna w wywiadzie. Wywiady państw azjatyckich

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Prawo i polityka ochrony środowiska naturalnego Unii Europejskiej
30
i w Chinach

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

Prowadzenie działalności gospodarczej w państwach Dalekiego
Wschodu

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przekłady i analiza tekstów kultury i popkultury japońskiej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przemiany społeczne a rozwój miast globalnych

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przemiany społeczne, kulturowe i polityczne na Tajwanie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Realioznawstwo koreańskie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Region Himalajów - społeczeństwa, kultury, polityka

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Relacje japońsko-koreańskie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Relacje polsko-koreańskie w XX wieku

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Relacje Watykanu z krajami azjatyckimi

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Rewolucja Czerwonych Khmerów. Studium autarkicznego rozwoju

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Rynek pracy w Europie i Azji: wybrane zagadnienia

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Rywalizacja mocarstw Chin, Rosji i USA

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

South Korea as an example of the information society

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Stany Zjednoczone w regionie Azji i Pacyﬁku

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Stosunki międzynarodowe na Dalekim Wschodzie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

System i życie polityczne Korei Południowej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Tajwan - historia i polityka

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przedmiot

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Tajwan w środowisku międzynarodowym

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

The English Language Writers of Asia

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

The media system of South Korea

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

The politics of dress in Asia

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Tożsamość narodowa Japończyków

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Tradycje indo-muzułmańskie w kulturze Azji Południowej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Tradycje religijne Azji Południowej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Transformacja systemowa na przykładzie wybranych państw Azji i
30
Europy

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Wielkie kobiety w tradycji subkontynentu indyjskiego

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Wieloetniczne społeczeństwo Indonezji

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Wieloetniczne społeczeństwo Malezji

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Wielowymiarowe aspekty Pakistanu: polityka, gospodarka, kultura
30
i społeczeństwo

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

Wpływ Rosji i Chin na politykę i rozwój państw Azji Centralnej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Współczesne Chiny - globalizacja i rozwój technologii a zmiany w
przestrzeni miasta

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Współczesne relacje międzynarodowe Japonii

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Współczesne społeczeństwa Azji Południowo-Wschodniej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Wykorzystanie technik komputerowych do pracy z językiem
japońskim

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Wyrażenia w języku japońskim zakorzenione w kulturze i
mentalności japońskiej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Wzorce demokratycznego państwa prawa a kultura polityczna DW 30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Zastosowanie teorii gier jako metody analizy konﬂiktów
politycznych w Azji Wschodniej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Zjednoczenie Korei - szanse i wyzwania

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przedmiot

Plany studiów
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Przedmiot
Warsztaty analizy tekstów specjalistycznych

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

W czasie 3 roku studiów na kierunku: studia nad Japonią student powinien zrealizować min. 9
przedmiotów fakultatywnych.

Uwaga, konieczne jest w toku studiów (3 lata) zachowanie proporcji dot. dyscyplin przedmiotów
fakultatywnych - tak, aby na 68 punktów ECTS zdobywanych w ramach zajęć fakultatywnych, min. 48
punktów ECTS przypadało na przedmioty z dyscypliny nauki 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 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 japońskiego. Student
zalicza także lektorat z języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 podczas II roku.
Lektorat języka japońskiego poz. 3

60

2,0

Grupa zajęć fakultatywnych

zaliczenie na
O
ocenę
O

W toku studiów konieczność zaliczenia 68 punktów ECTS w ramach zajęć fakultatywnych, z czego min. 48 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.
Azjatyccy wojownicy

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Bezpieczeństwo międzynarodowe w regionie Azji i Pacyﬁku

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Birma. Historia, polityka, społeczeństwo

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Biznes z Chinami. Zagrożenia i szanse na biznes innych państw z
Chinami

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Buddhist Philosophy

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

China Russia Relations

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

China-India Relations

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Chiny okresu maoistycznego: apogeum ideologii i kultu jednostki

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Chiny w polityce międzynarodowej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Chiny w polityce Unii Europejskiej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Chiny wobec Afryki i Bliskiego Wschodu

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Chińska myśl narodowa

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Colonialism & nationalism in Southeast Asia

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Contemporary conﬂict resolution in Asia

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Contemporary Japanese Society in Anthropological Perspective

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Cultural aspects of Hindi language

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Cultural similarities between Korea and Japan

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Doktryny polityczne Azji Wschodniej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

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

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Feminizm w Korei Południowej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Filozoﬁczne aspekty kina dalekowschodniego

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Folklor i religie Korei

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

From Ritual Theatre. Traditions of Performance in India

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Gospodarka Indonezji

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Historia polityczna Korei Południowej po 1988 roku

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Hongkong

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

International conﬂicts and other security challenges in the Asia Paciﬁc region

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przedmiot

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

International Relations – Research and analysis. practical
WORKSHOP

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Interwencje militarne Zachodu na Bliskim i Dalekim Wschodzie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Japan's policy towards Korea after 1945. Primary source analysis.

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Japanese Business Culture and Etiquette

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Japonia w II wojnie światowej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Japońska okupacja w Korei

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Japońska polityka historyczna - pamięć i postpamięć

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kaszmir-Indie-Pakistan: przewlekły konﬂikt w wielowymiarowym
ujęciu

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kino japońskie w perspektywie antropologicznej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kino koreańskie w perspektywie historycznej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kino wschodnich sztuk walki

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kobieta w Azji Południowej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Konﬂikty i ich rozwiązywanie na Bliskim i Dalekim Wschodzie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Konﬂikty religijne i społeczne na subkontynencie indyjskim

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Korea Południowa - aspekty współczesnej historii

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Korea Południowa w stosunkach międzynarodowych

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Korea Północna - aspekty współczesnej historii

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Krytyczna analiza dyskursu jako metoda badawcza

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kultura kulinarna Dalekiego Wschodu

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kultura wizualna Indii i Pakistanu

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kurs fakultatywny w języku angielskim

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Media a polityka w wybranych państwach azjatyckich

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przedmiot

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Metody tłumaczenia japońskich komiksów manga

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Miecz i łuk. Rozważania o rycerzach oraz rycerskości Europy
Zachodniej i Japonii.

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Migracje - problematyka Azji Południowej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Mniejszości narodowe i grupy etniczne Chin

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Morski jedwabny szlak w perspektywie historycznej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Motywy indyjskie w kulturze koreańskiej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Nacjonalizmy a integracja w regionie ASEAN

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Non-verbal message in the political activity of women in China
and India

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Oblicza konﬂiktów zbrojnych na Dalekim Wschodzie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Obraz społeczeństwa japońskiego w animie "Neon Genesis
Evangelion"

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Od energetyki i demograﬁi po wyzwania militarne państw
azjatyckich

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Political Analysis and Forecasting in Asian Context

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polityka energetyczna i ekologiczna Chin

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polityka i politycy w Japonii

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polityka i społeczeństwo Tajlandii, Laosu, Kambodży

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polityka regionalna Chin

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 społeczna w powojennej Japonii

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polityka społeczna w Republice Korei

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polityka zagraniczna Korei Południowej i Północnej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polityki publiczne w kontekście kultury politycznej Dalekiego
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

Porównywanie i kontrastowanie tekstów polskich i koreańskich
przy wykorzystaniu technik komputerowych

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Potencjał turystyczny na Dalekim Wschodzie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Półwysep Koreański w stosunkach międzynarodowych

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Praca operacyjna w wywiadzie. Wywiady państw azjatyckich

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Prawo i polityka ochrony środowiska naturalnego Unii Europejskiej
30
i w Chinach

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

Prowadzenie działalności gospodarczej w państwach Dalekiego
Wschodu

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przekłady i analiza tekstów kultury i popkultury japońskiej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przemiany społeczne a rozwój miast globalnych

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przemiany społeczne, kulturowe i polityczne na Tajwanie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Realioznawstwo koreańskie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Region Himalajów - społeczeństwa, kultury, polityka

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Relacje japońsko-koreańskie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Relacje polsko-koreańskie w XX wieku

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Relacje Watykanu z krajami azjatyckimi

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Rewolucja Czerwonych Khmerów. Studium autarkicznego rozwoju

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Rynek pracy w Europie i Azji: wybrane zagadnienia

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Rywalizacja mocarstw Chin, Rosji i USA

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

South Korea as an example of the information society

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Stany Zjednoczone w regionie Azji i Pacyﬁku

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Stosunki międzynarodowe na Dalekim Wschodzie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przedmiot
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

System i życie polityczne Korei Południowej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Tajwan - historia i polityka

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Tajwan w środowisku międzynarodowym

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

The English Language Writers of Asia

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

The media system of South Korea

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

The politics of dress in Asia

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Tożsamość narodowa Japończyków

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Tradycje indo-muzułmańskie w kulturze Azji Południowej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Tradycje religijne Azji Południowej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Transformacja systemowa na przykładzie wybranych państw Azji i
30
Europy

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Wielkie kobiety w tradycji subkontynentu indyjskiego

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Wieloetniczne społeczeństwo Indonezji

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Wieloetniczne społeczeństwo Malezji

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Wielowymiarowe aspekty Pakistanu: polityka, gospodarka, kultura
30
i społeczeństwo

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

Wpływ Rosji i Chin na politykę i rozwój państw Azji Centralnej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Współczesne Chiny - globalizacja i rozwój technologii a zmiany w
przestrzeni miasta

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Współczesne relacje międzynarodowe Japonii

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Współczesne społeczeństwa Azji Południowo-Wschodniej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Wykorzystanie technik komputerowych do pracy z językiem
japońskim

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Wyrażenia w języku japońskim zakorzenione w kulturze i
mentalności japońskiej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Wzorce demokratycznego państwa prawa a kultura polityczna DW 30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę
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Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Zastosowanie teorii gier jako metody analizy konﬂiktów
politycznych w Azji Wschodniej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Zjednoczenie Korei - szanse i wyzwania

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 japońskiego. Student
zalicza także lektorat z języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 podczas II roku.
Lektorat języka japońskiego poz. 3

60

3,0

Grupa zajęć fakultatywnych

egzamin

O
O

W toku studiów konieczność zaliczenia 68 punktów ECTS w ramach zajęć fakultatywnych, z czego min. 48 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.
Azjatyccy wojownicy

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Bezpieczeństwo międzynarodowe w regionie Azji i Pacyﬁku

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Birma. Historia, polityka, społeczeństwo

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Biznes z Chinami. Zagrożenia i szanse na biznes innych państw z
Chinami

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Buddhist Philosophy

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

China Russia Relations

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

China-India Relations

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Chiny okresu maoistycznego: apogeum ideologii i kultu jednostki

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Chiny w polityce międzynarodowej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Chiny w polityce Unii Europejskiej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Chiny wobec Afryki i Bliskiego Wschodu

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę
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godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Chińska myśl narodowa

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Colonialism & nationalism in Southeast Asia

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Contemporary conﬂict resolution in Asia

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Contemporary Japanese Society in Anthropological Perspective

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Cultural aspects of Hindi language

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Cultural similarities between Korea and Japan

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Doktryny polityczne Azji Wschodniej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

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

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Feminizm w Korei Południowej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Filozoﬁczne aspekty kina dalekowschodniego

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Folklor i religie Korei

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

From Ritual Theatre. Traditions of Performance in India

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Gospodarka Indonezji

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Historia polityczna Korei Południowej po 1988 roku

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Hongkong

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

International conﬂicts and other security challenges in the Asia Paciﬁc region

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

International Relations – Research and analysis. practical
WORKSHOP

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Interwencje militarne Zachodu na Bliskim i Dalekim Wschodzie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Japan's policy towards Korea after 1945. Primary source analysis.

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Japanese Business Culture and Etiquette

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Japonia w II wojnie światowej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Japońska okupacja w Korei

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę
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Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Japońska polityka historyczna - pamięć i postpamięć

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kaszmir-Indie-Pakistan: przewlekły konﬂikt w wielowymiarowym
ujęciu

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kino japońskie w perspektywie antropologicznej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kino koreańskie w perspektywie historycznej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kino wschodnich sztuk walki

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kobieta w Azji Południowej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Konﬂikty i ich rozwiązywanie na Bliskim i Dalekim Wschodzie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Konﬂikty religijne i społeczne na subkontynencie indyjskim

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Korea Południowa - aspekty współczesnej historii

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Korea Południowa w stosunkach międzynarodowych

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Korea Północna - aspekty współczesnej historii

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Krytyczna analiza dyskursu jako metoda badawcza

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kultura kulinarna Dalekiego Wschodu

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kultura wizualna Indii i Pakistanu

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kurs fakultatywny w języku angielskim

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Media a polityka w wybranych państwach azjatyckich

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Metody tłumaczenia japońskich komiksów manga

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Miecz i łuk. Rozważania o rycerzach oraz rycerskości Europy
Zachodniej i Japonii.

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Migracje - problematyka Azji Południowej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Mniejszości narodowe i grupy etniczne Chin

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Morski jedwabny szlak w perspektywie historycznej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Motywy indyjskie w kulturze koreańskiej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę
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Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Nacjonalizmy a integracja w regionie ASEAN

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Non-verbal message in the political activity of women in China
and India

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Oblicza konﬂiktów zbrojnych na Dalekim Wschodzie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Obraz społeczeństwa japońskiego w animie "Neon Genesis
Evangelion"

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Od energetyki i demograﬁi po wyzwania militarne państw
azjatyckich

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Political Analysis and Forecasting in Asian Context

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polityka energetyczna i ekologiczna Chin

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polityka i politycy w Japonii

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polityka i społeczeństwo Tajlandii, Laosu, Kambodży

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polityka regionalna Chin

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 społeczna w powojennej Japonii

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polityka społeczna w Republice Korei

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polityka zagraniczna Korei Południowej i Północnej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polityki publiczne w kontekście kultury politycznej Dalekiego
Wschodu

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polski orientalizm - wtórność czy oryginalność

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Porównywanie i kontrastowanie tekstów polskich i koreańskich
przy wykorzystaniu technik komputerowych

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Potencjał turystyczny na Dalekim Wschodzie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Półwysep Koreański w stosunkach międzynarodowych

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Praca operacyjna w wywiadzie. Wywiady państw azjatyckich

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Prawo i polityka ochrony środowiska naturalnego Unii Europejskiej
30
i w Chinach

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Problemy rozwojowe Afryki i Azji

4,0

zaliczenie na
F
ocenę
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Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Protokół dyplomatyczny

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Prowadzenie działalności gospodarczej w państwach Dalekiego
Wschodu

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przekłady i analiza tekstów kultury i popkultury japońskiej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przemiany społeczne a rozwój miast globalnych

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przemiany społeczne, kulturowe i polityczne na Tajwanie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Realioznawstwo koreańskie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Region Himalajów - społeczeństwa, kultury, polityka

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Relacje japońsko-koreańskie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Relacje polsko-koreańskie w XX wieku

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Relacje Watykanu z krajami azjatyckimi

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Rewolucja Czerwonych Khmerów. Studium autarkicznego rozwoju

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Rynek pracy w Europie i Azji: wybrane zagadnienia

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Rywalizacja mocarstw Chin, Rosji i USA

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

South Korea as an example of the information society

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Stany Zjednoczone w regionie Azji i Pacyﬁku

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Stosunki międzynarodowe na Dalekim Wschodzie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

System i życie polityczne Korei Południowej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Tajwan - historia i polityka

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Tajwan w środowisku międzynarodowym

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

The English Language Writers of Asia

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

The media system of South Korea

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

The politics of dress in Asia

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę
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Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Tożsamość narodowa Japończyków

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Tradycje indo-muzułmańskie w kulturze Azji Południowej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Tradycje religijne Azji Południowej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Transformacja systemowa na przykładzie wybranych państw Azji i
30
Europy

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Wielkie kobiety w tradycji subkontynentu indyjskiego

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Wieloetniczne społeczeństwo Indonezji

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Wieloetniczne społeczeństwo Malezji

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Wielowymiarowe aspekty Pakistanu: polityka, gospodarka, kultura
30
i społeczeństwo

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

Wpływ Rosji i Chin na politykę i rozwój państw Azji Centralnej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Współczesne Chiny - globalizacja i rozwój technologii a zmiany w
przestrzeni miasta

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Współczesne relacje międzynarodowe Japonii

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Współczesne społeczeństwa Azji Południowo-Wschodniej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Wykorzystanie technik komputerowych do pracy z językiem
japońskim

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Wyrażenia w języku japońskim zakorzenione w kulturze i
mentalności japońskiej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Wzorce demokratycznego państwa prawa a kultura polityczna DW 30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Zastosowanie teorii gier jako metody analizy konﬂiktów
politycznych w Azji Wschodniej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Zjednoczenie Korei - szanse i wyzwania

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
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Historia ﬁlozoﬁi
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Japonią

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNJS.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 SNJ_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.

SNJ_K1_W01

egzamin pisemny

SNJ_K1_U01, SNJ_K1_U02

egzamin pisemny

SNJ_K1_K01, SNJ_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 Dalekiego Wschodu
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Japonią

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNJS.110.5cc2edb891f5d.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
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 Dalekiego Wschodu, umie wskazać podregiony (podział na Azję
Południową, Azję Wschodnią i Azję Południowo-Wschodnią), wie jakie są kryteria ich wyznaczania

C2

- student zna podstawowe obiekty w przestrzeni geograﬁcznej Dalekiego 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 Dalekiego Wschodu i charakter ich
funkcjonowania w ciągu roku, orientuje się także w kwestii katastrof przyrodniczych nawiedzających te obszary
(m.in. trzęsienia ziemi, huragany, tsunami, wybuchy wulkanów itp.) i ich wpływu na życie mieszkańców oraz
działalność gospodarczą

C5

- student zna podstawowe problemy ludnościowe regionu i ich zróżnicowanie w poszczególnych krajach (m.in.
zagadnienia struktury etniczne czy religijne), orientuje się w najważniejszych zagadnieniach społecznogospodarczych wybranych krajów, potraﬁ przedstawić ważniejsze cechy rozwoju ekonomicznego podregionów
Dalekiego 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 Dalekiego 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

- student zna rozwój środowiska przyrodniczego
Dalekiego Wschodu na tle całego kontynentu, jego
wpływ na obecną tektonikę i sejsmikę, jak również
zasadnicze cechy środowiska przyrodniczego,
stanowiące jedno z uwarunkowań polityki i rozwoju
gospodarczego krajów w tym regionie; potraﬁ też
scharakteryzować najważniejsze regiony
ﬁzycznogeograﬁczne Dalekiego Wschodu

SNJ_K1_W01

egzamin pisemny

W2

- student potraﬁ omówić najważniejsze zagadnienia
dotyczące ludności Dalekiego Wschodu (w tym m.in.
struktury społeczne, kultura, religia, obyczaje
w wybranych krajach)

SNJ_K1_W02

egzamin pisemny

W3

- student zna aktualne problemy społecznogospodarcze wybranych państw regionu Dalekiego
Wschodu na tle regionalnego i światowego systemu
ekonomicznego

SNJ_K1_W05

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

- student posiada umiejętność rozumienia,
analizowania i interpretowania zjawisk kulturowych,
religijnych i społeczno-gospodarczych, specyﬁcznych
dla krajów Dalekiego Wschodu

SNJ_K1_U01

egzamin pisemny

U2

- student potraﬁ wyjaśnić uwarunkowania
środowiskowe dla wybranych procesów gospodarczych
SNJ_K1_U02
regionu (np. na rozwój rolnictwa, przemysłu czy
turystyki) w dobie globalizacji

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Sylabusy
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K1

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

SNJ_K1_K03, SNJ_K1_K04

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

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

10

przygotowanie do egzaminu

40

konsultacje

2

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.

Podział Dalekiego Wschodu na podregiony – kryteria i przebieg granic. Środowisko
przyrodnicze Azji Południowej. Wpływ budowy geologicznej na formy rzeźby i
rozmieszczenie ważniejszych surowców mineralnych. Najważniejsze cechy klimatu
i stosunków wodnych oraz ich wpływ na wybrane aspekty rozwoju społecznogospodarczego regionu. Główne typy gleb. Charakterystyczne formacje roślinne i
zarys zoogeograﬁczny. Katastrofy przyrodnicze w regionie (trzęsienia ziemi,
tsunami, powodzie, osuwiska, huragany). Regiony ﬁzycznogeograﬁczne Azji
Południowej.

W1, U2

2.

Zagadnienia społeczno-gospodarcze Azji Południowej: podziały administracyjnopolityczne, zróżnicowanie demograﬁczne i etniczne, struktury demograﬁczne,
cechy jakościowe i ilościowe procesu urbanizacji, uwarunkowania polityczne
rozwoju gospodarczego poszczególnych państw.

W2, W3, U1

3.

Charakterystyka społeczno-gospodarcza wybranych państw w regionie (Indie,
Pakistan, Bhutan, Sri Lanka, Malediwy).

W3, K1

4.

Środowisko przyrodnicze Azji Wschodniej. Wpływ budowy geologicznej na rzeźbę i
rozmieszczenie surowców mineralnych. Najważniejsze cechy klimatu i stosunków
wodnych i ich wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy podregionu. Podstawowe
typy gleb, charakterystyczne formacje roślinne i zarys zoogeograﬁczny. Wpływ
katastrof przyrodniczych (wulkanizm, trzęsienia ziemi, tsunami, huragany) na
rozwój gospodarczy. Regiony ﬁzycznogeograﬁczne Azji Wschodniej.

W1, U2

Sylabusy
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5.

Zagadnienia społeczno-gospodarcze Azji Wschodniej: podziały administracyjnopolityczne, zróżnicowanie demo-graﬁczne i etniczne, struktury demograﬁczne,
cechy jakościowe i ilościowe procesu urbanizacji, odmienne uwarunkowania
polityczne państw regionu, zróżnicowanie kierunków rozwoju ekonomicznego.

W2, W3, U1

6.

Charakterystyka społeczno-gospodarcza wybranych państw regionu (Chiny,
Japonia).

W3, K1

7.

Środowisko przyrodnicze Azji Południowo-Wschodniej. Wpływ budowy geologicznej
na formy rzeźby i rozmieszczenie ważniejszych surowców mineralnych.
Najważniejsze cechy klimatu i stosunków wodnych oraz ich wpływ na wybrane
aspekty rozwoju społeczno-gospodarczego regionu. Typy gleb, szata roślinna i
W1, U2
świat zwierzęcy. Azja Południowo-Wschodnia jako ośrodek pochodzenia gatunków
roślin uprawnych (przyprawy). Katastrofy przyrodnicze (wulkanizm, trzęsienia
ziemi, tsunami, powodzie). Regiony ﬁzycznogeograﬁczne Azji PołudniowoWschodniej.

8.

Zagadnienia społeczno-gospodarcze regionu Azji Południowo-Wschodniej:
struktury demograﬁczne, cechy jakościowe i ilościowe procesu urbanizacji,
zróżnicowanie uwarunkowań polityczno-ustrojowych w rozwoju społecznogospodarczym państw regionu, czynniki rozwoju ekonomicznego, znaczenie
organizacji międzynarodowych (np. ASEAN).

W2, W3, U1

9.

Charakterystyka społeczno-gospodarcza wybranych państw regionu (Filipiny,
Malezja, Indonezja, Tajlandia).

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 polityczno-społeczna Japonii
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Japonią

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNJS.110.5cd42d1d7115b.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

Kurs ma na celu przybliżenie dziejów Japonii począwszy od pierwszego udokumentowanego przybycia człowieka
na tereny dzisiejszej Japonii, aż po przemiany końca okresu Edo.

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 polityczne i społeczne
przemiany w Japonii zachodzące od początku jej
państwowości do końca XIX wieku.

SNJ_K1_W01,
SNJ_K1_W02,
SNJ_K1_W03

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę
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W2

Student zna i rozumie historię japońskich struktur
społecznych i instytucji.

SNJ_K1_W01,
SNJ_K1_W02,
SNJ_K1_W03

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

SNJ_K1_U01

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ rozpoznać wytwory kultury japońskiej
i interpretować je szczególnie w oparciu o kluczowe
systemy normatywne tejże kultury.

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

Forma aktywności studenta
wykład

30

uczestnictwo w egzaminie

1

przygotowanie do egzaminu

64

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

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
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

55 / 494

W trakcie zajęć zostanie omówiona historia polityczno-społeczna Japonii od
czasów najdawniejszych, poprzez kształtowanie się państwa japońskiego, okres
wpływów chińskich, rozwój kultury dworskiej, epokę panowania samurajów, aż po
przemiany epoki Meiji końca XIX wieku. Zostaną omówione następujące okresy:
Mudoki
Jōmon
Yayoi
Yamato

1.

W1, W2, U1

Nara
Heian
Kamakura
Muromachi
Azuchi-Momoyama
Edo

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

Formy zaliczenia
egzamin pisemny, zaliczenie na
ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zdanie egzaminu pisemnego na ocenę pozytywną
determinuje o zaliczeniu kursu na ocenę pozytywną.
Obecność na zajęciach nie jest obowiązkowa.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak. Obecność na zajęciach nie jest wymagana, choć jest zalecana.

Sylabusy
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Grupy etniczne i mniejszości narodowe Dalekiego Wschodu
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Japonią

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNJS.110.5cd42cf8da143.22

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
0314Socjologia i kulturoznawstwo

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

Wyjaśnienie podstawowych pojęć takich jak lud, etnos, naród, grupa etniczna, mniejszość, państwo, nacjonalizm

C2

Wprowadzenie podstawowych deﬁnicji języka i pisma, podstaw klasyﬁkacji języków, grup językowych Azji

C3

Wprowadzenie i rozważenie użyteczności takich pojęć jak krąg kulturowy i cywilizacyjny

C4

Omówienie sytuacji etnicznej poszczególnych państw Azji Wschodniej, by ukazać na ich przykładach zjawiska
tworzenia się i zmiany narodu, relacji państwo-grupa mniejszościowa

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

Kompleksową naturę dziedzictwa kulturowego Azji
i jego relacji ze współczesną sytuacją etnopolityczną

SNJ_K1_W02,
SNJ_K1_W03

egzamin pisemny / ustny

W2

Procesy zmiany struktur kulturowych (w szczególności
systemów językowych), systemów wartości, instytucji
oraz typów więzi społecznej w Azji

SNJ_K1_W02,
SNJ_K1_W03

egzamin pisemny / ustny

W3

Znaczenie wartości kulturowych w Azji i godności
człowieka na różnych poziomach rzeczywistości
społecznej, zwłaszcza w relacji z państwem

SNJ_K1_W02,
SNJ_K1_W03,
SNJ_K1_W04

egzamin pisemny / ustny

SNJ_K1_U01, SNJ_K1_U03

egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Analizować proponowane rozwiązania (np.
edukacyjne) problemów społecznych właściwych dla
danego regionu Azji

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Analizowania rzeczywistości etnicznej i wyjaśniania jej
znaczenia

SNJ_K1_K01, SNJ_K1_K04

egzamin pisemny / ustny

K2

Objaśniania przyczyn i tła zjawisk politycznych (zwł.
polityki wobec mniejszości) niespecjalistom

SNJ_K1_K01, SNJ_K1_K04

egzamin pisemny / ustny

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

Forma aktywności studenta
wykład

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

50

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

30

przygotowanie do egzaminu

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.

Podstawowe pojęcia teorii etnologii: lud, etnos, naród, grupa etniczna. Opisy
zjawisk kulturowych: asymilacja, akulturacja, tworzenie grup etnicznych i
narodów, procesy nacjonalizmu, koncepcje nacjonalizmów.

W1, W2, U1, K1

2.

Opis języka jako specyﬁcznie ludzkiego systemu komunikowania się oraz jego
wersji utrwalonej (pisma). Rodziny językowe w Azji Wschodniej i Południowej.

W1, W2, U1

Sylabusy
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3.

Obszary kulturowe Azji Wsch. i Płd. i kręgi religijno-kulturowe Azji Wsch. i Płd analiza zjawiska i ograniczenie funkcjonalności w.w pojęć

W1, W2, K1

4.

Opis historycznych i współczesnych państw regionu i ich sytuacji etnicznej, w tym
konﬂiktów etnicznych.

W1, W2, W3, U1, K1, K2

5.

Opis tworzenia się współczesnych państw narodowych i wpływ kolonializmu na
współczesny nacjonalizm w regionie.

W1, W2, W3, U1, K1, K2

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

Formy zaliczenia
egzamin pisemny / ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
min. 51% punktów na egzaminie

Wymagania wstępne i dodatkowe
Bierna i czynna znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym poprawne wyrażanie się i pisanie, znajomość kultury
europejskiej, historii Polski i świata w stopniu objętym zagadnieniami szkoły średniej

Sylabusy
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Religie Japonii
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Japonią

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNJS.110.5cd42d1d99635.22

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
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest zapoznanie studentów z najistotniejszymi tradycjami religijno-ﬁlozoﬁcznymi Japonii

C2

Przekazanie informacji na temat obecności tradycji religijnych w życiu współczesnych Japończyków

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 uporządkowaną wiedzę szczegółową
o ﬁlozoﬁi i religiach Japonii.

SNJ_K1_W01,
SNJ_K1_W02,
SNJ_K1_W03

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

SNJ_K1_U01,
SNJ_K1_U02, SNJ_K1_U03

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

SNJ_K1_K01, SNJ_K1_K02

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ scharakteryzować system wierzeń
i obyczajów Japonii oraz opisuje jego ewolucję
odnosząc się do oﬁcjalnego podziału dziejów Japonii.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student ma świadomość odmienności kulturowej i jej
źródeł religijnych, ﬁlozoﬁcznych, obyczajowych
i historycznych oraz jej znaczenia dla rozumienia
współczesnego świata.

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
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

W trakcie zajęć zostanie przedstawiony zarys historii religii Japonii ze szczególnym
uwzględnieniem rodzimych wierzeń shintō oraz znaczących dla japońskiej kultury
odłamów buddyzmu. Dodatkowo uwzględnione zostaną wierzenia Ajnów i
mieszkańców Riukiu oraz wpływy religii Chin. Omówione zostaną także przykłady
tolerancji religijnej (m.in. synkretyzm buddyzmu i shintō) oraz nietolerancji
religijnej (m.in. prześladowanie chrześcijaństwa).
Zagadnienia:
Czym jest religia?
Shintō – najważniejsze założenia i główne mity
W1, U1, K1
Religie Ajnów i mieszkańców Riukiu
Buddyzm – podstawowe założenia ﬁlozoﬁczne
Buddyzm – główne nurty (ezoteryczny, amidyzm, zen)
Shugendō
Tradycje chińskie
Chrześcijaństwo
Nowe religie
Elementy religijne w życiu codziennym Japończyków

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

Formy zaliczenia
egzamin pisemny, zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Egzamin pisemny

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak. Obecność na zajęciach nie jest wymagana, choć jest zalecana.

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

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNJS.110.5cc2eda4c2c30.22

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 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

Przekazanie wiedzy z zakresu metod analizy tekstów naukowych

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 podstawowe paradygmaty
tekstów naukowych w obrębie w szczególności nauk
społecznych

SNJ_K1_W01

zaliczenie pisemne
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W2

Student zna i rozumie podstawowe struktury tekstów
nukowych

SNJ_K1_W01

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ krytycznie i samodzielnie analizować
teksty naukowe

SNJ_K1_U01, SNJ_K1_U03

zaliczenie pisemne

U2

Student potraﬁ krytycznie ocenić tekst naukowy

SNJ_K1_U01

zaliczenie pisemne

SNJ_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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Warsztaty metodologiczne
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Japonią

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNJS.110.5cc2eda679512.22

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 1

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.

SNJ_K1_W01,
SNJ_K1_W05,
SNJ_K1_W06

projekt
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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.

SNJ_K1_U02, SNJ_K1_U06

projekt

SNJ_K1_K01, SNJ_K1_K03,
SNJ_K1_K05

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 pracy semestralnej

40

przygotowanie do zajęć

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
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Metodyka przygotowywania raportów eksperckich i analiz o charakterze policy
paper
2. Metodyka przygotowywania artykułów prasowych
3. Metodyka przygotowywania arykułów naukowych

W1, U1, K1

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

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
warsztaty

Sylabusy

Formy zaliczenia
projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
Student przygotowuje projekt, czyli tekst będący tekstem
specjalistycznym (w zależności od zainteresowań studenta)
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Szkolenie uniwersyteckie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Japonią

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNJS.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

SNJ_K1_W02

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

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

SNJ_K1_U03

zaliczenie na ocenę

U2

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

SNJ_K1_U03

zaliczenie na ocenę

U3

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

SNJ_K1_U03

zaliczenie na ocenę

SNJ_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

70 / 494

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 japońskiego poz. 1
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Japonią

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNJS.130.5cd42d201bcd2.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski, Japoński

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 ma na celu naukę standardowego języka japońskiego od podstaw 1. Nauka pisma japońskiego 2. Nauka
gramatyki języka japońskiego 3. Konwersacje w języku japońskim

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student zna podstawową gramatykę oraz zwroty
niezbędne do prostej komunikacji na co dzień. Student
opanował ilość znaków japońskich w ilości takiej, jaka
została zrealizowana w trakcie całego trwania kursu.
Student bez problemu potraﬁ posługiwać się (czytać
i pisać) dwa sylabariusze japońskie "hiragana" oraz
"katakana"

egzamin pisemny,
zaliczenie

SNJ_K1_U04

Bilans punktów ECTS
Semestr 1
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
lektorat

90

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 2
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
lektorat

90

rozwiązywanie zadań

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

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Nauka pisma japońskiego
2. Nauka gramatyki języka japońskiego
3. Konwersacje w języku japońskim

U1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Semestr 1
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład z prezentacją multimedialną, rozwiązywanie zadań, metody e-learningowe, konwersatorium
językowe, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

lektorat

Formy zaliczenia

zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunki zaliczenia semestru: 1. Uzyskanie 60% ze średniej testów z
gramatyki japońskiej w trakcie trwania semestru. 2. Zaliczenie w formie
pisemnej oraz ustnej u lektora japońskiego 3. Uzyskanie 60% ze średniej
testów ze znaków japońskich w trakcie trwania semestru. 4.Egzamin
końcoworoczny

Semestr 2
Metody nauczania:
analiza tekstów, dyskusja, rozwiązywanie zadań, metody e-learningowe, konwersatorium językowe, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

lektorat

Formy zaliczenia

egzamin pisemny,
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunki zaliczenia semestru: 1. Uzyskanie 60% ze średniej
testów z gramatyki japońskiej w trakcie trwania semestru. 2.
Zaliczenie w formie pisemnej oraz ustnej u lektora japońskiego
3. Uzyskanie 60% ze średniej testów ze znaków japońskich w
trakcie trwania semestru. 4. Egzamin końcoworoczny

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka angielskiego pozwalająca na korzystanie z podręczników i pomocy naukowych, z których korzysta się w
trakcie trwania kursu.

Sylabusy
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Azjatyccy wojownicy
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Japonią

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNJS.13F0.603e43f48258b.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 wybranymi kulturami wojennymi krajów Azji na przestrzeni wieków

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 rodzaje uzbrojenia używane
w Azji na przestrzeni wieków

SNJ_K1_W02,
SNJ_K1_W03,
SNJ_K1_W06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę
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Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ wskazać typowe metody walki
stosowane przez azjatyckich wojowników

SNJ_K1_U01

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

SNJ_K1_K01, SNJ_K1_K02

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student ma kompetencje umożliwiające rozpoznanie
wpływów sztuk walki i tradycji wojskowych
omówionych krajów na współczesną kulturę

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

uczestnictwo w egzaminie

1

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

poznanie terminologii obcojęzycznej

5

przygotowanie do egzaminu

24

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

76 / 494

Podczas kursu dokonana zostanie prezentacja wybranych typów wojowników i
sposobów walki stosowanych w Azji od starożytności po czasy nowożytne, z
uwzględnieniem cech odróżniających azjatyckie tradycje wojenne od modelu
europejskiego. Celem zajęć jest poszerzenie wiadomości studentów z zakresu
szeroko rozumianej sztuki wojennej oraz zasad etycznych wyznawanych przez
ludzi wojny.
Zagadnienia:
W1, U1, K1

1. Podstawowe wiadomości o uzbrojeniu
2. Persowie
3. Scytowie i Sarmaci
4. Wojownicy arabscy
5. Turcy osmańscy
6. Wojownicy Chin i chińskie nowinki techniczne
7. Wojownicy Mongolii
8. Wojownicy Japonii
9. Wojownicy Indii
10. Sztuki walki

1.

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

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne, zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Egzamin pisemny

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak. Obecność na zajęciach nie jest wymagana, choć jest zalecana.

Sylabusy
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Bezpieczeństwo międzynarodowe w regionie Azji i Pacyﬁku
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Japonią

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNJS.13F0.5cd42cd1583d5.22

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

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

C2

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

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

SNJ_K1_W06

zaliczenie pisemne,
prezentacja

SNJ_K1_U02

zaliczenie pisemne,
prezentacja

SNJ_K1_K01

prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

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

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do nieustannego doskonalenia
wiedzy i umiejętności dotyczących problemów
bezpieczeństwa .

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.Bezpieczeństwo narodowe a bezpieczeństwo
międzynarodowe.

W1, U1, K1

2.

Teoria bezpieczeństwa międzynarodowego. Paradygmaty prowadzonych badań w
sferze bezpieczeństwa międzynarodowego – dobór narzędzi.

W1, U1, K1

3.

Uwarunkowania bezpieczeństwa międzynarodowego w regionie Azji i Pacyﬁku.

W1, U1, K1

4.

Rozpad systemu bipolarnego i jego konsekwencje dla regionu Azji i Pacyﬁku.

W1, U1, K1

5.

Strategia bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych w regionie Azji i
Pacyﬁku.

W1, U1, K1

6.

Obecność militarna USA w regionie Azji i Pacyﬁku, amerykańscy sojusznicy i
partnerzy.

W1, U1, K1

Sylabusy
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7.

Strategia bezpieczeństwa ChRL.

W1, U1, K1

8.

Strategia obrony i potencjał militarny Chin.

W1, U1, K1

9.

Spór na Morzu Wschodniochińskim o Wyspy Senkaku/Diaoyu.

W1, U1, K1

10.

Ekspansja morska Chin.

W1, U1, K1

11.

Spór na Morzu Południowochińskim o Wyspy Paracelskie i Spratly.

W1, U1, K1

12.

Tajwan i jego znaczenie dla bezpieczeństwa międzynarodowego w regionie Azji i
Pacyﬁku.

W1, U1, K1

13.

Problem bezpieczeństwa międzynarodwego na Półwyspie Koreańskim.

W1, U1, K1

14.

Koreańsko-japoński spór o Dokdo/Takweshima.

W1, U1, K1

15.

Bezpieczeństwo niemilitarne w regionie Azji i Pacyﬁku.

W1, U1, K1

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

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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Birma. Historia, polityka, społeczeństwo
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Japonią

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNJS.13F0.5cc2edbaa2586.22

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
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

Wykształcenie u studentów wyspecjalizowanej wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie zintegrowanej
problematyki współczesnego zglobalizowanego świata. Kurs umożliwiają zdobycie poszerzonej wiedzy odnoszącej
się do zagadnień kulturowych, politycznych i gospodarczych Birmy.

C2

Wykształcenie u studentów wyspecjalizowanej wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie zintegrowanej
problematyki współczesnego zglobalizowanego świata. Kurs umożliwiają zdobycie poszerzonej wiedzy odnoszącej
się do zagadnień kulturowych, politycznych i gospodarczych Birmy.

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:
eK 1: Ma wiedzę o charakterze, miejscu i znaczeniu
nauk społecznych i humanistycznych, ich specyﬁce
przedmiotowej i metodologicznej w systemie nauk EK2
Ma wiedzę o różnego rodzaju strukturach
i instytucjach społecznych w Azji EK3: Ma wiedzę
o relacjach między strukturami i instytucjami
społecznymi w Azji EK4: Posiada umiejętność
rozpoznania i wykorzystania wiedzy teoretycznej
do samodzielnej i krytycznej analizy rzeczywistości

W1

SNJ_K1_W06

zaliczenie na ocenę

SNJ_K1_U05, SNJ_K1_U06

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
eK5: Potraﬁ prognozować procesy społeczne
z uwzględnieniem zjawisk politycznych,
ekonomicznych i demograﬁcznych wpływających
na doświadczenia człowieka w dobie globalizacji

U1

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

analiza źródeł historycznych

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.

Kurs ma ukazać szerokie tło historyczne, kulturowe i społeczne historii Birmy, ze
szczególnym uwzględnieniem historii politycznej i jej wpływu na dzisiejszą
sytuację Birmy w Azji-Pacyﬁk.

W1, U1

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

konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Obowiązkowa obecność na egzaminie w terminie ustalonym; wyjątki
uwzględniane według przepisów ogólnych Regulaminu Studiów UJ.
zaliczenie na ocenę
Egzamin pisemny, zawierający pytania zamknięte i otwarte; do zaliczenia
konieczne ponad 50% możliwych do uzyskania punktów.
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawowa znajomość historii

Sylabusy
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Biznes z Chinami. Zagrożenia i szanse na biznes innych państw z Chinami
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Japonią

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNJS.13F0.603e403dc77ab.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

Nabycie przez studentów wiedzy i umiejętności pozwalających na analizę, syntezę i wyciąganie wniosków z relacji
Chin z innymi krajami świata, w tym z mocarstwami oraz z Europą Środkową i Azją Centralną w zakresie polityki
i gospodarki . Posiadanie wiedzy, umiejętności i kompetencji do wypracowania własnych sądów i rekomendacji
dla podmiotów politycznych i gospodarczych w zakresie zrobienia biznesu w Chinach i z udziałem Chin oraz
uniknięcia skutków rywalizacji mocarstw na terenie słabszych 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

Student ma wiedzę o polityce i gospodarce jej celach
i instrumentach jej realizacji, prowadzonej przez
Chińską Republikę Ludową, w tym także wobec
państw Europy Środkowej i Azji Centralnej,
ze szczególnym uwzględnieniem uwzględnieniem
gospodarki chińskiej i polskiej,

SNJ_K1_W02

esej

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student zdobywa specjalistyczną wiedzę z zakresu
wpływu, współzależności rywalizacji gospodarczej Chin
i innych mocarstw oraz jej skutków dla innych państw.

SNJ_K1_U03

esej

U2

Student posiada umiejętność rozpoznania oraz
wykorzystania wiedzy teoretycznej do samodzielnej
i krytycznej analizy zjawisk politycznych
i gospodarczych oraz działań o charakterze
politycznym i gospodarczym

SNJ_K1_U02

esej

Student umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów
badawczych, uwzględniając aspekty polityczne,
SNJ_K1_K02
gospodarcze właściwe dla Chin i państw Azji
Centralnej.

esej

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

30

przygotowanie eseju

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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Chiny na tle świata: polityka, gospodarka, społeczeństwo:
- Pozycja gospodarcza Chin na świecie i w regionie.
- Koncepcja wielkiego projektu narodowego Nowego Jedwabnego Szlaku i jej ewolucja.
- Nowa rola Chin w zarządzaniu globalnym.
- Chińskie społeczeństwo - czas zmian. O najliczniejszej w świecie klasie średniej.
- Aparat partyjny, administracja centralna i regionalna , przedsiębiorstwa –
wielopłaszczyznowość współpracy czyli jak nie zginąć w labiryncie.
- Nowe sektory gospodarki Chin.
- Czy Europa jest gotowa na więcej Chin?
- Czy Europa ma się obawiać chińskiego rewizjonizmu?
- Czego Europą może oczekiwać po współpracy z Chinami?
2. Chiny oraz Europa Środkowo-Wschodnia i Polska:
- Platforma 16+1. Jej rola w odkrywaniu Europy przez chińskich polityków i chiński biznes.
- Rola Europy Środkowo-Wschodniej w chińskiej strategii i ekspansji gospodarczej.
- Zróżnicowanie w stosunkach z poszczególnymi krajami regionu.
- Czy Chiny stanowią szansę dla polskich przedsiębiorców?
- Polska-Chiny – pułapki i dysproporcje
- Jak zabiegać o chińskie inwestycje.
W1, U1, U2, K1

1.
- Polska infrastruktura – jaka rola dla Chin po 2020 roku?
- Stosunek Polski do Chin – mieszane sygnały z Warszawy.
- Jak nakarmić Chiny. Polska żywność w Chinach?
- Chińskie instytucje i przedsiębiorcy w Polsce i współpraca z nimi.
- Czy warto sięgać po chińskie pieniądze – chińskie banki i fundusze?
3. Praktyka negocjacji z Chińczykami:
- Jak przygotować się do wizyty w Chinach i spotkań z chińskimi partnerami (różnice kulturowe
– mit czy rzeczywistość)?
- Kompetencje niezbędne do nawiązania współpracy i prowadzenia rozmów z Chińczykami –
przygotowanie negocjacji, zespół negocjacyjny, przywództwo, czas, ustalanie warunków.
- Chiński biznes relacyjny – pułapki oczekiwań, niekonsekwencji, zarządzania czasem.
- Dynamika azjatyckich negocjacji i praktyka negocjacyjna.
4. Chiny, Rosja i Stany Zjednoczone w walce o wpływy gospodarcze w Azji Centralnej:
- Sytuacja gospodarcza państw Azji Centralnej po rozpadzie Związku Radzieckiego
- Szanse i zagrożenia dla gospodarek państw Azji Centralnej
- Chiny, Rosja i Stany Zjednoczone w Azji Centralnej – historia i stan obecny
- Zmagania polityczne i gospodarcze mocarstw w Azji Centralnej
- Azja Centralna – z kim w przyszłości?

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

Formy zaliczenia
esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność na zajęciach

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obowiązuje posiadanie podstawowej wiedzy dot.gospodarki Chinskiej Republiki Ludowej.
Obecność na zajęciach obowiązkowa (możliwe 3 nieobecności)

Sylabusy
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Buddhist Philosophy
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Japonią

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNJS.13F0.60400f03bc9f5.22

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 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 purpose of this course is to provide a general introduction to the principal philosophical ideas of the main
Buddhist intellectual traditions in Asia.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

A student has knowledge of the history and dynamics
of development of Buddhist intellectual traditions in
India, Tibet and China.

SNJ_K1_W03

multi choice exam
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Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Students should be able to identify the main
conceptual diﬀerences between the principal Buddhist
schools in India.

SNJ_K1_U01

multi choice exam

U2

Students should be able to identify the relation
between Tibetan or Chinese and Indian Buddhist
traditions.

SNJ_K1_U01

multi choice exam

SNJ_K1_K01

multi choice exam

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

The student is able to recognize the nature of the key
challenges arising in the process of cultural
interactions between Buddhist countries in South,
Central and East Asia.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie do egzaminu

80

uczestnictwo w egzaminie

2

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
142

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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This course is intended to be a comprehensive survey of Buddhist philosophy. It
will examine the origins of Buddhist thought, and explore some of its
developments in Tibet and China. The next subjects will be realised during the
semester.
1. The Origin of Buddhism: A cultural and ideological context.
2.The Buddha's understanding of existence: The Discourse to Katyayana.
3. Was the Buddha a skeptic? How should we cognieze to attain liberation?
4. The development of Abhidharma (I): Dharmic substantialism of the
Sarvastivada.
5. The development of Abhidharma (II): Phenomenalism of the Sautrantika and
Theravada schools.
6. The Madhyamaka and Nagarjuna's fundamental ontology.
7. The Madhyamaka critique of the possibility of knowledge.
1.

W1, U1, U2, K1
8. The Yogacara metaphysical idealism.
9. Three forms of existence in the Yogacara philosophy.
10. Buddhist epistemology: What do we cognize according to Dignaga and
Dharmakirti?
11. How can you synthesize the Madhyamaka irrealism with the Yogacara
idealism?
12. The tathagatagarbha/Buddha nature doctrine: Does the self really not exist?
13. Buddhist philosophy in Tibet (I): The position of Madhyamaka.
14. Buddhist philosophy in Tibet (II): Two interpretations of the Madhyamaka
philosophy.
15. Buddhist philosophy in China (I): Tiantai and Huayan.
16. Buddhist philosophy in China (II): Is Chan/Zen a philosophy?

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

konwersatorium

Formy zaliczenia

multi choice exam

Warunki zaliczenia przedmiotu
Regular class attendance, active participation in discussions, and
completion of readings. Two absences are allowed. To complete the
course students have to write a short essay on a subject chosen from a
list. The ﬁnal evaluation: a written exam (60%), active participation in
discussion (40%).

Wymagania wstępne i dodatkowe
Regular class attendance. Two absences are allowed.

Sylabusy
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China Russia Relations
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Japonią

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNJS.13F0.1587040732.22

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

Wykształcenie u studentów wyspecjalizowanej wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie problematyki
współczesnej Azji. Kurs umożliwiają zdobycie poszerzonej wiedzy odnoszącej się relacji chińsko-rosyjskich,
jednych z najważniejszych zagadnień politycznych i gospodarczych Azji i całego globalnego świata.

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 o charakterze, miejscu i znaczeniu nauk
społecznych i humanistycznych, ich specyﬁce
przedmiotowej i metodologicznej w systemie nauk

SNJ_K1_W06

zaliczenie na ocenę

W2

Ma wiedzę o różnego rodzaju strukturach
i instytucjach społecznych w Azji Ma wiedzę
o relacjach między strukturami i instytucjami
społecznymi w Azji

SNJ_K1_W06

zaliczenie na ocenę

U1

Potraﬁ prognozować procesy społeczne
z uwzględnieniem zjawisk politycznych,
ekonomicznych i demograﬁcznych wpływających
na doświadczenia człowieka w dobie globalizacji

SNJ_K1_U05, SNJ_K1_U06

zaliczenie na ocenę

U2

Posiada umiejętność rozpoznania i wykorzystania
wiedzy teoretycznej do samodzielnej i krytycznej
analizy rzeczywistości

SNJ_K1_U05, SNJ_K1_U06

zaliczenie na ocenę

SNJ_K1_K01, SNJ_K1_K05

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Potraﬁ prognozować procesy społeczne
z uwzględnieniem zjawisk politycznych,
ekonomicznych i demograﬁcznych wpływających
na doświadczenia człowieka w dobie globalizacji

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie do egzaminu

60

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.

Wykształcenie u studentów wyspecjalizowanej wiedzy, umiejętności i kompetencji
w zakresie problematyki współczesnej Azji. Kurs umożliwiają zdobycie poszerzonej
wiedzy odnoszącej się relacji chińsko-rosyjskich, jednych z najważniejszych
zagadnień politycznych i gospodarczych Azji i całego globalnego świata.

W1, W2, U1, U2, K1

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

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
zdanie egzaminu

Wymagania wstępne i dodatkowe
Students will learn about contemporary Russia-China relations (since 1991); about the factors inﬂuencing these relations and
about challenges. The course is divided into 5 parts: political relations, economic relations, military relations, regional
relations (East Asia, Central Asia) and the Russian Far East

Sylabusy
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China-India Relations
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Japonią

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNJS.13F0.603e3ec39be34.22

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

Comprehension of the complexity of China-India relations in historical, political, social, cultural, and economic
dimensions, with particular emphasis on the challenges and prospects for the development of their bilateral
relations in the 21st century and their global implications

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

SNJ_K1_W06

zaliczenie na ocenę
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W2

SNJ_K1_W06

zaliczenie na ocenę

W3

SNJ_K1_W06

zaliczenie na ocenę

U1

SNJ_K1_U05, SNJ_K1_U06

zaliczenie na ocenę

U2

SNJ_K1_U05, SNJ_K1_U06

zaliczenie na ocenę

SNJ_K1_K01, SNJ_K1_K05

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

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

60

przygotowanie do egzaminu

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.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe

1.

W1, W3

2.

W2

3.

U1, U2, K1

4.

U1, K1

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

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę Zaliczenie na ocenę na podstawie egzaminu końcowego
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Wymagania wstępne i dodatkowe
As the course will be held in English, the B2 level skills in English are required

Sylabusy
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Chiny okresu maoistycznego: apogeum ideologii i kultu jednostki
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Japonią

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNJS.13F0.5cd42cfb5e6ac.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 z ideologią, która ukształtowała dzisiejsze Chiny 2. Ukazanie modelu azjatyckiej autokracji 3.
Uświadomienie zakresu rzutowania ideologii maoizmu na współczesne Chiny

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

wiedza nt. podstaw ideologii warunkującej politykę
Chin poznanie modelu władzy odmiennego
od standardów europejskich, a zwłaszcza
demokratycznych znajomość mechanizmów
oddziaływania społecznego – inżynierii społecznej

SNJ_K1_W06

zaliczenie na ocenę

SNJ_K1_U06

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

dokonać rudymentarnej analizy problemów
dotyczących współczesnych Chin

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

sporządzania analiz sytuacji politycznej współczesnych SNJ_K1_K01, SNJ_K1_K04,
Chin
SNJ_K1_K05

zaliczenie na ocenę

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie eseju

20

przygotowanie do egzaminu

20

przygotowanie do zajęć

10

analiza źródeł historycznych

5

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

25

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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wiedza nt. ideologii i umiejętność analizy sytuacji w Chinach
1. Pierwsze wzmianki o komunizmie i początki organizacji komunistycznej w
Chinach – tło społeczne i rywalizacja z Guomindangiem
2. Chińska Republika Radziecka w prow. Jiangxi – pierwsze komunistyczne
państwo w państwie
3. Długi Marsz jako narzędzie propagandy komunistycznej, umocnienie władzy
Mao
4. Yan’an – drugie komunistyczne państwo w państwie i laboratorium polityczne
5. Ideologia Mao: chiński marksizm czy maoizm
6. Wojna domowa między KPCh a Guomindangiem
7. Proklamacja ChRL w 1949 r. i komunistyczne państwo chińskie – reformy
systemowe, indoktrynacja, wszechobecność i wszechwładza KPCh
8. Nieustanne kampanie ideologiczne – specyﬁka rządów Mao
9. Rozłam między KPCh a KPZR i Mao a sprawa polska
10. Maoistowski model partii
11. Maoizm wobec problemów świata – ewolucja ideologii
12. Wielki skok – przewaga teorii nad praktyką
13. Rewolucja kulturalna – priorytet ideologii
14. Spuścizna ideologiczna po Mao Zedongu i jego historyczna ocena
15. Mao po Mao – rekultywowanie ideologii w 2 pierwszych dekadach XXI stulecia

1.

2.

wiedza i umiejętności analityczne w zakresie problematyki współczesnych Chin

W1, U1, K1

W1, U1, K1

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

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
test ustny/pisemny

Wymagania wstępne i dodatkowe
podstawowa wiedza nt. historii nowożytnej i współczesnej Chin oraz ideologii socjalizmu

Sylabusy
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Chiny w polityce międzynarodowej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Japonią

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNJS.13F0.5cd42cfa3b2b5.22

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 celami, instrumentami polityki zagranicznej ChRL oraz realizacją strategi w polityce
międzynarodowej.

C2

Wykształecenie u studentów podstawowych umiejętności w zakresie analizy polityki zagranicznej ChRL
w kontekście polityki międzynarodowej

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
głównych mocarstw.

SNJ_K1_W06

zaliczenie pisemne

W2

Student zna i rozumie założenia oraz sposób
prowadzenia polityki zagranicznej ChRL wobec
sąsiadów.

SNJ_K1_W06

zaliczenie pisemne

W3

Student zna i rozumie cele i instrumenty Chin
w polityce międzynarodowej oraz podejmowane
strategie.

SNJ_K1_W06

zaliczenie pisemne,
prezentacja

SNJ_K1_U02, SNJ_K1_U06

zaliczenie pisemne,
prezentacja

SNJ_K1_K01, SNJ_K1_K05

prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ analizować stosunki międzynarodowe
z uwzględnieniem celów i instrumentów polityki
zagranicznej ChRL oraz strategii Chin w polityce
międzynarodowej.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotowy do samodzielnego poszerzania
wiedzy na temat roli Chin w polityce
międzynarodowej.

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, W2, W3, U1, K1

2.

(Neo)realizm i neoliberalizm jako teorie badań poliyki międzynarodowej

W1, W2, W3, U1, K1

3.

Polityka międzynarodowa a polityka zagraniczna. Realizm neoklasyczny.

W1, W2, W3, U1, K1

Sylabusy
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4.

Polityka zagraniczna ChRL 1949-1991.

W1, W2, W3, U1, K1

5.

Polityka zagraniczna ChRL 1991-2012.

W1, W2, W3, U1, K1

6.

Porządek światowy, czy porządki światowe? Zmiana w systemie
międzynarodowym na przełomie XX i XXI w.

W1, W2, W3, U1, K1

7.

Znaczenie zasobów, elit, ustroju i ideologii w polityce zagranicznej ChRL.

W1, W2, W3, U1, K1

8.

Koncepcje "New Model of Major Country Relations" i "Peripheral Diplomacy w
polityce zagranicznej ChRL.

W1, W2, W3, U1, K1

9.

Cele i instrumenty polityki zagranicznej Chin po 2012 r.

W1, W2, W3, U1, K1

10.

Chiny i Stany Zjednoczone – wzrastająca rywalizacja?

W1, W3, U1, K1

11.

Chiny i Rosja: przymusowa przyjaźń?

W1, W2, W3, U1, K1

12.

Japonia – strategiczny rywal ChRL w regionie Azji i Pacyﬁku.

W2, W3, U1, K1

13.

Nowe Tianxia: inicjatywa „Pasa i Szlaku”.

W1, W2, W3, U1, K1

14.

Chiny i multilateralizm.

W1, W2, W3, U1, K1

15.

Zmieniający się układ sił w globalnym systemie międzynarodowym – próba
prognozy.

W1, W2, W3, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny
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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Chiny w polityce Unii Europejskiej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Japonią

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNJS.13F0.603e482b0b866.22

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 rolą Chin w polityce Unii Europejskiej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Student zna i rozumie narzędzia wykorzystywane
w polityce Unii Europejskiej w relacjach z Chinami.

SNJ_K1_W06

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:
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Student potraﬁ zidentyﬁkować działania prowadzone
przez Unię Europejską w relacjach z Chinami.

U1

SNJ_K1_U01

zaliczenie pisemne

SNJ_K1_K01

zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
Student jest gotów ocenić działania prowadzone przez
Unię Europejską w relacjach z Chinami.

K1

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

analiza problemu

30

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.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe
1)

Historia relacji UE - Chiny

2)

Wymiar polityczny współpracy UE - Chiny

3)

Wymiar gospodarczy współpracy UE - Chiny

4)

Wspólne działania Chin i Unii Europejskiej

1.

W1, U1, K1

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

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie w formie testu wielokrotnego wyboru

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

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

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNJS.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

SNJ_K1_W06

zaliczenie pisemne,
prezentacja

SNJ_K1_U02, SNJ_K1_U06

zaliczenie pisemne,
prezentacja

SNJ_K1_K01, SNJ_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:
analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny
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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Chińska myśl narodowa
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Japonią

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNJS.13F0.5ce4055d14d67.22

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 podstawowymi teoriami narodu i nacjonalizmu.

C2

Przekazanie wiedzy dotyczącej procesów historycznych, społecznych i politycznych kształtujących chiński
nacjonalizm.

C3

Zapoznanie studentów z elementami myśli narodowej w twórczości Wang Tao, Kang Youwei, Liang Qichao, Tan
Sitonga, Sun Yat-sena, Mao Zedonga.

C4

Przekazanie wiedzy z zakresu nacjonalizmu w okresie Republiki Chińskiej.

C5

Przekazanie wiedzy z zakresu nacjonalizmu w czasie maoizmu.

C6

Zapoznanie studentów z narzędziami wykorzystywanymi do budowania nacjonalizmu, takimi jak ﬁlm, muzea,
edukacja, internet.

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 ma podstawową wiedzę na temat teorii
nacjonalizmu

SNJ_K1_W01

zaliczenie pisemne

W2

Student ma wiedzę o procesach historycznych,
społecznych i politycznych kształtujących chiński
nacjonalizm

SNJ_K1_W03,
SNJ_K1_W06

zaliczenie pisemne

U1

Posiada umiejętność rozpoznania i wykorzystania
wiedzy teoretycznej do samodzielnej i krytycznej
analizy rzeczywistości Chin, rozumie różnice
w teoretycznych podejściach do narodu i nacjonalizmu

SNJ_K1_U01, SNJ_K1_U04

zaliczenie pisemne

U2

Student potraﬁ analizować relacje Chin z innymi
państwami, uwzględniając czynniki polityki
historycznej i nacjonalizmu

SNJ_K1_U01,
SNJ_K1_U02, SNJ_K1_U03

zaliczenie pisemne

U3

Posiada umiejętność rozumienia, analizowania
i interpretowania konkretnych zjawisk społecznych
właściwych dla danego regionu Azji, posiada
umiejętność wyszukiwania i analizy przekazu
nacjonalistycznego w mediach i wytworach kultury

SNJ_K1_U01,
SNJ_K1_U02, SNJ_K1_U03

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

40

uczestnictwo w egzaminie

2

przygotowanie do egzaminu

30

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.

Spory w zakresie teorii narodu i nacjonalizmu - naturaliści, moderniści,
konstruktywiści; Naród polityczny i kulturowy.

W1

Sylabusy
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2.

Sinocentryzm, koncepcja barbarzyńców, system trybutarny. Sinizacja dynastii
obcych - Tuoba, Kitanowie, Dżurdżeni, Yuan i Qing

W2

3.

Pierwsze kontakty z Zachodem, misja Lorda Macartneya. Początek "stulecia
upokorzeń".

W2, U1, U2, U3

4.

Antymandżurskie sentymenty, Taipingowie jako ruch społeczny, elementy
etniczne. Szowinistyczna ideologia Bokserów

W2

5.

Elementy myśli narodowej w ﬁlozoﬁi: Wang Tao, Kang Youwei, Liang Qichao, Tan
Sitonga oraz Sun Yat-sena.

W2, U1, U2, U3

6.

Ruch 4 Maja 1919 i jego znaczenie dla budowy narodu

W2

7.

Poszukiwanie chińskiego charakteru narodowego - Liang Qichao, Lin Yutang, Gu
Hongming, Lu Xun

W2

8.

"Małe nacjonalizmy": Mongolia, Xinjiang, Mandżuria, Tybet, separatyzm
Guangdongu i Hunanie

W2, U1, U2, U3

9.

Chiang Kai-shek i jego próby odbudowy narodu, Ruch Nowego Życia. Walka o
prymat w patriotyzmie między Guomindangiem a KPCh

W2

10.

Sinizacja marksizmu, poszukiwanie wewnętrznych wrogów narodu

W2

11.

Film w służbie idei politycznych i narodowych

W2, U1, U3

12.

Patriotyzm po 1978 roku - popieranie rozwoju gospodarczego i zjednoczenia Chin.
Edukacja patriotyczna po 1989 roku

W2, U1

13.

Znaczenie instytucji muzealnych w Chinach

W2, U3

14.

Konkurencyjne ośrodki nacjonalizmu

W2

15.

Wykorzystanie Internetu jako narzędzia budowy patriotyzmu i obrony państwa i
narodu, patriotyczne wojny hakerskie

W2, U1, U2, U3

16.

Sentyment antyjapoński dawniej i dziś

W2, U2

17.

Znaczenie pekińskich Igrzysk Olimpijskich dla wzmacniania narodowych
sentymentów

W2, U1, U2, U3

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

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia kursu jest aktywny udział w zajęciach oraz
uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego w formie pisemnej.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność obowiązkowa.
Kurs preznaczony raczej dla studentów Studiów nad Chinami lub tych, którzy ukończyli kurs o historii Chin.

Sylabusy
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Colonialism & nationalism in Southeast Asia
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Japonią

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNJS.13F0.603e3be565fa8.22

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

To provide students with deepened knowledge about SE Asia

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

SNJ_K1_W06

zaliczenie na ocenę

SNJ_K1_U05

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Sylabusy
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Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

SNJ_K1_K01

zaliczenie na ocenę

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

analiza źródeł historycznych

90

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.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe

1.

W1, U1, K1

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

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
exam

Wymagania wstępne i dodatkowe
Basic knowledge of history

Sylabusy
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Contemporary conﬂict resolution in Asia
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Japonią

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNJS.13F0.6040df19a0b37.22

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

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.

SNJ_K1_W01,
SNJ_K1_W02

zaliczenie pisemne
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W2

Student zna i rozumie charakterystykę współczesnych
konﬂiktów zbrojnych.

SNJ_K1_W02,
SNJ_K1_W03

zaliczenie pisemne

W3

Student zna i rozumie pojęcie negocjacji i mediacji
międzynarodowych.

SNJ_K1_W04,
SNJ_K1_W06

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Analiza konﬂiktów

SNJ_K1_U01,
SNJ_K1_U02, SNJ_K1_U04

zaliczenie ustne

U2

Analizować politykę zagraniczną.

SNJ_K1_U01,
SNJ_K1_U02, SNJ_K1_U04

zaliczenie ustne

U3

Analizować zachowania negocjacyjne.

SNJ_K1_U01,
SNJ_K1_U02, SNJ_K1_U04

zaliczenie ustne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Umiejętność analizy polityki zagranicznej i konﬂiktów
zbrojnych.

SNJ_K1_K01, SNJ_K1_K02,
SNJ_K1_K03

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne

K2

Znajomość warsztatu negocjacyjnego.

SNJ_K1_K04

zaliczenie pisemne,
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

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.

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

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, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne, zaliczenie ustne

Warunki zaliczenia przedmiotu
Esej lub prezentacja.
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Contemporary Japanese Society in Anthropological Perspective
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Japonią

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNJS.13F0.603fb38fda3ﬀ.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

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Student knows and understands contemporary
Japanese society with historical background of issues
and tendencies.

SNJ_K1_W01,
SNJ_K1_W02,
SNJ_K1_W03,
SNJ_K1_W05

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student is able to do a basic research, analyze data,
synthesize information, prepare basic presentation.

SNJ_K1_U01,
SNJ_K1_U03, SNJ_K1_U05

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

U2

during discussion can present knowledge based
opinions, exchange them, defend his thesis

SNJ_K1_U03, SNJ_K1_U05

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

SNJ_K1_K01, SNJ_K1_K02,
SNJ_K1_K03, SNJ_K1_K04

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

moderating the events oncultural issues on selected
aspects of contemporary society

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

45

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

przeprowadzenie badań literaturowych

20

pozyskanie danych

10

przygotowanie do testu zaliczeniowego

25

uczestnictwo w egzaminie

1

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
141

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.

Orientalism in Chrysanthemum and the sword

W1, U1, U2, K1

2.

Symbolic vacuum

W1, U1, U2, K1

3.

Moral education

W1, U1, U2, K1

4.

Verticalism of the Japanese society

W1, U1, U2, K1

5.

The 'Illusion' of homogeneous Japan and national character

W1, U1, U2, K1

Sylabusy
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6.

Furusato: the culture and politics of nostalgia

W1, U1, U2, K1

7.

It’s all working mothers’ fault!

W1, U1, U2, K1

8.

Mother-rearing: the social world of mothers in a Japanese suburb

W1, U1, U2, K1

9.

The emergence of ‘nurturing fathers’

W1, U1, U2, K1

10.

Korean-Japanese

W1, U1, U2, K1

11.

Japanese Muslim women

W1, U1, U2, K1

12.

The Jews and the Japanese: chosen peoples

W1, U1, U2, K1

13.

Nuclear village

W1, U1, U2, K1

14.

Cool Japan

W1, U1, U2, K1

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

konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

zaliczenie pisemne, zaliczenie
na ocenę, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Evaluation of: 1) presentation on up-to-date contemporary
Japanese society issues, 2) class activity (attendance is
obligatory, but 2 absences are accepted), 3) ﬁnal exam
(questions/tasls given in advance). Final grade (100%
performance) = 25% x presentation score + 25% x class
activity score + 50% x ﬁnal exam score
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Cultural aspects of Hindi language
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Japonią

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNJS.13F0.6038a52ac027f.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

Zajęcia mają na celu pogłębioną analizę języka hindi na tle złożonej kultury Indii.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Podstawowe cechy tradycji kulturowych Indii

SNJ_K1_W06

esej

W2

Skomplikowaną sytuację językową Indii,
ze szczególnym naciskiem na Indie Północne.

SNJ_K1_W06

esej

Sylabusy
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Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Deﬁniować złożone zjawiska kulturowe, które
objawiają się w różnych formach języka

SNJ_K1_U05, SNJ_K1_U06

esej

SNJ_K1_K01

esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Interpretowania i analizowania północnoindyjskich
tekstów kultury.

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do ćwiczeń

20

przygotowanie do zajęć

20

przeprowadzenie badań literaturowych

20

przygotowanie eseju

40

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
Proponowane bloki tematyczne:
1) Hindi i urdu - komplementarne odmiany tego samego języka, czy dwa odrębne
języki?
2) Polityka językowa Indii: nacjonalizm w j. hindi

1.

W1, W2, U1, K1

3) Język mediów
4) Hinglish
5) Hindi w biznesie
5) Hindi poza granicami Indii

Informacje rozszerzone

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

Formy zaliczenia
esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
Aktywne uczestnictwo w zajęciach.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawowa znajomość języka hindi

Sylabusy
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Cultural similarities between Korea and Japan
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Japonią

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNJS.13F0.6038d20b0ab66.22

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

Presenting the history of intercultural contacts between the Korean Peninsula and Japan.

C2

Showing cultural and artistic connections between Korea and Japan.

C3

Presenting the role of historical and political events which inﬂuenced cultural similarities between the Korean
Peninsula and Japan.

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

Historical phenomena and events which shaped
cultural similarities between Korea and Japan.

SNJ_K1_W06

zaliczenie na ocenę

W2

Role of human migrations between Peninsula and
Japan and its implications.

SNJ_K1_W06

zaliczenie na ocenę

W3

Weight of Japanese occupation of the Korean
Peninsula and its impact on cultures and arts of both
countries.

SNJ_K1_W06

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student knows and can describe similarities between
the ancient culture of the Korean Peninsula and Japan.

SNJ_K1_U03

zaliczenie na ocenę

U2

Student can analyze and describe texts of culture from
Korean Peninsula and Japan and notice similarities
SNJ_K1_U03
between them.

zaliczenie na ocenę

U3

Student can analyze and interpret cultural texts from
Korea and Japan in the context of historical events.

SNJ_K1_U03

zaliczenie na ocenę

SNJ_K1_K01

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student is ready to critically evaluate his knowledge
concerning the historical and political impact of the
Japanese-Korean relationship and socio-cultural
similarities between these countries.

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

Forma aktywności studenta
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

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Early connection between the Korean Peninsula and Japan. Arts, crafts, and
people.

W1, W2, U1, U2

2.

How Korean and Japanese historians deﬁne these connections. Similarities and
diﬀerences.

W1, U2

Sylabusy
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3.

Wars and occupation. Acceptance and resistance.

W3, K1

4.

Occupation and war. Pop culture as a political device

W3, U3

5.

Similarities between Japan and Korean Peninsula in art, aesthetics, culture, and
contemporary life.

U2, K1

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

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę

Engagement during class, discussions based on texts, over 60% score on
the ﬁnal test.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka angielskiego na poziomie B2

Sylabusy
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Doktryny polityczne Azji Wschodniej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Japonią

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNJS.13F0.6048b2a6805cb.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 zna i rozumie podstawowe teorie związane z doktrynami politycznymi na świecie i umie odnieść je
do regionu Azji Wschodniej.

C2

Student/ka potraﬁ krytycznie ocenić implementację poszczególnych doktryn w analizowanych państwach oraz
wskazać cechy szczególne wynikające z uwarunkowań historycznych i kulturowych, które różnią stan faktyczny
od modeli.

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 podstawową wiedzę w zakresie teorii
ideologii i doktryn politycznych.

SNJ_K1_W02,
SNJ_K1_W06

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

W2

Student/ka rozumie podstawowe różnice pomiędzy
analizowanymi państwami wynikające z uwarunkowań
historycznych i kulturowych.

SNJ_K1_W02,
SNJ_K1_W06

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student/ka potraﬁ wykorzystać teorie dotyczące
ideologii i doktryn politycznych do analizy przykładów
poszczególnych państw Azji Wschodniej.

SNJ_K1_U01, SNJ_K1_U03

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

U2

Student/ka potraﬁ wskazać potencjalne zagrożenia
oraz szanse wynikające z przyjęcia danej doktryny
bądź ideologii politycznej przez omawiane państwa.

SNJ_K1_U01, SNJ_K1_U03

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Studentk/ka jest gotowy/a do ustawicznego
pogłębiania i aktualizowania swojej wiedzy w zakresie
ideologii i doktryn politycznych w Azji Wschodniej.

SNJ_K1_K01, SNJ_K1_K04

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

K2

Studentk/ka jest gotowy/a do interpretacji bieżących
wydarzeń politycznych wykorzystując swoją wiedzę
w zakresie ideologii i doktryn politycznych w Azji
Wschodniej.

SNJ_K1_K01, SNJ_K1_K04

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do testu zaliczeniowego

15

przygotowanie do zajęć

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

przygotowanie prezentacji multimedialnej

15

zbieranie informacji do zadanej pracy

15

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

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

Sylabusy
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Lp.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe
1. Ideologia, doktryna polityczna, program polityczny – deﬁnicje, różne ujęcia
2. Europocentryczna teoria a praktyka Azji Wschodniej
3. Socjalizm w Azji Wschodniej
4. Konserwatyzm w Azji Wschodniej
5. Liberalizm w Azji Wschodniej

1.

W1, W2, U1, U2, K1, K2
6. Dżucze, Songun
7. Populizm w Azji Wschodniej
8. Feminizm w Azji Wschodniej
9 Przykłady doktryn polityki gospodarczej w Azji Wschodniej
10. Przykłady doktryn polityki zagranicznej w Azji Wschodniej

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, 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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Dynamika ruchów społecznych na Bliskim i Dalekim Wschodzie. Od teorii
do studium przypadku
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Japonią

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNJS.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.

SNJ_K1_W01,
SNJ_K1_W02,
SNJ_K1_W03,
SNJ_K1_W05

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

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

SNJ_K1_U01,
SNJ_K1_U02, SNJ_K1_U03

zaliczenie na ocenę

U2

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

SNJ_K1_U01,
SNJ_K1_U02, SNJ_K1_U03

zaliczenie na ocenę

SNJ_K1_K01, SNJ_K1_K02

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
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:
analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków, grywalizacja
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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Feminizm w Korei Południowej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Japonią

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNJS.13F0.6038d127aa533.22

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

Ukazanie cech specyﬁcznych feminizmu południowokoreańskiego.

C2

Przedstawienie sytuacji Koreanek i ról społecznych przez nie przyjmowanych na przestrzeni wieków.

C3

Podkreślenie wpływu jaki wywarł konfucjanizm i neokonfucjanizm na sytuację kobiet w Korei Południowej.

C4

Problemy współczesnych Koreanek - brak równouprawnienia, problemy z edukacją, nierówność płac oraz
nadużycia na tle seksualnym.

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

Rolę kultury w budowaniu sytuacji kobiet na Półwyspie
Koreańskim

SNJ_K1_W06

zaliczenie na ocenę

W2

Problemy z jakimi zmagają się kobiety w Korei
Południowej.

SNJ_K1_W06

zaliczenie na ocenę

W3

Kwestie prawne i społeczno-kulturowe wpływające
na sytuacje Koreanek.

SNJ_K1_W06

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Wskazać jakie elementy kultury tradycyjnej wpłynęły
na obecną sytuację Koreanek.

SNJ_K1_U05

zaliczenie na ocenę

U2

Przeanalizować i przedstawić problemy współczesnych
Koreanek w oparciu o kulturę popularną.

SNJ_K1_U05

zaliczenie na ocenę

U3

Wskazać zmiany społeczne i polityczne jakie wpłynęły
na kształtowanie się sytuacji kobiet w Korei
Południowej.

SNJ_K1_U05

zaliczenie na ocenę

SNJ_K1_K01

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student ma świadomość specyﬁki feminizmu
południowokoreańskiego wynikającej z różnic
kulturowych, potraﬁ przedstawić jego problematykę
i odnieść się do niej w dyskusji.

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

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.

Tradycja i jej wpływ na życie kobiet

W1, U1, U2

2.

Role społeczne przyjmowane na przestrzeni wieków przez Koreanki: żona, córka,
dama dworu, gisaeng. Oczekiwania społeczne wobec kobiet i ich postępowania.

W1, W3, U2, U3, K1

Sylabusy
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3.

Wielkie Koreanki. Kim były, jak zapisały się w historii Półwyspu.

W1, U2

4.

Kobiety w trakcie okupacji japońskiej. Oﬁary, patriotki i zdrajczynie.

W1

5.

Nowa kobieta. Rola modernizacji i wpływów z Zachodu.

W1, K1

6.

Współczesne problemy kobiet w Korei Południowej. Nierówność płac, molka,
seksizm. Operacje plastyczne i kult piękna. Wpływ popkultury na obraz
koreańskich kobiet.

W2, U2, K1

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

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę Zaliczenie egzaminu na 50%, aktywność na zajęciach, obecność

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka angielskiego na poziomie B2

Sylabusy
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Filozoﬁczne aspekty kina dalekowschodniego
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Japonią

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNJS.13F0.5cd42d1fa207a.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 najważniejszymi, ﬁlozoﬁcznymi (religijnymi) systemami moderującymi
aktywność społeczną i indywidualną społeczeństw dalekowschodnich (ze szczególnym naciskiem położonym
na taoizm, shintoizm, konfucjanizm, buddyzm i chrześcijaństwo), stanowiącymi treść przekazu
kinematograﬁcznego krajów chińskiego kręgu kulturowego.

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, jako podmiocie
konstytuującym struktury społeczne w Azji.

SNJ_K1_W06

prezentacja

SNJ_K1_U06

prezentacja

SNJ_K1_K05

prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Zna i rozumie podstawowe metody analizy
i interpretacji różnych wytworów kultury społeczeństw
azjatyckich

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Rozpoznaje wytwory kultury azjatyckiej i interpretuje
je szczególnie w oparciu o kluczowe systemy
normatywne konkretnych kultur.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie projektu

30

rozwiązywanie zadań problemowych

20

przygotowanie do egzaminu

40

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Kurs obejmuje omówienie historii i współczesności kinematograﬁi
dalekowschodnich, zwłaszcza tych krajów, których społeczna i kulturowa
aktywność ukształtowana została przez wzorce konfucjanizmu i buddyzmu (Chiny
kontynentalne, Hongkong, Tajwan, Korea, Wietnam, Tajlandia, Japonia)..
Znajomość najważniejszych dokonań twórców kina azjatyckiego pozwala na
wniknięcie w kulturowe prerogatywy azjatyckiego społeczeństwa, znacząco
różniącego się, pod względem wzorców estetycznych i ﬁlozoﬁcznych, od
społeczeństwa zachodniego. Co ważne, to właśnie przez sztukę ﬁlmową, przejętą
przez kulturę azjatycką z Zachodu, ale ukształtowaną już podług azjatyckich
wzorców estetycznych i ﬁlozoﬁcznych, możliwe jest zrozumienie przez ludzi
zachodniego kręgu kulturowego zjawisk dotychczas wymykających się poznaniu i
przyswojeniu. Nie trzeba nikogo przekonywać, że to właśnie społeczeństwa
azjatyckie: japońskie, koreańskie, a zwłaszcza chińskie, wpływa dziś znacząco na
każdą niemalże dziedzinę światowej aktywności społecznej, stąd nagląca potrzeba
zapoznania się z jego osiągnięciami na polu aktywności ﬁlmowej

W1, U1, K1

- I. Kino Zachodu a kino Wschodu. Pojęcie „Trzeciego kina”. Film w perspektywie
antropologicznej.
- II. Ogólne informacje dotyczące kultury dalekowschodniej, prezentacja
najważniejszych systemów religijnych i ﬁlozoﬁczno-estetycznych kształtujących
społeczną aktywność Azjatów (konfucjanizm, buddyzm, taoizm, shintoizm,
chrześcijaństwo).
- III. Wschodnie sztuki walki jako medium znaczeniotwórcze kinematograﬁi
azjatyckiej.
- IV. Kategoria gender w kulturze chińskiej.

2.

VI. Kino Hongkongu: 1896 – 1996. „Azjatycki Hollywood” – działalności braci Shaw,
ﬁlmy z Bruce’m Lee. Hongkońskie kino gatunkowe: od inspirowanych kantońską
operą produkcji wuxia-pian Changa Cheha, Kinga Hu i Chia – Lia Liunga, po action- W1, U1, K1
movie Johna Woo, Ringo Lama, Tsui Harka. Hongkońskie kino „czarne” –
artystyczna twórczość Wong Kar-Waia, dzieła Johnny’ego To.

3.

V. Kinematograﬁa japońska w kontekście shintoizmu i buddyzmu.

W1, U1, K1

4.

VII. Kino Chin kontynentalnych czyli sześć pokoleń twórców ﬁlmowych: Pierwsze
Pokolenie wprowadzające kino do Chin, w cieniu klasycznych sztuk np. opery
pekińskiej (pierwsza dekada XX wieku), Drugie Pokolenie wprowadzające dźwięk
do kina chińskiego (lata 20. i 30.), Trzecie Pokolenie działające w okresie wojny z
Japonią i wojny domowej (lata 40.), Czwarte Pokolenie wdrażające komunizm w
kulturze ﬁlmowej (lata 50. i 60.), Piąte Pokolenie (lata 80.) odbudowujące
kinematograﬁę chińską po okresie Rewolucji Kulturalnej i Szóste Pokolenie (lata
90. do dziś) dokumentujące zmiany zachodzące we współczesnych Chinach.
(Omówienie twórczości Huayaya Chana, Xie Jina, Keige Chana, Yimou Zhanga,
Hang-ke Jia).

W1, U1, K1

5.

VIII. Kino tajwańskie: od ﬁlmów wuxia-pia po psychologiczne kino subtelnej
obserwacji. Formoza jako „produkcyjny przyczółek” kina hongkońskiego
(twórczość Kinga Hu) oraz „fabryka musicali” (lata 60. i 70.). Tajwańska „Nowa
Fala” (Hsiao-Hsien Hou, Edward Yang, Ang Lee, Ming-liang Tsai).

W1, U1, K1

6.

IX. Kino koreańskie – w cieniu niewygasłego konﬂiktu. Kino Korei Płn. – czyli
kinematograﬁa „drewnianego języka”. Kino Korei Płd. – ﬁlmowe zagłębie
Dalekiego Wschodu. Kino gatunkowe i artystyczne naznaczone tragicznymi
W1, U1, K1
wydarzeniami z przeszłości. Filmowa twórczość Kwon-taek Ima, San-woo Janga, Kiduk Kima, Chan-wook Parka, Jee-woon Kima).

7.

X. Kino wietnamskie: wojenna kinematograﬁa lat 50. 60. i 70., ﬁlmowe odrodzenie
w latach 90. „Sen o Wietnamie” – ﬁlmowa twórczość Anh Hunga Trana.

W1, U1, K1

8.

XII. Kino tajlandzkie: „królewska sztuka” (kino rodu Yukol), kino akcji w stylu
Muay-Thay (Prachya Pinkaew) aż po efemeryczne kino Apichatponga
Weerasethakula.

W1, U1, K1

9.

Kino mongolskie: nie tylko Dżyngis Chan. Małżeństwo Tui (2006) Quan'an Wanga

W1, U1, K1

Sylabusy
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XI. Wpływ kina azjatyckiego (i jego znaczenia) na kinematograﬁe zachodnie
(twórczość Akiry Kurosawy a westerny i spaghetti-westerny, hongkońskie kino
akcji jako źródło inspiracji dla kina gatunkowego z Hollywood, udział twórców
azjatyckich w zachodnich produkcjach ﬁlmowych).

10.

W1, U1, K1

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

Formy zaliczenia
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia kursu jest aktywny udział w zajęciach oraz
przedstawienie wcześniej przygotowanej prezentacji, bazującej na
wiadomościach przyjętych w czasie konwersatorium.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Ogólna znajomość historii i kultury krajów Dalekiego Wschodu, chińskiego kręgu kulturowego.

Sylabusy
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Folklor i religie Korei
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Japonią

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNJS.13F0.6038d1c18e270.22

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

Ukazanie cech specyﬁcznych folkloru koreańskiego.

C2

Ukazanie roli szamanizmu jako religii pierwotnej oraz jego późniejszego wpływu na kształtowanie się tożsamości
narodowej w trakcie okupacji japońskiej.

C3

Przedstawienie wpływ taoizmu, buddyzmu i konfucjanizmu na religie na Półwyspie.

C4

Zaprezentowanie współczesnych ruchów chrześcijańskich na półwyspie i ich specyﬁki.

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

Rolę szamanizmu w budowaniu tożsamości narodowej
Koreańczyków oraz powody zaniku tej religii.

SNJ_K1_W06

zaliczenie na ocenę

W2

Rolę synkretyzmu religijnego na Półwyspie i specyﬁki
społecznej z tego wynikającej.

SNJ_K1_W06

zaliczenie na ocenę

W3

Wagę mitów założycielskich w mitologii koreańskiej.

SNJ_K1_W06

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Wymienić wpływ taoizmu, buddyzmu i konfucjanizmu
na społeczeństwo koreańskie.

SNJ_K1_U05

zaliczenie na ocenę

U2

Określić cechy charakterystyczne dla wierzeń
szamanistycznych na Półwyspie.

SNJ_K1_U05

zaliczenie na ocenę

U3

Wyjaśnić co wpłynęło na specyﬁkę współczesnych
ruchów chrześcijańskich w Korei Południowej.

SNJ_K1_U05

zaliczenie na ocenę

SNJ_K1_K01

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student ma świadomość różnic kulturowych
wynikających z synkretyzmu religijnego obecnego
na Półwyspie Koreańskim. Rozumie rolę wpływu religii
na sposób postrzegania i rozumienia świata przez
Koreańczyków, dostrzega znaczenie jakie wiara ma
na współczesne społeczeństwo koreańskie.

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

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.

Szamanizm jako pierwotna religia Półwyspu. Jego rola i znaczenie społeczne,
symbole rytuały, święte przedmioty

W1, U2

Sylabusy
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2.

Mity szamanistyczne, bóstwa i folklor. Rozważania dotyczące wpływów
zewnętrznych jakim podlegał szamanizm.

W1, U2

3.

Mity fundacyjne. Jak powstawały królestwa koreańskie, kto był ich założycielem i z
czego wynikała jego predestynacja do władzy.

W1, W3

4.

Buddyzm, konfucjanizm i taoizm. Synkretyzm religijny i ﬁlozoﬁczny, oraz jego
wpływ na kształtowanie się społeczeństwa koreańskiego.

W1, W2, U1

5.

Protestantyzm i sekty chrześcijańskie. Jak Korea przyjęła wiarę chrześcijańską.
Rozważania na temat roli i pozycji kapłana.

U3

6.

W trakcie zajęć studenci zapoznani zostaną z mitami i podaniami z Półwyspu
Koreańskiego. Poznają rolę i skutki synkretyzmu religijnego panującego w
królestwach koreańskich.

W1, K1

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

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę Zaliczenie egzaminu na 50%, aktywność na zajęciach, obecność

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka angielskiego na poziomie B2.

Sylabusy
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From Ritual Theatre. Traditions of Performance in India
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Japonią

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNJS.13F0.6038a59c0bd98.22

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

Studenci zostaną zapoznani z wybranymi tradycjami teatralnymi Indii, podstawowymi założeniami estetycznymi
indyjskich sztuk performatywnych, historią teatru tego regionu oraz ramą europejskich badań nad teatrem oraz
dramatem indyjskim. Celem zajęć będzie próba dokonania pogłębionej weryﬁkacji dotychczasowego stanu badań
nad prezentowaną tematyką. Zdobyta wiedza teoretyczna pozwoli studentom na samodzielną analizę
i interpretację indyjskich form performatywnych w zakresie wykorzystania ciała, dźwięku oraz/lub przestrzeni
w kreowaniu rzeczywistości scenicznej.

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

Tradycje teatralne Indii.

SNJ_K1_W06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

SNJ_K1_U05

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

SNJ_K1_K01, SNJ_K1_K02

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Samodzielnie analizować i interpretować poszczególne
tradycje teatralne regionu w zakresie wykorzystania
ciała, dźwięku oraz/lub przestrzeni w kreowaniu
rzeczywistości scenicznej.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Świadomego postrzegania i analizowania zjawisk
kulturowych.

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przeprowadzenie badań literaturowych

30

przygotowanie do egzaminu

30

przygotowanie do zajęć

20

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

20

uczestnictwo w egzaminie

2

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
132

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

142 / 494

Proponowane bloki tematyczne:
1.

Performatyka po indyjsku: Natjaśastra i początki sztuki teatralnej w Indiach,

2.

Najstarszy teatr świata: jak performują badacze,

3. Od rytuału do teatru: sarpam thullal, tejjam (tira), mudijettu, kudijattam,
kathakali,
1.

W1, U1, K1
4. Zderzenie z tradycją: jakszagana, jatra bengalska, plemię Seherija, „teatr
korzeni”,
5. Storytelling po indyjsku: tradycja dastanu, Pabuji ki phad – Bhopowie i Epos o
Pabudźim.
6. Starożytna teoria dramatu, dramat indyjski po odzyskaniu niepodległości,
nowe zjawiska w dramacie indyjskim.

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

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne, zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność na zajęciach i aktywne w nich
uczestnictwo.
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Gospodarka Indonezji
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Japonią

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNJS.13F0.5cd42d0567ed2.22

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

Uzyskanie przez studentów pogłębionej wiedzy szczegółowej (obejmującej terminologię, teorię i fakty) w zakresie
problematyki gospodarki Indonezji.

C2

Nabycie przez studentów umiejętności przeprowadzania krytycznej analizy i interpretacji, również w perspektywie
porównawczej, najważniejszych zagadnień problematyki gospodarki Indonezji.

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 zagadnienia
z zakresu wiedzy o gospodarce Indonezji.

SNJ_K1_W06

zaliczenie na ocenę,
kazus, prezentacja

SNJ_K1_U03, SNJ_K1_U06

zaliczenie na ocenę,
kazus, prezentacja

SNJ_K1_K01, SNJ_K1_K05

zaliczenie na ocenę,
kazus, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ przeprowadzić krytyczną analizę oraz
interpretację najważniejszych zjawisk i procesów
z zakresu problematyki gospodarki Indonezji.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do uczestniczenia w przygotowaniu
projektów społecznych uwzględniając aspekty
ekonomiczne społeczeństwa Indonezji.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

20

poznanie terminologii obcojęzycznej

10

pozyskanie danych

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.

- Wprowadzenie do wiedzy o gospodarce Indonezji. Główne sektory i zatrudnienie.
Strukturalne zmiany gospodarcze. Hamulce indonezyjskiej gospodarki (poziom
korupcji, jakość edukacji, dostęp do ochrony zdrowia, dostęp do kapitału,
problemy polityczne, problemy rozwoju tzw. good governance, jakość
sądownictwa). Rozwój korporacji indonezyjskich i rynku usług ﬁnansowych. Rola
usług, w tym zwłaszcza handlu, w gospodarce. Indonezyjski eksport i import –
główne produkty i partnerzy w handlu.
- Rys historyczny rozwoju gospodarki wysp Archipelagu Malajskiego i Nowej
Gwinei w okresach: przedkolonialnym, kolonializmu holenderskiego, początków
niepodległej Indonezji (era Sukarno). Zaangażowanie armii w działalność
gospodarczą – kwestia tzw. niewidzialnych biznesów.
- Rozwój gospodarki Indonezji w okresie rządów Suharto, założenia i praktyka tzw.
Orde Baru (polityki Nowego Ładu). Indonezja jako przykład tzw. azjatyckiego cudu
ekonomicznego (uwarunkowania, perspektywa porównawcza). Kryzys
gospodarczy w latach 1997-98. Korelacja między problemami gospodarczymi a
wybuchem tzw. communal conﬂicts. Wpływ niestabilności politycznej i
demokratyzacji na gospodarkę na przełomie XX i XXI w. Ożywienie gospodarcze w
początkach XXI w. Polityka decentralizacji i jej wpływ na gospodarkę.
- Rola bogactw naturalnych, w tym surowców energetycznych w rozwój
gospodarki Indonezji. Problem wahań cen surowców na rynkach światowych i
zagrożenia tzw. klątwą surowcową. Dywersyﬁkacja gospodarki indonezyjskiej
(struktury produkcji i eksportu).
- Konﬂikty na obszarach obﬁtujących w surowce naturalne. Studia przypadków:
Borneo, Aceh, Papua, Riu, Timor.
- Sponsorowana przez władze polityka transmigracji (transmigrasi), tj.
przesiedlania ludności z terenów przeludnionych na obszary słabo zaludnione, lecz
W1, U1, K1
obﬁtujące w surowce lub ziemie uprawne. Następstwa demograﬁczne i społecznoekonomiczne tej polityki.
- Indonezyjskie rolnictwo: główne cechy i specyﬁka regionalna. Dynamiczny
rozwój rolnictwa poza Jawą w wyniku transmigracji i tzw. konﬂikty „o ziemię”.
Polityka samowystarczalności w kwestii produkcji ryżu. Problem eksploatacji lasów
i wypalania terenów zalesionych oraz jego następstwa wewnętrzne i
międzynarodowe.
- Kwestia przyrostu naturalnego i walki z ubóstwem. Migracja ludności z terenów
wiejskich do miast i jej następstwa społeczno-gospodarcze. Problemy urbanizacji
na Jawie. Główne indonezyjskie metropolie.
- Rozwój przemysłu. Główne gałęzie i rynki zbytu. Kwestia inwestycji
zagranicznych. Konkurencja ze strony innych państw ASEAN oraz Chin. Problem
niedoborów wykwaliﬁkowanej siły roboczej w niektórych działach przemysłu.
Produkcja energii i kwestia subsydiowania jej nośników na rynku wewnętrznym.
- Turystyka jako koło zamachowe gospodarki. Specyﬁka wybranych obszarów
rozwoju turystyki (studia przypadków: Bali i Lombok, Flores i Komodo, niektóre
części Jawy, Sumatry, Papui i Papui Zachodniej, Celebesu).
- Transport w Indonezji. Specyﬁka transportu morskiego i jego znaczenie w
przewozie pasażerów i towarów. Dynamiczny rozwój transportu lotniczego.
- Szczególny przypadek Jawy jako najludniejszej wyspy świata i serca
indonezyjskiej gospodarki.
- Rola indonezyjskich Chińczyków w rozwoju gospodarki Indonezji. Inwestycje
chińskie w Indonezji. Kwestia kontrolowania istotnej części życia gospodarczego
przez mniejszość chińską. Konﬂikty między ludnością rodzimą a Chińczykami.
- Rola gospodarki Indonezji w gospodarce Azji i świata – tendencje i perspektywy
rozwojowe.

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

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

zaliczenie na ocenę,
kazus, 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, która powinna dotyczyć gospodarki
wybranej indonezyjskiej prowincji. Wykładowca oceniając pracę
studenta zwróci uwagę na umiejętność syntetycznego
przedstawienia danego zagadnienia, znaczenie przytoczonych
faktów oraz rozumienie i stosowanie fachowej terminologii.

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

Sylabusy
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Historia polityczna Korei Południowej po 1988 roku
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Japonią

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNJS.13F0.6048b309ab802.22

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 zna i rozumie genezę, ewolucję i specyﬁkę południowokoreańskiej demokracji. Potraﬁ wskazać
najważniejsze wydarzenia polityczne oraz kluczowe postaci, które miały wpływ na obecną sytuację społecznopolityczną w Republice Korei.

C2

Student rozumie związki przyczynowo-skutkowe w najnowszej historii politycznej Republiki Korei i jest w stanie
połączyć je z historią regionu Azji Wschodniej oraz reszty świata.

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 postaci
i wydarzenia z historii Republiki Korei po 1988 roku.

SNJ_K1_W06

zaliczenie pisemne,
prezentacja

W2

Student rozumie znaczenie tych wydarzeń dla
współczesnej sytuacji społeczno-politycznej
w Republice Korei.

SNJ_K1_W06

zaliczenie pisemne,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ wskazać związki przyczynowoskutkowe pomiędzy najważniejszymi wydarzeniami
najnowszej historii politycznej Republiki Korei.

SNJ_K1_U02, SNJ_K1_U06

zaliczenie pisemne,
prezentacja

U2

Student potraﬁ krytycznie ocenić wpływ czynników
zewnętrznych na politykę krajową Republiki Korei
w omawianym okresie.

SNJ_K1_U02, SNJ_K1_U06

zaliczenie pisemne,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do dalszych studiów w zakresie
historii politycznej Republiki Korei.

SNJ_K1_K01, SNJ_K1_K05

zaliczenie pisemne,
prezentacja

K2

Student jest gotów do podejmowania pracy
w projektach związanych ze sferą polityki,
społeczeństwa obywatelskiego oraz demokracji
południowokoreańskiej.

SNJ_K1_K01, SNJ_K1_K05

zaliczenie pisemne,
prezentacja

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

30

przygotowanie do zajęć

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

149 / 494

1. Najważnejsze wydarzenia w historii politycznej Korei w latach 1945-1987
2. Roh Tae-woo: początek Szóstej Republiki, Igrzyska Olimpijskie w Seulu,
Nordpolitik, stosunki międzykoreańskie (1987-1993)
3. Kim Young-sam: pierwszy cywilny prezydent, kontynuowanie procesu
demokratyzacji, próba rozliczenia przeszłości, kryzys ﬁnansowy w Azji
(1993-1998)
4. Kim Dae-jung: pokojowa zmiana władzy, reformy gospodarcze, inwestycje w
edukację i kulturę, Słoneczna polityka względem Korei Północnej (1998-2003)
1.

5. Roh Moo-hyun: zwiększenie udziału społeczeństwa w polityce, spowolnienie
gospodarcze, próby przezwyciężenia regionalizmu, oskarżenia o korupcję
(2003-2008)

W1, W2, U1, U2, K1, K2

6. Lee Myung-bak: radykalne reformy gospodarcze, zacieśnienie współpracy ze
Stanami Zjednoczonymi, aktywna polityka dyplomatyczna w Azji (2008-2013)
7. Park Geun-hye: pierwsza kobieta-prezydent, katastrofa promu Sewol, skandale
korupcyjne, masowe demonstracje i impeachment (2013-2017)
8. Moon Jae-in: Igrzyska Olimpijskie w Pjongczangu, próba poprawy stosunków
międzykoreańskich, balansowanie pomiędzy USA i Chinami

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

Warunkami zaliczenia przedmiotu są obecność na zajęciach,
prezentacja (indywidualna lub grupowa w zależności od
zaliczenie pisemne, prezentacja
liczby studentów), pisemne kolokwium oraz pisemny test
końcowy.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Wymagana jest znajomość języka angielskiego na poziomie wystarczającym do czytania ze zrozumieniem publikacji
naukowych nt. historii Korei.

Sylabusy
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Hongkong
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Japonią

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNJS.13F0.5cd42cfb37c6b.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

Student/ka posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na analizę zagadnień związanych z problematyką kursu.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Studentka/student zna i rozumie przemiany społeczne,
kulturowe i polityczno-ekonomiczne zachodzące
SNJ_K1_W06
we współczesnym Hongkongu

prezentacja
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W2

Studentka/student zna i rozumie procesy, instytucje
i struktury wpływające na międzynarodową pozycję
Hongkongu

SNJ_K1_W06

prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Studentka/student potraﬁ analizować i interpretować
konkretne zjawiska polityczno-społeczne, właściwe dla
rozwoju pozycji Hongkongu w świecie

SNJ_K1_U06

prezentacja

U2

Studentka/student potraﬁ wyszukiwać, przetwarzać
i wykorzystywać informacje dotyczące struktur
polityczno-społecznych, mających wpływ na miejsce
Hongkongu we współczesnym świecie

SNJ_K1_U06

prezentacja

K1

Studentka/student jest gotów do pogłębiania
znajomości specyﬁki uwarunkowań społecznych,
kulturowych i gospodarczo-politycznych Hongkongu
z uwzględnieniem podstawowych wolności i praw
człowieka

SNJ_K1_K01, SNJ_K1_K05

prezentacja

K2

Studentka/student jest gotów do rozwijania
samodzielnego zakresu kompetencji komunikacyjnych
w celu animowania procesów rozumienia, dialogu,
współpracy i wymiany międzykulturowej
ze społeczeństwem hongkońskim

SNJ_K1_K01, SNJ_K1_K05

prezentacja

K3

Studentka/student jest gotów do uczestniczenia
w przygotowaniu projektów społecznych
uwzględniając aspekty ekonomiczne i polityczne
społeczeństwa hongkońskiego w kontekście lokalnym
oraz międzynarodowym

SNJ_K1_K01, SNJ_K1_K05

prezentacja

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

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

przygotowanie do egzaminu

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

Sylabusy
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Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Położenie geograﬁczne, demograﬁa, język Hongkongu.

W1, W2, U1, U2

2.

Historia Hongkongu m.in. wojny opiumowe, brytyjski Hongkong.

W1, W2, U1, U2

3.

Przejęcie Hongkongu przez Chiny - zmiany polityczne, społeczne, kulturowe i
gospodarcze

W1, W2, U1, U2, K1, K2

4.

Prodemokratyczne protesty, ruch Occupy Central i Parasolkowa Rewolucja.

W1, W2, U1, U2, K1

5.

Problemy i wyzwania stojące przed dzisiejszym Hongkongiem, Hongkong w
kontekście globalnym.

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

6.

Przemysł rozrywkowy m.in. powstanie Cantopopu, kino sztuk walki i kino
gangsterskie.

W1, U1, K1, K3

7.

Triady (tajne stowarzyszenia) z Hongkongu.

W1, U1, K1

8.

Cheongsam i tradycyjne krawiectwo z Hongkongu.

W1, U1, K1, K2, K3

9.

Mistrz Yip Man i jego szkoła Wing Chun.

W1, U1, K1, K2

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

Formy zaliczenia
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
przygotowanie prezentacji na zadany temat, obecność i aktywny udział w
zajęciach, w przypadku większej liczby nieobecności niż 2, wymagane jest
zaliczenie opuszczonych zajęć w formie ustnej na dyżurze

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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International conﬂicts and other security challenges in the Asia - Paciﬁc
region
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Japonią

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNJS.13F0.6039039fe65c3.22

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

Zapoznanie ze współczesnymi konﬂiktami międzynarodowymi i problemami bezpieczeństwa w rejonie Azji
i Pacyﬁku

C2

Analiza wyzwań związanych z rywalizacją mocarstwową

C3

Analiza case studies współczesnych konﬂiktów

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

Znajomość wyzwań współczesnego bezpieczeństwa.

SNJ_K1_W06

projekt, esej, prezentacja

SNJ_K1_U06

projekt, esej, prezentacja

SNJ_K1_K05

projekt, esej, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Budowanie scenariuszy przebiegu konﬂiktów
i identyﬁkowanie wielowymiarowych wyzwań dla
bezpieczeństwa

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Absolwent potraﬁ prognozować znaczenie zjawisk
politycznych i odnosić je do konkretnych problemów
na obszarze Azji i Pacyﬁku

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

analiza i przygotowanie danych

15

analiza problemu

10

przygotowanie do ćwiczeń

5

przygotowanie projektu

20

Przygotowanie prac pisemnych

15

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

20

konsultacje

2

przygotowanie referatu

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
127

ECTS
5.0

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.

Introduction to the course. How to deﬁne international relations and
contemporary security challenges? Multi-sector security; brief theoretical analysis.
W1
Security related terminology and initial discussion on the challenges in AsiaPaciﬁc.

Sylabusy
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2.

Security system at global and regional level: the UN and NATO: their role in the
21st century. NATO treaty – useful vocabulary. Out of area operations. NATO in
Asia - is the GWOT successful? The conﬂict and current situation in Afghanistan.

W1, U1, K1

The Council for Security Cooperation in the Asia-Paciﬁc (CSCAP): its importance
for regional cooperation.
3.

4.

5.

Security in the 21st century: major contemporary challenges. Emerging powers in
the multilateral world and their problems. Arms trade (SIPRI) analysis and
Democracy Index. Democracies, hybrid regimes and authocracies in Asia Paciﬁc.
China as global player: what will be the consequences? Xi Jinping's domestic and
foreign policy. China during and after pandemic: geostrategic and economic
power? The BRI and its stabilizing/destabilizing eﬀects.

India as emerging power under BJP government. Strategic realism of India in the
21st century: an appraisal. Selected political, economic and social challenges in
contemporary India. The threat of Hindu nationalism under BJP: analysis and
discussion. Why 300 million farmers are protesting in India?

W1, U1, K1

W1, U1, K1

W1, U1, K1

6.

Central Asia: an emerging region or post-Soviet republics with resources? Political
trajectories and security challenges in Uzbekistan, Kazakhstan, Turkmenistan,
Kyrgyzstan and Tajikistan.

W1, U1, K1

7.

Major conﬂicts and their impact on security dynamics I. Analysis of selected
conﬂicts (current situation and perspectives): Kashmir conﬂict, Iran-Saudi Arabia
rivalry and its impact on Asia Paciﬁc region

W1, U1, K1

8.

Major conﬂicts in Asia-Paciﬁc and their impact on security dynamics II – Korean
peninsula, South China Sea case studies.

W1, U1, K1

9.

Selected international cooperation initiatives in Asia: SCO, BRICS, ASEAN, the
Regional Comprehensive Economic Partnership

W1, U1, K1

10.

Australia and New Zealand: model democracies and their impact on constructing
security dynamics in Asia Paciﬁc.

W1, U1, K1

11.

The West and Asia Paciﬁc. The United States' policy in Asia. Joe Biden's
administration: a new opening? The European Union and Asia: the EU-Asia
security strategy since 1994.

W1, U1, K1

12.

Praetorian states in Asia: army as a state within a state. The case studies of
Burma and Pakistan. The deﬁnition of a praetorian state and its impact on
domestic policies and regional security.

W1, U1, K1

13.

Economic corridors as security challenge: stabilizing or destabilizing eﬀects? The
BRI, CPEC and other initiatives: critical analysis.

W1, U1, K1

14.

The policies of South Korea and Japan in contemporary security dynamics.
Students' projects presentation.

W1, U1, K1

15.

New power game in the third decade of 21st century: the US, China, India, Russia
in the context of cooperation and rivalry. Students' project presentations. Course
wrap-up.

W1, U1, K1

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

Sylabusy
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learningowe
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Each group (2-3 students) is obliged to prepare a paper (8-10 pages
with bibliography) on a selected topic, discussed with me, and have
projekt, esej, prezentacja
a short (10-min) presentation (related to the paper) for the group.
The project details will be elaborated on our ﬁrst meeting.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Basic knowledge about international conﬂicts and other security challenges in the Asia - Paciﬁc and political map of the
region. Your presence is compulsory, you can be absent twice during the semester; in any important/emergency situations
which prevent you from attending the class, you are obliged to contact me via email.

Sylabusy
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International Relations – Research and analysis. practical WORKSHOP
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Japonią

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNJS.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
G1

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

G2

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 what will give him an interesting
comparative perspective while studying other regions
of the world

SNJ_K1_W01

projekt, esej, prezentacja

SNJ_K1_U01, SNJ_K1_U03

projekt, esej, prezentacja

SNJ_K1_K01

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 what will give him an
interesting comparative perspective while studying
other regions of the world

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

Sylabusy
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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

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

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNJS.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.

SNJ_K1_W01,
SNJ_K1_W02

zaliczenie pisemne
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W2

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

SNJ_K1_W05

zaliczenie pisemne

W3

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

SNJ_K1_W02,
SNJ_K1_W06

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Analiza konﬂiktów.

SNJ_K1_U03, SNJ_K1_U04

prezentacja

U2

Analiza polityki zagranicznej.

SNJ_K1_U03

prezentacja

U3

Tworzenie dokumentów analitycznych o różnej skali
trudności i zakresu.

SNJ_K1_U05

prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Biegłość w polityce zagranicznej leżącej u podstaw
interwencji zagranicznych.

SNJ_K1_K01

prezentacja

K2

Umiejętność tworzenia analiz politycznych
i obronnych.

SNJ_K1_K01, SNJ_K1_K02,
SNJ_K1_K03, SNJ_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:
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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Japan's policy towards Korea after 1945. Primary source analysis.
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Japonią

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNJS.13F0.6038f139516a4.22

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

The course aims to introduce students into issues of Japan-Korea relations after WW2 both from historical and
contemporary points of view by reading primariy source documents and analyzing records in English.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Student knows and understands basic issues on nation SNJ_K1_W02,
making processes.
SNJ_K1_W03

zaliczenie na ocenę,
Evaluation of class
activity.
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W2

Student knows and understands social and some
rudimentary economic processes determining
development of international relations in the region

SNJ_K1_W02,
SNJ_K1_W03,
SNJ_K1_W05,
SNJ_K1_W06

zaliczenie na ocenę,
Evaluation of class
activity.

W3

Studens has in-depth knowledge about the nature of
the cultural heritage of Asia.

SNJ_K1_W01,
SNJ_K1_W02,
SNJ_K1_W06

zaliczenie na ocenę,
Evaluation of class
activity.

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student can do a basic research, analyze data,
synthesize information.

SNJ_K1_U01,
SNJ_K1_U02,
SNJ_K1_U03, SNJ_K1_U05

zaliczenie na ocenę,
Evaluation of class
activity.

U2

During discussion student can present knowledge
based opinions, exchange them, defend their thesis.

SNJ_K1_U01,
SNJ_K1_U03, SNJ_K1_U05

zaliczenie na ocenę,
Evaluation of class
activity.

SNJ_K1_K02, SNJ_K1_K03,
SNJ_K1_K04

Evaluation of class
activity.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student is ready to moderate the events on political
and historical issues on aspects of Japan-Korea
relations.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

analiza źródeł historycznych

30

przygotowanie do egzaminu

15

przygotowanie do zajęć

60

uczestnictwo w egzaminie

1

analiza aktów normatywnych

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
146

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.

Korean Peninsula in Japan's policy during occupation times of 1910-1945

W1, W2, W3, U1, U2, K1

Sylabusy
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Japan's policy towards Korea untill 1965
2.

W1, W2, W3, U1, U2, K1

3.

1965 as the milestone year in Japan-Korea relations

W1, W2, W3, U1, U2, K1

4.

The role of Japan in relocating of Japanese Koreans to North Korea.

W1, W2, W3, U1, U2, K1

5.

Kidnappings of Japanese citizens by North Korea.

W1, W2, W3, U1, U2, K1

6.

The issue of comfort women and apologies of 1990s.

W1, W2, W3, U1, U2, K1

7.

Japan - Korea relations in the 21st century: multirateral talks.

W1, W2, W3, U1, U2, K1

8.

2015: Park and Abe's 'ﬁnal' agreement

W1, W2, W3, U1, U2, K1

9.

Takeshima / Dokdo issue

W1, W2, W3, U1, U2, K1

10.

Issue of Former Civilian Workers from the Korean Peninsula

W1, W2, W3, U1, U2, K1

11.

Issue of Japanese soldiers' remains in North Korea

W1, W2, W3, U1, U2, K1

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

konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę, Evaluation of
class activity.

Warunki zaliczenia przedmiotu
Evaluation of: class activity and ﬁnal exam. Attendance
is obligatory. Grading system: Final grade (100%
performance) = 50% x class activity grade + 50% x
ﬁnal exam
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Japanese Business Culture and Etiquette
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Japonią

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNJS.13F0.1587040614.22

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 this course is to acquaint students with the Japanese business culture and etiquette

C2

Gaining knowledge on preparation of diﬀerent business documents

C3

The aim of this course is to develop students’ ability to cooperate with Japanese partners both in Japan and at
home countries, with the respect to the Japanese culture

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 a primary knowledge of the business
culture and etiquette in Japan

SNJ_K1_W04

projekt

W2

Student has the basic knowledge of the history of
Japanese business culture

SNJ_K1_W01,
SNJ_K1_W04

projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student has the ability to recognize and use
theoretical knowledge for independent and critical
analysis of the Japanese business environment

SNJ_K1_U01, SNJ_K1_U02

projekt

U2

Student understands and can analyze given solutions
to understand the role of diﬀerent cultural patterns in
working environment in Japan

SNJ_K1_U03

projekt

U3

Student is aware of the role of knowledge of Japanese
business etiquette and culture in contacting Japanese
business environment.

SNJ_K1_U03

projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student is ready to prepare business letters, resumes
and other documents

SNJ_K1_K01, SNJ_K1_K02,
SNJ_K1_K03, SNJ_K1_K04

projekt

K2

Student is ready to start cooperation with Japanese
business partners

SNJ_K1_K01, SNJ_K1_K02,
SNJ_K1_K03, SNJ_K1_K04

projekt

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie projektu

60

pozyskanie danych

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.

Basic terms in Japanese Business

W1

2.

Basic etiquette rules in business in Japan

W1, W2, U2, U3, K2

3.

Finding job in Japan

W2, U3, K1, K2

4.

Speciﬁcs of Japanese companies

W1, W2, U2, U3, K2

Sylabusy
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5.

Etiquette rules in Japanese companies

W1, U3, K1, K2

6.

Etiquette rules in Japanese companies

W1, W2, U2, U3, K2

7.

Organising a meeting with Japanese

W1, U1, U3, K2

8.

European and Japanese networks that help connecting sides

W2, U1, U2, K2

9.

Writing an oﬃcial correspondence

U3, K1

10.

Preparing business trips to/from Japan

W1, U1, U2, U3, K2

11.

Organization of a Japanese company (traditional)

W2

12.

Decision making in Japan

W1, U3, K2

13.

Basic terms in Japanese, helpful in making business

U3, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, metoda sytuacyjna, inscenizacja, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z
prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
Attendance at the discussion class is mandatory. At the end of the term,
students will submit a project on one of the themes proposed by a
teacher. Presentation of the project up to 10 minutes long.

Wymagania wstępne i dodatkowe
None

Sylabusy
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Japonia w II wojnie światowej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Japonią

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNJS.13F0.603e43b15b4b0.22

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

Przekazanie studentom podstawowej wiedzy na temat II wojny światowej w Azji i na Pacyﬁku

C2

Zapoznanie studentów ze specyﬁką działań miliratnych w Azji i na Pacyﬁku

C3

Zaznajomienie studentów z ideologią japońską czasów wojny

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

170 / 494

W1

Student zna podstawowe wydarzenia z czasów wojny
w Azji i na Pacyﬁku

SNJ_K1_W02,
SNJ_K1_W03

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

SNJ_K1_U01, SNJ_K1_U03

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

SNJ_K1_K01, SNJ_K1_K02

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ wskazać czynniki sprzyjające agresji
żołnierzy japońskich

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów rozpoznawać niebezpieczne treści
obecne w propagandzie państwowej

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

analiza źródeł historycznych

5

poznanie terminologii obcojęzycznej

5

uczestnictwo w egzaminie

1

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

przygotowanie do egzaminu

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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Celem kursu jest przedstawienie działań japońskich w Azji i na Pacyﬁku w latach
1937-1945 na tle ówczesnej sytuacji międzynarodowej. Podczas zajęć zostaną
poruszone wybrane problemy związane z japońskim życiem politycznym,
społecznym i kulturalnym, jednak szczególna uwaga zostanie poświęcona
sprawom militarnym – organizacji, taktyce, wyposażeniu, przygotowaniu
mentalnemu i działaniom wojsk japońskich w trakcie II wojny światowej.
Zagadnienia:
1. Japońska ekspansja terytorialna od epoki Meiji do incydentu mandżurskiego.
2. Wielka polityka i plany strategiczne.
3. Indoktrynacja i propaganda.
4. Organizacja sił zbrojnych. Szkolenie i życie codzienne żołnierzy oraz marynarzy.
5. Wojna w Chinach.
1.

W1, U1, K1

6. Wielka ofensywa.
7. Japońska technika zbrojeniowa – armia.
8. Japońska technika zbrojeniowa – marynarka wojenna.
9. Arsenał przeciwników.
10. Aliancka kontrofensywa.
11. Formacje samobójcze.
12. Japońskie zbrodnie wojenne.
13. Agonia Japonii.
14. Reperkusje.
15. Konﬂikt okiem popkultury.

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

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne, zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
egzamin pisemny

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak. Obecność na zajęciach nie jest wymagana, choć jest zalecana.

Sylabusy
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Japońska okupacja w Korei
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Japonią

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNJS.13F0.1585576356.22

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 japońskiej okupacji Półwyspu Koreańskiego

C2

Analiza traktatów japońsko-koreańskich i dokumentów władz okupacjnych

C3

Zapoznanie studentów w polityką okupacyjną wobec przestrzeni publicznej w Korei

C4

Rozwój zdolności analitycznych studentów wobec wpływu okupacji japońskiej na powojenne konﬂikty historyczne
między Japonią a Koreami

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 podstawową wiedzę na temat wpływu
japońskiej okupacji na współczesne stosunki japońskokoreańskie

SNJ_K1_W03

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

W2

Student posiada podstawową wiedzę na temat okresu
okupacji Półwyspu Koreańskiego przez Japonię

SNJ_K1_W02,
SNJ_K1_W06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

SNJ_K1_U03, SNJ_K1_U05

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student posiada umiejętność rozpoznawania
i używania wiedzy teoretycznej dla niezależnej
i krytycznej analizy japońskiej okupacji w Korei.

U2

Student rozumie i poddaje analizie politykę przestrzeni
publicznej na Półwyspie Koreańskim w czasie
SNJ_K1_U05
japońskiej okupacji

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

U3

Student jest świadomy roli pamięci o okresie okupacji
w procesie powojennego pojednania japońskokoreańskiego.

SNJ_K1_U03

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

SNJ_K1_K01, SNJ_K1_K03

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest w stanie realizować projekty
międzynarodowe z uwzględnieniem i zrozumieniem
wrażliwych sfer związanych z koreańską pamięcią
o okresie okupacji

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

15

uczestnictwo w egzaminie

1

przygotowanie do testu zaliczeniowego

20

przygotowanie do zajęć

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
111

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 historii japońskiej dominacji w Korei

W1, U1

2.

Traktaty japońsko-koreańskie

W2, U1, K1

3.

Japońska polityka przestrzeni publicznej w Seulu

W2, U2, U3, K1

4.

Życie społeczne w okupowanej Korei

W1, W2, U1, U3

5.

Pamięć o okupacji w procesie pojednania japońsko-koreańskiego

W1, U3, K1

6.

Japońskie zbrodnie wojenne wobec koreańskiej ludności

W1, W2, U1, U2, U3, K1

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

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne, zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Aktywność na zajęciach, zaliczenie egzaminu
testowego.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Japońska polityka historyczna - pamięć i postpamięć
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Japonią

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNJS.13F0.5cd42d1e284cb.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 wiedzy na temat wpływu pamięci o II wojnie światowej na współczesną politykę japońską

C2

Uzyskanie wiedzy na temat roli pamięci historycznej na kształt stosunków Japonii z innymi państwami regionu

C3

Uzyskanie wiedzy na temat wykorzystania pamięci historycznej przez współczesnych polityków

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 funkcję pamięci historycznej
w debacie politycznej

SNJ_K1_W02

projekt, esej, prezentacja

W2

Student zna i rozumie, jaki wpływ wywiera pamięć
o przeszłości na współczesne społeczeństwo japońskie

SNJ_K1_W05

projekt, esej, prezentacja

W3

Student zna i rozumie wpływ historii o działaniach
w Azji Wschodniej i na Pacyﬁku w pierwszej połowie
XX wieku na współczesne relacje międzynarodowe
Japonii

SNJ_K1_W03

projekt, esej, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ wskazać i poddać analizie wydarzenia
z przeszłości, które mają wpływ na współczesne
relacje Japonii z jej sąsiadami

SNJ_K1_U03

projekt, esej, prezentacja

U2

Student umie zinterpretować wypowiedzi polityczne
dotyczące przeszłości w kontekście relacji
z państwami, które ucierpiały na skutek działań Japonii
w pierwszej połowie XX wieku

SNJ_K1_U01, SNJ_K1_U02

projekt, esej, prezentacja

U3

Student potraﬁ dostrzec manipulację polityczną
w przekazie historycznym

SNJ_K1_U02

projekt, esej, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do interpretacji konﬂiktów
historycznych i ich wpływu na współczesne stosunki
międzynarodowe dla potrzeb polskiej opinii publicznej

SNJ_K1_K01, SNJ_K1_K02,
SNJ_K1_K03, SNJ_K1_K04

projekt, esej, prezentacja

K2

Student jest gotów do wskazywania rozwiązań
z obszaru Unii Europejskiej w kwestiach polityki
historycznej dla państw Azji Wchodniej

SNJ_K1_K01, SNJ_K1_K02,
SNJ_K1_K03, SNJ_K1_K04

projekt, esej, prezentacja

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

30

przygotowanie eseju

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.

Kultura, kultura narodowa, komunikacja międzykulturowa – analiza deﬁnicji

W3

2.

Historia japońskich działań wojennych w Azji Wschodniej i na Pacyﬁku w
pierwszej połowie XX wieku

W3

3.

Pamięć, postpamięć – analiza deﬁnicji

W1

4.

Polityka historyczna - teoria i praktyka

W1, W2, W3

5.

Pomniki i miejsca pamięci w Azji Wschodniej a relacje międzynarodowe

W1, W2, W3, U1

6.

Kwestia podręczników japońskich

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

7.

Hiroszima i Nagasaki jako miejsce japońskiej pamięci oraz amerykańskiej i
koreańskiej niepamięci

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

8.

"Kobiety pocieszycielki" a relacje między Japonią a państwami Azji Wschodniej i
Południowo-Wschodniej

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

9.

Pearl Harbor i "praca pamięci" w relacjach japońsko-amerykańskich

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

10.

Przeprosiny jako droga do pojednania?

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

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

Sylabusy

Formy zaliczenia
projekt, esej, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Projekty indywidualne z efektem w postaci prezentacji i eseju;
aktywność na zajęciach.
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Kaszmir-Indie-Pakistan: przewlekły konﬂikt w wielowymiarowym ujęciu
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Japonią

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNJS.13F0.6041593570262.22

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 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

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

Pogłębiona analiza istoty współczesnych konﬂiktów przewlekłych na przykładzie konﬂiktu kaszmirskiego
i zawiłych relacji między Indiami, Pakistanem, a spornymi terytoriami Kaszmiru. Pod pojęciem "Kaszmir"
rozumiane są terytoria wchodzące w skład byłego Państwa Książęcego Dżammu i Kaszmir, które obecnie
administrowane są przez Indie i Pakistan (także przez Chiny). Krótkie odniesienie się do teorii konﬂiktów, ich
cyklu przebiegu; częste odniesienia do innych współczesnych przewlekłych konﬂiktów podczas semestru zajęć
i analiza porównawcza z innymi przewlekłymi konﬂiktami na świecie (ich źródeł i sposobów rozwiązania).

C2

Omówienie źródeł i transformacji polityki wewnętrznej i zagranicznej Indii i Pakistanu wobec Kaszmiru i rola, jaką
region ten odgrywa w budowie tożsamości i kreowaniu ideologicznie motywowanych narracji obydwu państw.

C3

Dokładna analiza wpływu konﬂiktu na sytuację mieszkańców Kaszmiru administrowanego przez Indie i Pakistan.
Analiza sytuacji praw człowieka na podstawie autorskich badań terenowych, raportów organizacji rządowych
i pozarządowych.

C4

Omówienie specyﬁki Kaszmiru administrowanego przez Indie (Dolona Kaszmirska, Ladakh, Dżammu) i Pakistan
(Azad Dżammu i Kaszmir, Gilgit Baltistan) oraz statusu prawnego tych regionów.

C5

Przedstawienie polityki graczy zewnętrznych (USA, Chiny, Rosja, Francja, Wielka Brytania, Niemcy, Polska)
i organizacji międzynarodowych (ONZ, UE) wobec Indii i Pakistanu oraz konﬂiktu o Kaszmir (w tym jego
rozwiązania).

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Specyﬁka współczesnych konﬂiktów przewlekłych
na przykładzie antagonizmów indyjsko-pakistańskich.

SNJ_K1_W06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

W2

Zaangażowanie mocarstw w przebieg, eskalację
i rozwiązywanie konﬂiktów przewlekłych,
na przykładzie konﬂiktu kaszmirskiego.

SNJ_K1_W06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

W3

Wiedza na temat uwarunkowań społecznogospodarczych, prawnych i politycznych na obszarach
spornych.

SNJ_K1_W06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

SNJ_K1_U02, SNJ_K1_U06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

SNJ_K1_K01, SNJ_K1_K05

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Zdiagnozować główne problemy społeczne, polityczne
i prawno-administracyjne wynikające z konﬂiktów
przewlekłych.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Absolwent potraﬁ interpretować konkretne zjawiska
występujące w w konﬂikcie kaszmirskim i opisywać ich
wpływ na przemiany wewnątrz zaangażowanych stron
i w relacjach z innymi państwami

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta
konwersatorium

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
30
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przygotowanie do ćwiczeń

10

analiza problemu

20

analiza badań i sprawozdań

10

przygotowanie do zajęć

10

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

Konﬂikty przewlekłe we współczesnym świecie.
- analiza najważniejszych konﬂiktów i ich cechy wspólne
1.

W1, U1
- dlaczego niektórych konﬂiktów nie da się rozwiązać?
- badania nad konﬂiktami - podejście teoretyczne
Azja Południowa: mapa polityczna i główne wyzwania dla bezpieczeństwa.
- państwa i specyﬁka regionu oraz dominująca rola Indii,

2.

- relacje polityczne, ekonomiczne i społeczne w Azji Południowej,

W3

- SAARC: "papierowy tygrys"?

Indie - kształtowanie się państwowości po 1947 r.
- Tożsamość Indii i polityka Kongresu,
3.

- "szafranowy nacjonalizm" BJP,

W2, W3, U1

- mocarstwowe ambicje: czy da się je zrealizować?

Sylabusy
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Pakistan jako państwo ideologiczne i pretoriańskie.
- istota i cel teorii dwóch narodów,
- ideologia Pakistanu w pakistańskich podręcznikach: przykłady
4.

W1, W3, U1, K1
- czym jest "milbus"? Rola pakistańskiej armii w polityce wewntrznej i zewnętrznej
- armia a dyskurs kaszmirski
- armia a kaszmirscy dżihadyści - gdzie są powiązania?
Jak powinniśmy deﬁniować "Kaszmir"?
- mapa byłego księstwa i jego specyﬁka,

5.

- Kaszmir po 1947 roku - część indyjska i pakistańska, oraz zajmowana przez
Chiny,

U1, K1

- charakterystyka społeczno-kulturowa i wyznaniowa poszczególnych części
Kaszmiru
Dynamika relacji indyjsko-pakistańskich
- przyczyny i skutki wojen o Kaszmir,
- co sprawia, że konﬂikt eskaluje? fazy eskalacji i deeskalacji - analiza
porównawcza z innymi konﬂktami przewlekłymi,
6.

W1, W2
- rola liderów politycznych, militarnych i religijnych w dynamice konﬂiktu,
- nuklearyzacja konﬂiktu i jej skutki
- konﬂikt w popularnej narracji - jak mobilizowanie opinii społecznej wpływa na
konstruowanie konﬂiktogennych narracji?
Polityka Indii i Pakistanu oraz przedstawicieli Kaszmirczyków wobec konﬂiktu:
podobieństwa i różnice
- strategia przejmowania kontroli przez rządy centralne,

7.

- stanowisko Indii i Pakistanu w sprawie kaszmirskiej,

W1

- stanowisko kaszmirskie - separatyści, nacjonaliści: czym się różnią?

Prawa człowieka w Kaszmirze
- militaryzacja Kaszmiru i jej skutki,
- Kaszmir indyjski po pozbawianiu częściowej autonomii,
- Kaszmir pakistański - sytuacja praw człowieka
8.

W2
- zmiany damograﬁczne sterowane przez państwo - na przykłądzie Gilgit
Baltistanu i Doliny Kaszmirskiej,
- akty prawne sankcjonujące bezkarność,
- Indie i Pakistan na forum Komisji Praw Człowieka ONZ: prawa człowieka jako
propagandowa rywalizacja

Sylabusy
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Społeczność międzynarodowa wobec konﬂiktu.
- Rezolucje ONZ i UNCIP,
- Unia Europejska, Szanghajska Organizacja Współpracy (SCO) Organizacja
Współpracy Islamskiej (OIC) i inne organizacje międzynarodowe wobec konﬂiktu
kaszmirskiego,
9.

W2, K1
- HRW, AI i inne organizacje pozarządowe (lokalne raporty udostępnię)
- Stany Zjednoczone, Rosja, Chiny wobec konﬂiktu,
- Wyścig zbrojeń i handel bronią - analiza raportów SIPRI

Plany, formuły i pomysły rozwiązania konfkiktu o Kaszmir.
- lokalne inicjatywy w Kaszmirze,
- plan Musharrafa,
10.

- idea Vajpayee

W1, W3

- środki budowy zaufania zorientowane na Kaszmir,
- podział i administrowanie wodami i dopływami Indusu

Chiny w Kaszmirze. Rozważania nad korytarzami ekonomicznymi (CPEC jako
studium przypadku)
- konﬂikt z Indiami w Ladakhu,
11.

- "przyjaźń na każdą pogodę z Pakistanem,

W2

- CPEC, jego znaczenie dla Pakistanu, Kaszmiru i (de)stalilizujące skutki
- wpływ CPEC w Gilgit Baltistanie i Azad Dżammu i Kaszmirze

Bezpieczeństwo regionalne, alianse i rywalizacje. Linia Kontroli jako granica de
facto
- analiza raportów SIPRI: handel bronią i wyścig zbrojeń,
- USA i Rosja w relacjach z Indiami i Pakistanem,
12.

- specyﬁka regionu granicznego,

W3

- sytuacja mieszkańców po obu stronach,
- opinie mieszkańców odnośnie przyszłego statusu Kaszmiru: prezentacja
wybranych ankiet opinii publicznej

Sylabusy
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Antyindyjskie powstanie w Dolinie Kaszmirskiej: perspektywa kaszmirska, indyjska
i pakistańska
- Dolina Kaszmirska: najbardziej zmilitaryzowany region świata?
13.

W2, W3, U1

- powstanie od 1989 r.: jego geneza, przebieg i skutki,
- powstanie w kulturze kaszmirskiej,
- MC Kash i "I protest": protest song czasu wojny
Bollywood i Lollywood a Kaszmir, nacjonalizm i antagonizmy hinduskomuzułmańskie
- analiza wybranych ﬁlmów od klasyki po dzisiejsze,
- polityzacja kina: przykłady ﬁlmów,
- nacjonalizm indyjski i pakistański w kinematograﬁi i jego rola w konstruowaniu
polityczno-społecznej narracji,

14.

W1, U1, K1

- "Haider" - szekspirowski obraz Kaszmiru,
- Hinduscy Pandici w Bollywood

Analiza obecnych relacji indyjsko-pakistańskich i sytuacji w podzielonym
Kaszmirze.
15.

W2, U1

- scenariusze rozwoju konﬂiktu,
- szanse na rozwiązanie.

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

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne, zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Sprawdzian pisemny - podane zostaną cztery
pytania, należy odpowiedzieć na trzy.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Wstępna znajomość geopolitycznej mapy Azji Południowej i podstawowe rozumienie istoty współczesnych konﬂiktów
przewlekłych.

Sylabusy
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Kino japońskie w perspektywie antropologicznej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Japonią

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNJS.13F0.5cd42d1e82101.22

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 kształcenia jest prezentacje historii kina japońskiego traktowanego jako medium antropologiczne
ukazujące archetypiczne postawy społeczeństwa japońskiego oraz kulturowe mechanizmy nim rządzące.

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, jako podmiocie
konstytuującym struktury społeczne w Azji.

SNJ_K1_W01,
SNJ_K1_W03,
SNJ_K1_W05,
SNJ_K1_W06

prezentacja

W2

Posiada umiejętność rozpoznania i wykorzystania
wiedzy teoretycznej do samodzielnej i krytycznej
analizy rzeczywistości danego regionu Azji.

SNJ_K1_W01,
SNJ_K1_W02,
SNJ_K1_W05,
SNJ_K1_W06

prezentacja

SNJ_K1_U01,
SNJ_K1_U02,
SNJ_K1_U03, SNJ_K1_U04

prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Rozpoznaje wytwory kultury azjatyckiej i interpretuje
je szczególnie w oparciu o kluczowe systemy
normatywne konkretnych kultur.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do egzaminu

20

rozwiązywanie zadań problemowych

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

10

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.

Historia kina japońskiego (kontekst): okres pierwotny (1895 – 1923), okres
klasyczny (1923 – 1945), okres mistrzowski (1945 – 1960), okres nowofalowy
(1960 – 1971), okres komercjalizacji (1971 – 1980), okres kryzysu (1980 – 1989),
okres odnowy (od 1989 do dziś). Teatralne inspiracje kina japońskiego. Podział na
jidai-geki i gendai-geki. Gatunkowość w kinie japońskim (kaidan-geki, yakuzamovies, kajiu-eiga, anime itd.). (Omówienie twórczości Matsunosuke Onoe,
Daitsuke Ito, Sadao Yamanaki, Yasujiro Ozu, Kenji Mizoguchiego, Akiry Kurosawy,
Masaki Kobayashiego, Ishiro Hondy, Nagisy Oshimy, Kenji Fukasaku, Takashi
Miike, Takeshi Kitano, Shion Sono, Hayao Miyazaki, Kiyoshi Kurosawy).

W1, W2, U1

Sylabusy
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Archetypy i "kulturowe mechanizmy" społeczeństwa japońskiego w kinie
japońskim (analiza): śmierć jako satori - japońska kultura patriarchalna - kino jidaigeki, yakuza-eiga; kobieta - "ﬁgura" sprzeciwu przeciwko patriarchalnej "kulturze
W1, W2, U1
śmierci" gendai-geki, japońskie kino fantastyczne, jako odzwierciedlenie mitów
szintoistycznych; anime - antropologiczna analiza współczesnego społeczeństwa
japońskiego).

2.

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

Formy zaliczenia
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Aktywność w czasie zajęć, przygotowanie prezentacji opartej na wiedzy
uzyskanej w czasie konwersatorium.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Ogólna wiedza na temat historii, współczesności i kultury Japonii. Mile widziana ogólna wiedza na temat historii kina
światowego.

Sylabusy
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Kino koreańskie w perspektywie historycznej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Japonią

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNJS.13F0.1585576818.22

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 historią i współczesnością kinematograﬁi koreańskiej. Zarówno kina
Korei Płn. jak i Korei Płd. Oraz wpływu jaki wywiera dziś, zwłaszcza kinematograﬁa Korei Płn. na kino światowe,
przede wszystkim kino amerykańskie.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

188 / 494

W1

Student zna i rozumie specyﬁkę kinematograﬁi
koreańskiej będącej odzwierciedleniem podstawowych
prerogatyw kultury koreańskiej - z jednej strony
mocno osadzonej na fundamencie konfucjanizmu,
z drugiej podatnej na ideowe trendy współczesności
(zarówno w wymiarze demokratycznym, jak
i totalitarnym).

SNJ_K1_W06

zaliczenie pisemne, esej

W2

Student zna i rozumie znaczenie kinematograﬁi
koreańskiej, zarówno jako czynnika stymulującego
i wzmacniającego reżim Korei Płn., jak i stanowiącej
impact factor koreańskiej Nowej Fali - ruchu
kulturowego o znaczeniu globalnym, stanowiącym
"wizytówkę" kultury (popularnej, choć nie tylko) Korei
Płd.

SNJ_K1_W06

zaliczenie pisemne, esej

SNJ_K1_U06

zaliczenie pisemne, esej

K1

Student gotów jest do samodzielnego badania kina
koreańskiego oraz do wykorzystania swej wiedzy
do propagowania dokonań kina koreańskiego w Polsce
i na świecie.

SNJ_K1_K05

zaliczenie pisemne, esej

K2

Student potraﬁ dostrzec podobieństwa i różnice
między kinem koreańskim a kinematograﬁami
zachodnimi (również kinematograﬁą polską, w obrębie
której kształci się od lat 80. również ﬁlmowców z Korei
Płn, i Korei Płd.).

SNJ_K1_K05

zaliczenie pisemne, esej

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Poruszać się swobodnie po problematyce kina
koreańskiego, dostrzegając jej specyﬁkę, oraz
kulturowe, polityczne, ekonomiczne i ideowe
znaczenie.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

60

przeprowadzenie badań empirycznych

20

przeprowadzenie badań literaturowych

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

Sylabusy

189 / 494

Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

I. Rozważania teoretyczne: czy istnieje podziała na kulturę popularną i elitarną w
krajach konfucjańskiego kręgu kulturowego?
II. Kino koreańskie - między kinem artystycznym, a kinem popularnym.
1. Początki kina koreańskiego.
2. Kinematograﬁa koreańska pod okupacją japońską.
3. „Drewniany język” – kino propagandowe Korei Płn.
4. Gatunkowość w kinie Korei Płn.
5. Kim Dzong-il jako teoretyk kina.
6. Funkcjonowanie przemysłu ﬁlmowego w Korei Płn.

W1, W2, U1, K1, K2

2.

7. Piętno wojny” – sytuacja geopolityczna Korei Płd. po wojnie domowej 1950 – 53
r. i jej wpływ na kinematograﬁę tego kraju.
8. Lata 60. - "Zloty okres" kina Korei Płd., ekspansja amerykańskiej kultury
popularnej w Korei Płd. (fenomen ﬁlmu Pokojówka z 1960, w reż. Younga Kim-ki.
9. Kino Korei Płd. w latach 70. i 80. - między konwencją popularną a kinem
artystycznym.
10. Filmowa twórczość Im Kwon-taka.

W1, W2, U1, K1, K2

3.

11. Kino lat 90. i ﬁlmowe dokonania Ki - duka Kima (mezalians kina gatunkowego
z kinem artystycznym, religijny synkretyzm kina koreańskiego).
12. Kino koreańskie doby Koreańskiej Fali (Hallyu): My Sassy Girl, Shiri, Wiosna,
lato jesień zima i znowu wiosna - jako ﬁlmy przełomu.
13. Rozwój koreańskiego przemysłu rozrywkowego, w tym koreańskiej
kinematograﬁi.
14. Ruch 386 jako przykład wpływu ﬁlmowców na rozwój kina koreańskiego.
15. „Filozofowanie młotkiem” – ekstremalne kino Chan – wooka Parka.
16. Koreańskie kino gatunkowe: zachodnia kalka czy koreańska oryginalność
W1, W2, U1, K1, K2
(fantastyczne kino Byung-chun Mina Natural City, kino akcji i ﬁlmy wojenne Kanga
Je-gyu Tae Guk Gi - Braterstwo broni; kryminały Bong Joon-ho Zagadka zbrodni;
horrory i ﬁlmowe misz-masze gatunkowe Kima Jee – woona Dobry, zły i zakręcony;
komedie romantyczne Kwak Jae-younga My Sassy Girl; ﬁlm artystyczny jako
gatunek - ﬁlmowe dzieła Lee Chang - donga, Poetry; dramaty sensacyjne Na
Hong-jina Morze żółte; melodramaty Honga Sang-soo Samotnie na plaży pod
wieczór; historycznych superprodukcji Kima Han-mina Strzałą wojny; szpiegowskie
ﬁlmy Yoon Jong-bina Szpiedzy; kina animowanego Yeona Sang-ho Król świń; kina
erotycznego Sun-woo Janga Kłamstwa).

4.

II. Koreańskie seriale telewizyjne K-dramy, działalność stacji TV: SBS, KBS, MBC,
JTBC, OCN i innych (od lat 70. Star is My Heart, 1977 przez What is Love About,
1991, serial "przełomu" Winter Love Song, 2004 do dzisiejszych serialowych
produkcji wiodących prym w Azji: serie sageuk (Cesarzowa Ki, Klejnot w pałacu;
serie współczesne: Irys, Zimowa Sonata z 2002 r. i inne).
III. Koreańska kultura komiksu - MANHWA (twórczość Hyeon-sooka Lee, Myung-Jin
Lee i innych, manhwa Ksiądz i fenomen jej popularności w USA).
IV. Koreańskie gry komputerowe (fenomen gry Softraft, z 1998 r., przemysł gier w
Korei dziś - działalność ﬁrmy WEBZEN - producenta Soul of the Ultimate Nation).
V. Recepcja koreańskiej (pop)kultury na inne kultury azjatyckie i zachodnie
(zwłaszcza amerykańskie - amerykańskie ﬁlmy Bong Joon-ho Okja, Park Chanwooka Stoker, wpływ K-dram i K-popu na formaty telewizyjne i muzykę pop na
świecie itd.).
VI. Struktura organizacji i promocji kultury koreańskiej (Korea Culture and Conent
Agency).
VII. Znaczenie (pop)kultury koreańskiej jako elementu soft power oraz wkład
(pop)kultury koreańskiej w proces zjednoczenia Korei.
VIII. Kulturowe relacje Korei z Polską (relacje w dobie PRL, dokonania koreańskich
studentów polskiej "Filmówki", recepcja (pop)kultury koreańskiej w dzisiejszej
Polsce).

W1, W2, U1, K1, K2

Informacje rozszerzone

Sylabusy

190 / 494

Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, gra dydaktyczna, metody
e-learningowe, konsultacje
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie pisemne, esej 1. Obecność na zajęciach. 2. Praca zaliczeniowa (esej).

Wymagania wstępne i dodatkowe
Ogólna wiedza na temat historii i współczesności Korei.
Dobrze, jeśli student uczęszczał wcześniej na zajęcia z Filozoﬁcznych aspektów Kina Dalekowschodniego.

Sylabusy

191 / 494

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

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNJS.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

192 / 494

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".

SNJ_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).

SNJ_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
SNJ_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

SNJ_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:
konsultacje, metody e-learningowe, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, metoda
projektów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie ustne, projekt, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność w zajęciach, przygotowanie i przedstawienie
prezentacji
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Kobieta w Azji Południowej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Japonią

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNJS.13F0.5ce405663ebc7.22

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 sproblematyzowanie zagadnienia (nie)/obecności kobiety w przestrzeni społecznoekonomicznej, religijnej, historyczno-literackiej oraz kulturowej wybranych krajów Azji Południowej.

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 ogólną wiedzę o sytuacji kobiet w krajach Azji Pd.
Posiada wiedzę dotyczącą poszczególnych problemów
i zagadnień dotyczących kobiety na subkontynencie
indyjskim.

SNJ_K1_W06

esej

SNJ_K1_U02, SNJ_K1_U03

esej

SNJ_K1_K01, SNJ_K1_K02

esej

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Umie scharakteryzować i analizować procesy
i zjawiska związane z działalnością kobiet Potraﬁ
powiązać problematykę dotyczącą kobiet z kwestiami
społeczno-politycznymi, religijnymi etc.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Rozwija swoją wiedzę dotyczącą społeczeństwa
indyjskiego i innych krajów Azji Pd, ze szczególnym
uwzględnieniem pozycji kobiety i relacji między
płciami.

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

Przygotowanie prac pisemnych

60

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.

- przegląd problemów dotyczących życia kobiety w społeczeństwie (Indie,
Pakistan, Bangladesz, Nepal)
- status kobiety w kontekście kasty, religii, sytuacji ekonomicznej
- wizerunek kobiety w starożytności i średniowieczu i jego funkcjonowanie we
współczesności
- ruch kobiecy w ujęciu historycznym oraz współcześnie
- feminizm, ekofeminizm, gender
- zagadnienia płci, cielesności, niezależności
- zagrożenia i kwestia bezpieczeństwa
- dyskryminacji płciowa
- polityka rodzinna, aborcje dziewczynek
- obecność (nieobecność?) kobiet w kulturze (sztuce, literaturze)

W1, U1, K1

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

Sylabusy

Formy zaliczenia
esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
lektura zadanych tekstów i oddanie streszczeń (wg wzoru: 3 pytania
problemowe do dyskusji i 5 najważniejszych tez tekstu po ich lekturze) na bieżących zajęciach
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Konﬂikty i ich rozwiązywanie na Bliskim i Dalekim Wschodzie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Japonią

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNJS.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.

SNJ_K1_W01,
SNJ_K1_W02

zaliczenie pisemne
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W2

Student zna i rozumie charakterystykę współczesnych
konﬂiktów zbrojnych.

SNJ_K1_W02,
SNJ_K1_W03

zaliczenie pisemne

W3

Student zna i rozumie pojęcie negocjacji i mediacji
międzynarodowych.

SNJ_K1_W04,
SNJ_K1_W06

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Analiza konﬂiktów

SNJ_K1_U01,
SNJ_K1_U02,
SNJ_K1_U04, SNJ_K1_U06

zaliczenie ustne

U2

Analiza polityki zagranicznej.

SNJ_K1_U01,
SNJ_K1_U02,
SNJ_K1_U04, SNJ_K1_U06

zaliczenie ustne

U3

Analiza zachowań negocjacyjnych.

SNJ_K1_U01,
SNJ_K1_U02,
SNJ_K1_U04, SNJ_K1_U06

zaliczenie ustne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Umiejętność analizy polityki zagranicznej i konﬂiktów
zbrojnych.

SNJ_K1_K01, SNJ_K1_K02,
SNJ_K1_K03, SNJ_K1_K05

zaliczenie ustne

K2

Znajomość warsztatu negocjacyjnego.

SNJ_K1_K04, SNJ_K1_K05

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

Sylabusy
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4.

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

W2, W3, K1

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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Konﬂikty religijne i społeczne na subkontynencie indyjskim
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Japonią

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNJS.13F0.5cc2edb9053f9.22

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 przekazanie wiedzy na temat konﬂiktów religijnych i społecznych na subkontynencie
indyjskim (Indie, Pakistan, Bangladesz, Nepal, Sri Lanka), z uwzględnieniem ich międzynarodowego
i wewnątrzpaństwowego wymiaru.

C2

Wykład ma na celu analizę i interpretację podłoża, dynamiki rozwoju i oddziaływania konﬂiktów, a w efekcie sproblematyzowanie mechanizmów funkcjonowania nowoczesnych społeczeństw w Azji Południowej.

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 ogólną wiedzę o rodzajach konﬂiktów
w krajach subkontynentu indyjskiego.

SNJ_K1_W06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja

W2

Student/ka posiada wiedzę dotyczącą poszczególnych
konﬂiktów, ich genezy, uwarunkowań oraz
oddziaływań na sytuację w danym kraju i/czy
w perspektywie międzynarodowej.

SNJ_K1_W06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student/ka potraﬁ interpretować zjawiska
o charakterze konﬂiktowym i wskazać ich
uwarunkowanie: religijne, językowe, polityczne etc.

SNJ_K1_U05

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja

U2

Student/ka zdobędzie umiejętność samodzielnego
formułowania wniosków i prezentowania wyników
pracy własnej lub grupowej.

SNJ_K1_U05

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja

SNJ_K1_K04

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student/ka dostrzega i rozumie znaczenie konﬂiktów
dla bezpieczeństwa państwowego, regionalnego,
globalnego.

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 zajęć

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Tematyka kursu skoncentrowana będzie wokół naj(po)ważniejszych konﬂiktów
religijnych i społecznych, mających bezpośredni wpływ na kwestie
bezpieczeństwa regionalnego oraz globalnego. Wykład dotyczyć będzie bieżącej
sytuacji społeczno-politycznej w wybranych krajach Azji Południowej (gł.
subkontynentu indyjskiego) po 1947 r.
Omówione zostaną najważniejsze konﬂikty o podłożu religijnym i/lub społecznym,
m.in.
- hindusko-muzułmański konﬂikt komunalny w Indiach
- indyjsko-pakistański konﬂikt o Kaszmir
- sytuacja mniejszości religijnych w Pakistanie
- Sri Lanka i Tamilskie Tygrysy
- działalność maoistów, dakoitów
- tendencje separatystyczne sikhów
- konﬂikt w stanach północno-wschodnich ("Siedem Sióstr")
- konﬂikty w Nepalu i Bangladeszu

1.

W1, W2, U1, U2, K1

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

konwersatorium

Formy zaliczenia

zaliczenie pisemne, zaliczenie na
ocenę, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
- aktywne uczestnictwo w zajęciach - dopuszczalne 2
nieobecności - lektura tekstów i ich opracowanie pisemne
(streszczenie) - test pisemny lub samodzielne
przygotowanie prezentacji i przedstawienie jej na
zajęciach

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność obowiązkowa

Sylabusy
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Korea Południowa - aspekty współczesnej historii
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Japonią

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNJS.13F0.5cd42d281398a.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 wydarzeniami w historii Korei Południowej od momentu jej powstania
do końca XX w. z uwzględnieniem zarówno problemów wewnętrznych jak i polityki zagranicznej.

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 wydarzenia z historii Korei
Południowej.

SNJ_K1_W06

zaliczenie na ocenę
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W2

Student rozumie wpływ polityki amerykańskiej
na dzieje Korei Południowej.

SNJ_K1_W06

zaliczenie na ocenę

W3

Student rozumie znaczenie Korei Południowej w grze
politycznej prowadzonej przez mocarstwa i jej
sąsiadów w epoce Zimnej Wojny oraz współcześnie.

SNJ_K1_W06

zaliczenie na ocenę

SNJ_K1_U05

zaliczenie na ocenę

SNJ_K1_K04

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student wyciąga wnioski z wydarzeń przeszłych dla
analizy współczesnej polityki prowadzonej przez
Republikę Korei

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do pogłębionych studiów nad
problemami dotyczącymi Korei Południowej i jej relacji
z głównymi partnerami zagranicznymi.

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.

geneza podziału Półwyspu Koreańskiego i powstania 2 państw koreańskich

W1

2.

wojna koreańska i jej skutki

W2

3.

wpływ Stanów Zjednoczonych na politykę koreańską w pierwszych latach po
zakończeniu wojny koreańskiej

W2

4.

okres rządów prezydenta Syngmana Rhee

W1

5.

zamach stanu gen. Park Chung-hee i jego skutki

W1

6.

znaczenie wojny wietnamskiej dla dziejów Korei Południowej

W3

7.

polityka wewnętrzna i zagraniczna Korei Południowej pod rządami gen. Park
Chung-hee

W1

Sylabusy
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8.

polityka Korei Południowej względem Korei Północnej

W1

9.

Republika Korei pod rządami prezydentów Chun Doo-hwan i Roh Tae-woo

W1

10.

południowokoreański „cud gospodarczy”

W1

11.

południowokoreańska „Nordpolitik”

W3

12.

przemiany ustrojowe przełomu lat 80. i 90.

W1, W3

13.

emigranci koreańscy w Stanach Zjednoczonych

W1, W2, U1, K1

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

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Zaliczenie egzaminu (minimum 60% punktów - można zdobyć dodatkowe
zaliczenie na ocenę punkty za aktywność na zajęciach);, obecność na zajęciach
(dopuszczalna jest 1 nieusprawiedliwiona nieobecność)
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Korea Południowa w stosunkach międzynarodowych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Japonią

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNJS.13F0.6048b78ba9d00.22

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 zna i rozumie pozycję Korei Południowej na arenie międzynarodowej. Umie wskazać najważniejsze
czynniki mające wpływ na tę pozycję, a także wskazać możliwe scenariusze jej zmiany w przyszłości.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Student/ka zna i rozumie najważniejsze teorie
związane ze stosunkami międzynarodowymi.

SNJ_K1_W06

zaliczenie na ocenę,
projekt
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W2

Student/ka zna i rozumie uwarunkowania Korei
Południowej na arenie międzynarodowej wynikające
z jej historii oraz czynników kulturowych.

SNJ_K1_W06

zaliczenie na ocenę,
projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student/ka potraﬁ odnieść teorię stosunków
międzynarodowych do sytuacji Korei Południowej.

SNJ_K1_U06

zaliczenie na ocenę,
projekt

U2

Student/ka potraﬁ wskazać najważniejsze czynniki
wpływające na pozycję Korei Południowej na arenie
międzynarodowej, a także ocenić skalę ich wpływu.

SNJ_K1_U06

zaliczenie na ocenę,
projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student/ka jest gotowy/a do dalszego pogłębiania
swojej wiedzy dotyczącej Korei Południowej
w stosunkach międzynarodowych.

SNJ_K1_K01, SNJ_K1_K05

zaliczenie na ocenę,
projekt

K2

Student/ka jest gotowy/a do działania w sposób
przedsiębiorczy spełniając rolę moderatora, animatora
i konsultanta we współpracy międzynarodowej.

SNJ_K1_K01, SNJ_K1_K05

zaliczenie na ocenę,
projekt

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie projektu

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1. Podstawowe teorie stosunków międzynarodowych
2. Działania Republiki Korei a teorie stosunków międzynarodowych
3. „Twarda siła” Korei Południowej
1.

4. „Miękka siła” Korei Południowej

W1, W2, U1, U2, K1, K2

5. Korea Południowa a potencjał sharp power
6. Korea Południowa jako państwo średniego rzędu
7. Weak power mentality i bandwagoning

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

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Część wykładowa - zaliczenie pisemne na ocenę, część
zaliczenie na ocenę, projekt warsztatowo-konwersatoryjna – przygotowanie projektu
grupowego.
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Korea Północna - aspekty współczesnej historii
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Japonią

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNJS.13F0.5cd42d2a2f06f.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 wydarzeniami w historii Korei Północnej od momentu jej powstania
do początków XXI w. z uwzględnieniem zarówno problemów wewnętrznych jak i polityki zagranicznej.

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 na temat
najważniejszych wydarzeń z historii Korei Północnej.

SNJ_K1_W06

zaliczenie na ocenę
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W2

Student rozumie wpływ czynników ideologicznych
na politykę wewnętrzną i zewnętrzną Korei Północnej.

SNJ_K1_W06

zaliczenie na ocenę

W3

Student rozumie znaczenie Korei Północnej w grze
politycznej prowadzonej przez mocarstwa i jej
sąsiadów w epoce Zimnej Wojny oraz współcześnie.

SNJ_K1_W06

zaliczenie na ocenę

SNJ_K1_U05

zaliczenie na ocenę

SNJ_K1_K04

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ wyciągać wnioski z wydarzeń
przeszłych dla analizy współczesnej polityki
prowadzonej przez reżim północnokoreański.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do prowadzenia pogłębionych
studiów nad współczesnymi problemami Korei
Północnej.

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

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.

geneza podziału Półwyspu Koreańskiego i powstania 2 państw koreańskich

W1

2.

wojna koreańska i jej skutki

W3

3.

odbudowa zniszczonej Korei Północnej przy udziale innych państw
komunistycznych w tym PRL

W3

4.

znaczenie i rola Komisji Nadzorczej Państw Neutralnych oraz Komisji
Repatriacyjnej Państw Neutralnych w Korei.

W1

5.

ideologia Juche i jej wpływ na politykę wewnętrzną i zagraniczną Korei Północnej

W2

6.

zaangażowanie Korei Północnej we współpracę z państwami Trzeciego Świata

W2

7.

próby zbrojnego zjednoczenia Półwyspu Koreańskiego (tzw. druga wojna
koreańska)

W1

Sylabusy
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8.

współpraca amerykańskiej radykalnej lewicy z Koreą Północną

W2

9.

Stanowisko Korei Północnej względem igrzysk olimpijskich w Seulu

W1

10.

- Korea Północna wobec zakończenia Zimnej Wojny

W3, U1, K1

11.

- Klęska głodu w Korei Północnej w latach 90. i jej skutki

W2

12.

- charakter stosunków Polski z państwami koreańskimi w XXI wieku

W1

13.

Epoka Kim Jong-ila

W1

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

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Zaliczenie egzaminu (minimum 60% punktów, można uzyskać dodatkowe
zaliczenie na ocenę punkty za aktywność na zajęciach); obecność na zajęciach (dopuszczalna
jest 1 nieobecność nieusprawiedliwiona)
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Krytyczna analiza dyskursu jako metoda badawcza
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Japonią

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNJS.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.

SNJ_K1_W01,
SNJ_K1_W05

projekt, prezentacja

W2

Student potraﬁ skutecznie dobrać metodę badawczą
w celu rozwiązywania postawionych problemów.

SNJ_K1_W06

projekt, prezentacja

W3

Student potraﬁ zaplanować badania w zakresie
zagadnień dotyczącym krajów Azji z wykorzystanie
krytycznej analizy dyskursu.

SNJ_K1_W05,
SNJ_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.

SNJ_K1_U02, SNJ_K1_U03

projekt, prezentacja

U2

Student posiada umiejętność formułować własne
opinie odnośnie zjawisk zachodzących w Azji
i dobierać krytycznie dane i metody analizy.

SNJ_K1_U02, SNJ_K1_U03

projekt, prezentacja

SNJ_K1_K02, SNJ_K1_K03

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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Kultura kulinarna Dalekiego Wschodu
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Japonią

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNJS.13F0.5cc2edba68fe4.22

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

Wyjaśnienie czym jest kultura kulinarna, w jaki sposób powiązana jest z warunkami życia i jaki daje wgląd
w strukturę społeczną

C2

Ukazanie specyﬁki kultury kulinarnej Chin, jej ciągłości i zmienności w kontekście historycznym

C3

Ukazanie jak na przykładzie kultury kulinarnej można dostrzec procesy zmiany kulturowej, akulturacji, globalizacji
i glokalizacji

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

Podstawowe metody analizy i interpretacji różnych
wytworów kultury społeczeństw azjatyckich

SNJ_K1_W01,
SNJ_K1_W05

zaliczenie pisemne, esej

W2

Kompleksową naturę dziedzictwa kulturowego Azji,
we wszystkich jego wytworach

SNJ_K1_W06

zaliczenie pisemne, esej

W3

Powiązania nauk i dyscyplin umożliwiających studia
nad Azją

SNJ_K1_W05,
SNJ_K1_W06

zaliczenie pisemne, esej

SNJ_K1_U01, SNJ_K1_U05

zaliczenie pisemne, esej

SNJ_K1_K01, SNJ_K1_K02

zaliczenie pisemne, esej

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Rozpoznać wytwory kultury azjatyckiej i interpretować
je szczególnie w oparciu o kluczowe systemy
normatywne konkretnych kultur

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Wykorzystania nabytej wiedzy do organizacji
wydarzeń z zakresu kultury kulinarnej zgodnie
z zasadami chińskiego savoir-vivre'u oraz umie
interpretować znaczenia takich wydarzeń

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

40

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

20

przygotowanie do sprawdzianu

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.

Szkic historii kuchni dalekowschodniej, ze szczególnym uwzględnieniem Chin i
rozwoju historycznego kuchni chińskiej w okresie od neolitu do czasów
współczesnych.

W2, W3

2.

Uwarunkowania naturalne oraz drogi importu produktów spożywczych,
przyprawowych i używkowych, zmiana kultury upraw (z uwzględnieniem nowych
kultywarów i zwierząt hodowlanych) i związanym z tym wzbogacaniem/ubożeniem
kuchni jako szczególnego pola kultury.

W2, W3, U1

Sylabusy
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3.

Wpływ rodzimych (taoizm i tradycyjna medycyna chińska) oraz przybyłych z
zewnątrz (buddyzm i islam) prądów religijno-ideologicznych. Wpływ kultury
zachodniej (zwł. od wieku XIX) i współczesnych mód kulinarnych oraz procesy
globalizacji kultury kulinarnej, w zakresie ogólnoświatowego eksportu („inwazja
chińszyzny”) i importu (McDonalds' w Pekinie), regionalnego (sushi bary na
Tajwanie), i sprzężonych z nimi procesów lokalizacji, tak w zakresie menu jak i roli
społecznej pełnionej przez przemysł żywieniowy.

W1, W2, W3, U1

4.

Elementarne zasady organizacji chińskiego bankietu formalnego

W1, U1, K1

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

konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Dopuszczalne trzy nieobecności w semestrze z powodów dowolnych.
Dodatkowe nieobecności wymagają dodatkowego zaliczenia; więcej
zaliczenie pisemne, esej niż 5 nieobecności powoduje automatyczne i nieodwołalne
niezaliczenie (NZAL). Obowiązkowa obecność na egzaminie lub
oddanie pracy pisemnej w terminie ustalonym.

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 Chin, Japonii i świata w stopniu
podstawowym

Sylabusy
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Kultura wizualna Indii i Pakistanu
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Japonią

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNJS.13F0.5cc2edba0fce3.22

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 będzie przekazanie wiedzy dotyczącej tradycji wizualnych na subkontynencie indyjskim (Indie,
Pakistan). Tematyka kursu skoncentrowana będzie wokół pojęcia „kultury wizualnej” rozumianej jako sposób
postrzegania, widzenia i, poprzez to, rozumienia świata – zarówno poprzez twórcę owego dzieła, jak
i oglądającego/widza/uczestnika. Omówione zostaną najważniejsze tradycje i tendencje związane z szeroko
rozumianym „obrazami” – składającymi się na wiele rodzajów sztuk wizualnych, tradycyjnych i nowoczesnych,
popkulturowych. Przyjrzymy się więc obrazowaniu zarówno w malarstwie, teatrze, literaturze, jak i performansie,
graﬃti czy reklamie. Celem będzie wykształcenie umiejętności krytycznej analizy i interpretacji ważniejszych
zjawisk w sztukach wizualnych, poruszania się w obrębie najważniejszych pojęć i zjawisk dotyczących tych sztuk,
a także problematyzowania tematyki obrazu.

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

Ma ogólną wiedzę o kulturze wizualnej subkontynentu
indyjskiego

SNJ_K1_W06

zaliczenie pisemne, esej

W2

Posiada wiedzę dotyczącą poszczególnych kierunków,
nurtów, tendencji w sztukach wizualnych Indii
i Pakistanu

SNJ_K1_W06

zaliczenie pisemne, esej

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Zna najważniejszych twórców
i najważniejsze/przełomowe dzieła/zjawiska

SNJ_K1_U01, SNJ_K1_U06

zaliczenie pisemne, esej

U2

Potraﬁ wskazać wartości obecne w omawianych
dziełach, umieścić je w szerszym kontekście, a także
powiązać ich problematykę z kwestiami społecznopolitycznymi, tendencjami światowymi

SNJ_K1_U01,
SNJ_K1_U02, SNJ_K1_U06

zaliczenie pisemne, esej

SNJ_K1_K01, SNJ_K1_K05

zaliczenie pisemne, esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Rozumie znaczenie wartości kultury wizualnej
w rejonie subkontynentu indyjskiego

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie eseju

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.

Omówione zostaną najważniejsze tendencje we współczesnej sztuce wizualnej,
umieszczone zarówno w szerszym kontekście (sztuki światowej, estetyki, tła
społeczno-politycznego), jak i w obrębie myśli o obrazie, sposobie patrzenia,
postrzegania.
Uwzględnione zostaną najważniejsze tendencje i nurty w sztuce współczesnej, od
malarstwa poprzez plakat ﬁlmowy i fotograﬁę aż po street art.

W1, W2, U1, U2, K1

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

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

- aktywne uczestnictwo w zajęciach (dopuszczalne 2 nieobecności) zaliczenie pisemne, esej uzyskanie minimum 60% z testu końcowego lub oceny pozytywnej z
pracy pisemnej

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność obowiązkowa

Sylabusy
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Kurs fakultatywny w języku angielskim
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Japonią

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNJS.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 Japonii

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 Japonii, a także ich
oddziaływania na świat zewnętrzny

SNJ_K1_W01,
SNJ_K1_W02,
SNJ_K1_W03,
SNJ_K1_W05,
SNJ_K1_W06

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

SNJ_K1_U01,
SNJ_K1_U02,
SNJ_K1_U03, SNJ_K1_U06

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

SNJ_K1_K01, SNJ_K1_K03,
SNJ_K1_K05

prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

rozumieć, analizować oraz interpretować konkretne
zjawiska i procesy społęczno-polityczne w Japonii,
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 Japonii

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 Japonii. 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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Media a polityka w wybranych państwach azjatyckich
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Japonią

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNJS.13F0.603e4bc14918f.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 studentom działania mechanizmów cenzury, autocenzury i wykorzystywania ich jako narzędzi
kontroli społecznej.

C2

Wprowadzenie do sytuacji mediów azjatyckich oraz kryteriów i rankingów wolności mediów.

C3

Zapoznanie studentów z powiązaniem mediów z sytuacją polityczną w wybranych państwach regionu.

C4

Uświadomienie studentom zagrożeń dla dziennikarzy, związanych z sytuacją polityczną, religijną i społeczną
w wybranych państwach azjatyckich.

C5

Przekazanie wiedzy z zakresu ograniczeń dla systemów medialnych związanych z kulturą, religią i specyﬁcznymi
cechami konkretnych społeczeństw.

Sylabusy

225 / 494

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Student ma podstawową wiedzę o mediach
i cywilizacji medialnej w krajach Azji Wschodniej
i Południowo-Wschodniej.

SNJ_K1_W02,
SNJ_K1_W03,
SNJ_K1_W05

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

W2

Student ma wiedzę o relacjach między strukturami
azjatyckich społeczeństw, między mediami
a instytucjami politycznymi, społecznymi
i kulturowymi w Azji Wschodniej i PołudniowoWschodniej.

SNJ_K1_W02,
SNJ_K1_W03,
SNJ_K1_W05,
SNJ_K1_W06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

U1

Student posiada umiejętność analizowania
i interpretowania konkretnych zjawisk społecznych
związanych z funkcjonowaniem mediów, właściwych
dla danego regionu Azji.

SNJ_K1_U03, SNJ_K1_U04

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

U2

Student interpretuje wytwory kultury w oparciu
o kluczowe systemy normatywne konkretnych kultur
azjatyckich.

SNJ_K1_U01,
SNJ_K1_U02, SNJ_K1_U03

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

SNJ_K1_K01, SNJ_K1_K02,
SNJ_K1_K03, SNJ_K1_K04

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student posiada podstawowy zakres kompetencji
komunikacyjnych w celu animowania procesów
rozumienia, dialogu, współpracy i wymiany
międzykulturowej między społeczeństwami Wschodu
i Zachodu.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

analiza i przygotowanie danych

20

analiza źródeł historycznych

10

rozwiązywanie zadań problemowych

10

przygotowanie do testu zaliczeniowego

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.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Mechanizmy cenzury, autocenzury i wykorzystywanie ich jako narzędzi kontroli
społecznej. Sposoby ograniczania wolności słowa, monopolizacja mediów,
propaganda.

W1, W2, U1, U2, K1

2.

Sytuacja ogólna mediów azjatyckich, kryteria wolności mediów i położenie państw
azjatyckich w rankingach wolności mediów.

W1, W2, U1, U2

3.

Media w Korei Północnej jako przykład mediów komunistycznych.

W1, W2, U1, U2

4.

Sytuacja mediów państwowych w Chinach a wyzwania modernizacji i otwarcia
kraju.

W1, W2, U1, U2

5.

Funkcjonowanie Internetu w Chinach.

W1, W2, U1, U2

6.

Kwestie wolności mediów w Hongkongu w odniesieniu do działań ChRL.

W1, W2, U1, U2

7.

Powiązanie ze sferami politycznymi i ograniczanie wolności mediów w Birmie,
Wietnamie, Kambodży i Tajlandii.

W1, W2, U1, U2

8.

Zagadnienia bezpieczeństwa dziennikarzy na przykładzie Filipin, Indii i Malezji.

W1, W2, U1, U2

9.

Wyzwania etniczne i religijne dla mediów na przykładzie Indonezji i Malezji.

W1, W2, U1, U2

10.

Sfery powiązania polityki i specyﬁki kulturowej z funkcjonowaniem mediów w
Japonii.

W1, W2, U1, U2

11.

Media w Korei Południowej - powiązania z polityką i formy autocenzury.

W1, W2, U1, U2, K1

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

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne, zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie w formie pisemnej

Wymagania wstępne i dodatkowe
Kurs obejmuje swoim zakresem tematykę związaną przede wszystkim z państwami Azji Wschodniej i PołudniowoWschodniej.
Obecność obowiązkowa.

Sylabusy
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Metody tłumaczenia japońskich komiksów manga
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Japonią

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNJS.13F0.1587041287.22

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 głównym kursu jest zapoznanie studenta z metodami przekładu japońskich komiksów (manga). Cele
drugorzędne to podniesienie kompetencji językowych oraz kulturoznawczych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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U1

: Student powinien posiadać wiedzę na temat takich
dziedzin jak: charakterystyczne cechy japońskiego
komiksu manga, różnice pomiędzy standardowym
językiem japońskim a tym stosowanym w mangach,
problemy typowe dla tłumaczenia mang, metodologia
tłumaczenia mang, w tym: korzystanie z dostępnych
źródeł językowych, korekta tłumaczeń mang.

SNJ_K1_U03, SNJ_K1_U04

zaliczenie

SNJ_K1_K01

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student powinien potraﬁć zastosować nabyte podczas
zajęć umiejętności tłumaczenia komiksów manga,
przygotować się pod względem merytorycznym
i językowym do wykonania tłumaczenia konkretnej
mangi, samodzielnie wykonać tłumaczenie mangi,
wykonać korektę tłumaczenia oraz nałożyć poprawki
zaproponowane przez korektę.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie projektu

60

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.

Przedmiot ma na celu zaznajomienie studentów z metodologią tłumaczenia
japońskich komiksów manga. Manga jest jednym z najbardziej
rozpowszechnionych obecnie wytworów popkultury japońskiej, w związku z czym
również w Polsce rośnie zapotrzebowanie na osoby potraﬁące odpowiednio
przełożyć ten rodzaj publikacji. Mangi charakteryzują się specyﬁcznym językiem i
konstrukcją fabularną, co odróżnia je od standardowych tekstów, z jakimi tłumacz
języka japońskiego spotyka się na co dzień.
Podczas trwania zajęć studenci dowiedzą się, jak powinien przebiegać proces
tłumaczenia mangi oraz jak planować tłumaczenie pod względem stylistyki i
terminologii. W kolejnym etapie podczas zajęć wykonane zostanie przykładowe
tłumaczenie fragmentu mangi, następnie zaś studenci zostaną podzieleni na
grupy, by w nich opracować przekład zadanego fragmentu wybranego tytułu.
Następnie studenci zostaną zaznajomieni z przebiegiem procesu korekty
tłumaczenia, po czym w tych samych grupach wykonają zadanie polegające na
korekcie przekładu wykonanego przez inną grupę. W ostatnim etapie trwania
zajęć uczestnicy nauczą się, jak krytycznie oceniać korektę, jak nakładać
poprawki i jak przygotować ostateczną wersję przekładu.

U1, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
ćwiczenia przedmiotowe, dyskusja, wykład konwersatoryjny, wykład konwencjonalny, burza mózgów, metoda projektów,
analiza tekstów
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia kursu jest : Formy oceny pracy studenta: •
egzaminy semestralne - praktyczne • projekty i ćwiczenia praktyczne •
ocenianie ciągłe Czas oceny pracy studenta: • ocena aktywności podczas
zajęć • ocena ćwiczeń praktycznych wykonywanych podczas zajęć •
egzaminy semestralne – praktyczne; wykonanie ćwiczeń praktycznych w
oparciu o przerobiony materiał

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka japońskiego na poziomie odpowiadającym dwum latom nauki.
Obecność: obowiązkowa (dozwolone dwie nieobecności nieusprawiedliwione).

Sylabusy
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Miecz i łuk. Rozważania o rycerzach oraz rycerskości Europy Zachodniej
i Japonii.
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Japonią

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNJS.13F0.5cd42d1ed0f53.22

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 poszerzenie wiadomości studentów z zakresu szeroko rozumianej sztuki wojennej oraz wartości
wyznawanych przez ludzi wojny dwóch znanych kręgów kulturowych - Europy Zachodniej i Japonii

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 uzyskuje podstawową wiedzę o historii
rycerzy europejskich i japońskich samurajów oraz
potraﬁ wymienić najważniejsze dla danych kultur
rodzaje uzbrojenia, organizację wojskową i stosowaną
taktykę. Ma świadomość złożonego
i wieloaspektowego charakteru kultury militarnej
w danych kulturach, potraﬁ analizować wpływ
czynników, które miały charakter formatywny dla
ukształtowania się konkretnych tradycji wojskowych
w poszczególnych rejonach świata. Posiada
podstawową wiedzę o zasadach etycznych, które
promowano wśród ludzi wojny w Europie Zachodniej
i Japonii. Ma wiedzę o procesach zmiany tych
systemów wartości oraz przemianach związanych
z miejscem ludzi wojny w strukturze społecznej
zbiorowości, do których należeli.

SNJ_K1_W02,
SNJ_K1_W03,
SNJ_K1_W06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

SNJ_K1_U01, SNJ_K1_U03

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

SNJ_K1_K01, SNJ_K1_K02

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ analizować zjawiska kulturowe
i społeczne specyﬁczne dla wojowników
z poszczególnych kultur. Ma kompetencje
umożliwiające rozpoznanie wpływów sztuk walki
i tradycji wojskowych omówionych krajów
na współczesną kulturę i kulturę popularną. Jest
w stanie wizualnie rozróżniać rycerzy i samurajów.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów wykorzystać wiedzę teoretyczną
do samodzielnej analizy wybranych zjawisk
kulturowych związanych ze sztuką wojenną Japonii
i Europy. Potraﬁ wymienić najważniejsze cechy
różnicujące wojowników Azji od ludzi wojny z krajów
Europy.

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do egzaminu

45

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

44

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 przedstawiona zostanie historia europejskiego rycerstwa oraz
japońskich samurajów z uwzględnieniem tradycji wojennych poprzedzających je
kultur. Zaprezentowane zostanie uzbrojenie, wygląd, styl życia oraz sposoby walki
rycerzy i samurajów. Ponadto omówione zostaną kwestie ethosu oraz podejście do
zjawiska wojny w tych dwu kulturach. Celem zajęć jest poszerzenie wiadomości
studentów z zakresu szeroko rozumianej sztuki wojennej oraz wartości
wyznawanych przez ludzi wojny.
Zagadnienia:
1. Sztuka wojenna w Europie – starożytność i wczesne średniowiecze
2. Narodziny rycerstwa
3. Uzbrojenie rycerstwa
4. Metody walki w średniowiecznej Europie

1.

W1, U1, K1
5. Sztuka oblężnicza i zamki Europy
6. Rycerskość
7. Sztuka wojenna w Azji – starożytne Chiny
8. Narodziny samurajów
9. Uzbrojenie samurajów
10. Metody walki w średniowiecznej Japonii
11. Bushidō
12. Kobiety-wojowniczki
13. Wojownicy we współczesnej kulturze popularnej

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, Prezentacja artefaktów
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne, zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Egzamin pisemny

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak. Obecność na zajęciach nie jest wymagana, choć jest zalecana.

Sylabusy
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Migracje - problematyka Azji Południowej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Japonią

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNJS.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 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 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.

SNJ_K1_W06

zaliczenie na ocenę

SNJ_K1_U05

zaliczenie na ocenę

SNJ_K1_K01

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
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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:
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

236 / 494

Mniejszości narodowe i grupy etniczne Chin
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Japonią

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNJS.13F0.603e4dba1bf44.22

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

Zaznajomienie studentów z historią pochodzenia mniejszości we współczesnych Chinach i ich miejsca w koncepcji
świata w Chinach tradycyjnych

C2

Objaśnienie problemów jakie wiążą się z oﬁcjalną klasyﬁkacją mniejszości chińskich i tzw. zjawiskiem
"minzuizacji"

C3

Zaznajomienie studentów z obecną sytuacją językową, polityczną, religijna, edukacyjną itp. mniejszości w ChRL

C4

Ukazanie na przykładach zróżnicowania etnicznego w Chinach i specyﬁki tego zróżnicowania w różnych
pogranicznych obszarach tego kraju

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 rozumie pochodzenie dzisiejszych 55
mniejszości chińskich, pojmuje złożoność sytuacji
językowej i religijnej w Chinach, zdaje sobie sprawę
z charakteru relacji między państwem chińskim
a mniejszościami, wie jakie czynniki wpływają
na kształtowanie się polityki chińskiej wobec
mniejszości

SNJ_K1_W03,
SNJ_K1_W06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

SNJ_K1_U02,
SNJ_K1_U05, SNJ_K1_U06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

SNJ_K1_K01, SNJ_K1_K02,
SNJ_K1_K05

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ rozróżnić między grupą etniczną
a "shaoshu minzu", analizować teksty opisujące
mniejszości ze szczególnym uwzględnieniem
oﬁcjalnego dyskursu ChRL; poddawać je
merytorycznej krytyce; potraﬁ wskazać i objaśnić
źródła konﬂiktów etnicznych w Chinach

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów do nawiązania dialogu
międzykulturowego z przedstawicielami mniejszości
chińskich, oraz organizacji zajmujących się ochroną
mniejszości na forum międzynarodowym, potraﬁ
dostrzec możliwe problemy i starać się je rozwiązać,
w szczególności przez doskonalenie własnych
umiejętności analizy sytuacji i wytworów kulturowych

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do ćwiczeń

20

przygotowanie do egzaminu

20

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

238 / 494

1. Co to jest "mniejszość narodowa" kontekście chińskim? Deﬁnicje pojęć:
mniejszość, grupa etniczna, minzu, shaoshu minzu, zhonghua, zhonguoren itp.
2. Pochodzenie mniejszości w Chinach. Historia kontaktów z obcymi. Określenie
większości/mniejszości w Chinach.
3. Projekty cywilizacyjne w Chinach: asymilacja i akulturacja. Pojęcie "projektu
cywilizacyjnego" i związnego z nim układu "centrum-peryferie"; konfucjański i
komunistyczny projekt cywilizacyjny.
4. Polityka Chin imperialnych wobec mniejszości. Przejście od imperium do
państwa narodowego i tego konsekwencje.
5. Projekt identyﬁkacji mniejszości. Skąd wzięła się "magiczna liczba" 55
mniejszości" Stna chińskich badań nad mniejszościami.
6. Sytuacja językowa w Chinach. Polityka językowa. Grupy językowe w Chinach;
język oﬁacjalny a języki mniejszości. Szkolnictwo mniejszości.

1.

W1, U1, K1

7. Religie mniejszości. Hui jako mniejszość religijna. Mniejszościowa polityka
religijna jako warinat ogólnochińskiej polityki religijnej.
8. Reprezentacja i samoreprezentacja mniejszości. Badania nad mniejszościami;
tożsamość mniejszości – przejście od tożsamości etnicznej do tożsamości opartej
na minzu.
9. Prawa polityczne mniejszości. Współczesna politycka Republiki Chińskiej i
Chińskiej Republiki Ludowej wobec mniejszości.
10. Problemy mniejszości Zagrożenia dla bytu biologicznego i kulturowego
mniejszości narodowych. Konskekwencje rozwoju ekonomicznego i nowej
państwowości.
11. Omówienie grup mniejszościowych regionami: północny-wschód, Xinjiang,
Tybet, południowy-zachód

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

konwersatorium

Formy zaliczenia

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

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. Napisanie
pisemnego zaliczenia na ocenę w postaci odpowiedzi na
pytania otwarte lub zamknięte.

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 i geograﬁ Chin i krajów sąsiadujących
w stopniu podstawowym

Sylabusy
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Morski jedwabny szlak w perspektywie historycznej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Japonią

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNJS.13F0.60472b13d6bf5.22

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 podstawowymi wiadomościami na temat sztuki żeglarskiej i historii
żeglugi oraz związek tejże z rozwojem gospodarczym, prestiżem i władzą

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

240 / 494

W1

W wyniku przeprowadzonych zajęć student uzyskuje
podstawową wiedzę o akwenach oceanicznych
i niebezpieczeństwach żeglugi pełnomorskiej oraz
potraﬁ prześledzić najważniejsze zmiany
konstrukcyjne w jednostkach pływających i metodach
nawigacji stosowanych przez żeglarzy Europy i Azji

SNJ_K1_W02,
SNJ_K1_W03,
SNJ_K1_W06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

SNJ_K1_U01, SNJ_K1_U03

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Ma umiejętność analizowania zjawisk kulturowych
i społecznych specyﬁcznych dla kultur morskich
poszczególnych krajów, ma kompetencje
SNJ_K1_K01, SNJ_K1_K02
umożliwiające rozpoznanie wpływów europejskich
na żeglugę innych kręgów kulturowych i jest w stanie
wizualnie rozróżniać najważniejsze jednostki plywające
Europy i Azji.

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ analizować czynniki, które miały
charakter formatywny dla konkretnych tradycji
morskich w poszczególnych rejonach świata

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

uczestnictwo w egzaminie

1

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

30

poznanie terminologii obcojęzycznej

5

przygotowanie do egzaminu

24

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 przedstawiony zostanie zarys rozwoju żeglugi pełnomorskiej od
czasów antycznych do współczesności, gdy wraz z rozwojem możliwości
żeglugowych jednostek pływających i poszerzaniem wiedzy żeglarskiej rosły
dystanse pokonywane przez ludzi morza, a obok handlu kwitło piractwo. Celem
zajęć jest poszerzenie wiedzy studentów z zakresu szeroko rozumianej sztuki
żeglarskiej i zwrócenie uwagi na związek podróży morskich z rozwojem
gospodarczym, prestiżem i władzą. Szczególna uwaga poświęcona zostanie
krajom Europy i Azji.
Zagadnienia:

1.

1.

Niebezpieczeństwa żeglugi pełnomorskiej

2.

Rozwój jednostek pływających

3.

Żeglarze czasów antycznych

4.

Chińskie wynalazki

5.

Europejczycy odkrywają świat

6.

Żądza towarów rzadkich

7.

Korsarze i piraci

8.

Żeglarze Pacyﬁku

9.

Złota era żaglowców

10.

Potęga ognia i stali

W1, U1, K1

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

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne, zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
egzamin pisemny

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak. Obecność na zajęciach nie jest wymagana, choć jest zalecana.

Sylabusy
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Motywy indyjskie w kulturze koreańskiej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Japonią

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNJS.13F0.5ce405779dde3.22

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 obecnością motywów i wątków indyjskich w kulturze koreańskiej (na
wybranych przykładach), a także przekazanie słuchaczom wiedzy z zakresu indyjsko-koreańskich kontaktów
kulturowych i uświadomienie słuchaczom tak różnic, jak i podobieństw pomiędzy dwiema azjatyckimi
cywilizacjami.

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 świadomość kompleksowej natury
dziedzictwa kulturowego Azji Południowej,
we wszystkich jego wytworach.

SNJ_K1_W05

esej, prezentacja

W2

student zna epoki rozwoju historycznego, istotne
zdarzenia i zabytki oraz charakterystykę ﬁzycznogeograﬁczną regionów.

SNJ_K1_W04,
SNJ_K1_W05

esej, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

rozpoznać wytwory kultury azjatyckiej i interpretuje je
szczególnie w oparciu o kluczowe systemy
normatywne konkretnych kultur.

SNJ_K1_U02,
SNJ_K1_U04, SNJ_K1_U05

esej, prezentacja

U2

komunikatywnie przekazać swoją wiedzę słuchaczom,
wykazuje samodzielność myślenia, potraﬁ zachęcić
do pogłębiania wiedzy dotyczącej prezentowanego
zagadnienia.

SNJ_K1_U02,
SNJ_K1_U04, SNJ_K1_U05

esej, prezentacja

SNJ_K1_K04

esej, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

student jest przygotowany do samodzielnego
wyszukiwania, krytycznej oceny, analizowania
i wykorzystania informacji płynącej z różnych źródeł,
a także ich prezentowania na szerszym forum.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

20

przygotowanie projektu

60

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.

Zakres tematyczny kursu:
- uwarunkowania i cechy specyﬁczne kultury indyjskiej
- uwarunkowania i cechy specyﬁczne kultury koreańskiej
- indyjsko-koreańskie kontakty kulturowe
- znaki i symbole o rodowodzie indyjskim obecne w kulturze koreańskiej
- wpływy indyjskie w architekturze, rzeźbie i malarstwie koreańskim
- świadomość obecności motywów indyjskich w społeczeństwie koreańskim
- motywy indyjskie w koreańskiej sztuce współczesnej i kulturze popularnej

W1, W2, U1, U2, K1

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

Formy zaliczenia
esej, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Uczestnictwo w wykładach, aktywny udział w dyskusjach, przygotowanie
prezentacji lub/i pracy pisemnej. Ocena końcowa wyliczana na podstawie
średniej.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawowa znajomość cywilizacji indyjskiej; konieczność aktywnego udziału w zajęciach

Sylabusy
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Nacjonalizmy a integracja w regionie ASEAN
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Japonią

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNJS.13F0.6040f2347e1ba.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 procesami integracyjnymi w państwach Azji Południowo-Wschodniej z uwzględnieniem
specyﬁki tych państw.

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 procesy integracyjne
zachodzące w państwach Azji Południowo-Wschodniej

SNJ_K1_W06

esej, prezentacja
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W2

Student zna i rozumie strukturę organizacji ASEAN.

SNJ_K1_W06

esej, prezentacja

W3

Student zna i rozumiemy wymiar historyczny,
gospodarczy i polityczny procesów integracyjnych
w państwach Azji Południowo-Wschodniej.

SNJ_K1_W06

esej, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ zidentyﬁkować działania integracyjne
w polityce państw Azji Południowo-Wschodniej.

SNJ_K1_U01

esej, prezentacja

U2

Student potraﬁ ocenić procesy integracyjne
zachodzące w wymiarze gospodarczym i politycznym
w państwach Azji Południowo-Wschodniej.

SNJ_K1_U01

esej, prezentacja

SNJ_K1_K01

esej, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do analizy relacji zachodzących
pomiędzy państwami Azji Południowo-Wschodniej
w zakresie zachodzących procesów integracyjnych.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

analiza problemu

60

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1. Nacjonalizmy a integracja w regionie ASEAN:
Blok: wymiar historyczno-ustrojowy
Musi za każdym razem dawać wiele do myślenia obserwacja, że określone
zjawiska bądź procesy społeczne, polityczne i gospodarcze mają miejsce
niezależnie od szerokości geograﬁcznej i/lub historycznie ukształtowanej
przynależności kulturowej. Takim przypadkiem jest tu bezsprzecznie
występowanie w różnych częściach świata zarówno nacjonalizmu jak i
integrowania się państw. Konieczne jest jednak zarazem i takie jeszcze inne
wskazanie, że aczkolwiek oba wymienione fenomeny polityczne nie przedstawiają
sobą typowej antynomii epistemicznej, to jednak pozostając w ścisłym związku
przyczynowo-skutkowym przedstawiają dwa przeciwstawne ustrojowo modele
realizowania przez państwa ich wytyczonych celów.

1.

W1, W2, W3, U1, U2, K1

2. Nacjonalizmy a integracja w regionie ASEAN:
Blok: wymiar gospodarczy
Uchodzi za fakt bezsporny w literaturze przedmiotu, że u podłoża zrzeszania się
państw w epoce nowożytnej leży postępujący proces globalizacji. Jej wymiar
ekonomiczny udowadnia bowiem, że forsowanie polityki autarkii gospodarczej w
danym państwie przynosi obecnie tylko ten jeden skutek, iż prowadzi do
poważnego osłabienia państwa, a w dalszej konsekwencji do zubożenia
społeczeństwa. Tymczasem integracja gospodarcza w odniesieniu do
integrujących się państw potwierdza z kolei słuszność prawa ﬁzyki, które tutaj
traktujemy jako pars pro toto wyjaśnienia analizowanego procesu, tego
mianowicie, że w naczyniach połączonych ciecz utrzymuje się na tym samym
poziomie.

2.

W1, W2, W3, U1, U2, K1

Nacjonalizmy a integracja w regionie ASEAN:
Blok: wymiar społeczno-polityczny
Drugą stronę medalu ekonomicznych wysiłków integracyjnych stanowi ich odbiór
w świadomości społecznej i przestrzeni publicznej. Już to jako proste
odwzorowanie wzrostu gospodarczego, a więc odnotowanie spadku bezrobocia
bądź występowania niskiej inﬂacji w indeksach oceny zadowolenia społecznego;
już to jednak jako zmiany o charakterze socjologicznym, a więc dotyczące postaw
i zachowania się społeczeństwa w zakresie tytułowych przeobrażeń, a które mogą
się odznaczać albo wzrostem postaw nacjonalistycznych, albo przybraniem na sile
otwartości społeczeństwa. Aczkolwiek nie są to w tym przypadku jedyne reakcje
społeczne, pozostają one jednak wysoce charakterystyczne dla związanych z nimi
przekształceń politycznych. Trudno bowiem o lepszy, bardziej wyraźny probierz
wpływu tych zmian na życie społeczne, aniżeli według wskaźników przykładowo
wolności słowa, niezależności mediów, wolności religii, zgromadzeń i manifestacji,
czy też trwałości funkcjonowania systemu wielopartyjnego.

3.

W1, W2, W3, U1, U2, K1

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

Sylabusy

Formy zaliczenia
esej, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
esej prezentacja
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Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy

249 / 494

Non-verbal message in the political activity of women in China and India
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Japonią

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNJS.13F0.62050242d5dca.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

Celem jest zapoznanie studentów z wybranymi sposobami komunikacji pozawerbalnej, obecnymi w działalności
politycznej kobiet w Chinach i Indiach.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Ma wiedzę na temat komunikacji pozawerbalnej
w Chinach i Indiach.

SNJ_K1_W06

zaliczenie pisemne

250 / 494

W2

Zna symbolikę kolorów i motywów z terenu Chin
i Indii.

SNJ_K1_W06

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Potraﬁ rozpoznać i nazwać podstawowe rodzaje
tradycyjnego ubioru na terenie Chin i Indii.

SNJ_K1_U05, SNJ_K1_U06

zaliczenie pisemne

U2

Potraﬁ umieścić zdobyte informacje w szerszym
kontekście przemian społecznych i politycznych.

SNJ_K1_U05, SNJ_K1_U06

zaliczenie pisemne

SNJ_K1_K01, SNJ_K1_K04,
SNJ_K1_K05

zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Potraﬁ wykorzystać wiedzę w praktyce analizując
problem i dokonując krytycznej analizy źródeł.

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie do egzaminu

50

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.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Cesarzowa wdowa Cixi i zmieniająca się rola fryzury liangbatou.

W1, U1, U2

2.

Song Meiling - twarz Republiki Chińskiej

W1, W2, U1, U2, K1

3.

Qipao Wang Guangmei.

W1, W2, U1, U2, K1

4.

Rewolucyjna towarzyszka Jiang Qing.

W1, W2, U1, U2, K1

5.

Wiele twarzy Song Qingling.

W1, W2, U1, U2, K1

6.

Liu Yongqing jako zagubiony symbol starych Chin.

W1, W2, U1, U2, K1

7.

Peng Liyuan - kobieta nowych Chin.

W1, W2, U1, U2, K1

8.

Indira Gandhi jako Matka India.

W1, W2, U1, U2, K1

9.

Sonia Gandhi doskonali imitację.

W1, W2, U1, U2, K1

10.

Priyanka Vadra i wizerunek wskrzeszonej tygrysicy.

W1, W2, U1, U2, K1

Sylabusy
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11.

Jayalalithaa Jayaraman - od gwizdy ﬁlmowej do polityczki.

W1, W2, U1, U2, K1

12.

Salwar kamizy Mehbooby Mufti Sayeed.

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 na podstawie egzaminu końcowego, uzyskanie
zaliczenie pisemne przynajmniej 60% z egzaminu, obecność (możliwe 2 nieobecności) i
aktywność na zajęciach.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Język angielski na poziomie B2, umożliwiający uczestnictwo w zajęciach.

Sylabusy
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Oblicza konﬂiktów zbrojnych na Dalekim Wschodzie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Japonią

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNJS.13F0.5cd42cd2cb7dc.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 Dalekim
Wschodzie oraz podstawami teorii sztuki wojennej, ukazanie studentom złożoności uwarunkowań konﬂiktów
zbrojnych, kształtowanie u studentów krytycznego podejścia do bieżących przekazów medialnych i analiz,
wyrobienie umiejętności formułowania przez studenta własnych opinii na temat różnych aspektów źródeł,
przebiegu i skutków konﬂiktów zbrojnych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

student ma podstawową wiedzę o charakterze,
miejscu i znaczeniu historii, studiów, teorii sztuki
wojennej, strategicznych i studiów międzynarodowych, SNJ_K1_W06
ich specyﬁce przedmiotowej i metodologicznej
w systemie nauk.

zaliczenie ustne

W2

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

SNJ_K1_W06

zaliczenie ustne

W3

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

SNJ_K1_W06

zaliczenie ustne

U1

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

SNJ_K1_U05

zaliczenie ustne

U2

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

SNJ_K1_U05

zaliczenie ustne

U3

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

SNJ_K1_U05

zaliczenie ustne

SNJ_K1_K01

zaliczenie ustne

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

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

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

przygotowanie do egzaminu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

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.

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

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza
przypadków
Rodzaj zajęć
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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Obraz społeczeństwa japońskiego w animie "Neon Genesis Evangelion"
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Japonią

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNJS.13F0.6038b0bb81b16.22

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

Przeanalizowanie obrazu społeczeństwa japońskiego w anime "Neon Genesis Evangelion" (seria TV, ﬁlmy
kinowe). Seria ta wywarła ogromny wpływ na japońską popkulturę, ale i społeczeństwo, do dziś ciesząc się
statusem tworu kultowego. Twórcy w sposób kompleksowy i trafny ukazali problemy trawiące japońskie
społeczeństwo, tak w latach dziewięćdziesiątych (seria TV), jak i późniejszych (nowe ﬁlmy kinowe).
Przeanalizowanie tekstów popkultury należących do tej franczyzy pozwoli na zarysowanie obrazu społeczeństwa
japońskiego, widzianego oczyma twórców (w tym reżysera Hideakiego Anno, dla którego twórczość związana
z NGE była w pewnym sensie częścią walki ze stanami depresyjnymi).

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 problemy dotyczące
współczesnego społeczeństwa japońskiego i to, w jaki
sposób są przedstawiane w tekstach popkultury.

SNJ_K1_W01,
SNJ_K1_W03

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę,
projekt

SNJ_K1_K01

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę,
projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do analizowania obrazów
społeczeństwa japońskiego na podstawie ich
przedstawień w tekstach popkultury.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

analiza problemu

30

przygotowanie do zajęć

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
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Tematyka poruszana podczas zajęć obejmuje taka zagadnienia jak:
- Analiza poszczególnych odcinków serii TV anime "Neon Genesis Evangelion"
- Analiza ﬁlmów kinowych NGE ("End of Evangelion", "Death and Rebirth")
- Analiza nowych ﬁlmów kinowych NGE (z serii "Rebuild")
1.

- Analiza obrazów społeczeństwa japońskiego przedstawionych w poszczególnych
odsłonach serii

W1, K1

- Analiza problemów społecznych społeczeństwa japońskiego przedstawionych w
poszczególnych odsłonach serii
- Analiza strony językowej - dialogi i monologi jako sposób wyrażania siebie w
społeczeństwie
- Analiza psychologiczna i emotywna zachowań bohaterów w kontekście
społecznym

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

Formy zaliczenia
zaliczenie ustne, zaliczenie na
ocenę, projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność, aktywność podczas zajęć, wykonywanie
zadań domowych. Wykonanie projektu zaliczeniowego
(analiza wybranego problemu przedstawionego w NGE).

Wymagania wstępne i dodatkowe
znajomość języka japońskiego na poziomie średniozaawansowanym

Sylabusy
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Od energetyki i demograﬁi po wyzwania militarne państw azjatyckich
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Japonią

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNJS.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.

SNJ_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.

SNJ_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.

SNJ_K1_U06

esej

U2

Student potraﬁ analizować i diagnozować stany
państw oraz możliwości ich rozwoju gospodarczego
i budować ich prognozy rozwojowe.

SNJ_K1_U06

esej

SNJ_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:
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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Political Analysis and Forecasting in Asian Context
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Japonią

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNJS.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

SNJ_K1_W03,
SNJ_K1_W06

projekt

W2

Rozumienie osądu i decydowania politycznego

SNJ_K1_W06

projekt

SNJ_K1_U02,
SNJ_K1_U03, SNJ_K1_U06

wyniki badań

SNJ_K1_K03, SNJ_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:
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 energetyczna i ekologiczna Chin
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Japonią

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNJS.13F0.5cd42cfab8133.22

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 przedstawienie głównych kierunków polityki energetycznej Chin.

C2

Analiza polityki klimatyczno-środowiskowej Chin w zakresie planowania, implementacji i oceny działań.

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 i zna podstawową
terminologię z zakresu polityki i gospodarki, oraz
potraﬁ określić jej miejsce w obrębie nauk
społecznych.

SNJ_K1_W01,
SNJ_K1_W02

zaliczenie pisemne,
prezentacja

W2

Potraﬁ deﬁniować główne pojęcia dotyczące polityki
energetycznej i ekologicznej Chin w wymiarach.

SNJ_K1_W01,
SNJ_K1_W03,
SNJ_K1_W04

zaliczenie pisemne,
prezentacja

W3

Ma pogłębioną wiedzą dotyczącą metod i technik
badawczych oraz narzędzi stosowanych w obszarze
bezpieczeństwa, głównie bezpieczeństwa
energetycznego i ekologicznego.

SNJ_K1_W02,
SNJ_K1_W03,
SNJ_K1_W04

zaliczenie pisemne,
prezentacja

SNJ_K1_U01, SNJ_K1_U06

zaliczenie pisemne,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Posiada umiejętność analizowania i prognozowania
założeń związanych z prowadzeniem polityki
energetycznej i ekologicznej przez Chiny.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Potraﬁ myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
spełniając rolę moderatora lub konsultanta w dyskusji
dotyczącej polityki energetycznej i ekologicznej.

SNJ_K1_K01, SNJ_K1_K05

zaliczenie pisemne,
prezentacja

K2

Potraﬁ przygotować projekt związany z problematyką
polityki energetycznej i ekologicznej.

SNJ_K1_K04, SNJ_K1_K05

zaliczenie pisemne,
prezentacja

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

30

przygotowanie do egzaminu

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.

Polityka a bezpieczeństwo państwa – istota i typologie, środki, metody polityki
bezpieczeństwa państwa

W1, W2, W3, U1, K1, K2

Sylabusy
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2.

Polityka energetyczna a bezpieczeństwo energetyczne – deﬁnicje, zagrożenia i
wyzwania
Polityka ekologiczna a bezpieczeństwo ekologiczne– deﬁnicje, systemy
zarządzania środowiskowego, zmiany klimatyczne a bezpieczeństwo narodowe

W1, W2, W3, U1, K1, K2

3.

Zasada zrównoważonego rozwoju w świetle polityki energetycznej i ekologicznej
państwa

W1, W2, W3, U1, K1, K2

4.

Polityka energetyczna Chin
Ramy instytucjonalno-prawne
Podmioty polityki energetycznej

W1, W2, W3, U1, K1, K2

5.

Zewnętrzny wymiar polityki energetycznej Chin, cele i środki dyplomacji
energetycznej
Bezpieczeństwo dostaw energii

W1, W2, W3, U1, K1, K2

6.

Baza surowców energetycznych
Struktura energetyczna w Chinach
Efektywność energetyczna
Projekty badawcze, rozwojowe i pokazowe

W1, W2, W3, U1, K1, K2

7.

Sektor węglowy

W1, W2, W3, U1, K1, K2

8.

Sektor naftowy
Sektor gazowy
Sektor jądrowy

W1, W2, W3, U1, K1, K2

9.

Odnawialne źródła energii

W1, W2, W3, U1, K1, K2

10.

Zależność importowa i ochrona tras przesyłu energii
Międzynarodowa współpraca w sferze energii

W1, W2, W3, U1, K1, K2

11.

Ochrona środowiska
Podstawy prawne
Zasoby przyrody a rozwój gospodarczy
Zrównoważone zarządzanie gospodarką leśną

W1, W2, W3, U1, K1, K2

Zanieczyszczenia powietrza, gleb, wód
12.

W1, W2, W3, U1, K1, K2
Społeczne i ekonomiczne koszty zanieczyszczeń środowiskowych

13.

14.

Działania na rzecz ochrony środowiska
Edukacja ekologiczna
Gospodarka odpadami
Ramy polityki energetyczno-klimatycznej w średniej i
długookresowejperspektywie

W1, W2, W3, U1, K1, K2

W1, W2, W3, U1, K1, K2

Zobowiązanie Chin do osiągnięcia neutralności węglowej w 2060 r.
Współpraca międzynarodowa Chin w zakresie środowiska
15.

Chiny wobec międzynarodowego reżimu zmianklimatu

W1, W2, W3, U1, K1, K2

Zielony Jedwabny Szlak

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, analiza przypadków

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z
zaliczenie pisemne, prezentacja egzaminu końcowego oraz przygotowanie prezentacji w
trakcie zajęć.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak wymagań wstępnych.

Sylabusy
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Polityka i politycy w Japonii
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Japonią

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNJS.13F0.5cd42d1dc8818.22

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

Uzyskanie wiedzy na temat systemu politycznego Japonii

C2

Nabycie umiejętności w zakresie identyﬁkowania poszczególnych stopni kampanii wybroczej

C3

Uzyskanie wiedzy na temat wpływu prywatnych relacji na kariery poszczególnych polityków

C4

Uzyskanie podstawowej wiedzy na temat polityki bezpieczeństwa, polityki gospodarczej i polityki pamięci

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 systemu
politycznego Japonii

SNJ_K1_W01,
SNJ_K1_W02

esej, prezentacja

W2

Student ma podstawową wiedzę na temat klanów
politycznych Japonii

SNJ_K1_W02,
SNJ_K1_W03

esej, prezentacja

W3

Student posiada wiedzę na temat systemu
bezpieczeństwa Japonii

SNJ_K1_W02,
SNJ_K1_W06

esej

W4

Student rozumie rolę rodzimych korporacji w systemie
politycznym Japonii

SNJ_K1_W01,
SNJ_K1_W04

esej

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ analizować wybrane fragmenty ustaw
dla celów analizy polityki wewnętrznej Japonii

SNJ_K1_U02

esej

U2

Student potraﬁ interpretować zjawiska polityczne
w Japonii

SNJ_K1_U01, SNJ_K1_U02

esej, prezentacja

U3

Student potraﬁ wykazać zależności między polityką
zagraniczną a polityką wewnętrzną państwa

SNJ_K1_U02,
SNJ_K1_U03, SNJ_K1_U05

esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do interpretacji zachowań
politycznych z uwzględnieniem specyﬁki japońskiej
polityki

SNJ_K1_K02, SNJ_K1_K03,
SNJ_K1_K04

esej, prezentacja

K2

Student rozumie potrzebę posiadania podstawowej
wiedzy w zakresie japońskiej polityki dla celów
pogłębiania wiedzy w dziedzinie nauk społecznych

SNJ_K1_K01

esej, prezentacja

K3

Student jest gotów do konsultacji w dziedzinie
bezpieczeństwa i współpracy gospodarczej pomiędzy
Japonią a pozostałymi krajami regionu

SNJ_K1_K02, SNJ_K1_K03,
SNJ_K1_K04

esej, prezentacja

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

15

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie pracy semestralnej

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.

System polityczny Japonii - wprowadzenie

W1, K2

2.

Konstytucja Japonii jako wyznacznik parlamentarnego systemu rządów

W1, U1, K1

3.

Kampania wyborcza i system wyborczy

W1, W4, U2, K2

4.

Elity polityczne i system protekcji

W2, W4, U2, K1

5.

Japońscy premierzy i ich rola w systemie politycznym państwa

W1, W2, U1, K2

6.

Polityka gospodarcza po II wojnie światowej

W1, W4, U2, K1, K3

7.

Polityka bezpieczeństwa w XXI wieku

W1, W3, U1, U3, K2, K3

8.

Polityka pamięci po 1945 roku

W1, U2, U3, K2, K3

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

Sylabusy

Formy zaliczenia
esej, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Dozwolone nieobecności: 2, złożenie eseju na ostatnich zajęciach,
prezentacja multimedialna na zadany przez nauczyciela temat
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Polityka i społeczeństwo Tajlandii, Laosu, Kambodży
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Japonią

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNJS.13F0.603e3ca313487.22

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

Wykształcenie u studentów wyspecjalizowanej wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie zintegrowanej
problematyki współczesnego zglobalizowanego świata. Kurs umożliwiają zdobycie poszerzonej wiedzy odnoszącej
się do zagadnień kulturowych, politycznych i gospodarczych państw TKLiB

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 różnego rodzaju strukturach
i instytucjach społecznych w Azji

SNJ_K1_W06

zaliczenie na ocenę
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Umiejętności – Student potraﬁ:
Posiada umiejętność rozpoznania i wykorzystania
wiedzy teoretycznej do samodzielnej i krytycznej
analizy rzeczywistości

U1

SNJ_K1_U05

zaliczenie na ocenę

SNJ_K1_K01

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
Potraﬁ prognozować procesy społeczne
z uwzględnieniem zjawisk politycznych,
ekonomicznych i demograﬁcznych wpływających
na doświadczenia człowieka w dobie globalizacji

K1

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

analiza źródeł historycznych

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.

Wykształcenie u studentów wyspecjalizowanej wiedzy, umiejętności i kompetencji
w zakresie zintegrowanej problematyki współczesnego zglobalizowanego świata.
Kurs umożliwiają zdobycie poszerzonej wiedzy odnoszącej się do zagadnień
kulturowych, politycznych i gospodarczych Birmy, Tajlandii, Kambodży i Laosu

W1, U1, K1

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

konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Obowiązkowa obecność na egzaminie w terminie ustalonym; wyjątki
uwzględniane według przepisów ogólnych Regulaminu Studiów UJ.
zaliczenie na ocenę
Egzamin pisemny, zawierający pytania zamknięte i otwarte; do zaliczenia
konieczne ponad 50% możliwych do uzyskania punktów

Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawowa znajomość historii

Sylabusy
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Polityka regionalna Chin
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Japonią

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNJS.13F0.603e4742cedee.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 modelu polityki rozwoju regionalnego Chińskiej Republiki Ludowej.

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 wyzwania i rozwiązania
systemowe w zakresie polityki rozwoju regionalnego
Chin

SNJ_K1_W02

zaliczenie pisemne
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Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ identyﬁkować problemy i rozwiązania
systemowe polityki regionalnej Chin

SNJ_K1_U01

zaliczenie pisemne

SNJ_K1_K01

zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do rozwijania swoich kompetencji
w odniesieniu do znajomości problemów, celów,
instrumentów, efektów polityki regionalnej Chin

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

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
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Treści programowe obejmują zagadnienie związane z kluczowymi problemami
rozwojowymi Chin w perspektywie regionalnej. Tematyka skupia się na
przyczynach regionalnego zróżnicowania rozwojowego (dysproporcji
rozwojowych), podstawowych wyzwaniach polityki regionalnej, teoriacg rozwoju
regionalnego, czynnikach rozwoju regionalnego. W ramach przedmiotu omawia
się wybrane rozwiązania systemowe w zakresie polityki rozwoju regionalnego oraz
wpływ systemu politycznego, modelu rozwoju społeczno-gospodarczego Chin na
kształt celów, instrumentów, efektów polityki regionalnej. W ramach przedmiotu
poświęca się uwagę: planowaniu rozwojowemu, implementacji strategii
krajowych, makroregionalnych i regionalnych, procesom adaptacji, a także
zagadnieniom eliminowania luki implementacyjnej polityki regionalnej.

W1, U1, K1

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

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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Polityka regionalna: wybrane modele państw azjatyckich w świetle
doświadczeń europejskich
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Japonią

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNJS.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

SNJ_K1_W01,
SNJ_K1_W02

zaliczenie pisemne

SNJ_K1_U03

zaliczenie pisemne

SNJ_K1_K03

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

Sylabusy
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mózgów, metoda projektów, analiza tekstów
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
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Polityka społeczna w powojennej Japonii
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Japonią

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNJS.13F0.6040e90dd607a.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 najważniejszymi deﬁnicjami polityki społecznej oraz ze zmianami w rozumienia tego
pojęcia na przestrzeni lat.

C2

Zapoznanie studentów z historią narodzi polityki społecznej w Japonii sprzed 1945 roku.

C3

Zapoznanie studentów z najważniejszymi wyzwaniami współczesnego społeczeństw japońskiego.

C4

Zapoznanie studentów z ramami funkcjonowania polityki społecznej we współczesnej Japonii.

C5

Zapoznanie studentów z najważniejszymi aspektami współczesnej polityki społecznej w Japonii.

C6

Zaznajomienie studentów z wyzwaniami stojącymi przed japońską polityką społeczną w najbliższej przyszłości.

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 deﬁnicje polityki
społecznej, ze szczególnym podkreśleniem jej
praktycznego wymiaru.

SNJ_K1_W01,
SNJ_K1_W05

zaliczenie pisemne

W2

Student zna i rozumie procesy, które doprowadziły
do powstania polityki społecznej w Japonii w latach 20.
XX wieku, jak również jej znaczenie w przedwojennej
Japonii.

SNJ_K1_W01,
SNJ_K1_W05

zaliczenie pisemne

W3

Student zna i rozumie najważniejsze aspekty
współczesnej polityki społecznej w Japonii.

SNJ_K1_W01,
SNJ_K1_W03,
SNJ_K1_W05,
SNJ_K1_W06

zaliczenie pisemne

W4

Student zna i rozumie najważniejsze wyzwaniami
stojącymi przed japońską polityką społeczną
w najbliższej przyszłości.

SNJ_K1_W01,
SNJ_K1_W04,
SNJ_K1_W05,
SNJ_K1_W06

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Posiada umiejętność rozumienia, analizowania
i interpretowania konkretnych zjawisk związanych
z japońską polityką społeczną.

SNJ_K1_U01, SNJ_K1_U02

zaliczenie pisemne

U2

Potraﬁ rozpoznać i wykorzystać wiedzę teoretyczną
do samodzielnej i krytycznej analizy procesów
związanych z japońską polityką społeczną.

SNJ_K1_U01, SNJ_K1_U02

zaliczenie pisemne

SNJ_K1_K02, SNJ_K1_K03

zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student potraﬁ pracować w zespole w celu
analizowania wybranych zjawisk związanych polityką
społeczną we współczesnej Japonii.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

analiza badań i sprawozdań

30

przygotowanie do zajęć

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

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Najważniejsze współczesne deﬁnicje polityki społecznej.

W1, U1

2.

Początki polityki społecznej w Japonii – okres Meiji, Taishō, Shōwa.

W2, U1

3.

Kluczowe tredny w przemianach społecznych w powojennej Japonii po 1945 roku.

W3, W4, U1, U2

4.

Ramy funkcjonowania polityki społecznej po 1945 roku.

W3, U1, U2, K1

5.

Głowne trendy polityki społecznej w pierwszych dekadach od zakończenia wojny.

W3, U1, U2, K1

6.

Kluczowe wyzwania stojące wynikajace z przemianch społecznychw w Japanii na
początku XXI wieku: min. wyzwania demograﬁczne, rosnące nierówności
społeczne.

W3, U1, U2, K1

7.

Najważniejsze trendy współczesnej polityki społecznej w Japonii.

W3, U1, U2, K1

8.

Rola państwa we współczesnej japońskiej polityce społecznej.

W3, U1, U2, K1

9.

Wyzwania stojące przed japońską polityką społeczną w najbliższej przeszłości.

W4, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
dyskusja, wykład konwersatoryjny, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne

Warunki zaliczenia przedmiotu
Przygotowanie pracy zaliczeniowej.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Ukończenie kursu "Historia polityczno-społeczna Japonii".

Sylabusy
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Polityka społeczna w Republice Korei
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Japonią

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNJS.13F0.6040cd16439fb.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

Kurs ma na celu przybliżenie kwestii polityki społecznej w Republice Korei ze szczególnym uwzględnieniem roli
państwa na tle przemian społeczno-gospodarczych kraju.

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 rolę polityki społecznej dla
dobrostanu społecznego południowokoreańskiego,
także w ujęciu komparatystycznym.

SNJ_K1_W06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę
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Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ prześledzić krytycznie rozwój polityki
w rożnych obszarach na tle przemian społecznoekonomiczno-politycznych Republiki Korei.

SNJ_K1_U05

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

SNJ_K1_K01, SNJ_K1_K02

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów do brania udziału w wydarzeniach
na temat polityki społecznej odnosząc się
do uwarunkowań kulturowych i politycznych Republiki
Korei.

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

45

analiza i przygotowanie danych

10

przygotowanie do testu zaliczeniowego

15

uczestnictwo w egzaminie

1

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
111

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 społeczna: analaza deﬁnicji

W1, U1, K1

2.

Demograﬁa Republiki Korei: poliyka ludnościowa, rodzinna; prawa kobiet

W1, U1, K1

3.

Polityka edukacyjna Republiki Korei

W1, U1, K1

4.

Poltyka ochrony zdrowia

W1, U1, K1

5.

Polityka migracyjna

W1, U1, K1

6.

Polityka zatrudnienia w Republice Korei

W1, U1, K1

7.

Polityka zabezpieczenia społecznego

W1, U1, K1

8.

Ochrona środowiska w Republice Korei

W1, U1, K1

9.

Polityka kulturalna

W1, U1, K1

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

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie pisemne, zaliczenie na ocenę

Oceniania jest aktywność na zajęciach oraz końcowy
pisemny test zaliczeniowy.
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Polityka zagraniczna Korei Południowej i Północnej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Japonią

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNJS.13F0.5cdd60fb6e992.22

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

Zdobycie wiedzy na temat polityki zagranicznej Republiki Korei i KRLD z uwzględnieniem jej uwarunkowań, celów,
środków i metod oraz głównych kierunków. Nabycie podstawowych umiejętności dotyczących analizy polityki
zagranicznej Korei Południowej i Korei Północnej w odniesieniu do bieżących 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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W1

Posiada wiedzę na temat polityki zagranicznej
Republiki Korei wobec państw Azji PółnocnoWschodniej i wybranych państw spoza regionu.
Nabywa wiedzę na temat nt. polityki zagranicznej
Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej
z uwzględnieniem jej uwarunkowań, celów, środków
i metod oraz głównych kierunków. Nabycie
podstawowych umiejętności dotyczących analizy
polityki zagranicznej KRLD w odniesieniu do bieżących
wydarzeń. Posiada wiedzę na temat regionalnego
środowiska bezpieczeństwa i pozycji Koreańskiej
Republiki Ludowo-Demokratycznej w regionie

SNJ_K1_W05

zaliczenie na ocenę

SNJ_K1_U01, SNJ_K1_U02

zaliczenie na ocenę

SNJ_K1_K01

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

: Potraﬁ analizować stosunki międzynarodowe w Azji
Północno-Wschodniej z uwzględnieniem interesów
i pozycji Koreańskiej Republiki LudowoDemokratycznej oraz Republiki Korei. Potraﬁ
rozpoznać na poziomie podstawowym uwarunkowania
i wyzwania polityki zagranicznej Koreańskiej Republiki
Ludowo-Demokratycznej oraz Republiki Korei i tworzyć
proste prognozy.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

samodzielnie na poziomie podstawowym opracować
wyniki prowadzonych analiz na temat polityki
zagranicznej Koreańskiej Republiki LudowoDemokratycznej i Republiki Korei oraz przedstawić je.

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

Przygotowanie prac pisemnych

30

przygotowanie do zajęć

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

1. Wprowadzenie do analizy polityki zagranicznej państwa.
• Uwarunkowania, cele, środki i metody oraz proces decyzyjny w polityce zagranicznej państwa.
2. Azja Północno-Wschodnia jako region w stosunkach międzynarodowych. Kluczowe miejsce Półwyspu
Koreańskiego w regionie.
• Problemy deﬁnicyjne. Regiony Azji. Pojęcie Azji Północno-Wschodniej. Propozycje deﬁniowania Azji PółnocnoWschodniej. Specyﬁka Azji Północno-Wschodniej w kontekście bezpieczeństwa. Kluczowe miejsce Półwyspu
Koreańskiego w Azji Północno-Wschodniej.
3. Polityka USA i Chin wobec Azji Północno-Wschodniej w perspektywie historycznej.
• Wpływ czynnika geograﬁcznego i kultury strategicznej na zaangażowanie USA i Chin w regionie. Polityka
USA i Chin wobec Azji Północno-Wschodniej w XX wieku, zwłaszcza do końca II wojny światowej, w trakcie
zimnej wojny i w latach 90. XX w.
4. Miejsce Półwyspu Koreańskiego w amerykańskiej i chińskiej strategii globalnej i regionalnej w XXI w.
• Globalny kontekst amerykańskiej strategii za czasów administracji George’a W. Busha, Baracka Obamy i
Donalda Trumpa.
• Amerykańskie interesy strategiczne w regionie za czasów administracji George’a W. Busha i Baracka Obamy
i Donalda Trumpa.
• Ogólne ramy chińskiej polityki zagranicznej w XXI w.: rządy Hu Jintao i Xi Jinpinga.
• Ewolucja strategii regionalnej ChRL w XXI w.: rządy Hu Jintao i Xi Jinpinga.
5. Wybrane współczesne środki i metody oddziaływania USA i Chin na bezpieczeństwo na Półwyspie
Koreańskim.
• Polityczne, ekonomiczne, wojskowe, kulturowo-ideologiczne
6. Czynniki kształtujące politykę zagraniczną obu państw koreańskich
• Północ - kontekst sytuacji międzynarodowej/w regionie. Potencjał kraju. Specyﬁka ustrojowa.
• Południe - między potrzebą sojuszu a chęcią autonomii. Zaściankowość versus otwarcie na świat. Kontekst
sytuacji międzynarodowej/w regionie. Potencjał kraju. Demokratyzacja. Orientacja ideologiczna przywódców.
7. Polityka zagraniczna Korei Północnej za rządów Kim Il-sŏnga
• Granie na podziałach w relacjach ZSRR-ChRL.
8. Polityka zagraniczna Korei Południowej za rządów autorytarnych
• Rhee Syngman (Yi Sŭng-man): zależność od sojuszu z USA
• Park Chung-hee (Pak Dzung-hyi): między ścisłą współpracą z USA a dążeniami do autonomii. Normalizacja
stosunków z Japonią. Odprężenie międzykoreańskie. Zalążki Nordpolitik. Ambicje nuklearne.
• Chun Doo-hwan (Czhŏ Du-hwan): potwierdzenie sojuszu z USA, rozwój Nordpolitik
• Roh Tae-woo (No Thae-wu): Nordpolitik u progu demokratyzacji. Założenia, cele Nordpolitik. Normalizacja
stosunków z ZSRR, ChRL, rozwój stosunków z Japonią, zbliżenie międzykoreańskie, wpływ na stosunki z USA.
9. Polityka zagraniczna Korei Północnej za rządów Kim Dzong Ila
• Dialog nuklearny z USA. Rosnąca zależność od Chin. Dialog międzykoreański. Stosunki z Japonią. Rozmowy
sześciostronne.
U1, K1
10. Polityka zagraniczna Korei Południowej za rządów demokratycznych
• Demokratyczna transformacja i jej wpływ na politykę zagraniczną
• Kim Young-sam (Kim Jung-sam): napięcia w sojuszu z USA wokół polityki wobec KRLD
• Kim Dae-jung (Kim Dae-dzung): pod znakiem „słonecznej polityki”. Stosunki międzykoreańskie a stosunki z
USA. Relacje z Japonią i Chinami.
• Roh Moo-hyun (No Mu-hyŏn): polityka poszukiwania równowagi. Pokój i dobrobyt. Ambicje regionalne
(bezpieczeństwo w Azji Północno-Wschodniej). Promocja multilateralizmu. Stosunki międzykoreańskie.
Problemy w relacjach z USA.
• Lee Myung-bak (Yi Myŏng-bak): „Globalna Korea”. Wzmocnienie sojuszu z USA. Stosunki w regionie: Japonia,
Chiny, Rosja. Odwrót w polityce wobec Korei Północnej.
• Park Geun-hye (Pak Gŭn-hie): Próby przezwyciężenia azjatyckiego paradoksu. Trustpolitik w stosunkach z
Koreą Północną. Pomysły wielostronnej współpracy w regionie. Zbliżenie z Chinami, poprawa w stosunkach z
Japonią.
• Moon Jae-in (Mun Dzae-in): Prymat stosunków międzykoreańskich w warunkach narastającej rywalizacji
USA-ChRL. Nowa Polityka Północna i Nowa Polityka Południowa.
11. Polityka zagraniczna Korei Północnej za rządów Kim Dzŏng-ŭna
• Napięcia w stosunkach z Chinami. Przyspieszenie rozwoju programu nuklearnego i rakietowego.
Sinusoidalne relacje międzykoreańskie.
12. Główne kierunki polityki zagranicznej Korei Północnej
• Stan obecny, szanse, problemy, wyzwania w stosunkach z USA, Chinami, Japonią, Rosją, Koreą Południową.
Stosunki z państwami spoza regionu (Azja Południowo-Wschodnia, Afryka, Europa).
13. Znaczenie broni nuklearnej w polityce zagranicznej Korei Północnej
14. Główne kierunki polityki zagranicznej Korei Południowej
• Stan obecny, szanse, problemy, wyzwania w stosunkach z USA, Chinami, Japonią, Rosją, Koreą Północną.
15. Korea Południowa jako tzw. middle power
• Aktywność Korei Południowej na arenie międzynawowej na poziomie ponadregionalnym i globalnym.
Gospodarczy wymiar polityki zagranicznej Korei Południowej. Stosunki z UE i państwami europejskimi.
16. USA i Chiny wobec głównych wyzwań bezpieczeństwa na Półwyspie Koreańskim: programu nuklearnego
KRLD i ew. zjednoczenia Korei.
• USA wobec programu nuklearnego KRLD za czasów administracji Billa Clintona, George’a W. Busha, Baracka
Obamy i Donalda Trumpa
• Chiny wobec programu nuklearnego KRLD za rządów Jiang Zemina, Hu Jintao i Xi Jinpinga
• USA i Chiny wobec perspektyw zjednoczenia Korei: ewolucja stanowiska, bilans korzyści i kosztów podziału
oraz ewentualnego zjednoczenia Korei, dylematy i oczekiwania wobec zjednoczenia Korei
17. Dylematy polityki USA i Chin wobec Półwyspu Koreańskiego.
• Wewnątrzamerykańska i wewnątrzchińska debata na temat polityki wobec Półwyspu Koreańskiego
18. Perspektywy polityki Chin i USA wobec głównych wyzwań bezpieczeństwa na Półwyspie Koreańskim.
19. Wpływ sytuacji na Półwyspie Koreańskim na bezpieczeństwo regionalne i stosunki amerykańsko-chińskie.

2.

Zdobycie wiedzy na temat polityki zagranicznej Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej i Republiki
Korei z uwzględnieniem ich uwarunkowań, celów, środków i metod oraz głównych kierunków. Nabycie
podstawowych umiejętności dotyczących analizy polityki zagranicznej KRLD i Rep. Korei w odniesieniu do
bieżących wydarzeń.

Sylabusy

W1, U1, K1
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, dyskusja, analiza przypadków, wykład konwersatoryjny
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
tekst analityczny

Wymagania wstępne i dodatkowe
podstawowa wiedza nt. Półwyspu Koreańskiego i regionu Azji Północno-Wschodniej
obowiązkowa obecność na zajęciach

Sylabusy
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Polityki publiczne w kontekście kultury politycznej Dalekiego Wschodu
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Japonią

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNJS.13F0.1559293556.22

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

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 analiz polityk
publicznych wybranych krajów Dalekiego Wschodu

SNJ_K1_W01

zaliczenie pisemne

SNJ_K1_U01

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

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

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Sylabusy
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K1

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

SNJ_K1_K01

zaliczenie pisemne

K2

Ma świadomość ma świadomość wpływu polityk
publicznych na życie społeczno-gospodarczokulturowe państw Dalekiego Wschodu

SNJ_K1_K01

zaliczenie pisemne

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

60

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.

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

W1, U1, K1, K2

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

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie pisemne zdobycie co najmniej 50% punktów testu zaliczeniowego

291 / 494

Polski orientalizm - wtórność czy oryginalność
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Japonią

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNJS.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

SNJ_K1_W03,
SNJ_K1_W06

zaliczenie pisemne, esej,
prezentacja

SNJ_K1_U02, SNJ_K1_U05

zaliczenie pisemne, esej,
prezentacja

SNJ_K1_K01, SNJ_K1_K02

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:
metody e-learningowe, analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, wykład
konwencjonalny, analiza tekstów
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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Porównywanie i kontrastowanie tekstów polskich i koreańskich przy
wykorzystaniu technik komputerowych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Japonią

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNJS.13F0.62035ed75452d.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

Przedmiot zapoznaje studentów z podstawami językoznawstwa kontrastywnego, a w szczególności z teorią
i praktyką analizy kontrastywnej oraz wielojęzycznego korpusu językowego.

C2

Przedmiot przekazuje studentom wiedzę z zakresu jak wykorzystać analizę kontrastywną i wielojęzyczny korpus
językowy do porównywania i kontrastowania tekstów przy wykorzystaniu technik komputerowych.

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 językoznawstwa
kontrastywnego.

SNJ_K1_W01,
SNJ_K1_W05

projekt

W2

Student zna i rozumie teorię i praktykę analizy
kontrastywnej i wielojęzycznego korpusu językowego.

SNJ_K1_W05

projekt

U1

Student potraﬁ korzystać z korpusu językowego w celu
SNJ_K1_U05
analizy kontrastywnej wielojęzycznych tekstów.

projekt

U2

Student potraﬁ wykorzystać techniki komputerowe
w celu porównywania i kontrastowania
wielojęzycznych tekstów.

SNJ_K1_U05

projekt

K1

Student jest gotów do korzystania z analizy
kontrastywnej i wielojęzycznych korpusów językowych
w celu prowadzenia dalszych badań nad językami
polskim i koreańskim.

SNJ_K1_K01

projekt

K2

Student jest gotów do sprawnego korzystania
z technik komputerowych w celu efektywnego
przetwarzania wielojęzycznych tekstów.

SNJ_K1_K01

projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie projektu

30

przygotowanie do zajęć

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1. Językoznawstwo kontrastywne.
2. Analiza kontrastywna.
3. Wielojęzyczny korpus językowy.
1.

W1, W2, U1, U2, K1, K2
4. Teoria porównywania i kontrastowania tekstów polskich i koreańskich przy
wykorzystaniu technik komputerowych.
5. Praktyka porównywania i kontrastowania tekstów polskich i koreańskich przy
wykorzystaniu technik komputerowych.

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

Formy zaliczenia
projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkami zaliczenia przedmiotu są obecność na zajęciach oraz
przygotowanie projektu (indywidualnie lub grupowo w zależności od liczby
studentów).

Wymagania wstępne i dodatkowe
Wymagana jest znajomość języków angielskiego i koreańskiego pozwalająca na pracę z tekstem w danym języku oraz
porównywanie i kontrastowanie zdań w językach polskim, koreańskim i angielskim. Wymagana jest znajomość obsługi
komputera w stopniu pozwalającym na swobodną pracę z wielojęzycznymi plikami tekstowymi. Zalecana jest umiejętność
obsługi narzędzi, takich jak edytor tekstu i wiersz poleceń oraz podstawowa znajomość języka XML.

Sylabusy
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Potencjał turystyczny na Dalekim Wschodzie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Japonią

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNJS.13F0.5cc2edb95be23.22

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

Zapoznanie studentów z potencjałem turystycznym wybranych państw regionu.

C2

Przedstawienie społecznych, kulturowych, historycznych i przyrodniczych uwarunkowań rozwoju turystyki
w państwach Dalekiego Wschodu.

C3

Zapoznanie studentów z trendami w rozwoju turystyki.

C4

Przekazanie wiedzy z zakresu rozwoju szczególnych typów turystyki: m.in. medycznej, seksualnej,
pielgrzymkowej, hazardowej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy

298 / 494

Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Student ma podstawową wiedzę o azjatyckich
strukturach społecznych i instytucjach, ma wiedzę
na temat potencjału turystycznego oraz społecznych,
kulturowych, historycznych i przyrodniczych
uwarunkowań rozwoju turystyki w państwach
Dalekiego Wschodu

SNJ_K1_W02,
SNJ_K1_W03,
SNJ_K1_W05

zaliczenie pisemne

W2

Ma podstawową wiedzę o człowieku, jako podmiocie
konstytuującym struktury społeczne w Azji, o roli
człowieka jako podmiotu aktywnie kreującego zjawiska
turystyczne

SNJ_K1_W01,
SNJ_K1_W02,
SNJ_K1_W03,
SNJ_K1_W06

zaliczenie pisemne

W3

Ma świadomość kompleksowej natury dziedzictwa
kulturowego Azji, we wszystkich jego wytworach

SNJ_K1_W02,
SNJ_K1_W06

zaliczenie pisemne

U1

Posiada umiejętność rozumienia, analizowania
i interpretowania konkretnych zjawisk społecznych
właściwych dla danego regionu Azji, zjawisk
kulturowych, religijnych i społecznych pod kątem ich
wpływu na turystykę w regionie

SNJ_K1_U03

zaliczenie pisemne,
projekt

U2

Rozpoznaje wytwory kultury azjatyckiej i interpretuje
je szczególnie w oparciu o kluczowe systemy
normatywne konkretnych kultur, rozpoznaje wartości
rdzenne dziedzictwa kulturowego

SNJ_K1_U03

zaliczenie pisemne

SNJ_K1_K01, SNJ_K1_K02,
SNJ_K1_K04

projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Posiada podstawowy zakres kompetencji
komunikacyjnych w celu animowania procesów
rozumienia, dialogu, współpracy i wymiany
międzykulturowej między społeczeństwami Wschodu
i Zachodu

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

uczestnictwo w egzaminie

2

przygotowanie do egzaminu

20

zbieranie informacji do zadanej pracy

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
102

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.

Socjologiczna analiza zjawiska turystyki

W1, W2, W3, U1, U2

2.

Charakterystyka typów turystów i form turystyki, zarówno wyjazdowej, jak i
przyjazdowej

W1, W2, W3, U1, U2, K1

3.

Specyﬁka turystyki w najbardziej rozwiniętych turystycznie państwach regionu

W1, W2, W3, U1, U2, K1

4.

Tradycyjne sposoby uprawiania turystyki (w tym ruch pielgrzymkowy) i najnowsze
trendy związane z globalizacją

W1, W2, W3, U1, U2

5.

Specyﬁczne typy turystyki: turystyka medyczna, SPA, turystyka hazardowa oraz
zjawisko „dark tourism”

W1, W2, W3, U1, U2

6.

Turystyka seksualna wraz z problemami pedoﬁlii

W1, W2, W3, U1, U2

7.

Sposoby i problemy funkcjonowania branży turystycznej w różnych państwach
regionu, postawy społeczności lokalnych wobec rozwoju ruchu turystycznego

W1, W2, W3, U1, U2

8.

Turystyka w Himalajach: Bhutan i Nepal jako przeciwne modele rozwoju
potencjału turystycznego

W1, W2, W3, U1, U2, K1

9.

Kulturowo uwarunkowane sposoby promocji turystyki w różnych regionach

U1, U2, K1

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

konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Test końcowy w formie pisemnej (test z pytaniami zamkniętymi i
otwartymi). Przygotowanie prezentacji multimedialnej i folderu
zaliczenie pisemne, projekt
reklamującego wybraną atrakcję turystyczną regionu lub
skonstruowanie planu wycieczki.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność obowiązkowa

Sylabusy
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Półwysep Koreański w stosunkach międzynarodowych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Japonią

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNJS.13F0.603e3cfa3e340.22

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

Wykształcenie u studentów wyspecjalizowanej wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie zintegrowanej
problematyki współczesnego zglobalizowanego świata. Kurs umożliwiają zdobycie poszerzonej wiedzy odnoszącej
się do zagadnień kulturowych, politycznych i gospodarczych Korei

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 różnego rodzaju strukturach
i instytucjach społecznych w Azji

SNJ_K1_W06

zaliczenie na ocenę
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Umiejętności – Student potraﬁ:
Posiada umiejętność rozpoznania i wykorzystania
wiedzy teoretycznej do samodzielnej i krytycznej
analizy rzeczywistości

U1

SNJ_K1_U05

zaliczenie na ocenę

SNJ_K1_K01

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
Posiada umiejętność rozpoznania i wykorzystania
wiedzy teoretycznej do samodzielnej i krytycznej
analizy rzeczywistości

K1

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

analiza źródeł historycznych

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.

Kurs ma ukazać szerokie tło historyczne, kulturowe i społeczne historii Korei, ze
szczególnym uwzględnieniem historii politycznej i jej wpływu na dzisiejszą
sytuację Korei w Azji-Pacyﬁk.

W1, U1, K1

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

konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Obowiązkowa obecność na egzaminie w terminie ustalonym; wyjątki
uwzględniane według przepisów ogólnych Regulaminu Studiów UJ.
zaliczenie na ocenę
Egzamin pisemny, zawierający pytania zamknięte i otwarte; do zaliczenia
konieczne ponad 50% możliwych do uzyskania punktów.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawowa znajomość historii

Sylabusy
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Praca operacyjna w wywiadzie. Wywiady państw azjatyckich
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Japonią

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNJS.13F0.603e3d8e89c4d.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 zajęć jest przybliżenie studentom wywiadu i kontrwywiadu jako instytucji państwa, zapoznanie
z metodami ich pracy operacyjnej i analitycznej. Studenci uczestniczą w symulacji pracy analitycznej
i operacyjnej. Poznają struktury instytucji wywiadowczych ich państw zainteresowania naukowego.

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 struktury i zadania służb wywiadowczych jako
instytucji państwa.

SNJ_K1_W02,
SNJ_K1_W03,
SNJ_K1_W04,
SNJ_K1_W06

zaliczenie pisemne

W2

Rozumie rolę służb specjalnych w hierarchii instytucji
państwa.

SNJ_K1_W04

zaliczenie pisemne

W3

Zapoznaje się ze specyﬁką działalności operacyjnej
polskich i zagranicznych służb wywiadowczych
(państw azjatyckich).

SNJ_K1_W01,
SNJ_K1_W02,
SNJ_K1_W05

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Określić rolę i metody działania służb wywiadowczych.

SNJ_K1_U01,
SNJ_K1_U02,
SNJ_K1_U03, SNJ_K1_U06

zaliczenie pisemne

U2

Rozpoznawać objawy dezinformacji, stosowanych
przez służby wywiadowcze.

SNJ_K1_U02,
SNJ_K1_U04, SNJ_K1_U06

zaliczenie pisemne

U3

Zbierać i przetwarzać informacje pozostających
w zainteresowaniu służb specjalnych.

SNJ_K1_U03,
SNJ_K1_U04, SNJ_K1_U06

zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Określenia swojej przydatności pod względem wiedzy
i zainteresowań w możliwej przyszłej karierze
w ośrodkach analizy i zbierania informacji.

SNJ_K1_K01, SNJ_K1_K02,
SNJ_K1_K05

zaliczenie pisemne

K2

Podejmować decyzje o zbieraniu i używaniu informacji
szczególnego znaczenia w systemach bezpieczeństwa
państw.

SNJ_K1_K01, SNJ_K1_K04,
SNJ_K1_K05

zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

analiza i przygotowanie danych

30

przygotowanie do ćwiczeń

20

wykonanie ćwiczeń

40

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Co to jest wywiad i kontrwywiad? Co to jest praca operacyjna w wywiadzie?

W1, W2

2.

Zapoznanie z metodami pracy operacyjnej i analitycznej służb wywiadowczych.

W1, W2, W3

3.

Analiza instrukcji operacyjnych służb wywiadowczych.

W3

4.

Współczesny wywiad wojskowy w operacjach zbrojnych poza granicami kraju.

W2, W3, K1

5.

Zbieranie, analiza i przetwarzenie informacji przydatnych dla instytucji
państwowych i decydentów (symulacja).

U1, U2, U3, K1, K2

6.

Dezinformacja.

U1, U2, U3

7.

Wywiad w dyplomacji.

W2, U1, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
grywalizacja, gra dydaktyczna, dyskusja, wykład konwersatoryjny, metoda sytuacyjna, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne

Warunki zaliczenia przedmiotu
Notatka analityczna z udziału w symulacji
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Prawo i polityka ochrony środowiska naturalnego Unii Europejskiej
i w Chinach
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Japonią

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNJS.13F0.603e47791a3b3.22

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 podstawami chińskiego prawa ochrony środowiska oraz działaniami chińskich władz
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

Student zna i rozumie podstawowe instytucje
chińskiego prawa ochrony środowiska.

SNJ_K1_W06

esej, prezentacja

W2

Student zna i rozumie politykę Chin w zakresie
ochrony środowiska.

SNJ_K1_W06

esej, prezentacja

SNJ_K1_U01, SNJ_K1_U06

esej, prezentacja

SNJ_K1_K01, SNJ_K1_K05

esej, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ zidentyﬁkować działania w zakresie
ochrony środowiska w Chinach.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do porównania chińskich i unijnych
rozwiązań w zakresie ochrony środowiska.

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

analiza problemu

30

przygotowanie eseju

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.

Antecedencje unijnej polityki ekologicznej

2.

Polityka ochrony środowiska naturalnego Unii Europejskiej

3.

Zasady działania prawa ochrony środowiska Unii Europejskiej

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

4. Unijna ochrona środowiska naturalnego: między wytycznymi a wyważeniem
dóbr prawnych (publicznych)
1.

W1, W2, U1, K1
5. Problemy ochrony środowiska naturalnego a rozwój społeczno-gospodarczy w
kontekście międzynarodowym
6. Punkt wyjścia, czyli określenie stanu środowiska naturalnego w Chinach
(część I.)
7. Punkt wyjścia, czyli określenie stanu środowiska naturalnego w Chinach
(część II.)

Sylabusy
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8. Chińska polityka ochrony środowiska naturalnego w wymiarze
administracyjno-prawnym (część I.)
9. Chińska polityka ochrony środowiska naturalnego w wymiarze
administracyjno-prawnym (część II.)
10. Instrumentarium administracyjno-prawne a środowiskowe zagrożenia
dynamicznego rozwoju Chin
2.

11. Ochrona środowiska naturalnego w Chinach: w stronę nowoczesnej polityki
ekologicznej?

W1, W2, U1, K1

12. Koncepcja cywilizacji ekologicznej i zrównoważonego rozwoju w Chinach
13. Cywilizacja ekologiczna w „nowej erze” Xi Jinpinga
14. Standardy Unii Europejskiej a stanowisko Chin w ramach międzynarodowego
reżimu zmian klimatu

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

Formy zaliczenia
esej, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem uzyskania zaliczenia na ocenę jest przedstawienie w formie
(a) prezentacji lub (b) eseju zagadnienia, które pozostaje w
merytorycznym związku z problematyką tego kursu.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Problemy rozwojowe Afryki i Azji
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Japonią

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNJS.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.

SNJ_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.

SNJ_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.

SNJ_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.

SNJ_K1_U06

prezentacja, zaliczenie

SNJ_K1_K01, SNJ_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

310 / 494

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 nad Japonią

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNJS.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

SNJ_K1_W04

zaliczenie na ocenę
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W2

zasady protokołu dyplomatycznego w odniesieniu
do lokalnych uwarunkowań kulturowych w ujęciu
porównawczym

SNJ_K1_W06

zaliczenie na ocenę

SNJ_K1_U03, SNJ_K1_U06

zaliczenie na ocenę

Właściwej interpretacji zachowań w świecie dyplomacji
SNJ_K1_K04, SNJ_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 z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Test wyboru

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy

314 / 494

Prowadzenie działalności gospodarczej w państwach Dalekiego Wschodu
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Japonią

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNJS.13F0.6040f2b76cb5a.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 podstawowymi zasadami prowadzenia działalności gospodarczej w wybranych
państwach Dalekiego Wschodu.

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 podstawowe zasady
prowadzenia działalności gospodarczej w wybranych
państwach Dalekiego Wschodu.

SNJ_K1_W06

zaliczenie pisemne
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Umiejętności – Student potraﬁ:
Student potraﬁ wyszukać podstawowe informacje
dotyczące prowadzenia działalności w wybranych
państwach Dalekiego Wschodu.

U1

SNJ_K1_U01

zaliczenie pisemne

SNJ_K1_K01

zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
Student jest gotów do podjęcia aktywności
gospodarczej z perspektywy formalnoprawnej
w wybranych państwach Dalekiego Wschodu.

K1

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

analiza problemu

50

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.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe
1. Prowadzenie działalności gospodarczej w Chinach.
2. Prowadzenie działalności gospodarczej w Japonii.
3. Prowadzenie działalności gospodarczej w Koreii Południowej.

1.

W1, U1, K1
4. Prowadzenie działalności gospodarczej w Indiach.
5. Prowadzenie działalności gospodarczej w Indonezji.
6. Prowadzenie działalności gospodarczej na Filipinach.

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

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne

Warunki zaliczenia przedmiotu
zaliczenie pisemne
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Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Przekłady i analiza tekstów kultury i popkultury japońskiej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Japonią

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNJS.13F0.6038b04983ada.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

EK1: Student powinien posiadać wiedzę na temat takich dziedzin jak: charakterystyczne cechy japońskiej
popkultury, różnice pomiędzy standardowym językiem japońskim a tym stosowanym w tekstach popkultury,
problemy typowe dla tłumaczenia tekstów popkultury, metodologia tłumaczenia tekstów popkultury, w tym:
korzystanie z dostępnych źródeł językowych

C2

EK2: Student powinien potraﬁć zastosować nabyte podczas zajęć umiejętności tłumaczenia tekstów popkultury,
przygotować się pod względem merytorycznym i językowym do wykonania tłumaczenia konkretnych tekstów
oraz samodzielnie wykonać tłumaczenie tekstu.

C3

EK3: Student powinien umieć analizować i oceniać źródła informacji oraz danych językowych pod kątem walorów
edukacyjnych oraz przydatności w realizacji konkretnych celów językowych (tu: w tłumaczeniu tekstów kultury
i popkultury), porządkować oraz klasyﬁkować wykorzystywane w tłumaczeniu dane językowe.

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 znaczenie tekstów kultury
i popkultury japońskiej.

SNJ_K1_W03

projekt

SNJ_K1_U02, SNJ_K1_U04

projekt

SNJ_K1_K01

projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ analizować i tłumaczyć teksty kultury
i popkultury japońskiej.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do analizowania i tłumaczenia
tekstów kultury i popkultury japońskiej.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

60

przygotowanie projektu

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

319 / 494

Przedmiot ma na celu zaznajomienie studentów z metodami tłumaczenia tekstów
kultury i popkultury japońskiej. Japońska kultura, w tym popularna, jest obecnie
niezwykle popularna na świecie, w związku z czym również w Polsce rośnie
zapotrzebowanie na osoby potraﬁące odpowiednio przełożyć ten rodzaj publikacji.
Tego typu teksty charakteryzują się specyﬁcznym językiem i konstrukcją
fabularną, co odróżnia je od standardowych tekstów, z jakimi tłumacz języka
japońskiego spotyka się na co dzień.
Podczas trwania zajęć studenci dowiedzą się, jak powinien przebiegać proces
tłumaczenia tekstów kultury i popkultury oraz jak planować tłumaczenie pod
względem stylistyki i terminologii.
Przeprowadzone zostaną przykładowe tłumaczenia praktyczne takich wytworów
kultury jak:
- poezja
- proza
1.

W1, U1, K1

- piosenki
- ﬁlmy (w tym animowane)
- reklamy
- komiksy
- programy telewizyjne
- wywiady
- trailery

Każdy student będzie zobowiązany do wykonania projektu tłumaczeniowego
wybranego przez prowadzącego tekstu oraz do zaprezentowania go podczas
zajęć.

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

konwersatorium

Formy zaliczenia

projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
Formy oceny pracy studenta: •projekty i ćwiczenia praktyczne •ocenianie
ciągłe Czas oceny pracy studenta: •ocena aktywności podczas zajęć
•ocena ćwiczeń praktycznych wykonywanych podczas zajęć •egzaminy
semestralne – praktyczne; wykonanie ćwiczeń praktycznych w oparciu o
przerobiony materiał

Wymagania wstępne i dodatkowe
znajomość języka japońskiego na poziomie średniozaawansowanym

Sylabusy
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Przemiany społeczne a rozwój miast globalnych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Japonią

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNJS.13F0.5cc2edb977d32.22

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 analizę zagadnień związanych z problematyką
przemian we współczesnych miastach azjatyckich.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Studentka/student zna i rozumie relacje społeczne
i ich wpływ na zmiany we współczesnych miastach
azjatyckich

SNJ_K1_W06

zaliczenie pisemne
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W2

Studentka/student zna i rozumie procesy związane
z powstawaniem miast globalnych w kontekście Azji

SNJ_K1_W06

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Studentka/student potraﬁ zebrać, przeanalizować
i opisać materiał dotyczący uwarunkowań kulturowych
i społecznych w wybranych miastach Azji

SNJ_K1_U01

zaliczenie pisemne

U2

Studentka/student potraﬁ prognozować znaczenie
zjawisk społecznych i opisywać ich genezę oraz wpływ
na procesy powstawania miast globalnych w Azji

SNJ_K1_U01, SNJ_K1_U06

zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Studentka/student jest gotów do ciągłego rozwijania
swoich kompetencji w odniesieniu do znajomości
problemów współczesnych miast w Azji

SNJ_K1_K01, SNJ_K1_K05

zaliczenie pisemne

K2

Studentka/student jest gotów do uczestniczenia
w przygotowaniu projektów społecznych
uwzględniając aspekty ekonomiczne i polityczne
społeczeństw w wybranych miastach Azji w kontekście
globalnym

SNJ_K1_K01, SNJ_K1_K05

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.

Zmiana społeczna - deﬁnicja i przykłady

W1, K1

2.

Miasto globalne, megamiasto oraz miasto do życia (life seized city) - deﬁnicje,
podobieństwa i różnice

W1, W2, K1

3.

Globalizacja i Łączność (Connectography) a znaczenie położenia geograﬁcznego i
granic

W1, W2, U2

4.

Tożsamość miast globalnych w Azji (I): Hongkong

W1, W2, U1, U2

Sylabusy
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5.

Tożsamość miast globalnych w Azji (II): Singapur

W1, W2, U1, U2

6.

Seul - trzy etapy budowania miasta globalnego (urban foundation, growing city,
sustainable city)

W1, W2, U1, U2

7.

Tokio - rola kawiarni w procesie modernizacji i budowy nowoczesnej metropolii

W1, W2, U1, U2

8.

Współczesny Mumbaj - wyzwania infrastrukturalne

W1, W2, U1, U2

9.

Shenzhen - symbol reform i otwarcia Chin na świat

W1, W2, U1, U2

10.

Dubaj - globalna wioska

W1, W2, U1, U2

11.

Przyszłość globalnych miast w Azji - wyzwania

W1, W2, U1, U2, K1, K2

12.

Przykłady projektów tworzących przestrzeń i miasta do życia (life seized city) w
Azji

W1, W2, U1, U2, K1, K2

13.

Czy jest smart city i jak można je budować (na przykładzie miast Azji)

W1, W2, U1, U2, K1, K2

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

zaliczenie pisemne uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu, tj. 3,0 = 60% egzaminu
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Przemiany społeczne, kulturowe i polityczne na Tajwanie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Japonią

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNJS.13F0.1587041200.22

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 problemami opisu historii i dziedzictwa Tajwanu

C2

Zapoznanie studentów z podstawami życia religijneego na Tajwanie

C3

Ukazanie studentom środowiska miejskiego na Tajwanie jako otoczenia do życia

C4

Zapoznanie studentów z sytuacją mediów na Tajwanie, uświadomienie problemów sytuacji etnicznej i jej odbicia
w pokulturze

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 rozumie podstawową sytuację etniczną
i religijną na Tajwanie, zdaje sobie sprawę
ze złożoności tajwańskiej historii i jej współczesnego
postrzegania, rozumie inherentne sprzeczności
tajwańskiego nacjonalizmu i próby ich rozwiązania,
oraz ich manifestacje pop-kulturowe

SNJ_K1_W01,
SNJ_K1_W03,
SNJ_K1_W06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

SNJ_K1_U03, SNJ_K1_U05

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

SNJ_K1_K01, SNJ_K1_K02

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ przeanalizować twory pop-kultury
i kultury wysokiej, wskazać procesy społecznopolityczne jakie wpłynęły na ich kształt; potraﬁ
analizować zachowania ludzkie, także bardzo
powszednie, jako wytwory dziedzictwa historycznokulturowego; i przedstawić wnioski takiej analizy;

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów do nawiązania dialogu
międzykulturowego z przedstawicielami organizacji
i przedsiębiorstw tajwańskich, potraﬁ dostrzec
możliwe problemy i starać się je rozwiązać,
w szczególności przez doskonalenie własnych
umiejętności analizy sytuacji i wytworów kulturowych

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do egzaminu

20

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

20

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1. Szkic historii Tajwanu
2. Zagadnienia koncepcji dziedzictwa historycznego na Tajwanie
3. Miejskie środowisko życia na Tajwanie, w tym fenomen nocnych targów
1.

W1, U1, K1
4. Formy życia religijnego i formy organizacji religijnych na Tajwanie
5. Sytuacja mediów na Tajwanie i ich przemiany w okresie demokratycznym
6. Popkultura tajwańska (muzyka, ﬁlm) jako medium do poznania społeczeństwa
tajwańskiego

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 na ocenę

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. Napisanie
pisemnego zaliczenia na ocenę w postaci odpowiedzi na
pytania otwarte lub zamknięte.

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 Chin, Japonii i świata w stopniu
podstawowym

Sylabusy
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Realioznawstwo koreańskie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Japonią

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNJS.13F0.6038fea2d8787.22

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

Wypracowanie kompetencji umożliwiających samodzielne formułowanie sądów oraz twórczy udział w dyskusji
na temat tendencji rozwojowych różnych aspektów kultury duchowej oraz materialnej, a także współczesnych
realiów życia w Korei

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 wiedzę o tendencjach rozwojowych
kultury duchowej i materialnej Korei

SNJ_K1_W01,
SNJ_K1_W06

zaliczenie na ocenę,
prezentacja
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W2

Student/ka ma uporządkowaną wiedzę o powiązaniach
nauk oraz dyscyplin umożliwiających studia nad
problematyką

SNJ_K1_W01,
SNJ_K1_W06

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

W3

Student/ka zdobywa specjalistyczną wiedzę z zakresu
współczesnych realiów życia w Korei

SNJ_K1_W01,
SNJ_K1_W06

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

SNJ_K1_U02, SNJ_K1_U06

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

SNJ_K1_K01, SNJ_K1_K05

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student/ka potraﬁ rozpoznawać oraz wykorzystywać
wiedzę teoretycznej do samodzielnej i krytycznej
analizy zjawisk zachodzących w Korei

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student/ka jest gotów do udziału w projektach
opartych na umiejętności rozumienia, analizowania
oraz interpretowania konkretnych zjawisk politycznych
i społecznych (w wymiarze wewnętrznym oraz
zewnętrznym) właściwych dla współczesnej Korei

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

20

przygotowanie do zajęć

20

przygotowanie do testu 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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Zapoznanie studentów z szeregiem zjawisk i czynników wskazujących na
tożsamość Narodu Koreańskiego oraz kształtujących odrębność kulturowoetnograﬁczną, socjologiczną, mentalnościową i geopolityczną koreańskiego
obszaru językowego Poszerzenie i usystematyzowanie wiedzy na temat
materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego Korei. Bloki tematyczne:
Symbole narodowe
Geograﬁa, topograﬁa oraz klimat Korei
Grzeczność w kulturze koreańskiej na przykładzie etykiety powitań
Hanbok – jego historia i współczesność
Tradycyjna i współczesna architektura

1.

W1, W2, W3, U1, K1

Kulinaria – potrawy tradycyjne i współczesne, etykieta podczas spożywania
posiłków Koreańskie zwyczaje, rytuały i obrzędy
Zabytki wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO
Muzyka tradycyjna – gatunki, instrumenty itp. Sztuka tradycyjna i współczesna
Atrakcje turystyczne Seulu
Życie kulturalne oraz sposoby spędzania czasu wolnego
Religie

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

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Przygotowanie prezentacji i napisanie testu.
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Region Himalajów - społeczeństwa, kultury, polityka
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Japonią

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNJS.13F0.5cd42cfb0ce8e.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

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Student ma wiedzę społecznych, kulturowych,
historycznych i przyrodniczych uwarunkowań
społeczeństw w regionie Himalajów

SNJ_K1_W06

zaliczenie pisemne

W2

Student ma wiedzę na temat procesów historycznych
w Tybecie, Bhutanie, Nepalu

SNJ_K1_W06

zaliczenie pisemne

SNJ_K1_U06

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Sylabusy

Posiada umiejętność rozumienia, analizowania
i interpretowania konkretnych zjawisk społecznych
właściwych dla regionu Himalajów
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U2

Rozpoznaje wytwory kultur z regionu i interpretuje je
szczególnie w oparciu o kluczowe systemy
normatywne konkretnych kultur, rozpoznaje wartości
rdzenne dziedzictwa kulturowego

SNJ_K1_U06

zaliczenie pisemne

SNJ_K1_K05

zaliczenie pisemne,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Posiada podstawowy zakres kompetencji
komunikacyjnych w celu animowania procesów
rozumienia, dialogu, współpracy i wymiany
międzykulturowej

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie projektu

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

uczestnictwo w egzaminie

2

przygotowanie do egzaminu

20

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.

Uwarunkowania geograﬁczne regionu Himalajów i wpływ na społeczeństwa i
kultury

W1, W2, U1, U2

2.

Bioróżnorodność regionu Himalajów

W1, W2, U1, U2

3.

Społeczno-polityczna historia Tybetu

W1, W2, U1, U2, K1

4.

Społeczno-polityczna historia Nepalu

W1, W2, U1, U2

5.

Społeczno-polityczna historia Bhutanu

W1, W2, U1, U2

6.

Systemy polityczne państw regionu

W1, W2, U1, U2

7.

Różnorodność etniczna i religijna regionu Himalajów

W1, W2, U1, U2, K1

8.

Problemy społeczne i rozwojowe państw regionu

W1, W2, U1, U2

9.

Turystyka i himalaizm

W1, W2, U1, U2

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

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Warunkiem zaliczenia kursu jest aktywny udział w zajęciach,
zaliczenie pisemne, prezentacja przygotowanie i przedstawienie prezentacji oraz uzyskanie
pozytywnej oceny z egzaminu końcowego w formie pisemnej.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność obowiązkowa, akceptowane 3 nieobecności.
Kurs nie dotyczy w najmniejszym stopniu tematyki japońskiej.

Sylabusy
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Relacje japońsko-koreańskie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Japonią

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNJS.13F0.5cd42d1ded641.22

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

Kurs ten o charakterze przekrojowym ma na celu zapoznanie studentów z zagadnieniami relacji japońskokoreańskich zarówno w perspektywie historycznej, jak i współczesnej. Zajęcia obejmują relacje między Koreą
a Japonią od czasów starożytnych do współczesności, zarówno kulturowe, jak i polityczne, a także i w aspekcie
ekonomicznym.

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 społeczne, polityczne i niektóre
podstawowe procesy gospodarcze determinujące
rozwój stosunków międzynarodowych w regionie Azji
Wschodniej.

SNJ_K1_W01

zaliczenie pisemne,
prezentacja, Aktywność
podczas zajęć polegająca
na analizie wybranych
aspektów relacji
japońsko-koreańskich na
podstawie zadanej
literatury, a także na
uczestniczeniu w
dyskusjach na temat
zagadnień omawianych
w literaturze lub treści
dokumentów i w
statystykach.

SNJ_K1_U01,
SNJ_K1_U03, SNJ_K1_U05

zaliczenie pisemne,
prezentacja, Aktywność
podczas zajęć polegająca
na analizie wybranych
aspektów relacji
japońsko-koreańskich na
podstawie zadanej
literatury, a także na
uczestniczeniu w
dyskusjach na temat
zagadnień omawianych
w literaturze lub treści
dokumentów i w
statystykach.

SNJ_K1_U01,
SNJ_K1_U03, SNJ_K1_U05

prezentacja, Aktywność
podczas zajęć polegająca
na analizie wybranych
aspektów relacji
japońsko-koreańskich na
podstawie zadanej
literatury, a także na
uczestniczeniu w
dyskusjach na temat
zagadnień omawianych
w literaturze lub treści
dokumentów i w
statystykach.

SNJ_K1_K01, SNJ_K1_K02,
SNJ_K1_K04

prezentacja, Aktywność
podczas zajęć polegająca
na analizie wybranych
aspektów relacji
japońsko-koreańskich na
podstawie zadanej
literatury, a także na
uczestniczeniu w
dyskusjach na temat
zagadnień omawianych
w literaturze lub treści
dokumentów i w
statystykach.

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

U2

Student potraﬁ przeprowadzić podstawowe badania,
analizować dane, syntetyzować informacje,
przygotować podstawową prezentację.

Student potraﬁ podczas dyskusji przedstawić opinie
oparte na wiedzy, wymienić je, obronić swoją tezę.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Sylabusy

Student jest gotów do animowania wydarzeń
kulturalnych na temat wybranych aspektów relacji
japońsko-koreańskich.
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Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

uczestnictwo w egzaminie

1

przygotowanie do egzaminu

19

przygotowanie do zajęć

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.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wczesne relacje japońsko-koreańskie

W1, U1, U2, K1

2.

Kwestia Mimany (Gaya, Imna)

W1, U1, U2, K1

3.

Książę Shotoku Taishi i rola rodu Soga w propagowaniu buddyzmu w Japonii

W1, U1, U2, K1

4.

Relacje japońsko-koreańskie od VII w. do X w

W1, U1, U2, K1

5.

Udział Koreańczyków w najazdach Mongołów na Japonię w 1274 i 1281 roku

W1, U1, U2, K1

6.

Problem japońskich piratów w regionie

W1, U1, U2, K1

7.

Wymiana handlowa Japonii i z Koreą i Chinami od IX do XVII wieku

W1, U1, U2, K1

8.

Japońska inwazja na Koreę 1592-1598

W1, U1, U2, K1

9.

Wysłannicy koreańscy do Japonii od XVII do XIX wieku

W1, U1, U2, K1

10.

Stosunki Japonia-Korea 1876-1910

W1, U1, U2, K1

11.

Japońska polityka okupacyjna Korei 1910-1945: polityka, handel, migracje i
polityka kulturalna

W1, U1, U2, K1

12.

Punkty zapalne w relacjach Japonii z Republiką Korei i Koreańską Republiką
LudowoDemokratyczną

W1, U1, U2, K1

13.

Mniejszość koreańska w Japonii od 1945 roku

W1, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone

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

konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie pisemne, prezentacja, Aktywność
podczas zajęć polegająca na analizie
wybranych aspektów relacji japońskokoreańskich na podstawie zadanej literatury,
a także na uczestniczeniu w dyskusjach na
temat zagadnień omawianych w literaturze
lub treści dokumentów i w statystykach.

Udział w zajęciach jest obowiązkowy;
dopuszcza się dwie nieusprawiedliwione
nieobecności. Studenci na każde zajęcia są
zobowiązani do przeanalizowania tekstów bądź
dokumentów i statystyk dostępnych na stronie
kursu na Platformie E-learningowej UJ Pegaz.
Na ocenę z kursu składają się: 25% oceny z
prezentacji 25% oceny z aktywności (udział w
dyskusjach obejmujący materiał z zadanego
tekstu) 50% oceny z pisemnego egzaminu
końcowego w formie testu jednokrotnego
wyboru.
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Relacje polsko-koreańskie w XX wieku
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Japonią

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNJS.13F0.5cd42d1f795eb.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

Ukazanie wzajemnych relacji na wielu płaszczyznach: politycznej, militarnej, ekonomicznej, społecznej
i kulturalnej

C2

Prezentacja ewolucji stosunków między państwami koreańskimi i Polską, a także między społeczeństwami Polski
i półwyspu koreańskiego z uwzględnieniem oddziaływania na te procesy szerszych uwarunkowań
geopolitycznych.

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
kształtowania się relacji między Polską i państwami
koreańskimi, a także między Polakami
i Koreańczykami.

SNJ_K1_W06

zaliczenie na ocenę

W2

Student zna i rozumie realia międzynarodowe, jakie
rzutowały na charakter relacji między Polską
i państwami koreańskimi w epoce Zimnej Wojny.

SNJ_K1_W06

zaliczenie na ocenę

SNJ_K1_U05

zaliczenie na ocenę

SNJ_K1_K01

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ wyciągać wnioski z wydarzeń
z przeszłości dla analizy współczesnych relacji między
Polską i państwami koreańskimi.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów do podjęcia pogłębionych badań
nad charakterem relacji między Polską i państwami
Półwyspu Koreańskiego zarówno w perspektywie
historycznej, jak i w odniesieniu do wydarzeń
bieżących.

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 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.

Poznawanie Korei i pierwsi Polacy na Półwyspie Koreańskim

W1, U1, K1

2.

Nawiązanie stosunków dyplomatycznych między Polską i Koreą Północną

W2

3.

Formy wsparcia ze strony Polski dla Korei Północnej podczas wojny koreańskiej

W1, W2

4.

Aktywność wywiadu komunistycznej Polski podczas wojny koreańskiej i w
pierwszych latach po jej zakończeniu

W2

5.

Rola Polski w Komisji Repatriacyjnej Państw Neutralnych w Korei

W2

Sylabusy
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6.

Działalność Polski w Komisji Nadzorczej Państw Neutralnych w Korei

W2, U1

7.

Udział Polski w odbudowie Korei Północnej ze zniszczeń wojennych

W1, U1

8.

Kryzys w relacjach Polski i Korei Północnej w początkach lat 60.

W2

9.

Stosunki PRL-KRL-D w latach 70.

W1

10.

Pierwsze próby nawiązania relacji z Polską ze strony Korei Południowej w latach
70.

U1

11.

Polska wobec kwestii igrzysk olimpijskich w Korei w 1988 r.

K1

12.

Zacieśnienie relacji między PRL i KRL-D w drugiej połowie lat 80.

W2

13.

Okoliczności nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską i Koreą
Południową

W1

14.

Korea Północna wobec przemian systemowych zachodzących w Polsce od 1989 r.

W2

15.

Relacje Polski z państwami koreańskimi w latach 90.

U1, K1

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

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Zaliczenie egzaminu (minimum 60% punktów - dodatkowe punkty do
zaliczenie na ocenę egzaminu za aktywność na zajęciach); obecność na zajęciach (dozwolona
jedna nieusprawiedliwiona obecność).
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Relacje Watykanu z krajami azjatyckimi
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Japonią

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNJS.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.

SNJ_K1_W06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie

W2

Posiada zarys diachronicznej struktury relacji
Watykanu z krajami Azji.

SNJ_K1_W06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie

W3

Posiada wiedzę z zakresu dyplomacji Watykanu
i krajów Bliskiego i Dalekiego Wschodu. .

SNJ_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.

SNJ_K1_W06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie

W5

Zna metody analizy i interpretacji źródeł dotyczących
relacji krajów Azji z Watykanem/Stolica Apostolską. .

SNJ_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.

SNJ_K1_U06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie

U2

Potraﬁ rozpoznać różne typy dyplomacji w polityce
krajów Azji z Watykanem i odwrotnie.

SNJ_K1_U06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie

U3

Potraﬁ wykorzystywać idee inicjatyw pokojowych
Watykanu i krajów Azji.

SNJ_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

SNJ_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.

SNJ_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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Rewolucja Czerwonych Khmerów. Studium autarkicznego rozwoju
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Japonią

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNJS.13F0.1559901359.22

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

Zapoznanie studenta ze współczesnymi teoriami rewolucji w tym koncepcją państwa totalitarnego,
ze szczególnym uwzględnieniem przypadku rewolucji Czerwonych Khmerów.

C2

Poznanie podstawowych zasad teorii zależności

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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Charakter procesów społecznych w kontekście teorii
rewolucji

W1

SNJ_K1_W01,
SNJ_K1_W06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Operować podstawowa terminologia z zakresu teorii
zależności i potraﬁ określić jej miejsce w obrębie nauk
społecznych

SNJ_K1_U02, SNJ_K1_U05

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne

U2

Opisywać uwarunkowania międzynarodowe
i wewnętrzne w ramach najnowszej historii Kambodży.

SNJ_K1_U05

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne

SNJ_K1_K01

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
Ciągłego rozwijania swojej wiedzy o uwarunkowaniach
społecznych i politycznych regionu Azji Południowo
Wschodniej.

K1

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 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.

Analiza jednej z najbardziej radykalnych rewolucji w historii- rewolucji czerwonych
Khmerów. Geneza, przebieg, kontekst historyczny. Przejawy autarkicznego
rozwoju. Rozważanie jakie koncepcje postrzegania zmiany społecznej z nimi
korespondują. Przyczyny politycznego niepowodzenia.

W1, U1, U2, K1

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

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
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Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne, zaliczenie ustne

Warunki zaliczenia przedmiotu
Test wyboru

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Rynek pracy w Europie i Azji: wybrane zagadnienia
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Japonią

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNJS.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

SNJ_K1_W02

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

SNJ_K1_U02

zaliczenie pisemne

SNJ_K1_K02

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
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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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Rywalizacja mocarstw Chin, Rosji i USA
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Japonią

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNJS.13F0.5ce2a50e52060.22

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

Nabycie przez studentów wiedzy i umiejętności pozwalających na analizę,syntezę i wyciąganie wniosków
z rywalizacji pomiędzy USA,Rosją i Chinami i jej wpływu na państwa Azji Centralnej i innych regionów azjatyckich.

C2

Posiadanie przez studentów wiedzy, umiejętnosci i kompetencji do wypracowywania własnych sądów
i rekomendacji dla panstw Azji Centralnej,Dalekiego i Bliskiego Wschodu w zakresie korzystnych dla nich działań
i zwalczania zagrożeń wynikających z rywalizacji pomiędzy mocarstwami.

C3

Posiadanie przez studentów kompetencji w zakresie wskazywania na niekorzystne wpływy dla funkcjonowania
i rozwoju państw azjatyckich wynikające z rywalizacji mocarstw.

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 dot. zagadnień politycznych
i gospodarczych związanych zz funkcjonowaniem
Chin,USA i Rosji, wie na czym polega ich mocarstwowe
znaczenie w świecie.

SNJ_K1_W06

esej

W2

Student posiada wiedzę dot. rywalizacji państw, w tym
mocarstw rywalizujących w różnych obszarach ,
od polityki, gospodarki po sprawy militarne.

SNJ_K1_W06

esej

W3

Student posiada wiedzę dot. państw Azji Centralnej,
Bliskiego i Dalekiego Wschodu, wpływu na te państwa
ze strony mocarstw oraz skutków wynikających
z rywalizacją mocarstw w regionach,gdzie funkcjonują
te państwa.

SNJ_K1_W06

esej

U1

Student posiada umiejętności analizowania
i przygotowania rekomendacji w zakresie współpracy
państw Azji Centralnej, Bliskiego i Dalekiego Wschodu
z jednym z mocarstw

SNJ_K1_U06

esej

U2

Student posiada umiejętności opracowania raportu nt.
możliwości rozwojowych państw we współpracy
z jednym z mocarstw.

SNJ_K1_U06

esej

U3

Student posiada umiejętności przygotowania
wniosków z prowadzonych analiz na temat
podejmowania przez państwa działań ,które będą
pozytywnie wykorzystywać szanse wynikające
z rywalizacji mocarstw w ich regionie.

SNJ_K1_U06

esej

K1

Student posiada kompetencje do pełnienia funkcji
doradczych podmiotom prowadzącym działalność
polityczną i gospodarcza w zakresie wyzwań
wynikających z rywalizacji mocarstw.

SNJ_K1_K05

esej

K2

Student posiada kompetencje do zajmowania
stanowisk w instytucjach zajmujących się współpracą
z mocarstwami, posiada kompetencje
do wykorzystywania szans tych podmiotów oraz
unikania i zwalczania zagrożeń.

SNJ_K1_K05

esej

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

zbieranie informacji do zadanej pracy

30

przygotowanie ekspertyzy

30

przygotowanie projektu

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.

Cechy charakterystyczne państwa o statusie mocarstwa, znaczenie mocarstw we
współczesnym świecie.

W1

2.

Rosja, Chiny i USA -trzy główne mocarstwa swiata,charakterystyka politycznogospodarcza.

W1

3.

Państwa Azja Centralnej i ich współpraca z USA,Chinami i Rosją.

W3, U1, K1

4.

Rywalizacja mocarstw na terenie Azji Centralnej i jej skutki dla poszczególnych
państw.

W2, U2, K1

5.

Współpraca państw Dalekiego Wschodu z Chinami,USA i Rosją.

W1, U2, K1

6.

Rywalizacja mocarstw w regionie Dalekiego Wschodu i jej skutki dla
poszczególnych państw.

W3, U3, K1

7.

Współpraca państw Bliskiego Wschodu z USA,Chinami i Rosją.

W2, U2, K1

8.

Rywalizacja mocarstw w regionie Bliskiego Wschodu i jej skutki dla państw.

W2, U2, K1

9.

Przyszłe szanse i zagrożenia wynikające z rywalizacji mocarstw dla państw Azji
Centralnej.

W3, U3, K2

10.

Przyszłe szanse i zagrożenia wynikające z rywalizacji mocarstw dla państw
Dalekiego Wschodu.

W3, U3, K2

11.

Przyszłe szanse i zagrożenia wynikające z rywalizacji mocarstw dla państw
Bliskiego Wschodu.

W3, U3, K2

12.

Możliwości wykorzystania rywalizacji mocarstw jako szansy rozwojowej przez
państwa azjatyckie.

W3, U3, K2

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

Formy zaliczenia
esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność i aktywność na zajęciach, przygotowanie eseju(pracy
pisemnej),pisemny test zaliczeniowy

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość podstawowej wiedzy na temat USA,Rosji,Chin oraz państw Azji Centralnej,Dalekiego i Bliskiego Wschodu.

Sylabusy
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South Korea as an example of the information society
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Japonią

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNJS.13F0.6048b3564077a.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

G1

The aim of the course is to present South Korea as an example of the information society. The students will be
able to name main characteristics of the information society as well as discuss in which aspects South Korea can
be considered as one.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

The students knows and understands the notion of the
information society.

SNJ_K1_W02,
SNJ_K1_W06

esej, zaliczenie

353 / 494

The students knows and understands in which aspects
South Korea can be seen as an example of the
information society.

SNJ_K1_W02,
SNJ_K1_W06

esej, zaliczenie

U1

The student is able to discuss the role of the
information society in the XXI century and name other
examples of technological changes that inﬂuenced
societies in the history.

SNJ_K1_U02, SNJ_K1_U06

esej, zaliczenie

U2

The student is able to name challenges and indicate
threats that the information society may pose to
democracy.

SNJ_K1_U02, SNJ_K1_U06

esej, zaliczenie

SNJ_K1_K02, SNJ_K1_K04,
SNJ_K1_K05

esej, zaliczenie

W2

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

The student is ready to work in projects concerning
media literacy, democracy and the information
society.

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie eseju

30

przygotowanie do zajęć

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

przygotowanie do ćwiczeń

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. Information society – notion, deﬁnitions, history
2. Main technological changes allowing the development of the information
society
1.

3. Access to information as a threat and an opportunity

W1, W2, U1, U2, K1

4. Education level and media literacy in South Korea
5. Access to the internet and e-governance in South Korea

Sylabusy

354 / 494

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

Sylabusy

Formy zaliczenia
esej, zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Essay on an assigned topic and preparation for a debate in Oxford format.
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Stany Zjednoczone w regionie Azji i Pacyﬁku
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Japonią

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNJS.13F0.5ce2a50e13fb5.22

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

1. Zapoznanie studentów z polityką zagraniczną Stanów Zjednoczonych w kontekście polityki międzynarodowej
w regionie.

C2

2. Wykształcenie u studentów podstawowych umiejętności w zakresie analizy polityki zagranicznej Stanów
Zjednoczonych w kontekście polityki międzynarodowej 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

Student zna i rozumie, co to jest regionalny system
międzynarodowy oraz cele i jakie są instrumenty
polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych
w regionie.

SNJ_K1_W06

zaliczenie pisemne,
prezentacja

SNJ_K1_U03

zaliczenie pisemne,
prezentacja

SNJ_K1_K01

prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ analizować stosunki międzynarodowe
z uwzględnieniem pozycji i interesów Stanów
Zjednoczonych w regionie.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotowy do samodzielnego poszerzania
wiedzy na temat regionu oraz roli Stanów
Zjednoczonych w regionie.

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. Podstawy teoretyczne.

W1, U1, K1

2.

Historia obecności Stanów Zjednoczonych w regionie.

W1, U1, K1

3.

Stany Zjednoczone w regionie w okresie zimnej wojny.

W1, U1, K1

4.

Współczesna pozycja USA w regionie, ich potencjał oraz potencjał głównych
konkurentów, sojuszników i partnerów.

W1, U1, K1

5.

Instytucjonalne ramy polityki zagranicznej USA.

W1, U1, K1

6.

Bezpieczeństwo i ekonomia – cele oraz instrumenty polityki zagranicznej Stanów
Zjednoczonych.

W1, U1, K1

7.

Ewolucja polityki USA w regionie po 1989 r. - administracje G. Busha i B. Clintona.

W1, U1, K1

Sylabusy
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8.

Ewolucja polityki USA w regionie po 2001 r. - administracje G. W. Busha oraz B.
Obamy.

W1, U1, K1

9.

Przemiany strategii i polityki zagranicznej wobec regionu Azji i Pacyﬁku w okresie
prezydentury D. Trumpa.

W1, U1, K1

10.

Chiny – wyzwanie dla amerykańskiej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa.

W1, U1, K1

11.

Tajwan w amerykańskiej polityce zagranicznej i polityce bezpieczeństwa.

W1, U1, K1

12.

Japonia – najbliższy sojusznik USA?

W1, U1, K1

13.

Półwysep Koreański w amerykańskiej polityce zagranicznej i polityce
bezpieczeństwa.

W1, U1, K1

14.

Stany Zjednoczone i ich partnerzy w regionie.

W1, U1, K1

15.

Zmieniający się układ sił w regionie Azji i Pacyﬁku – próba prognozy.

W1, U1, K1

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

konwersatorium

Formy zaliczenia

zaliczenie pisemne,
prezentacja

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

Wymagania wstępne i dodatkowe
Dopuszczalne dwie nieusprawiedliwone nieobecności.

Sylabusy
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Stosunki międzynarodowe na Dalekim Wschodzie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Japonią

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNJS.13F0.5ce2a4e3e55b7.22

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 uwarunkowaniami stosunków międzynarodowych na Dalekim
Wschodzie.

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

SNJ_K1_W01,
SNJ_K1_W02,
SNJ_K1_W03,
SNJ_K1_W04,
SNJ_K1_W05,
SNJ_K1_W06

zaliczenie pisemne,
kazus, wyniki badań,
prezentacja

SNJ_K1_U01,
SNJ_K1_U02,
SNJ_K1_U03,
SNJ_K1_U04, SNJ_K1_U05

zaliczenie pisemne,
kazus, wyniki badań,
prezentacja

SNJ_K1_K01, SNJ_K1_K02,
SNJ_K1_K03, SNJ_K1_K04

zaliczenie pisemne,
kazus, wyniki badań,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

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

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

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

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do egzaminu

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

5

pozyskanie danych

5

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

przygotowanie prezentacji multimedialnej

4

uczestnictwo w egzaminie

1

przygotowanie do zajęć

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

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

W ostatnich latach można obserwować wzrost znaczenia Azji w świecie, co wpływa
na potrzebę lepszego rozumienia uwarunkowań społecznych, politycznych i
gospodarczych kształtujących stosunki międzynarodowe na tym kontynencie.
Istotą kursu jest poznanie aktorów kształtujących stosunki międzynarodowe na
Dalekim Wschodzie, identyﬁkacja i badanie podstawowych form ich oddziaływania
tj. współpraca, rywalizacja i konﬂikt. Znaczenie problematyki potęguje obecność i
zaangażowanie światowych mocarstw w problemy państw Dalekiego Wschodu.
Historia regionu, stopień rozwoju krajów, charakter współpracy między
podmiotami, regionalny układ sił między aktorami determinują scenariusze na
przyszłość. Szczegółowe treści programowe stanowią:
1. Główne terminy, zagadnienia i problemy stosunków międzynarodowych na
przykładzie Dalekiego Wschodu
2. Stosunki międzynarodowe jako dyscyplina naukowa
W1, U1, K1
3. Zastosowanie teorii naukowych do badania stosunków międzynarodowych na
Dalekim Wschodzie
4. Daleki Wschód – charakterystyka regionu i problem wyodrębnienia tego regionu
w stosunkach międzynarodowych
5.–6. Historia stosunków międzynarodowych na Dalekim Wschodzie: do czasów
kolonialnych; w okresie ekspansji kolonialnej mocarstw europejskich; do II wojny
światowej
7. Stosunki międzynarodowe na Dalekim Wschodnie w okresie zimnej wojny
8. Spory i konﬂikty międzynarodowe na Dalekim Wschodzie oraz metody ich
rozwiązywania
9.–13. Mocarstwa regionalne i ich strategie na Dalekim Wschodzie od II połowie
XX wieku – Stany Zjednoczone, Japonia, Chiny, Rosja, Korea
14. Procesy integracyjne na Dalekim Wschodzie a teorie i koncepcje integracji
15. Prognozowanie stosunków międzynarodowych na Dalekim Wschodzie

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

konwersatorium

Formy zaliczenia

zaliczenie pisemne, kazus,
wyniki badań, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Na ocenę końcową (100%) składają się: • egzamin pisemny z
pytaniami otwartymi, zamkniętymi i wyboru (60%) •
aktywność na zajęciach (10%) • przedstawienie krytycznego
przeglądu wiadomości z regionu (praca indywidualna) (10%) •
udział w debacie dot. sporów terytorialnych (praca w grupach)
(10%) • obecność na zajęciach (dopuszczalne dwie
nieobecności) (10%)

Wymagania wstępne i dodatkowe
Ukończone przedmioty dot. współczesnej historii Chin, Korei, Japonii albo Indii w zależności od wybranego kierunku studiów
w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu.

Sylabusy

361 / 494

System i życie polityczne Korei Południowej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Japonią

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNJS.13F0.6048b2dbac3a2.22

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 zna i rozumie najważniejsze zagadnienia związane z systemem politycznym oraz życiem politycznym
Korei Południowej.

C2

Student/ka umie wskazać najważniejsze cechy systemu politycznego, a także czynniki kulturowe i historyczne
odróżniające Koreę Południową od innych demokracji w regionie i na świecie. Potraﬁ także wskazać kluczowych
decydentów i najważniejsze akty prawne.

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 najważniejsze pojęcia związane
z systemem politycznym każdego państwa.

SNJ_K1_W06

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

W2

Student/ka zna najważniejsze akty prawne mające
wpływ na kształt systemu politycznego Korei
Południowej.

SNJ_K1_W06

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student/ka potraﬁ wskazać najważniejszych
decydentów politycznych i opisać mechanizmy
podejmowania decyzji w Korei Południowej

SNJ_K1_U02, SNJ_K1_U06

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

U2

Student/ka potraﬁ intepretować zjawiska polityczne
w Korei Południowej.

SNJ_K1_U02, SNJ_K1_U06

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

SNJ_K1_K01, SNJ_K1_K02,
SNJ_K1_K05

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotowy/a do ustawicznego pogłębiania
i aktualizowania swojej wiedzy w zakresie systemu
politycznego Korei Południowej.

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

15

przygotowanie prezentacji multimedialnej

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

15

przygotowanie do testu zaliczeniowego

15

zbieranie informacji do zadanej pracy

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1. System polityczny – deﬁnicje, najważniejsze pojęcia
2. Konstytucja i najważniejsze akty prawne
3. System partyjny
4. System wyborczy
1.

5. Reżim polityczny

W1, W2, U1, U2, K1

6. Prezydent
7. Parlament
8. Obywatele
9. Media

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, 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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Tajwan - historia i polityka
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Japonią

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNJS.13F0.603e4d367c4f9.22

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 położenia geograﬁcznego i geopolitycznego Tajwanu

C2

Zapoznanie studentów z podstawowymi problemami etnicznymi Tajwanu

C3

Przekazanie studentom wiedzy z zakresu historii Tajwanu, ze szczególnym uwzględnieniem przemian
demokratycznych od lat 1980.

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 winien znać na poziomie podstawowym
historię Tajwanu od czasów prehistorycznych, przez
okres holenderski, panowania chińskiego
z uwzględnieniem reform Liu Mingchuana, okres
kolonizacji japońskiej, okres Republiki Chińskiej
do czasów współczesnych, ze szczególnym
uwzględnieniem międzynarodowego statusu Tajwanu
i wątpliwości z nim związanych; winien rozumieć
niejasności i subtelności prawno-międzynarodowego
statusu Tajwanu oraz stosunków chińsko-tajwańskich
i oraz jak rzutują one na inne państwa Azji i świata

SNJ_K1_W02,
SNJ_K1_W06

zaliczenie pisemne, esej

SNJ_K1_U01,
SNJ_K1_U05, SNJ_K1_U06

zaliczenie pisemne, esej

SNJ_K1_K01, SNJ_K1_K02,
SNJ_K1_K05

zaliczenie pisemne, esej

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student powinien być w stanie dokonać ulokować
poszczególne wydarzenia i procesy w historii Tajwanu
w szerszym kontekście regionalnym i ponadregionalnym; być w stanie porównać procesy
demokratyzacyjne zachodzące na Tajwanie i w innych
częściach glob

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów, w oparciu o znajomość historii
Tajwanu, do nawiązania dialogu międzykulturowego
z przedstawicielami tego państwa i między nimi
a przedstawicielami innych państw. Potraﬁ dostrzec
możliwe problemy związane z przynależnością
polityczną i starać się je rozwiązać, w szczególności
przez doskonalenie własnych umiejętności analizy
sytuacji i wytworów kulturowych

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

50

przygotowanie do sprawdzianu

20

przygotowanie do egzaminu

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. Podstawy geograﬁi Tajwanu
2. Pierwotni mieszkańcy: Aborygeni Tajwańscy
3. Okres kolonii holenderskiej i hiszpańskiej
4. Okres panowania rodu Zheng i dynastii Qing
5. Esktensywny rozwoj za czasów qingowskich i reformy Liu Mingchuana
1.

W1, U1, K1

6. Okres kolonizacji japońskiej: przebieg wydarzeń
7. Okres kolonizacji japońskiej: przemiany gospodarcze i polityczne
8. Początki rządów Republiki Chińśkiej i wybuch niezadowolenia społecznego
9. Okres Republiki Chińskiej do czasów współczesnych, ze szczególnym
uwzględnieniem międzynarodowego statusu Tajwanu i wątpliwości z nim
związanych
10. Polityka wewnętrzna Tajwanu: konsolidacja demokracji

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metody e-learningowe, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, wykład konwencjonalny
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

dopuszczalne trzy nieobecności; większa liczba wymagać będzie
wykonania dodatkowych prac/konsultacji. Przekroczenie 30%
nieobecności oznacza niezaliczenie kursu. Aktywność podczas
zaliczenie pisemne, esej dyskusji, dobre przygotowanie do zajęć. Napisanie pisemnego
zaliczenia na ocenę w postaci odpowiedzi na pytania otwarte lub
zamknięte lub pracy pisemnej o charakterze naukowym na
uzgodniony z wykładowcą temat ( w szczególnych przypadkach)

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 Chin, Japonii i świata w stopniu
podstawowym

Sylabusy
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Tajwan w środowisku międzynarodowym
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Japonią

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNJS.13F0.5cd42cfa80b7f.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 uwarunkowaniami zmieniającej się kwestii Tajwanu w systemie
międzynarodowych na przestrzeni XX i XXI 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

Rozumie wyzwania porządku międzynarodowym
w regionie Azji i Pacyﬁku, wskazuje czynniki
determinujące rolę i miejsce Tajwanu w systemie
międzynarodowym.

SNJ_K1_W06

projekt, raport, wyniki
badań, prezentacja

SNJ_K1_U02, SNJ_K1_U05

projekt, raport, wyniki
badań, prezentacja

SNJ_K1_K04

projekt, raport, wyniki
badań, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Posiada umiejętności wyszukiwania, analizowania
i wykorzystywania informacji w celu przeprowadzenia
analizy sytuacji międzynarodowej Tajwanu w oparciu
o poznany warsztat badawczy.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Przedstawia opinie własne, uczestniczy w dyskusji
dotyczącej wyzwań Tajwanu w środowisku
międzynarodowym w kontekście społecznym.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie projektu

10

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

przygotowanie raportu

20

zbieranie informacji do zadanej pracy

10

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Tematyka kursu dotyczy przedstawienia kwestii tajwańskiej w systemie
międzynarodowym na przestrzeni XX i XXI w. Charakterystyce zostanie poddany
potencjał polityczny, militarny, gospodarczy, społeczny i kulturowy współczesnego
wyróżniający Tajwan w świecie. Identyﬁkowane będą uwarunkowania zmieniającej
pozycji Tajwanu w systemie międzynarodowym w ujęciu chronologicznym od
czasów kolonialnych przez dyktaturę Partii Narodowej (Kuomintang, KMT)
(1949–1988), początki demokratyzacji (1988–2000); rządy opozycyjnej
Demokratycznej Partii Postępowej (DPP) (2000–2008), powrót KMT do władzy
(2008–2016) oraz bieżącą politykę DPP (od 2016).
W1, U1, K1

1.
Analizowana będzie przyszłość Tajwanu w systemie międzynarodowym w
kontekście bieżących wyzwań jego ewolucji. Szczególne znaczenie należy tu
przypisać czynnikom zewnętrznym w wymiarze globalnym. Wśród tych najnowych
będą to: atak Rosji na Ukrainę w 2022 r., który wskazuje na określone zachowania
reżimów autorytarnych względem państw broniących swojej suwerenności,
podobnie odpowiedź Zachodu na zaistniałą sytuację oraz pandemia SARS-CoV-2,
która już na przełomie 2019 i 2020 r. zaznaczyła efektywność władz Tajwanu w
radzeniu sobie z kryzysem i gotowość Tajwanu do współpracy ze społecznością
międzynarodową w celu zakończenia pandemii.

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

konwersatorium

Formy zaliczenia

projekt, raport, wyniki
badań, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia kursu jest aktywny udział w zajęciach.
Podczas zajęć studenci rozwiązują problemy badawcze na
podstawie literatury wskazanej przez prowadzącego do
poszczególnych zajęć. Na podstawie przekazanych przez
prowadzącego wytycznych studenci opracowują wybrany
problem badawczy, przedstawiają go w formie pisemnego
raportu i prezentacji podczas zajęć. Dopuszczalne dwie
nieobecności.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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The English Language Writers of Asia
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Japonią

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNJS.13F0.603f78e67442f.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
G1

making the students aware of the cultural phenomenon of the English language writers of Asian origin

G2

expanding the students' knowledge about the Asian writing in English, its geographical range, its complexity and
diversity, its distinctive character

G3

increasing the students' sensitivity to the reasons of the rapid development of Asian prose written in English in
the second half of the 20th century

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 knows and understands the origins and
development of Asian writing in English

SNJ_K1_W06

zaliczenie na ocenę

W2

Student knows and understands political implications
of the Asian English writing

SNJ_K1_W06

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student can understand the importance of choosing
English as the language of creative work

SNJ_K1_U01, SNJ_K1_U02

zaliczenie na ocenę

U2

Student can discuss the main issues present in the
works of Asian writers writing in English

SNJ_K1_U02

zaliczenie na ocenę

SNJ_K1_K01, SNJ_K1_K02,
SNJ_K1_K04

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student is ready for taking on editorial work regarding
i.e. Polish translations of novels written in English by
Asian authors

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przeprowadzenie badań literaturowych

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Areas of study: literature; cultural tradition of English language writings in Asia;
authors belonging to Asian diasporas writing in English
The main topics of the course:
- an outline of Asian writing in English, its geographical range, its complexity and
diversity, its distinctive character;
- the beginnings of Asian writing in English;
- the inﬂuence of Western culture on the emergence new literary genres in Asia;
- the rapid development of Asian prose written in English in the second half of the
20th century;
- the directions of development;
- the main themes;
- the main English language writers of Asia or of Asian descent and their selected
works

1.

W1, W2, U1, U2, K1

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

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Class attendance (2 absences allowed); active participation (preparation
zaliczenie na ocenę for classes based on the assigned materials) + preparation of a
PowerPoint presentation or an essay (max. 1800 words)

Wymagania wstępne i dodatkowe
Functional knowledge of English

Sylabusy
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The media system of South Korea
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Japonią

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNJS.13F0.6048b39e934b3.22

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 show main characteristics of the South Korean media system in a way that would
allow the students to know and understand not only its main parts, but also comprehend its relations to political
system.

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 knows and basic theories on media
systems and understand their application in South
Korean context.

SNJ_K1_W06

raport, prezentacja

W2

The student knows and understands relations between
SNJ_K1_W06
media and political systems.

raport, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

The student is able to analyze internet sources in
order to trace changes in South Korean media system.

SNJ_K1_U02, SNJ_K1_U06

raport, prezentacja

U2

The student is able to discuss the role of the
information cycle in democratic societies.

SNJ_K1_U02, SNJ_K1_U06

raport, prezentacja

SNJ_K1_K01, SNJ_K1_K02,
SNJ_K1_K05

raport, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

The student is ready to broaden and update their
knowledge on the topic of South Korean media
system.

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

20

przygotowanie prezentacji multimedialnej

30

przygotowanie raportu

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1. Theory of media systems – main deﬁnitions
2. Comparing media systems
3. The role of the media in democratic systems
4. Freedom of speech in South Korea W2, K1
5. Journalists’ professionalization
1.

W1, W2, U1, U2, K1
6. State intervention
7. The Internet
8. Economic pressures
9. Press, TV, and radio markets
10. Copyright, libel – main regulations

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

raport, prezentacja A report on a given topic and a presentation are required.
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The politics of dress in Asia
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Japonią

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNJS.13F0.620f95dc7e303.22

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 przedmiotu jest zapoznanie studentów z relacją pomiędzy modą a polityką w Azji.

C2

Celem jest zapoznanie studentów z wpływem polityki na strój społeczeństw azjatyckich.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Ma wiedzę na temat roli stroju w dyplomacji.

SNJ_K1_W06

esej, prezentacja
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W2

Ma wiedzę dotyczącą kreowania wizerunku
społeczeństwa przez polityków.

SNJ_K1_W06

esej, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Potraﬁ posługiwać się podstawową terminologią
dotyczącą stroju.

SNJ_K1_U05, SNJ_K1_U06

esej, prezentacja

U2

Potraﬁ umieścić zdobyte informacje w szerszym
kontekście przemian społecznych i politycznych.

SNJ_K1_U01,
SNJ_K1_U03,
SNJ_K1_U05, SNJ_K1_U06

esej, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Posiada podstawowe umiejętności krytycznej oceny
oraz analizy źródeł.

SNJ_K1_K01, SNJ_K1_K05

esej, prezentacja

K2

Potraﬁ wykorzystać wiedzę w praktyce analizując
problem a następnie prezentując go na forum.

SNJ_K1_K01, SNJ_K1_K04,
SNJ_K1_K05

esej, prezentacja

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie projektu

60

przygotowanie do zajęć

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.

Moda jako narzędzie w dyplomacji.

W1, W2, U2

2.

Moda i polityka w cesarskich Chinach.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

3.

Moda i polityka w Indiach m. in. Wielcy Mogołowie, Indie Brytyjskie.

W2, U1, U2, K1, K2

4.

Właściwy ubiór w oczach współczesnych indyjskich polityków.

W2, U1, U2, K1, K2

5.

Stroje narodowe przez pryzmat szczytów APEC.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

6.

Ubierając się dla Partii Komunistycznej.

W2, U1, U2, K1, K2

7.

Powstanie qipao.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

8.

Koncepcja chińskiego stroju narodowego.

W2, U1, U2, K1, K2

Sylabusy
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9.

Lhakar - podtrzymując tybetańską tożsamość.

W2, U1, U2, K1, K2

10.

Przypadek Korei Północnej.

W2, U1, U2, K1, K2

11.

Wybrane przykłady z m.in. Mjanmy, Japonii, Butanu, Indonezji i Wietnamu.

W2, U1, U2, K1, K2

12.

Kontrowersje hanfu kontra hanbok.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

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

Formy zaliczenia
esej, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Prezentacja/ esej, obecność (możliwe 2 nieobecności) i aktywność na
zajęciach.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Język angielski na poziomie B2 umożliwiający uczestnictwo w zajęciach.

Sylabusy
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Tożsamość narodowa Japończyków
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Japonią

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNJS.13F0.1585576599.22

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 deﬁnicjami narodu oraz tożsamości zbiorowej, ze szczególnym
podkreśleniem znaczenie kultury dla kształtowania się narodów.

C2

Zapoznanie studentów z najważniejszymi procesami, które doprowadziły do powstania narodu japońskiego
a także do pojawienia się japońskiego nacjonalizmu w pierwszej połowie XX wieku.

C3

Zwrócenie uwagi studentów na wieloetniczność i wielokulturowość współczesnego japońskiego społeczeństwa.

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 najważniejsze deﬁnicje narodu
oraz tożsamości zbiorowej, ze szczególnym
podkreśleniem znaczenie kultury dla kształtowania się
narodów.

SNJ_K1_W01,
SNJ_K1_W05

esej

W2

Ma świadomość kompleksowego charakteru japońskiej
kultury symbolicznej w jej historycznych kontekstach,
oraz zna, rozumie i potraﬁ identyﬁkować przejaw
tożsamości zbiorowej oraz ich przemiany.

SNJ_K1_W05,
SNJ_K1_W06

esej

W3

Student zna i rozumie procesy, które doprowadziły
do powstania narodu japońskiego, oraz rozumie
historyczne uwarunkowania kluczowych elementów
współczesnej japońskiej tożsamości narodowej.

SNJ_K1_W01,
SNJ_K1_W05,
SNJ_K1_W06

esej

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Posiada umiejętność rozumienia, analizowania
i interpretowania konkretnych zjawisk związanych
z japońską tożsamością zbiorową.

SNJ_K1_U02,
SNJ_K1_U03, SNJ_K1_U04

esej

U2

Potraﬁ rozpoznać i wykorzystać wiedzę teoretyczną
do samodzielnej i krytycznej analizy zjawisk
związanych z japońską tożsamością zbiorową.

SNJ_K1_U03,
SNJ_K1_U04, SNJ_K1_U05

esej

U3

Student posiada umiejętności krytycznej analizy
najważniejszych zagadnień związanych
ze współczesną japońską tożsamością zbiorową

SNJ_K1_U03,
SNJ_K1_U04, SNJ_K1_U05

esej

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie eseju

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.

Kultura a tożsamość narodowa

W1, U1

2.

Kluczowe procesy w rozwoju japońskiej tożsamości narodowej

W2, W3

Sylabusy
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3.

Kluczowe elementy współczesnej japońskiej tożsamości zbiorowej

W2, W3, U1, U2, U3

4.

Język i kultura jako wyznacznik japońskie tożsamości zbiorowej

W2, W3, U1, U2, U3

5.

Współczesna Japonia jako społeczeństwo homogeniczne

W2, W3, U1, U2, U3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konsultacje, dyskusja, wykład konwersatoryjny, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
1. obecność na zajęciach, 2. znajomość obowiązkowych testów, aktywne
uczestnictwo w zajęciach 3. praca zaliczeniowa związana z tematyką zajęć

Wymagania wstępne i dodatkowe
Ukończenie kursu "Historia polityczno-społeczna Japonii"

Sylabusy

382 / 494

Tradycje indo-muzułmańskie w kulturze Azji Południowej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Japonią

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNJS.13F0.603903104e207.22

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 uzyska ogólną wiedzę dotyczącą tradycji kulturowej społeczeństwa indo-muzułmańskiego Azji
Południowej.

C2

Student uzyska szczegółową wiedzę na temat wybranych elementów tej tradycji, potraﬁ je rozpoznać
i scharakteryzować.

C3

Student zrozumie kulturotwórczą rolę, jaką język urdu odgrywał i odgrywa na subkontynencie indyjskim.

C4

Student będzie dostrzegać i rozumieć związki między indo-muzułmańską tradycją kulturową a innymi tradycjami
kulturowymi subkontynentu indyjskiego.

C5

Student będzie dostrzegać i umieć zinterpretować wpływy indo-muzułmańskiej tradycji kulturowej
na współczesną kulturę Azji Południowej.

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

Efekt wiedzy

SNJ_K1_W06

prezentacja

SNJ_K1_U06

prezentacja

SNJ_K1_K01

prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Umiejętność

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Kompetencja społeczna

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

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.

Przedmiotem zajęć jest rozumiana szeroko kultura indo-muzułmańska,
wykształcona na przestrzeni wieków wśród wyższych warstw indomuzułmańskiego społeczeństwa Azji Południowej (aszraf), której jednym z
głównych wyznaczników jest język urdu.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład z prezentacją multimedialną

Sylabusy

384 / 494

Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia zajęć jest przygotowanie prezentacji na zadany
temat i przedstawienie jej na zajęciach.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Tradycje religijne Azji Południowej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Japonią

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNJS.13F0.6038f4d8c1648.22

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
0221Religia i teologia

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 najważniejszymi aspektami bogatej i zróżnicowanej indyjskiej tradycji
religijnej, niezbędnymi do zrozumienia i prawidłowego zinterpretowania zjawisk kulturowych, społecznych
i politycznych, które kształtowały dzieje obszaru Azji Południowej i ciągle wpływają na zachodzące tam procesy.

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 zjawiska i procesy zachodzące
w bogatej i zróżnicowanej indyjskiej tradycji religijnej,
które na przestrzeni dziejów kształtowały dziedzictwo
duchowe i materialne społeczeństw Azji Południowej.

SNJ_K1_W03,
SNJ_K1_W06

egzamin testowy

W2

Student ma podstawową wiedzę o indyjskiej idei
człowieka, rozumie na czym polega specyﬁka
indyjskiego poglądu na temat miejsca człowieka
w kosmosie, człowieka jako istoty społecznej
i społeczeństwa jako struktury hierarchicznej.

SNJ_K1_W03,
SNJ_K1_W06

egzamin testowy

W3

Student ma świadomość złożonego
i wieloaspektowego charakteru kultury symbolicznej
charakterystycznej dla różnych indyjskich tradycji
religijnych w ich historycznych kontekstach.
Identyﬁkuje wytwory kultury swoiste dla różnych
indyjskich tradycji religijnych. Zna i rozumie proces
kształtowania się tożsamości poszczególnych
indyjskich tradycji religijnych w ich wzajemnej
interakcji.

SNJ_K1_W03,
SNJ_K1_W06

egzamin testowy

U1

Student potraﬁ wskazać te elementy dziedzictwa
duchowego i materialnego, które kształtowały
i kształtują procesy społeczne, polityczne
i ekonomiczne w krajach Azji Południowej. Potraﬁ
także interpretować współczesne wydarzenia
w kontekście dziedzictwa religijnego subkontynentu
indyjskiego.

SNJ_K1_U03

egzamin testowy

U2

Student posiada podstawowe umiejętności
wyszukiwania, krytycznej oceny, analizowania
i wykorzystywania informacji płynącej z różnych
źródeł. W szczególności potraﬁ rozróżnić informacje
uzyskiwane ze źródeł naukowych od informacji
uzyskiwanych ze źródeł prozelitycznych Posiada
umiejętność rozumienia, analizowania
i interpretowania zjawisk kulturowych, religijnych
i społecznych specyﬁcznych dla wspólnot tworzących
indyjskie tradycje religijne.

SNJ_K1_U03

egzamin testowy

SNJ_K1_K01

egzamin testowy

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów do pogłębiania znajomości
i zrozumienia poszczególnych aspektów dziedzictwa
duchowego subkontynentu indyjskiego, a także
do praktycznego wykorzystywania zdobytej wiedzy
i umiejętności np. współpracując przy projektach
międzynarodowych z udziałem przedstawicieli krajów
Azji Południowej.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do egzaminu

70

uczestnictwo w egzaminie

2

Sylabusy
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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.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe
W trakcie kursu omawiane są następujące ogólne zagadnienia: problem jedności
hinduizmu, indyjskie koncepcje boskości (politeizm, henoteizm, monoteizm i
bezosobowy absolutyzm), idea dharmy, nurty ascezy, koncepcje jogi, idee
karmana, idea awatara, idea żeńskiej boskości, tantryzm, tradycje bhakti, nurty
dżinizmu i specyﬁka sikhizmu.
W szczególności omówione zostaną następujące tematy:
1. Okresy rozwoju indyjskich religii. Hinduizm - problemy związane z deﬁnicją
terminu.
2. Cechy religii Cywilizacji Doliny Indusu.
3. Rytualizm i panteon wczesnowedyjski oraz kosmogoniczne idee Wed.
4. Idea ascezy i jej asymilacja w nowym światopoglądzie Upaniszad. Bezosobowe i
teistyczne tendencje tendencje Upaniszad.
5. Różne idee karmana - hinduizm, dzinizm, adżiwikowie.

1.

W1, W2, W3, U1, U2, K1

6. Tradycja smartów.
7. "Bhagawadgita" i trzy idee jogi.
8. Rozwój sekt wisznuizmu.
9. Rozwój sekt siwaizmu.
10. Rozwój siaktyzmu i tantryzmu.
11. Tradycja bhakti.
12. Nurty dżinizmu.
13. Sikhowie - od Guru Nanaka do idei państwa.
14. Renesans indyjski i kształtowanie się neohinduizmu.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
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Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
egzamin testowy

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność na zajęciach. Dopuszcza się dwie nieusprawiedliwione
obecności. Większa ilość nieobecności będzie skutkować koniecznością
przygotowania eseju na uzgodniony z prowadzącym temat.

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

Sylabusy
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Transformacja systemowa na przykładzie wybranych państw Azji i Europy
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Japonią

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNJS.13F0.603e47b308f7b.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 zagadnieniem transformacji systemowej w wybranych państwach Azji.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Student zna i rozumie pojęcie transformacji
systemowej.

SNJ_K1_W06

projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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U1

Student potraﬁ zidentyﬁkować elementy transformacji
systemowej w wybranych państwach w Azji.

SNJ_K1_U01

projekt

SNJ_K1_K01

projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do oceny procesów transformacji
systemowej zachodzących w państwach azjatyckich.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

analiza problemu

30

przygotowanie projektu

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

391 / 494

1.

Teoria transformacji

a) Kwestie metodologiczne: etymologia, znaczenie, deﬁnicja, instrumentarium
badawcze
b)

Ramy czasowe transformacji

c)

Typologia państw transformacji ze względu na kryterium:

- historyczne
- polityczne
- geograﬁczne
1.

W1, U1, K1
d) Zewnętrzne i wewnętrzne czynniki determinujące transformację o
charakterze:
- politycznym
- ekonomicznym
- społecznym

2.

e)

Dylemat transformacji: metoda szokowa, czy gradualistyczna?

f)

Czynniki determinujące sukces transformacji

g)

Wyzwania transformacji

2.

Transformacja gospodarcza

a)

Cel transformacji gospodarczej

b)

Rola wskaźników makroekonomicznych w ocenie stanu gospodarki

c)

Dylemat drogi transformacji gospodarczej: rynek, czy państwo?

d) Różnice w pojmowaniu roli państwa w procesach transformacyjnych w
Europie i w Azji
e)

W1, U1, K1

Wpływ przedsiębiorczości na rozwój ekonomiczny

f) Miejsce transformacji między kreatywnością (niezależnością) przedsiębiorcy a
wszechwładzą państwa
g) Zrównoważony rozwój gospodarczy i poszanowanie standardów
ekologicznych jako nowe kryteria procesów transformacyjnych

Sylabusy
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3.

Transformacja społeczno-polityczna i ustrojowa

a) Rola i znaczenie demokratycznego państwa prawa w procesach
transformacyjnych

3.

b)

Wpływ kapitału społecznego na jakość transformacji

c)

Transformacja a globalizacja i przepływ technologii

d) Czynniki determinujące transformację społeczną: między korupcją a
sprawiedliwością społeczną

W1, U1, K1

e) Sukces materialny w odbiorze społecznym jako miara jakości zmian
transformacyjnych
f)

„Kultura utyskiwania” a bierność społeczno-polityczna

g) Transformacyjna asertywność społeczna w świetle rankingu wartości
uznanych za najważniejsze w życiu codziennym

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

Formy zaliczenia
projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem uzyskania zaliczenia jest przedstawienie w formie biznesplanu
(BP) inwestycji w wybranym przez siebie kraju Azji PołudniowoWschodniej.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Wielkie kobiety w tradycji subkontynentu indyjskiego
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Japonią

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNJS.13F0.5cc2edb9e7c0f.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 przedstawienie i omówienie sylwetek najważniejszych kobiet w historii krajów Azji
Południowej, które odegrały pionierską rolę na polu polityki, literatury, sztuki, gospodarki czy w sferze
obyczajowej. Kobiety te wniosły duży wkład w rozwój danej dziedziny, niejednokrotnie przełamując stereotypy
czy kreując nowy, odrębny od panującego i pożądanego w społeczeństwie, model kobiecości.

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 ogólną, syntetyczną wiedzę dotyczącą
sytuacji kobiet na subkontynencie indyjskim

SNJ_K1_W06

prezentacja

W2

Zna tło socjo-kulturowe i uwarunkowania historyczne
krajów Azji Południowej

SNJ_K1_W06

prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Umie wyróżniać i charakteryzować główne problemy
i zjawiska społeczne w Azji Południowej

SNJ_K1_U01, SNJ_K1_U02

prezentacja

U2

Potraﬁ scharakteryzować sylwetki wybranych kobiet

SNJ_K1_U01, SNJ_K1_U02

prezentacja

SNJ_K1_K01, SNJ_K1_K02

prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Identyﬁkuje zasadnicze dokonania wybranych kobiet
na ogólnym tle problemów związanych z sytuacją
kobiety w Azji Południowej

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie referatu

60

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.

Celem wykładu jest przedstawienie i omówienie sylwetek najważniejszych kobiet
w historii krajów Azji Południowej, które odegrały pionierską rolę na polu polityki,
literatury, sztuki, gospodarki czy w sferze obyczajowej. Analiza poszczególnych
postaci umiejscowiona zostanie w kontekście tradycyjnej roli kobiety w
społeczeństwach azjatyckich, rozwoju feminizmu i women’s studies.
Tematyka kursu obejmie sylwetki takich kobiet jak: sułtan Razija, Mira Bai, Amrita
Śergil, Sarodźini Naidu, Fatima Dźinnah, Indira Gandhi, Benazir Bhutto, Taslima
Nasrin, Malala Jousufzai itp.

W1, W2, U1, U2, K1

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

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
- aktywne uczestnictwo w zajęciach (dopuszczalne 2 nieobecności) samodzielne przygotowanie referatu i przedstawienie go na zajęciach
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Wieloetniczne społeczeństwo Indonezji
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Japonią

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNJS.13F0.5cc2edba2ba87.22

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 wieloetnicznego społeczeństwa Indonezji.

C2

Nabycie przez studentów umiejętności przeprowadzania krytycznej analizy i interpretacji, również w perspektywie
porównawczej, najważniejszych elementów problematyki wieloetnicznego społeczeństwa Indonezji.

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 zagadnienia
z zakresu wiedzy o wieloetnicznym społeczeństwie
Indonezji.

SNJ_K1_W06

zaliczenie na ocenę,
kazus, prezentacja

SNJ_K1_U01

zaliczenie na ocenę,
kazus, prezentacja

SNJ_K1_K01

zaliczenie na ocenę,
kazus, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ przeprowadzić krytyczną analizę oraz
interpretację najważniejszych zjawisk i procesów
z zakresu wiedzy o wieloetnicznym społeczeństwie
Indonezji.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów do do uczestniczenia
w przygotowaniu projektów społecznych
uwzględniając wieloetniczną specyﬁkę społeczeństwa
Indonezji.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

20

poznanie terminologii obcojęzycznej

10

pozyskanie danych

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.

- Wprowadzenie do wiedzy o różnorodności etnicznej i religijnej Indonezji.
Podstawowe pojęcia w kontekście specyﬁki indonezyjskiej: grupa etniczna,
plemię, wspólnota religijna i wyznaniowa, segment i relacje międzysegmentowe,
konﬂikt etniczny, konﬂikt religijny, communal conﬂict, sectarian conﬂict.
Koncepcje narodu państwowego i etniczności
- Pluralny charakter społeczeństwa indonezyjskiego – podstawowe podziały
segmentowe: etniczne, religijne, wyznaniowe. Udział procentowy i obszary
zamieszkiwania głównych segmentów etnicznych, religijnych i wyznaniowych.
- Krótka historia powstania Indonezji. Relacje międzysegmentowe w okresie
kolonialnym. Tworzenie wielosegmentowego państwa i jego główne podstawy:
autorytaryzm i armia; antyimperializm, antykolonializm i antykomunizm; ideologia
Pancasila; język indonezyjski i nowoczesna edukacja; transmigracje. Ogólna
charakterystyka relacji międzysegmentowych w okresie rządów Sukarno i w
okresie tzw. Nowego Ładu (władza Sukarno). Demokratyzacja Indonezji po 1998 r.
i erupcja konﬂiktów międzysegmentowych.
- Zarządzanie konﬂiktami międzysegmentowymi w Indonezji. Wprowadzenie
centrypetalnego systemu politycznego po 1998 r. Główne rozwiązania
centrypetalizmu indonezyjskiego. Konsocjonalne elementy w indonezyjskim
systemie politycznym.
- Rozszerzenie Indonezji na obszar Melanezji - proces inkorporacji Papui. Konﬂikt w
Papui. Działalność pro-niepodległościowych organizacji Ruchu Wolnej Papui (OPM)
i Organizacji Wyzwolenia Papui Zachodniej (WPLO). Specjalna autonomia dla Papui
w 2001 r. Wprowadzenie specjalnych praw ekonomicznych i brak implementacji
autonomii politycznej.
- Aneksja Timoru Wschodniego przez Indonezję w 1976 r. Pełzający konﬂikt i
działalność pro-niepodległościowego Frontu Rewolucyjnego Niepodległego Timoru
Wschodniego (Fretilin). Administracja ONZ od 1999 r. Uzyskanie niepodległości w
W1, U1, K1
2002 r.
- Indonezyjski islam. Podziały w jego ramach. Relacje muzułmanów z niemuzułmanami. Wybrane przypadki. Specyﬁka islamu na Sumatrze. Radykalizm
islamski w Indonezji. Działalność głównych islamskich organizacji
terrorystycznych.
- Hinduizm w Indonezji. Specyﬁka kultury wyspy Bali. Relacje Balijczyków z
migrantami jawajskimi. Migracje Balijczyków na inne wyspy Indonezji. Hinduizm
na Jawie.
- Chińczycy, konfucjanizm i buddyzm w Indonezji. Studium przypadku
„chińskiego” miasta w Indonezji – Semarang. Relacje między Chińczykami a
ludnością rodzimą Indonezji.
- Konﬂikty w prowincjach Riau i Archipelag Riau oraz ich specyﬁczne
uwarunkowania etniczne, religijne i ekonomiczne.
- Specyﬁka sumatrzańskiej prowincji Aceh. Działalność separatystycznego Ruchu
Wolnego Aceh (GAM). Helsińskie porozumienie pokojowe z 2005 r. Specjalna
autonomia dla Aceh w 2006 r. Wprowadzenie m.in. prawa szariatu i partii
lokalnych (etnicznych) oraz specjalnych praw ekonomicznych.
- Chrześcijaństwo w Indonezji. Główne wyznania i obszary zamieszkiwania.
Przykłady konﬂiktów między muzułmanami i chrześcijanami. Specyﬁka wyspy
Flores – niekonﬂiktowe relacje między lokalnymi chrześcijanami a muzułmańskimi
migrantami.
- Transmigracje. Zmiany relacji międzysegmentowych w kontekście transmigracji.
Główne obszary transmigracji i poczucie niesprawiedliwości ekonomicznej u
ludności rodzimej (dyskryminacja pozytywna migrantów przez rząd). Studium
przypadku wielopłaszczyznowego konﬂiktu w Poso na Celebesie.
- Studia przypadków specyﬁcznych communal i sectarian conﬂicts na różnych
obszarach Indonezji. Uwarunkowania i następstwa.

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

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

zaliczenie na ocenę,
kazus, 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 wieloetnicznego społeczeństwa
Indonezji, które mieści się w problematyce modułu lub wychodzi
poza nią. Wykładowca oceniając pracę studenta zwróci uwagę na
umiejętność syntetycznego przedstawienia danego zagadnienia,
znaczenie przytoczonych faktów oraz rozumienie i stosowanie
fachowej terminologii.

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

Sylabusy
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Wieloetniczne społeczeństwo Malezji
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Japonią

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNJS.13F0.5cc2edba4b426.22

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 słuchaczy z problematyka historycznych korzeni wieloetniczności w Malezji oraz jej kulturowego,
społecznego, etnicznego, rasowego i religijnego zróżnicowania, a także wynikających zeń konsekwencji
politycznych i ekonomicznych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

-podstawowe teorie etniczności i nacjonalizmów

SNJ_K1_W01

zaliczenie na ocenę

401 / 494

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

analizować konsekwencje gospodarcze i polityczne
spowodowane zróżnicowanym środowiskiem
etnicznym i kulturowym

SNJ_K1_U01

zaliczenie na ocenę

SNJ_K1_K01

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

analizy kształtowania się tożsamości etnicznej
i narodowej na Półwyspie Malajskim

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

analiza źródeł historycznych

20

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie do egzaminu

40

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Charakterystyka grup etnicznych w Malezji, w świetle współczesnych teorii
nacjonalizmu
2. Kontekst religijny, symboliczny i językowy poszczególnych grup etnicznych w
Malezji.
3. Świadomość etniczna w okresie kolonializmu portugalskiego, holenderskiego i
brytyjskiego.
4.Narodziny nacjonalimów
5.Nacjonalizmy na Półwyspie Malajskim w okresie II wojny światowej
6. Kształtowanie się konsocjonalnego państwa
7. Dynamika konﬁktów etnicznych niepodległej Malezji
8. Kryzys konsocjonalnej demokracji- wzrost konsocjonalnego autorytaryzmu
9. Zarządzanie kryzysem etnicznym po 1969 roku
10. Demokracja a kryzys etniczny- Malezja w nowym

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
dyskusja, 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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Wielowymiarowe aspekty Pakistanu: polityka, gospodarka, kultura
i społeczeństwo
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Japonią

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNJS.13F0.5ce405667039b.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

Zdobycie wszechstronnej wiedzy dotyczącej współczesnego Pakistanu, ze szczególnym odniesieniem do jego
politycznych, ekonomicznych i społeczno-kulturowych problemów, a także uwarunkowań związanych z sytuacją
wewnętrzną w tym kraju, jego różnorodnością etniczno-wyznaniową i kulturową, miejscem Pakistanu w regionie
i na świecie. Na ile wizerunek Pakistanu odpowiada zastanej tam rzeczywistości? Podczas zajęć przedstawione
zostaną wyniki badań naukowych, kontaktów różnymi środowiskami w Pakistanie, nawiązanymi przez
wykładowczynię podczas jej siedmiu dotychczasowych podróży badawczych po tym 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

absolwent zna i rozumie struktury funkcjonowania
relacji w obrębie współczesnych społeczeństw Indii
i Azji Południowej, dynamikę ich zmian i oddziaływania
na cały region

SNJ_K1_W06

projekt, esej

W2

absolwent zna i rozumie relacje w obrębie struktur
społeczeństw w Pakistanie i Azji Południowej, ich
oddziaływanie i wpływ na przemiany o charakterze
społecznym, politycznym i gospodarczym

SNJ_K1_W06

projekt, esej

W3

absolwent zna i rozumie narzędzia i metody badań,
potrzebne do podjęcia studiów nad Pakistanem
i analizy sytuacji na potrzeby polskie

SNJ_K1_W06

projekt, esej

U1

absolwent potraﬁ interpretować konkretne zjawiska
występujące w Pakistanie i opisywać ich wpływ
na przemiany wewnątrz kraju i relacjach z innymi
państwami

SNJ_K1_U01, SNJ_K1_U06

projekt, esej

U2

absolwent potraﬁ prognozować znaczenie zjawisk
politycznych, ekonomicznych i demograﬁcznych
i iopisywać ich socjokulturowe podłoże, ch wpływające
na położenie człowieka w Pakistanie.

SNJ_K1_U01, SNJ_K1_U06

projekt, esej

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

absolwent jest gotów do ciągłego rozwijania swoich
kompetencji w odniesieniu do znajomości regionu Azji
Południowej, w szczególności Pakistanu

SNJ_K1_K01, SNJ_K1_K05

projekt, esej

K2

absolwent jest gotów do ciągłego rozwijania swoich
kompetencji w odniesieniu do znajomości regionu Azji
Południowej, w szczególności Pakistanu.

SNJ_K1_K01, SNJ_K1_K05

projekt, esej

K3

absolwent jest gotów do uczestniczenia
w przygotowaniu projektów społecznych
uwzględniając aspekty ekonomiczne i polityczne
społeczeństwa Pakistanu

SNJ_K1_K01, SNJ_K1_K05

projekt, esej

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

analiza problemu

20

przygotowanie do ćwiczeń

10

przygotowanie eseju

25

przygotowanie do zajęć

15

konsultacje

5

Sylabusy
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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

Sylabusy

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1. Co wiemy o Pakistanie? Wprowadzenie do kursu
- Geograﬁa, demograﬁa: podstawowe informacje,
- Dlaczego powstał Pakistan? Muhammad Ali Jinnah i jego „ideologia Pakistanu”,
- „Teoria dwóch narodów”
- Percepcja Pakistanu na świecie,
- Geostrategiczne uwarunkowania Azji Południowej
2. Pakistan: historia w pigułce
- Narodziny Pakistanu i pierwsze lata,
- Od rządów cywilnych do militarnych dyktatur,
- Bengal Wschodni i rozpad państwa,
- gen. Zia ul Haq i jego wpływ na radykalizację w Pakistanie,
- dyskusja: rozpad Pakistanu to upadek „teorii dwóch narodów”?
- gen. Pervez Musharraf: „aksamitny dyktator”
3. Główne wyzwania polityki zagranicznej i wewnętrznej Pakistanu I
- Pakistan-Chiny “przyjaźń na każdą pogodę"?
- CPEC – korytarz ekonomiczny: cele i potencjalne skutki
- Pakistan-Afganistan: skąd się bierze konﬂikt?
- Relacje pakistańsko-amerykańskie: "kij i marchewka" dla południowoazjatyckiego sojusznika
4. Główne wyzwania polityki zagranicznej i wewnętrznej Pakistanu II
- Stosunki pakistańsko-indyjskie
- Historia konﬂiktu o Kaszmir
- Jak uregulować relacje Pakistanu z Indiami?
- Czy Pakistan to państwo sponsorujące terroryzm?
- Kaszmirscy dźihadysci: Laszkar -e-Toiba, Dźaisz-e-Muhammad,
- TTP: pakistańscy talibowie i ich cele
5. Kto sprawuje władzę w Pakistanie?
- Konstytucja Pakistanu: analiza wybranych uregulowań,
- System polityczny i partie polityczne,
- Znaczenie partii islamskich,
- Armia i ISI: „państwo w państwie”,
- Czym jest “milbus”?
- Zamindarowie: feudalni posiadacze ziemscy oraz ich rola w polityce
6. Pakistańska gospodarka.
- Problemy gospodarcze Pakistanu,
- Główne gałęzie pakistańskiej gospodarki
- Polsko-pakistańskie relacje ekonomiczne: stan obecny i szanse na rozwój
- Jak prowadzić biznes z Pakistańczykami? Uwarunkowania kulturowe
7. Uwarunkowania społeczno-kulturowe Pakistanu. Mniejszości wyznaniowe
- Ile jest „Pakistanów”?
- Społeczności wiejskie i miejskie: różnice i wyzwania
- Życie rodzinne,
- System biradari,
- Islamabad: 20 km od Pakistanu?
- Chrześcijanie, sikhowie, ahmadyci i hinduiści - ich problemy i sytuacja
- TEST ŚRÓDSEMESTRALNY (ok. 30 min.)
8. Pendżab: serce Pakistanu
- “Pendżabizacja”?
- Szyicko-sunnicka rywalizacja w Pendżabie,
- Polityczne elity i ich strategia,
- Dlaczego zabito gubernatora Pendżabu (2011)?

1.

9. Sind i Beludżystan
- Konﬂikty etniczne w Sindzie,
- Koncepcja Sindudeszu,
- Mohadźirowie i ich znaczenie polityczne,
- Atlaf Hussain i partia MQM
- Baloch nationalist and separatist movement and Pakistani establishment,
- Hazarowie: etniczna mniejszość w zagrożeniu,
- Marri, Bugti : główne plemiona Beludżystanu
- Nawab Akbar Khan Bugti i separatyzm

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

10. Chajber Pasztunkwa i FATA
- Pasztunwalli: honorowy kod Pasztunów: analiza zasad,
- zar, zan, zamin: honor i kobiety,
- Idea Pasztunistanu,
- Gandhi z pogranicza: Bacha Khan i jego historia,
- Talibowie i inni radykałowie na pograniczu afgańsko-pakistańskim
- Problem uchodźców i osób wewnętrznie przesiedlonych
- Ruch wyzwolenia Pastunów pod 2018 roku: kim jest Manzoor Pashteen?
11. Gilgit Baltistan oraz Azad Dźammu i Kaszmir
- Status prawny GB i AJK oraz system lokalnej władzy,
- Znaczenie strategiczne obu regionów,
- Wpływ konﬂiktu kaszmirskiego i polityki Chin na sytuację w GB i AJK
- Czy “wolny” Kaszmir jest naprawdę wolny?
12. Prawa człowieka w Pakistanie
- Podstawowe wyzwania w oparciu o analizę raportów Komisji Praw Człowieka,
- Asma Jahangir, Sabeen Mahmud i inni działacze/działaczki
- (Nie)równość płci i rola kobiet w pakistańskim społeczeństwie,
- Prezentacja ﬁlmu „Mey Rahungi”,
- Tzw. zabójstwa „honorowe”: Qandeel Baloch i inne case studies
- Prawo o bluźnierstwie i jego znaczenie,
- Osoby transseksualne w Pakistanie i ich los
13. Suﬁzm i jego znaczenie w Pakistanie
- Czym jest suﬁzm?
- główne szkoły suﬁzmu w Pakistanie,
- Baba Bulleh Shah, Baba Fareed, Lal Shahbaz Qalandar: sławni suﬁccy poeci i ich spuścizna,
- Muzyka qawwali i śwątynie suﬁckie,
- Abida Parveen, Sabri Brothers: mistrzowie qawwali
- Ekstremiści kontra suﬁzm
- TEST KOŃCOWY (40 min.)
14. Pakistańska muzyka klasyczna i folkowa
- Nusrat Fateh Ali Khan: muzyczny symbol Pakistanu,
- Klasyczni i folkowi artyści w Pakistanie
- Omówienie tradycyjnych instrumentów używanych w różnych regionach Pakistanu
- Coke Studio: suﬁcki rock i popularność muzyki Zachodu,
- Muzyczne festiwale w Pakistanie,
- Muzyka jako narzędzie dyplomacji kulturalnej: projekty „Poland-Pakistan: Music without Borders”
- Radykałowie przeciw muzyce: dlaczego Amdźad Sabri został zabity?
15. Architektura, zabytki, spuścizna kulturowa
- Mohendźodaro i Harappa: skarby Cywilizacji Doliny Indusu
- Taxila,
- Multan i okolice,
- Lahore: kulturowa stolica Pakistanu,
- Peszawar i okolice – kolebka Gandhary,
- Zachowanie historycznej spuścizny Pakistanu: główne wyzwania

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metody e-learningowe, analiza przypadków, dyskusja, wykład konwersatoryjny, wykład konwencjonalny, burza mózgów,
metoda sytuacyjna, metoda projektów
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
projekt, esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
Projekt, esej

Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawowa wiedza na temat Pakistanu i jego uwarunkowań gospodarczych i kulturowych.

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 nad Japonią

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNJS.13F0.6038a4a1e8fb9.22

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 polskich Żydów uciekających przed zagładą na Daleki Wschód

C2

Zapoznanie studentów z rolą polskiej dyplomacji w niesieniu pomocy uchodźcom

C3

Przekazanie wiedzy z zakresu życia codziennego uchodźców w Japonii i w Szanghaju w tytułowym okresie

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

409 / 494

W1

Student zna i rozumie rolę relacji między Polską
a Japonią w decyzji o pomocy uchodźcom

SNJ_K1_W01,
SNJ_K1_W02,
SNJ_K1_W03,
SNJ_K1_W05,
SNJ_K1_W06

W2

Student zna i rozumie role pomocy międzynarodowej
dla żydowskich uchodźców w Szanghaju

SNJ_K1_W01,
SNJ_K1_W05

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ wskazać czynniki wpływające
na uratowanie tysięcy Żydów z Holocaustu

SNJ_K1_U01,
SNJ_K1_U02, SNJ_K1_U03

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

U2

Student potraﬁ wskazać rolę dyplomacji w ratowaniu
polskich Żydów

SNJ_K1_U01,
SNJ_K1_U02, SNJ_K1_U03

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

SNJ_K1_K01, SNJ_K1_K02,
SNJ_K1_K03, SNJ_K1_K04

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do interpretacji roli relacji
bilateralnych dla ratowania konkretnych grup
społecznych czy religijnych

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

analiza i przygotowanie danych

15

przygotowanie do zajęć

15

uczestnictwo w egzaminie

1

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

45

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.

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

U2, K1

4.

W drodze na Daleki Wschód. Polscy Żydzi, uchodźcy wojenni na Litwie i
Wileńszczyźnie oraz w tranzycie przez ZSRR

W1, W2, U1, K1

Sylabusy

410 / 494

5.

Rola polskich placówek dyplomatycznej w pomocy uchodźcom

W1, W2, U1, U2, K1

6.

Szanghaj w okresie okupacji japońskiej

U1, U2, K1

7.

Życie codzienne uchodźców żydowskich w Chinach i Japonii

W1, W2, U1, K1

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

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę, zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Dozwolone dwie nieobecności, aktywny udział w zajęciach,
pozytywne zaliczenie testu zaliczeniowego.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy

411 / 494

Wpływ Rosji i Chin na politykę i rozwój państw Azji Centralnej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Japonią

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNJS.13F0.5cd42cf9c3ebf.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

Nabycie przez studentów wiedzy i umiejętności pozwalających na analizę, syntezę i wyciąganie wniosków z relacji
państw Azji Centralnej z Federacją Rosyjską i Chińską Republiką Ludową. Posiadanie wiedzy, umiejętności
i kompetencji do wypracowania własnych sądów i rekomendacji dla państw Azji Centralnej w zakresie
korzystnych dla nich działań wynikających z relacji z Rosją i Chinami oraz wskazywania na niekorzystne wpływy
wymienionych dwóch mocarstw na politykę i rozwój państw Azji Centralnej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

412 / 494

W1

Student ma wiedzę o polityce, jej celach
i instrumentach jej realizacji, prowadzonej przez USA
i Federację Rosyjską wobec państw Azji Centralnej,
ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji
w Uzbekistanie, Kirgistanie, Tadżykistanie,
Turkmenistanie i Kazachstanie.

SNJ_K1_W02

esej

W2

Student zdobywa specjalistyczną wiedzę z zakresu
wpływu, współzależności rywalizacji gospodarczej i
potencjalnych konﬂiktów zbrojnych oraz zjawisk o
charakterze terrorystycznym na politykę Chin i
Federacji Rosyjskiej w regionie

SNJ_K1_W03

esej

SNJ_K1_U03, SNJ_K1_U06

esej

Student umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów
badawczych, uwzględniając aspekty polityczne,
SNJ_K1_K04, SNJ_K1_K05
gospodarcze oraz wojskowe właściwe dla państw Azji
Centralnej.

esej

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student posiada umiejętność rozpoznania oraz
wykorzystania wiedzy teoretycznej do samodzielnej
i krytycznej analizy zjawisk politycznych i działań
o charakterze politycznym i gospodarczym .

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie eseju

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

przeprowadzenie badań literaturowych

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

413 / 494

1.Poltyka zagraniczna Chin i Rosji, historia i czasy współczesne.
2.Relacje ChRL z państwami Azji Centralnej w XX i XXI wieku
3.Azja Centralna a Federacja Rosyjska-od państw członkowskich ZSRR po trudną
współpracę.
4.Związki gospodarcze, polityczne i kulturowe państw Azji Centralnej z Rosją.
5.Współpraca gospodarcza i polityczna Chin z Azją Środkową.
1.

W1, W2, U1, K1
6.Rywalizacja Rosji i Chin o surowce energetyczne w Azji Centralnej.
7.Wspólpraca wojskowa państw Azji Centralnej z mocarstwami.
8.Strategiczne interesy Rosji i Chin w Azji Centralnej.
9.Wyniki współpracy z Chinami i Rosją Kazachstanu, Uzbekistanu, Kirgistanu,
Tadżykistanu, Turkmenistanu.
10. Wpływ Rosji i Chin na politykę i rozwój państw Azji Centralnej

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, gra dydaktyczna, konsultacje
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
Przygotowanie eseju wg przekazanych wskazówek.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość systemów politycznych Rosji i Chin oraz pięciu państw Azji Centralnej.
Obowiązuje obecność na zajęciach(możliwe 3 nieobecności).

Sylabusy

414 / 494

Współczesne Chiny - globalizacja i rozwój technologii a zmiany
w przestrzeni miasta
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Japonią

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNJS.13F0.5cd42cf9a14fc.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

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Studentka/student zna i rozumie znaczenie socjologii
i antropologii miasta w odniesieniu do obszaru Chin

SNJ_K1_W06

zaliczenie pisemne

W2

Studentka/student zna i rozumie złożoność charakteru
społeczeństwa i wzorców cywilizacyjnych
wpływających i kształtujących formę chińskich miast

SNJ_K1_W06

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy

415 / 494

U1

Studentka/student potraﬁ wykorzystywać zdobytą
wiedzę do badań nad współczesnymi procesami
globalizacji i zmian w tkance chińskich miast

SNJ_K1_U06

zaliczenie pisemne

U2

Studentka/student potraﬁ deﬁniować i analizować
znaczenie procesów zachodzących we współczesnych
miastach chińskich i ich wpływ na społeczeństwo
chińskie

SNJ_K1_U06

zaliczenie pisemne

K1

Studentka/student jest gotów do nieustannego
rozwijania swojej wiedzy i doświadczenia w celu
pogłębiania zrozumienia uwarunkowań społecznokulturowych współczesnych Chin

SNJ_K1_K01, SNJ_K1_K05

zaliczenie pisemne

K2

Studentka/student jest gotów do uczestniczenia
w przygotowaniu projektów społecznych
uwzględniających specyﬁkę kształtowania się formy
miast w Chinach w odniesieniu do innych krajów

SNJ_K1_K01, SNJ_K1_K05

zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do egzaminu

30

analiza problemu

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.

Wprowadzenie do nauk i metod zajmujących się badaniem miast (socjologia i
antropologia miasta)

W1

2.

Przegląd form/wzorów urbanistycznych w Chinach: ⾢ (yì)、都 (dōu)、城 (chéng)、
郭 (guō)、市 (shì)

W1, W2

3.

Kiedy i dlaczego doszło do połączenia 城 (chéng) i 市 (shì).

W1, W2

4.

Przełamanie chińskiej formy miasta obecnością obcych mocarstw (np. Harbin,
Szanghaj, Qingdao)

W1, W2

5.

Architektura sowiecka w Chinach

W1, W2

Sylabusy

416 / 494

6.

Otwarcie Chin na świat (1978) - wprowadzenie nowej formy miasta (Shenzhen).

W1, W2, U2

7.

Rozwój technologii i przemiany społeczne oraz ich wpływ na tkankę miasta we
współczesnych miastach chińskich

W1, W2, U1, U2, K1

8.

Chińska wieś w dobie globalizacji, czyli jak uchronić tradycję

W1, W2, U1, U2, K1, K2

9.

Perspektywy rozwoju dla mniejszych chińskich miast (np. Jiande)

W1, W2, U1, U2, K1, K2

10.

Stolica prowincji - główne problemy i wyzwania (np. Hangzhou)

W1, W2, U1, U2, K1, K2

11.

Szanghaj - Kosmopolityczne Megamiasto

W1, W2, U1, U2, K1, K2

12.

Chińskie Miasta Widma (Ghost Cities)

W1, W2, U1, U2, K1, K2

13.

Eko-miasta

W1, W2, U1, U2, K1, K2

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

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

417 / 494

Współczesne relacje międzynarodowe Japonii
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Japonią

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNJS.13F0.5cd42d1f574cb.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 ze stosunkami Japonii z najważniejszymi państwami w kontekście japońskiej polityki
gospodarczej i bezpieczeństwa.

C2

Przekazania wiedzy z zakresu roli Japonii w organizacjach międzynarodowych

C3

Uświadomienie studentom problemów związanych z konﬂiktami granicznymi Japonii

C4

Przekazanie wiedzy z zakresu polityki kulturalnej Japonii

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

418 / 494

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Student zna i rozumie status i role międzynarodowe
Japonii oraz innych uczestników międzynarodowych
stosunków politycznych

SNJ_K1_W02,
SNJ_K1_W05

esej, prezentacja

W2

Student zna i rozumie wpływ konﬂiktów granicznych
na relacje międzynarodowe Japonii

SNJ_K1_W02

esej, prezentacja

W3

Student zna i rozumie rolę polityki kulturalnej Japonii
na relacje z innymi państwami

SNJ_K1_W02,
SNJ_K1_W03

esej, prezentacja

W4

Student zna i rozumie rolę rodzimych korporacji
międzynarodowych w kształtowaniu stosunków Japonii
z innymi państwa

SNJ_K1_W02,
SNJ_K1_W03,
SNJ_K1_W06

esej, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ scharakteryzować i poddać analizie
czynniki wpływające na bezpieczeństwo uczestników
międzynarodowych stosunków politycznych

SNJ_K1_U01, SNJ_K1_U02

esej, prezentacja

U2

Student potraﬁ zinterpretować rolę japońskiej polityki
kulturalnej w stosunkach międzynarodowych

SNJ_K1_U01, SNJ_K1_U02

esej, prezentacja

U3

Student potraﬁ scharakteryzować i zinterpretować rolę SNJ_K1_U01,
japońskich korporacji na stosunki międzynarodowe
SNJ_K1_U02, SNJ_K1_U04

esej, prezentacja

U4

Student potraﬁ wskazać najważniejszych partnerów
gospodarczych oraz politycznych Japonii

SNJ_K1_U01,
SNJ_K1_U02, SNJ_K1_U04

esej, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do oceny roli Japonii w stosunkach
międzynarodowych, z uwzględnieniem czynników
gospodarczych i politycznych

SNJ_K1_K01, SNJ_K1_K02,
SNJ_K1_K03

esej, prezentacja

K2

Student jest gotów do interpretacji japońskiej polityki
kulturalnej w kontekście relacji międzynarodowych

SNJ_K1_K01, SNJ_K1_K02,
SNJ_K1_K03

esej, prezentacja

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie eseju

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

Sylabusy

419 / 494

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Stosunki międzynarodowe w rejonie Azji i Pacyﬁku - wprowadzenie teoretyczne

W1, K1

2.

Status i rola międzynarodowa Japonii

W1, U1, U2, U4

3.

Stosunki polityczne i gospodarcze Japonii ze Stanami Zjednoczonymi

W3, W4, U1, U2, U3, U4,
K1

4.

Stosunki polityczne i gospodarcze Japonii z Chińską Republiką Ludową

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1, K2

5.

Stosunki polityczne i gospodarcze Japonii z Republiką Korei

W1, W3, W4, U1, U2, U3,
K1, K2

6.

Stosunki Japonii z państwami ASEAN

W1, W4, U3, U4, K1

7.

Stosunki Japonii z Unią Europejską

W1, W3, W4, U2, U3, U4,
K1, K2

8.

Stosunki Japonii z państwami Bliskiego Wschodu

W1, W4, U1, U2, U3, U4,
K1

9.

Rola Japonii w organizacjach międzynarodowych

W1, U1, K1

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

Sylabusy

Formy zaliczenia
esej, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Dozwolone 2 nieobecności. Prezentacja multimedialna. Esej do oddania na
ostatnich zajęciach. Aktywność na zajęciach będzie dodatkowo
punktowana.
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Współczesne społeczeństwa Azji Południowo-Wschodniej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Japonią

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNJS.13F0.5cd42d06ddf06.22

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

Zdobycie wiedzy o współczesnych społeczeństwach Azji Południowo-Wschodniej.

C2

Poznanie cech charakterystycznych współczesnych społeczeństw Azji Południowo-Wschodniej w oparciu
o konkretne kazusy.

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

Wiedza - student zna i rozumie:

SNJ_K1_W06

zaliczenie na ocenę,
kazus, prezentacja

SNJ_K1_U01, SNJ_K1_U06

zaliczenie na ocenę,
kazus, prezentacja

SNJ_K1_K01, SNJ_K1_K05

zaliczenie na ocenę,
kazus, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Umiejętności - student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Kompetencje społeczne - student jest gotów do:

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

analiza problemu

10

przeprowadzenie badań literaturowych

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

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Współczesne społeczeństwa państw Azji Południowo-Wschodniej – podstawowe
dane statystyczne, cechy specyﬁczne, studia przypadków.
- Przypadek Mjanmy (Birmy)
- Przypadek Tajlandii
- Przypadek Kambodży
- Przypadek Laosu
- Przypadek Wietnamu
1.

W1, U1, K1

- Przypadek Malezji
- Przypadek Singapuru
- Przypadek Indonezji
- Przypadek Timoru Wschodniego
- Przypadek Brunei
- Przypadek Filipin
Większym społeczeństwom zostanie poświęcone więcej uwagi niż mniejszym.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
dyskusja, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, 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 wybranej mniejszości
zamieszkującej jedno z państw regionu. 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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Wykorzystanie technik komputerowych do pracy z językiem japońskim
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Japonią

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNJS.13F0.1587041457.22

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 głównym kursu jest zapoznanie studenta z technikami komputerowymi wykorzystanymi do pracy
z językiem japońskim.

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 powinien posiadać wiedzę na temat
następujących dziedzin: zbieranie informacji
z wykorzystaniem technik komputerowych,
prezentowanie danych znalezionych w wyniku
wykorzystania technik komputerowych,
rozpoznawanie i umiejętność wskazania źródeł
zdatnych do wykorzystania przy nauce oraz pracy
z językiem japońskim, konstruowanie zestawień
danych podsumowujących zebrane informacje,
programowanie w języku Perl.

SNJ_K1_W06

zaliczenie

SNJ_K1_U06

zaliczenie

SNJ_K1_K05

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student powinien potraﬁć: analizować informacje
zebrane z wykorzystaniem technik komputerowych
w celu nauki języka japońskiego, wybrać spośród
zebranych materiałów przydatne do zrealizowania
konkretnych celów edukacyjnych, używać serwisów
internetowych w celu zebrania oraz poszerzenia bazy
informacji językowych, używać narzędzi internetowych
w celu zebrania danych dotyczących możliwości
przekładu poszczególnych tekstów, stosować techniki
i narzędzia z dziedziny przetwarzania języków
naturalnych (programowanie w języku Perl) celem
uzyskania informacji oraz danych językowych
z korpusów tekstowych oraz za pośrednictwem
internetu, korzystać ze słowników oraz translatorów
internetowych. Powinien umieć obsługiwać komputer
z japońskojęzycznym systemem operacyjnym

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student powinien umieć analizować i oceniać źródła
informacji oraz danych językowych pod kątem
walorów edukacyjnych oraz przydatności w realizacji
konkretnych celów dydaktycznych oraz językowych,
porządkować oraz klasyﬁkować dane językowe,
przeprowadzać eksperymenty z wykorzystaniem
zebranych danych językowych, testować je pod kątem
nowych możliwości. Powinien potraﬁć napisać prosty
program do analizy danych językowych w języku Perl

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do ćwiczeń

30

wykonanie ćwiczeń

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

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Przedmiot ma na celu zaznajomienie studentów z możliwościami wykorzystania
technik komputerowych w pracy z językiem japońskim. Poprzez techniki
komputerowe rozumie się działania mające na celu uzyskanie wiarygodnych
danych językowych za pośrednictwem internetu (wyszukiwarki internetowe,
serwisy, sieciowe korpusy tekstowe, łączenie wyszukiwania danych z obrazami
itd.) oraz samodzielnych korpusów tekstowych. Studenci przyswoją sobie metody
pracy z tego typu danymi, takie jak sposoby automatycznego oraz ręcznego
przeszukiwania tekstu oraz podstawowe techniki wykorzystywane w
przetwarzaniu języków naturalnych (programowanie w języku Perl). Przećwiczone
zostanie również ocenianie oraz porządkowanie uzyskanych w ten sposób danych
pod kątem przydatności do celów dydaktycznych oraz językowych. Podczas
realizacji projektów zaliczeniowych studenci w sposób praktyczny będą mogli
przećwiczyć wykorzystanie przyswojonej wiedzy w wykonywaniu zadań
związanych z pracą z językiem.
Zakres tematyczny przedmiotu obejmuje również naukę słownictwa japońskiego
związanego z tematem przedmiotu, tzn. dot. wyszukiwania oraz porządkowania
danych oraz przetwarzania języków naturalnych.
Kolejną umiejętnością, jaką przyswoją sobie studenci podczas zajęć jest
korzystanie ze słowników internetowych oraz z translatorów internetowych.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
ćwiczenia laboratoryjne, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, wykład konwencjonalny,
burza mózgów, metoda projektów
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia kursu jest : Formy oceny pracy studenta: • projekty
i ćwiczenia praktyczne • ocenianie ciągłe Czas oceny pracy studenta: •
ocena aktywności podczas zajęć • ocena ćwiczeń praktycznych
wykonywanych podczas zajęć • projekty praktyczne (w zależności od
postępów w przyswajaniu materiału)

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Wyrażenia w języku japońskim zakorzenione w kulturze i mentalności
japońskiej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Japonią

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNJS.13F0.5cd42d1eaa24b.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

Przedmiot ma na celu zaznajomienie studentów z wyrażeniami z pogranicza języka kultury Japonii, takich jak:
metafory, frazeologia, wyrażenia emotywne, gry słowne, wyrażenia humorystyczne czy onomatopeiczne.
Studenci dowiedzą się, w jakich sytuacjach i kontekstach kulturalno-społecznych stosuje się te wyrażenia i jaki
efekt mogą wywierać na odbiorcach. Oprócz prelekcji prowadzącego, program zajęć przewiduje również
przygotowanie przez studentów prezentacji dotyczących wybranych zagadnień związanych z tematyką zajęć.
Przewidziane są także dyskusje na omawiane tematy oraz praca w grupach podczas zajęć.

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: Posiada wiedzę na temat wyrażeń z pogranicza
języka i kultury Japonii, takich jak: metafory,
frazeologia, wyrażenia emotywne, gry słowne,
wyrażenia humorystyczne czy onomatopeiczne. Wie,
w jakich sytuacjach i kontekstach kulturalnospołecznych stosuje się te wyrażenia i jaki efekt mogą
wywierać na odbiorcach.

SNJ_K1_W01

projekt

SNJ_K1_U01

projekt

SNJ_K1_K01

projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

EK2: Potraﬁ zastosować nabyte podczas zajęć
umiejętności, tj. umie zastosować omawiane podczas
zajęć wyrażenia w praktyce. Potraﬁ wyjaśnić
kulturalne i społeczne umocowanie tych wyrażeń.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

EK3: Wie, jak omawiane wyrażenia funkcjonują
we współczesnym społeczeństwie japońskim.

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie projektu

30

przygotowanie do zajęć

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.

1. Wstęp teoretyczny – wyrażenia japońskie zakorzenione w kulturze i
mentalności.

W1, U1, K1

2.

2. Dialekt Kansai a inne dialekty japońskie

W1, U1, K1

3.

3. Język grzeczny i niegrzeczny

W1, U1, K1

4.

4. Język mangi i anime

W1, U1, K1

5.

5. Język japońskich piosenek popowych

W1, U1, K1

6.

6. Język jakuzy

W1, U1, K1

Sylabusy
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7.

7. Język religijny

W1, U1, K1

8.

8. Język męski i kobiecy

W1, U1, K1

9.

9. Język pisany

W1, U1, K1

10.

10. Metafory japońskie

W1, U1, K1

11.

11. Związki frazeologiczne

W1, U1, K1

12.

12. Język bajek

W1, U1, K1

13.

13. Język poezji i literatury

W1, U1, K1

14.

14. Zapożyczenia w języku japońskim

W1, U1, K1

15.

15. Język nowych technologii

W1, U1, K1

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

konwersatorium

Formy zaliczenia

projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia kursu jest : Formy oceny pracy studenta: •
prezentacje • projekty i ćwiczenia praktyczne • ocenianie ciągłe Czas
oceny pracy studenta: • ocena aktywności podczas zajęć • ocena ćwiczeń
praktycznych i prezentacji wykonywanych podczas zajęć

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność obowiązkowa. Znajomość języka japońskiego na poziomie średniozaawansowanym.

Sylabusy
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Wzorce demokratycznego państwa prawa a kultura polityczna DW
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Japonią

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNJS.13F0.1560170013.22

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

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

SNJ_K1_W06

zaliczenie pisemne

SNJ_K1_U02

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

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

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Sylabusy
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K1

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

SNJ_K1_K01

zaliczenie pisemne

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do testu zaliczeniowego

60

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.

1. Propedeutyka teorii państwa i prawa

W1

2.

2. Powstanie państwa w świetle idei „Umowy społecznej” Rousseau oraz
Marksowskiej teorii walki klas

W1, U1

3.

3. Wzorzec demokratycznego państwa prawa jako uniwersalny probierz jego
sprawnego funkcjonowania

U1, K1

4.

4. Komparatystyka źródeł prawa w państwie demokratycznym i autorytarnym

W1

5.

5. Znaczenie kultury politycznej w demokratycznym państwie prawa

W1, U1

6.

6. Idea państwa według Konfucjusza

W1, U1

7.

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

U1, K1

8.

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

U1, K1

9.

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

W1, U1

10.

10. Kulturowy fenomen państw upadłych w kontekście analizy historycznoprawnej państw azjatyckich w XIX i XX stuleciu

W1, U1

11.

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

W1, U1

12.

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

W1, U1

13.

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

W1, U1

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

konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest (1) regularne i (2) aktywne
uczestnictwo w zajęciach, (3) przedstawienie prezentacji w zakresie
zaliczenie pisemne
merytorycznym zajęć oraz (4) zdanie na ocenę pozytywną końcowego
kolokwium formie testu wielokrotnego wyboru.
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Zastosowanie teorii gier jako metody analizy konﬂiktów politycznych
w Azji Wschodniej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Japonią

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNJS.13F0.603e436feb34d.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

Wprowadzenie studentów w problematykę teorii gier jako metody analizy konﬂiktów politycznych.

C2

Zapoznanie studentów z teoretyczno-metodologicznymi zagadnieniami związanymi z teorią gier.

C3

Zyskanie przez studentów umiejętności wykorzystywania teorii gier do prowadzenia badań naukowych.

C4

Zyskanie przez studentów umiejętności wykorzystywania teorii gier do analizy konﬂiktów politycznych w Azji
Wschodniej.

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 z zakresu najważniejszych
podejść teoretycznych i badawczych w obszarze teorii
gier.

SNJ_K1_W01,
SNJ_K1_W05

projekt, prezentacja

W2

Student potraﬁ skutecznie dobrać metodę badawczą
w celu rozwiązywania postawionych problemów.

SNJ_K1_W06

projekt, prezentacja

W3

Student posiada wiedzę pozwalającą mu zaplanować
badania w zakresie zagadnień dotyczących krajów Azji
z wykorzystaniem teorii gier.

SNJ_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 teorii gier.

SNJ_K1_U02, SNJ_K1_U03

projekt, prezentacja

U2

Student posiada umiejętność formułowania własnych
opinii odnośnie zjawisk zachodzących w Azji i dobierać
do nich dane i metody analizy.

SNJ_K1_U02, SNJ_K1_U03

projekt, prezentacja

SNJ_K1_K02, SNJ_K1_K03

projekt, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student potraﬁ pracować w zespole w celu
analizowania wybranych zjawisk związanych
ze stosunkami międzynarodowymi pomiędzy krajami
Azji Wschodniej.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie projektu

30

poprawa projektu

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

434 / 494

1.

Wprowadzenie do historii teorii gier.

W1, W2, W3

2.

Wprowadzenie do teorii gier jako metody analizy konﬂiktów politycznych.

W1, W2, W3, U1

3.

Wprowadzenie do sposobu wykorzystywania modeli prostych oraz złożonych w
teorii gier.

W1, W2, W3, U1

4.

Gry złożone, powtarzalne jako zaawansowana metoda analizy konﬂiktów
politycznych.

W1, W2, W3, U1

5.

Ograniczenia analityczne związane z zastosowaniem teorii gier do analizy

W1, W2, W3, U1

6.

Przykłady dotychczasowego zastosowania teorii gier do analizy konﬂiktów
politycznych

W3, U2

7.

Przykłady zastosowanie teorii gier do analizy konﬂiktów politycznych w Azji
Wschodniej.

U1, U2, K1

8.

Analiza możliwości wykorzystania teorii gier jako narzędzia do analizy
międzynarodowych konﬂiktów politycznych w Azji Wschodniej.

W3, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza przypadków, gra dydaktyczna, dyskusja, wykład konwersatoryjny, wykład konwencjonalny, burza mózgów, metoda
sytuacyjna, seminarium, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

1) obecność 2) aktywne uczestnictwo w zajęciach 3) przygotowanie i
projekt, prezentacja zaprezentowanie w trakcie zajęć analizy sytuacji konﬂiktowej w Azji
Wschodniej z wykorzystaniem teorii gier

435 / 494

Zjednoczenie Korei - szanse i wyzwania
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Japonią

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNJS.13F0.5cd42d2a569ef.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

Zdobycie wiedzy na temat stosunków międzykoreańskich, ich uwarunkowań, celów polityki zagranicznej obu
państw koreańskich w odniesieniu do zjednoczenia Korei z uwzględnieniem dotychczasowych doświadczeń
współpracy, płynących z tego szans i wyzwań. Nabycie podstawowych umiejętności dotyczących analizy
stosunków międzykoreańskich w wymiarze potencjalnego zjednoczenia i związanych z tych problemów
w odniesieniu do bieżących 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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W1

Posiada wiedzę na temat stosunków
międzykoreańskich

SNJ_K1_W06

zaliczenie na ocenę

W2

Posiada wiedzę na temat regionalnego środowiska
bezpieczeństwa i pozycji Korei Południowej i Korei
Północnej w regionie

SNJ_K1_W06

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Potraﬁ analizować stosunki międzykoreańskie
i sytuację na Półwyspie Koreańskim z uwzględnieniem
interesów i pozycji obu Korei

SNJ_K1_U06

zaliczenie na ocenę

U2

Potraﬁ rozpoznać na poziomie podstawowym
uwarunkowania i wyzwania związane z dialogiem
międzykoreańskim i potencjalnym zjednoczeniem
Korei i tworzyć proste prognozy

SNJ_K1_U06

zaliczenie na ocenę

SNJ_K1_K01, SNJ_K1_K05

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Jest gotów samodzielnie na poziomie podstawowym
opracować wyniki prowadzonych analiz na temat
dialogu międzykoreańskiego i perspektyw
zjednoczenia Korei oraz przedstawić je

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

30

Przygotowanie prac pisemnych

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1. Geneza współczesnego podziału Korei
• Sytuacja Korei przed podziałem. Kontekst zimnowojennej rywalizacji. Symbole i
skala podziału.
2. Koncepcje zjednoczeniowe w czasach zimnej wojny
• Koncepcje lat 50. i 60. XX w.: nacjonalizm, antykomunizm. Koncepcje lat 70. i
80. XX w.: federalizm, funkcjonalizm. Koncepcje wczesnych lat 90. XX w.:
federacja, konfederacja.
3. Wymiary współpracy międzykoreańskiej
• Płaszczyzna polityczna. Liberalne otwarcie „słonecznej polityki”: rządy Kim Daejunga, Roh Moo-hyuna. Konserwatywny zwrot: rządy Lee Myung-baka, Park Geunhye.
• Współpraca ekonomiczna. Skala wymiany handlowej, kompleks przemysłowy w
Kaesongu, projekt turystyczny w Górach Diamentowych, połączenia drogowe i
kolejowe obu Korei, południowokoreańskie inwestycje w KRLD.
• Wymiar społeczno-kulturowy. Spotkania członków rozdzielonych rodzin. Pomoc
humanitarna.
4. Wyzwania i przeszkody dialogu międzykoreańskiego

1.

W1, W2, U1, U2, K1

• Dysproporcje rozwojowe. Konfrontacyjna polityka Korei Północnej. Wątpliwe
poparcie Koreańczyków dla planów zjednoczeniowych. Różnice ustrojowe.
Problemy Koreańczyków z Północy na Południu. Amerykańska obecność w Korei
Południowej. Zjednoczenie Korei a prawo międzynarodowe.
5. Mocarstwa a zjednoczenie Korei
• Bilans korzyści i kosztów podziału i ewentualnego zjednoczenia z punktu
widzenia wybranych mocarstw: Chin, Japonii, Rosji, USA.
• Wpływ ewentualnego zjednoczenia Korei na sytuację w regionie.
6. Półwysep Koreański 2020: bliżej czy dalej od zjednoczenia?
• Charakterystyka polityki administracji Moon Jae-ina. Podobieństwa i różnice w
stosunku do czasów „słonecznej polityki”.
7. Perspektywy zjednoczenia Korei
• Argumenty za i przeciw zjednoczeniu.
• Wybrane scenariusze uniﬁkacyjne: pokojowa integracja, absorpcja Północy przez
Południe, konﬂikt zbrojny.

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

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
tekst analityczny
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Współczesna historia polityczno-społeczna Japonii
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Japonią

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNJS.120.5cd42d2092ec1.22

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

Kurs ma na celu przybliżenie dziejów Japonii w ujęciu polityczno - społecznym od cezury "otwarcia" Japonii
w połowie XIX wieku po czasy najnowsze wraz z ukazaniem kwestii różnic w interpretacji faktów historycznych
w podręcznikach japońskich i rejonie Azji 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 i rozumie japońskie struktury społeczne
i instytucje w ujęciu historycznym i współczesnym.

SNJ_K1_W02,
SNJ_K1_W03

egzamin pisemny
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W2

Student zna i rozumie procesy zmiany struktur,
systemów wartości, instytucji oraz typów więzi
społecznej w Japonii.

SNJ_K1_W03

egzamin pisemny

U1

Student potraﬁ wyszukać, krytycznie ocenić,
przeanalizować i wykorzystywać informacje płynącej
z różnych źródeł na temat wydarzeń i procesów
zarówno historycznych, jak i współczesnych.

SNJ_K1_U01

egzamin pisemny

U2

Student potraﬁ rozpoznać wytwory kultury japońskiej
i interpretuje je szczególnie w oparciu o kluczowe
systemy normatywne tejże kultury.

SNJ_K1_U01, SNJ_K1_U03

egzamin pisemny

SNJ_K1_K03, SNJ_K1_K04

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do porównania znaczeń wartości
kulturowych w Japonii na różnych poziomach
rzeczywistości społecznej.

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

Forma aktywności studenta
wykład

30

analiza źródeł historycznych

10

uczestnictwo w egzaminie

1

przygotowanie do egzaminu

35

przygotowanie do zajęć

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
116

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.

Społeczeństwo schyłku Edo, „otwarcie” Japonii w połowie XIX wieku; kwestia
nierównoprawnych traktatów

W1, W2, U2, K1

2.

Przemiany społeczne, polityczne i gospodarcze okresu Meiji

W1, W2, U2, K1

3.

Japonia imperialna

W1, W2, U1, U2, K1

4.

Demokracja Taishō

W1, W2, U1, U2, K1

Sylabusy
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5.

Kryzysy ekonomiczne Japonii lat 20. i 30. XX wieku

W1, W2, U1, U2, K1

6.

Wojna piętnastoletnia (1931-1945)

W1, W2, U1, U2, K1

7.

Przemiany Japonii okresu okupacji amerykańskiej (1945-1952)

W1, W2, U1, U2, K1

8.

Japonia lat 50. i 60

W1, W2, U1, U2, K1

9.

Kryzysy światowe lat 70. a Japonia

W1, W2, U1, U2, K1

10.

Japonia lat 80

W1, W2, U1, U2, K1

11.

Japonia ery Heisei (1989-2019); zmarnowana epoka

W1, W2, U1, U2, K1

12.

Japonia ery Reiwa (2019-obecnie): nowe otwarcie?

W1, W2, U1, U2, K1

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

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny

Obecność na wykładach jest nieobowiązkowa. Egzamin jest w formie
testowej, pisemnej, jednokrotnego wyboru; celem pozytywnego zaliczenia
egzaminu należy uzyskać nie mniej niż 60% punktów.

441 / 494

Współczesne społeczeństwo Japonii
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Japonią

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNJS.120.5cd42d20b636d.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

Celem zajęć jest analiza współczesnego społeczeństwa Japonii, począwszy od rysu ﬁlozoﬁcznego i religii, festiwali
i rytuałów przejścia, poprzez koncepcje podziałów w społeczeństwie japońskim, mniejszości, sytuację kobiet,
sposoby wychowania dzieci, edukację aż po zarys społecznej polityki japońskiej. Przedmiot ma za zadanie
przybliżyć studentowi dynamikę zmian współczesnego społeczeństwa Japonii.

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 o japońskich
strukturach społecznych i instytucjach.

SNJ_K1_W01,
SNJ_K1_W02,
SNJ_K1_W03

egzamin pisemny

W2

Student ma wiedzę o procesach zmiany struktur,
systemów wartości, instytucji oraz typów więzi
społecznej w Japonii.

SNJ_K1_W01,
SNJ_K1_W02,
SNJ_K1_W03

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ wyszukiwać, krytycznie oceniać,
analizować i wykorzystywać informacje płynące
z różnych źródeł na temat Japonii.

SNJ_K1_U01,
SNJ_K1_U02, SNJ_K1_U03

egzamin pisemny

U2

Student potraﬁ rozpoznać wytwory kultury japońskiej
i interpretować je szczególnie w oparciu o kluczowe
systemy normatywne tejże kultury.

SNJ_K1_U01,
SNJ_K1_U02, SNJ_K1_U03

egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

uczestnictwo w egzaminie

1

przygotowanie do egzaminu

30

przygotowanie do zajęć

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.

Doktryna a życie codzienne w dzisiejszej Japonii: religie, festiwale, rytuały
przejścia

W1, W2, U1, U2

2.

Interpersonalne relacje w społeczeństwie japońskim

W1, W2, U1, U2

3.

Edukacja w Japonii

W1, W2, U1, U2

4.

Płeć, rodzina, praca

W1, W2, U1, U2

5.

Więzy i ograniczenia społeczne

W1, W2, U1, U2

6.

Mniejszości w Japonii

W1, W2, U1, U2

7.

Problem starzenia się społeczeństwa japońskiego a polityka imigracyjna Japonii

W1, W2, U1, U2

8.

Seksualność w Japonii

W1, W2, U1, U2

Sylabusy
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9.

Niepełnosprawność w Japonii

W1, W2, U1, U2

10.

Społeczeństwo Japonii po 11.03.2011

W1, W2, U1, U2

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

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Egzamin jest w formie testowej, pisemnej, jednokrotnego wyboru; celem
pozytywnego zaliczenia egzaminu należy uzyskać nie mniej niż 60%
punktów.
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Metody i techniki badań społecznych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Japonią

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNJS.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
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

u1. Znajomość poszczególnych etapów procesu
badawczego. Wiedza o sposobie formułowania
problemu badawczy, jego konceptualizacji
i operacjonalizacji

SNJ_K1_W01

zaliczenie na ocenę

W2

u2. Wiedza o tym, w jaki sposób pozyskiwać dane
do badań społecznych zarówno o ilościowym, jak
i jakościowym charakterze.

SNJ_K1_W02

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

u1. Umiejętność samodzielnego przygotowania
projektu badań zgodnie z metodologicznymi regułami

SNJ_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

SNJ_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.

SNJ_K1_K03

zaliczenie na ocenę

K2

k2. Predyspozycje do efektywnego uczestnictwa
w pracach zespołu badawczego

SNJ_K1_K01, SNJ_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
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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

Opracowanie materiału badawczego. Analiza danych ilościowych i jakościowych.
12.

W1, U1, K2

13.

Jak zaprezentować wyniki badania. Struktura raportu badawczego. Jak
przygotować prezentację z badania?

W1, U1, K2

14.

Problemy związane z prowadzeniem badań. Na jakie trudności możemy napotkać
w trakcie realizacji projektu badawczego.

W1, W2, U1, U2, K2

15.

Badania ewaluacyjne. Podsumowanie całego modułu.

W1, W2, U1, U2, 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
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Ochrona własności intelektualnej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Japonią

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNJS.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
docenia i w pełni rozumie społeczną konieczność
globalnej ochrony własności intelektualnej zna zasady
prawa własności przemysłowej, zna podstawy prawa
patentowego oraz prawa ochrony designu

SNJ_K1_W01

zaliczenie na ocenę

SNJ_K1_U02

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

SNJ_K1_K01, SNJ_K1_K02,
SNJ_K1_K03, SNJ_K1_K04

zaliczenie na ocenę, esej

K2

samodzielnej pracy w utworem i ochrony swoich praw

SNJ_K1_K01, SNJ_K1_K02,
SNJ_K1_K03, SNJ_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
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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 - 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
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Logika
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Japonią

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNJS.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.

SNJ_K1_W01

zaliczenie na ocenę

W2

zna logiczne zasady poprawnego rozumowania
potrzebne do poprawnego przeprowadzania analiz
w ramach kierunku studiów.

SNJ_K1_W01,
SNJ_K1_W05

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

stosować zasady poprawnego rozumowania
i wnioskowania, potrzebne w ramach podejmowanych
zadań na kierunku studiów

SNJ_K1_U01,
SNJ_K1_U02,
SNJ_K1_U03, SNJ_K1_U04

zaliczenie na ocenę

U2

scharakteryzować różne stanowiska, a także
zaprezentować własny pogląd na ich temat

SNJ_K1_U01,
SNJ_K1_U02,
SNJ_K1_U03, SNJ_K1_U04

zaliczenie na ocenę

SNJ_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.

Sylabusy

452 / 494

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
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Polityka zagraniczna Japonii
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Japonią

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNJS.140.5cd42d2245d77.22

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
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Uzyskanie wiedzy na temat rysu historycznego polityki zagranicznej Japonii

C2

Uzyskanie wiedzy na temat głównych porozumień międzynarodowych podpisanych przez Japonię po II wojnie
światowej

C3

Uzyskanie wiedzy na temat głównych partnerów politycznych Japonii

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

455 / 494

W1

Student rozumie rolę premiera i parlamentu
w kształtowaniu polityki zagranicznej państwa

SNJ_K1_W02

egzamin pisemny / ustny

W2

Student zna i rozumie rolę traktatów i sojuszy
międzynarodowych w polityce zagranicznej Japonii

SNJ_K1_W01

egzamin pisemny / ustny

W3

Student zna i rozumie wpływ sytuacji regionalnej
na politykę zagraniczną Japonii

SNJ_K1_W01,
SNJ_K1_W05

egzamin pisemny / ustny

W4

Student rozumie rolę, funkcje i uwarunkowania polityki
SNJ_K1_W01
zagranicznej

egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ wskazać głównych partnerów
międzynarodowych i poddać analizie ich rolę
w polityce zagranicznej Japonii

SNJ_K1_U01, SNJ_K1_U02

egzamin pisemny / ustny

U2

Student potraﬁ wykorzystać wiedzę na temat sojuszu
ze Stanami Zjednoczonymi do oceny bezpieczeństwa
Japonii

SNJ_K1_U03

egzamin pisemny / ustny

U3

Student potraﬁ poddać analizie procesy decyzyjne
w kształtowaniu polityki zagranicznej państwa

SNJ_K1_U02

egzamin pisemny / ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do oceny bezpieczeństwa Japonii,
uwzględniając traktaty i sojusze międzynarodowe
w których uczestniczy

SNJ_K1_K01, SNJ_K1_K04

egzamin pisemny / ustny

K2

Student jest gotów do interpretacji zjawisk z zakresu
polityki zagranicznej Japonii dla potrzeb podmiotów
zewnętrznych

SNJ_K1_K03

egzamin pisemny / ustny

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

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie do egzaminu

40

przygotowanie do zajęć

48

uczestnictwo w egzaminie

2

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

Sylabusy

456 / 494

Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Polityka zagraniczna - wprowadzenie

W4

2.

Polityka zagraniczna Japonii - uwarunkowania historyczne

W4, U1, K2

3.

Wpływ II wojny światowej na kształt współczesnej polityki zagranicznej Japonii

W4, U3, K2

4.

Rola premiera i parlamentu w kształtowaniu polityki zagranicznej państwa

W1, U3, K2

5.

Powojenne porozumienia międzynarodowe i ich wpływ na współczesną politykę
zagraniczną

W2, U1, U2, K1

6.

Polityka zagraniczna Japonii wobec wybranych państw rejonu Azji Wschodniej i
Pacyﬁku

W3, U1, U2, U3, K1, K2

7.

Polityka zagraniczna a polityka gospodarcza

W3, U1, U3, K2

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

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin pisemny / ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Dozwolone 2 nieobecności. Udział w dyskusji.

457 / 494

Systemy polityczne państw Dalekiego Wschodu
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Japonią

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNJS.140.5cd42d10b31d4.22

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
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z systemami politycznymi państw Dalekiego Wschodu.

C2

Zapoznanie studentów z zasadami tworzenia i rozwoju systemów politycznych.

C3

Nauczenie studentów analizy i oceny systemów politycznych państw.

C4

Wypracowanie u studentów kompetencji w zakresie rozpoznawania wyzwań i problemów występujących
w państwach oraz udziału w tworzeniu wybranych elementów systemu politycznego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

458 / 494

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Student ma podstawową wiedzę w zakresie tworzenia
i funkcjonowania systemów politycznych Chin i innych
państw.

SNJ_K1_W01

egzamin pisemny

W2

Student ma wiedzę o procesach zmiany
struktur,systemów wartości,instytucji oraz typowe
więzi społeczne w Azji

SNJ_K1_W02

egzamin pisemny

W3

Student ma wiedzę o elementach składowych systemu
politycznego.

SNJ_K1_W03

egzamin pisemny

SNJ_K1_U01

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Posiada umiejętności rozpoznawania
i wykorzystywania wiedzy teoretycznej
do samodzielnej i krytycznej analizy rzeczywistości
regionu Dalekiego Wschodu.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Rozumie i potraﬁ analizować proponowane
rozwiazania problemów społecznych właściwych dla
regionu Dalekiego Wschodu.

SNJ_K1_K03

egzamin pisemny

K2

Posiada kompetencje do rozpoznawania i rozumienia
oraz rozwiązywania problemów wynikających
z wyzwań rozwojowych państw.

SNJ_K1_K02

egzamin pisemny

K3

Posiada kompetencje do przygotowania i stosowania
rekomendacji w zakresie doskonalenia systemu
politycznego państwa.

SNJ_K1_K03

egzamin pisemny

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

Forma aktywności studenta
wykład

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

60

przygotowanie projektu

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

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Podstawy teoretyczne dot.systemu politycznego państwa.

W1, W3

2.

Elementy składowe systemu politycznego.

W2, W3

Sylabusy

459 / 494

3.

Rodzaje systemów politycznych,charakterystyka typowych systemów
politycznych.

W3, U1, K2

4.

System polityczny Chin.

W1, U1, K1

5.

System polityczny Korei Północnej.

W1, U1, K2

6.

System polityczny Korei Południowej.

W2, U1, K1, K2

7.

System polityczny Japonii.

W2, U1, K2

8.

System polityczny Tajwanu.

W1, U1, K1

9.

System polityczny Mongolii.

W2, U1, K2

10.

Systemy polityczne Azji Południowo-Wschodniej(Archipelag Malajski i Półwysep
Indochiński)

W1, U1, K2

11.

Analiza systemów politycznych państw Dalekiego Wschodu-diagnoza w zakresie
możliwości rozwojowych.

W3, U1, K1, K2

12.

Rekomendacje dla państw Dalekiego Wschodu w zakresie koniecznych systemów
politycznych.

W2, U1, K3

13.

Rekomendacje dla państw dalekiego Wschodu w zakresie szans rozwojowych ich
systemów politycznych.

W1, U1, K3

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

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
udział w wykładach, egzamin pisemny, praca pisemna (esej)

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość podstawowych zagadnień na temat państw Dalekiego Wschodu.

Sylabusy

460 / 494

Kultura Japonii: literatura i sztuka
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Japonią

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNJS.140.5cd42d20ef30f.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
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 zaprezentowanie najważniejszych zagadnień związanych z literaturą i sztuką Japonii.

C2

Ukazanie cech specyﬁcznych dla literatury i sztuki japońskiej oraz prześledzenie sposobu w jaki zostały one
ukształtowane.

C3

Zaprezentowanie wpływów zewnętrznych kształtujących sztukę i literaturę japońską.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

461 / 494

W1

Student zna i potraﬁ zinterpretować najważniejsze
pojęcia z dziedziny literatury i sztuki Japonii.

SNJ_K1_W01,
SNJ_K1_W03

egzamin pisemny

W2

Student zna i rozumie zmiany jakie zachodziły
w sztuce oraz literaturze japońskiej na przestrzeni
wieków pod wpływem sytuacji kulturalnej i politycznej
w tym kraju.

SNJ_K1_W01

egzamin pisemny

W3

Student zna i rozumie rolę wpływów zewnętrznych
na rozwój sztuki i literatury japońskiej.

SNJ_K1_W05

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ zinterpretować wytwory sztuki
japońskiej i umiejscowić je w kontekście kulturowym.

SNJ_K1_U01, SNJ_K1_U02

egzamin pisemny

U2

Student potraﬁ określić cechy charakterystyczne dla
sztuki i literatury japońskiej.

SNJ_K1_U02

egzamin pisemny

U3

Student potraﬁ posługiwać się japońską terminologią
związana z literaturą i sztuką.

SNJ_K1_U01, SNJ_K1_U04

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do podjęcia działań na rzecz
przybliżania wzorów kulturowych i wartości kultury
japońskiej w odniesieniu do jej sztuki i literatury.

SNJ_K1_K02

egzamin pisemny

K2

Student jest gotowy do podjęcia samodzielnych badań
związanych ze sztuką i literaturą Japonii.

SNJ_K1_K01

egzamin pisemny

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

Forma aktywności studenta
wykład

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

40

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

462 / 494

1. Legendarne początki państwa Japońskiego w literaturze.
2. Znaczenie ceramiki i sztuki pierwotnej.
3. Rozwuj literatury, zmiana form i stylów.
4. Literatura i sztuka w okresie Heian, różnice i podobieństwa.
1.

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

5. Specyﬁka architektury japońskiej.
7. Kultura epoki Edo - pojawienie się kultury popularnej.
8. W trakcie zajęć studenci zostaną zapoznani z terminologią stosowaną w
analizowaniu sztuki i literatury japońskiej.
9. Odniesienie tekstów kultury do sytuacji społeczno-politycznej panującej w
Japonii.

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

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
aktywność na zajęciach, obecność, zaliczenie egzaminu na 50%

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka angielskiego na poziomie B2.

Sylabusy

463 / 494

Lektorat języka japońskiego poz. 2
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Japonią

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNJS.1C0.5cd42d23118ef.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski, Japoński

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

Kurs ma na celu naukę standardowego języka japońskiego na poziomie podstawowym 1. Pogłębiona nauka pisma
japońskiego 2. Nauka gramatyki języka japońskiego 3. Konwersacje w języku japońskim

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy

464 / 494

Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student zna podstawową gramatykę oraz zwroty
niezbędne do prostej komunikacji na co dzień. Student
opanował ilość znaków japońskich w ilości takiej, jaka
została zrealizowana w trakcie całego trwania kursu.
Student rozumie polecenia i proste wypowiedzi lektora
japońskiego oraz potraﬁ prowadzić z nim rozmowę
na tematy z życia codziennego z uwzględnieniem
słownictwa i gramatyki opanowanej w trakcie całego
kursu.

egzamin pisemny,
zaliczenie

SNJ_K1_U04

Bilans punktów ECTS
Semestr 3

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

lektorat

60

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

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

rozwiązywanie zadań

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

465 / 494

Kurs ma na celu naukę standardowego języka japońskiego na poziomie
podstawowym
1. Pogłębiona nauka pisma japońskiego
2. Nauka gramatyki języka japońskiego
3. Konwersacje w języku japońskim

1.

U1

Informacje rozszerzone
Semestr 3
Metody nauczania:
analiza tekstów, dyskusja, rozwiązywanie zadań, metody e-learningowe, konwersatorium językowe, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

lektorat

Formy zaliczenia

zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunki zaliczenia semestru: 1. Uzyskanie 60% ze średniej testów z
gramatyki japońskiej w trakcie trwania semestru. 2. Zaliczenie w formie
pisemnej oraz ustnej u lektora japońskiego 3. Uzyskanie 60% ze średniej
testów ze znaków japońskich w trakcie trwania semestru. 4. Egzamin
całoroczny

Semestr 4
Metody nauczania:
analiza tekstów, dyskusja, rozwiązywanie zadań, metody e-learningowe, konwersatorium językowe, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

lektorat

Formy zaliczenia

egzamin pisemny,
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunki zaliczenia semestru: 1. Uzyskanie 60% ze średniej
testów z gramatyki japońskiej w trakcie trwania semestru. 2.
Zaliczenie w formie pisemnej oraz ustnej u lektora japońskiego
3. Uzyskanie 60% ze średniej testów ze znaków japońskich w
trakcie trwania semestru. 4. Egzamin całoroczny

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka japońskiego na poziomie pozwalającym rozpoczęcie nauki języka od poziomu języka na drugim roku
studiów stacjonarnych licencjackich lub zaliczenie poziomu pierwszego języka japońskiego w ciągu wcześniejszego roku
akademickiego na pierwszym roku studiów. Znajomość języka angielskiego pozwalająca na korzystanie z podręczników i
pomocy naukowych, z których korzysta się w trakcie trwania kursu.

Sylabusy

466 / 494

Warsztaty analizy tekstów specjalistycznych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Japonią

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNJS.13C0.5cc2edaa18969.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski, Japoński

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
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

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

Sylabusy

467 / 494

Okres
Semestr 6

Liczba
punktów ECTS
3.0

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę
Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Zna specyﬁkę tekstów specjalistycznych w języku
japońskim

SNJ_K1_W03

zaliczenie pisemne,
projekt, prezentacja

SNJ_K1_U04

zaliczenie pisemne,
projekt, prezentacja

SNJ_K1_K02, SNJ_K1_K03

zaliczenie pisemne,
projekt, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Potraﬁ analizować teksty specjalistyczne w języku
japońskim

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Przyswajania i krytycznej analizy tekstów
specjalistycznych w języku japońskim

Bilans punktów ECTS
Semestr 3

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty

30

przygotowanie projektu

10

uczestnictwo w egzaminie

3

przygotowanie do egzaminu

7

przygotowanie do zajęć

10

poznanie terminologii obcojęzycznej

10

zbieranie informacji do zadanej pracy

10

przygotowanie referatu

10

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
100

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Sylabusy

468 / 494

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 4

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty

30

przygotowanie projektu

10

przygotowanie do egzaminu

10

przeprowadzenie badań literaturowych

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

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 projektu

10

przygotowanie do ćwiczeń

10

przygotowanie do egzaminu

10

uczestnictwo w egzaminie

3

przygotowanie do zajęć

17

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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Semestr 6
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
warsztaty

30

przygotowanie projektu

20

przygotowanie do egzaminu

27

przygotowanie do sprawdzianu

10

uczestnictwo w egzaminie

33

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

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.

Analiza tekstów specjalistycznych w języku japońskim

W1, U1, K1

2.

Przekład i krytyka tekstów specjalistycznych w języku japońskim

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Semestr 3
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją
multimedialną, dyskusja
Rodzaj zajęć
warsztaty

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne, projekt, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Udział w zajęciach, przygotowanie do zajęć,
zaliczenie pisemne

Semestr 4
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją
multimedialną, dyskusja, konwersatorium językowe

Sylabusy

470 / 494

Rodzaj zajęć
warsztaty

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne, projekt, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność, udział w zajęciach, projekty, zaliczenie
pisemne

Semestr 5
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną,
dyskusja
Rodzaj zajęć
warsztaty

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne, projekt, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność, udział w zajęciach, projekty, zaliczenie
pisemne

Semestr 6
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją
multimedialną, dyskusja
Rodzaj zajęć
warsztaty

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne, projekt, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność, udział w zajęciach, projekty, zaliczenie
pisemne

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność obowiązkowa

Sylabusy

471 / 494

Gospodarki Dalekiego Wschodu
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Japonią

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNJS.180.5cd42d1215a0e.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
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kształcenia jest zapoznanie studentów ze zróżnicowaniem regionu Dalekiego Wschodu pod względem
gospodarczym, rozumianym zarówno w sensie poziomu rozwoju poszczególnych krajów, jak i systemów
gospodarczych. Cele szczegółowe dotyczą przekazania podstawowej wiedzy z zakresu ekonomii, która stanowi
podstawę rozumienia zjawisk i procesów gospodarczych opisywanych gospodarek narodowych. Przedmiot
pozwala studentom dogłębnie poznać charakterystykę gospodarczą krajów będących centrum ich
zainteresowania oraz odnaleźć ich miejsce w regionalnym i globalnym systemie.

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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Zna podstawową terminologię z zakresu ekonomii
i rozumie jej zastosowanie w badaniach gospodarek
azjatyckich.

SNJ_K1_W01,
SNJ_K1_W02,
SNJ_K1_W03,
SNJ_K1_W04,
SNJ_K1_W05

egzamin pisemny,
projekt, wyniki badań,
prezentacja

Posiada wiedzę o systemach gospodarczych krajów
azjatyckich.

SNJ_K1_W01,
SNJ_K1_W02,
SNJ_K1_W03,
SNJ_K1_W04,
SNJ_K1_W05

egzamin pisemny,
projekt, wyniki badań,
prezentacja

U1

Posiada podstawowe umiejętności wyszukiwania,
analizowania i wykorzystywania informacji płynącej
z danych ekonomicznych służących charakterystyce
gospodarek azjatyckich i porównaniom
międzynarodowym.

SNJ_K1_U01,
SNJ_K1_U02,
SNJ_K1_U03,
SNJ_K1_U04, SNJ_K1_U05

egzamin pisemny,
projekt, wyniki badań,
prezentacja

U2

Potraﬁ analizować zjawiska gospodarcze specyﬁczne
dla krajów azjatyckich i prezentować wyniki
przeprowadzonych badań własnych.

SNJ_K1_U01,
SNJ_K1_U02,
SNJ_K1_U03,
SNJ_K1_U04, SNJ_K1_U05

egzamin pisemny,
projekt, wyniki badań,
prezentacja

Potraﬁ myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
SNJ_K1_K01, SNJ_K1_K02,
oceniając krytycznie szanse własne i innych studentów
SNJ_K1_K03, SNJ_K1_K04
jako doradców gospodarczych dotyczących Azji.

projekt, wyniki badań,
prezentacja

W1

W2

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

przygotowanie projektu

10

przygotowanie prezentacji multimedialnej

5

zbieranie informacji do zadanej pracy

15

uczestnictwo w egzaminie

1

przygotowanie do egzaminu

36

przygotowanie do zajęć

28

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
125

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.

Zagadnienia mikro- i makroekonomiczne w badaniu gospodarek azjatyckich
Porównania, statystyki i rankingi, gospodarki narodowe a korporacje
międzynarodowe
Gospodarka rynkowa a gospodarka centralnie planowana
Gospodarka centralnie planowana – Korea Północna
Made in China – Chiny w stronę największej gospodarki świata
Japan Inc. czyli o cudach i kryzysach gospodarczych w Japonii
Tygrysy azjatyckie pierwszej generacji: Korea Południowa, Singapur, Hongkong,
Tajwan
Gospodarki Azji Południowo-Wschodniej: Tajlandia, Indonezja, Malezja, Filipiny,
Brunei
Gospodarki Azji Południowo-Wschodniej: CLMV (Kambodża, Mjanma/Birma, Laos,
Wietnam)
Problemy pieniężne i walutowe gospodarek Dalekiego Wschodu
Uwarunkowania prowadzenia biznesu w Azji Wschodniej

W1, W2, U1, U2, K1

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

wykład

Formy zaliczenia

egzamin pisemny, projekt,
wyniki badań, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Egzamin pisemny w formie testu wyboru oraz pytania opisowe.
Dodatkowe punkty do oceny końcowej stanowią: • wykonanie i
prezentacja projektu podczas zajęć na uzgodniony z
prowadzącymi temat (projekt; prezentacja) • opracowanie
zadania analitycznego na podstawie wskazówek i wymogów
przekazanych przez prowadzących (wyniki badań) • aktywność
podczas zajęć.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Zarządzanie międzykulturowe
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Japonią

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNJS.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

W2

zna genezę i rozwój nauki w zakresie zarządzani
międzykulturowego

SNJ_K1_W01,
SNJ_K1_W02,
SNJ_K1_W03,
SNJ_K1_W04,
SNJ_K1_W05

egzamin

zna najnowsze trendy w zarządzaniu
międzykulturowym

SNJ_K1_W01,
SNJ_K1_W02,
SNJ_K1_W03,
SNJ_K1_W04,
SNJ_K1_W05

egzamin

SNJ_K1_U01,
SNJ_K1_U02,
SNJ_K1_U03,
SNJ_K1_U04, SNJ_K1_U05

egzamin

SNJ_K1_K01, SNJ_K1_K02,
SNJ_K1_K03, SNJ_K1_K04

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

Sylabusy
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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

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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Popkultura japońska
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Japonią

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNJS.180.5cd42d2127d74.22

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
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest zapoznanie studenta z kulturą popularną Japonii w jej najbardziej charakterystycznych
przejawach. Omówione zostanie podłoże społeczne zjawisk popkulturowych oraz ich rola we współczesnej Japonii.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

EK 1: Zna i rozumie podstawowe metody analizy
i interpretacji różnych wytworów kultury Japonii
[KW_06 +++],

SNJ_K1_W01

egzamin ustny
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W2

EK2: Ma rozszerzoną wiedzę o budowie i funkcjach
systemu kultury mediów Japoniii [KW_07 ++]

SNJ_K1_W01,
SNJ_K1_W02,
SNJ_K1_W03

egzamin ustny

W3

EK3: Ma świadomość kompleksowego charakteru
kultury symbolicznej w jej historycznych kontekstach.
[KW_08 +++]

SNJ_K1_W01,
SNJ_K1_W02,
SNJ_K1_W03

egzamin ustny

W4

EK4: Zna, rozumie i potraﬁ identyﬁkować przejawy
i znaczenie japońskiego dziedzictwa kulturowego,
tożsamości kulturowej Japończyków we współczesnym
świecie [KW_09 +++]

SNJ_K1_W01,
SNJ_K1_W02

egzamin ustny

U1

EK5: Potraﬁ rozpoznać, prognozować oraz badać
charakter kluczowych zagrożeń pojawiających się
w procesie interakcji kulturowych oraz proponować
sposoby praktycznego ich rozwiązywania w skali
krajowej i międzynarodowej [K_U08 ++]

SNJ_K1_U01, SNJ_K1_U02

egzamin ustny

U2

EK6: Rozpoznaje i krytycznie analizuje wartości
rdzenne dziedzictwa kulturowego krajów Azji
Wschodniej i Południowej i kluczowych systemów
normatywnych konfucjańskiego kręgu kulturowego
oraz społeczności wielokulturowych wraz z ich
symbolicznymi wytworami.Potraﬁ ustalić znaczenia
tych wytworów oraz ich miejsce w procesie
historyczno-kulturowym Azji Wschodniej [K_U07++]

SNJ_K1_U01, SNJ_K1_U02

egzamin ustny

SNJ_K1_K01, SNJ_K1_K02,
SNJ_K1_K03, SNJ_K1_K04

egzamin ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

EK8: Potraﬁ myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
spełniając rolę moderatora, animatora i konsultanta
w dialogu i współpracy międzykulturowej między
krajami Azji Wschodniej i Południowej oraz krajami
cywilizacji zachodniej [K_K06++]

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

15

zbieranie informacji do zadanej pracy

15

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

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Wstęp teoretyczny – kultura a popkultura, różnice i podobieństwa, ujęcie
diachroniczne i synchroniczne (komparatywistyczne). Teorie kultury i popkultury.

W1, W3, W4, K1

2.

2. Współczesna kultura japońska – ogólne wprowadzenie.

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

3.

3. Charakterystyka współczesnego społeczeństwa japonskiego

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

4.

4. Japoński komiks (manga) i animacja (anime).

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

5.

5. Kino japońskie.

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

6.

6. Telewizja japońska.

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

7.

7. Japońska muzyka popularna (j-pop, j-rock, visual kei, rap). Fenomen karaoke.

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

8.

8. Gry video - najpopularniejsze serie i twórcy, gry “domowe” a salony gier.

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

9.

9. Demonologia i przesądy jako element popkultury.

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

10.

10. Sport w Japonii – popularne dyscypliny, sposoby kibicowania.

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

11.

11. Przemysł pornograﬁczny.

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

12.

12. Japońskie “urban legends” (legendy miejskie).

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

13.

13. Japońskie parki rozrywki.

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

14.

14. Japońska fascynacja jedzeniem, “food travel”.

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

15.

15. Nowe technologie – ich wpływ na społeczeństwo.

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

16.

16. Choroby cywilizacyjne współczesnej Japonii (hikikomori itd.)

W1, W2, W3, W4, 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

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia kursu jest udział w zajęciach, aktywna praca
podczas nich oraz uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego w
formie ustnej.
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność obowiązkowa

Sylabusy
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Proseminarium licencjackie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Japonią

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNJS.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:

Sylabusy
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SNJ_K1_W01,
SNJ_K1_W02,
SNJ_K1_W03,
SNJ_K1_W05

esej, prezentacja

U1

analizować, badać i w sposób rzetelny naukowo
opisywać kwestie problemowe związane
z zagadnieniami społecznymi, politycznymi
i kulturowymi Japonii

SNJ_K1_U01,
SNJ_K1_U02, SNJ_K1_U03

esej, prezentacja

U2

przygotować krótkie naukowe prace pisemne
w wybranej tematyce kulturowej, społecznej,
politycznej Japonii, odnoszące się do istniejących
badań

SNJ_K1_U01, SNJ_K1_U02

esej, prezentacja

SNJ_K1_K01, SNJ_K1_K03

esej, prezentacja

W1

konieczność ciągłego doskonalenia warsztatu
naukowego, potrzebnego do badań nad przestrzenią
kultury, społeczeństwa i polityki Japonii, zarówno
w ujęciu historycznym jak i współczesnym

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

zwiększania swojej wiedzy dotyczącej kompleksowej
problematyki politycznej, społecznej oraz kulturowej
Japonii, z uwzględnieniem aspektów historycznych
oraz współczesności, która przełożona zostanie
na prowadzone badania i projekty

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

Forma aktywności studenta
seminarium

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

70

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

70

Przygotowanie prac pisemnych

80

analiza i przygotowanie danych

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

Sylabusy
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3.

umiejętność dotarcia do literatury przedmiotu - tworzenie bibliograﬁi

W1, U2

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 konwersatoryjny, dyskusja, konsultacje
Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia
esej, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Esej naukowy oraz prezentacja koncepcji 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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Seminarium licencjackie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Japonią

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNJS.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 podjęcia studiów
nad Japonią, w kontekście ujęć społeczno-politycznych
oraz kulturowych

SNJ_K1_W01,
SNJ_K1_W02,
SNJ_K1_W03,
SNJ_K1_W05

zaliczenie

W2

podstawowe metody analizy i interpretacji różnych
SNJ_K1_W01,
przejawów japońskiej specyﬁki w odniesieniu
do zagadnień o charakterze kulturowym, społecznym, SNJ_K1_W02,
SNJ_K1_W05
politycznym, gospodarczym, prowadzące
do przygotowywania tekstów o charakterze naukowym

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

wyszukiwać, analizować i wykorzystywać informacje
z różnych źródeł o charakterze naukowym
i informacyjnym, dotyczących badań nad Japonią, jej
specyﬁką w odniesieniu do struktur w obrębie
społeczeństwa, kultury i polityki

SNJ_K1_U01,
SNJ_K1_U02, SNJ_K1_U03

zaliczenie

U2

konceptualizację i analizę problemu badawczego,
dobór metod i narzędzi, opracowanie i prezentację
wyników badań dotyczących problematyki japońskiej
w odniesieniu do kwestii społeczno-politycznych oraz
kulturowych.

SNJ_K1_U01,
SNJ_K1_U02, SNJ_K1_U03

zaliczenie

opracowywania i prezentacji wystąpień ustnych
i pisemnych, w języku polskim, dotyczących zagadnień
związanych z szeroko pojętą problematyką japońską,
SNJ_K1_K01, SNJ_K1_K02,
w ujęciu historycznym, współczesnym, z odniesieniem
SNJ_K1_K03
do kwestii kulturowych, społeczno-politycznych,
gospodarczych, i ich wzajemnej korelacji,
prowadzących do przygotowania pracy dyplomowej

zaliczenie

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 do zajęć

10

przygotowanie pracy dyplomowej

90

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 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

Sylabusy

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.
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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 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 japońskiego poz. 3
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Japonią

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNJS.1300.5cd42d253695e.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski, Japoński

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

Kurs ma na celu naukę standardowego języka japońskiego na poziomie średniozaawansowanym 1. Pogłębiona
nauka pisma japońskiego 2. Nauka gramatyki języka japońskiego 3. Konwersacje w języku japońskim

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student zna i potraﬁ wykorzystywać gramatykę oraz
wyrażenia gramatyczne poznane w trakcie kursu.
Student opanował ilość znaków japońskich w ilości
takiej, jaka została zrealizowana w trakcie całego
SNJ_K1_U04
trwania kursu. Student rozumie polecenia
i wypowiedzi lektora japońskiego oraz potraﬁ
prowadzić z nim swobodną rozmowę na tematy z życia
codziennego z uwzględnieniem słownictwa i gramatyki
opanowanej w trakcie całego kursu.

egzamin pisemny,
zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Semestr 5

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

lektorat

60

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

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

rozwiązywanie zadań

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Kurs ma na celu naukę standardowego języka japońskiego na poziomie
średniozaawansowanym
1. Pogłębiona nauka pisma japońskiego
2. Nauka gramatyki języka japońskiego
3. Konwersacje w języku japońskim

1.

U1

Informacje rozszerzone
Semestr 5
Metody nauczania:
analiza tekstów, dyskusja, gra dydaktyczna, rozwiązywanie zadań, ćwiczenia laboratoryjne, metody e-learningowe,
konwersatorium językowe, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

lektorat

Formy zaliczenia

zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunki zaliczenia semestru: 1. Uzyskanie 60% ze średniej testów z
gramatyki japońskiej w trakcie trwania semestru. 2. Zaliczenie w formie
pisemnej oraz ustnej u lektora japońskiego 3. Uzyskanie 60% ze średniej
testów ze znaków japońskich w trakcie trwania semestru.

Semestr 6
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, gra dydaktyczna, rozwiązywanie zadań, metody elearningowe, konwersatorium językowe, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

lektorat

Formy zaliczenia

egzamin pisemny,
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunki zaliczenia semestru: 1. Uzyskanie 60% ze średniej
testów z gramatyki japońskiej w trakcie trwania semestru. 2.
Zaliczenie w formie pisemnej oraz ustnej u lektora japońskiego
3. Uzyskanie 60% ze średniej testów ze znaków japońskich w
trakcie trwania semestru. 4. Egzamin końcoworoczny

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka japońskiego na poziomie pozwalającym rozpoczęcie nauki języka od poziomu języka na trzecim roku
studiów stacjonarnych licencjackich lub zaliczenie poziomu drugiego języka japońskiego w ciągu wcześniejszego roku
akademickiego na drugim roku studiów

Sylabusy
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Praktyki
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Japonią

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNJS.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

SNJ_K1_W01,
SNJ_K1_W02,
SNJ_K1_W03,
SNJ_K1_W04

zaliczenie

SNJ_K1_U01,
SNJ_K1_U02, SNJ_K1_U03

zaliczenie

SNJ_K1_K01, SNJ_K1_K02,
SNJ_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
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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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Charakterystyka kierunku
Informacje podstawowe
Nazwa wydziału:

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Nazwa kierunku:

studia nad Koreą

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

28%

Nauki socjologiczne

12%

Nauki prawne

2%

Geograﬁa społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna 2%
Filozoﬁa

2%

Językoznawstwo

2%

Charakterystyka kierunku, koncepcja i cele kształcenia
Charakterystyka kierunku
Studia nad Koreą cechują się typowym dla nowoczesnych studiów regionalnych, interdyscyplinarnym podejściem
badawczym, koncentrując się na kwestiach społeczno-kulturowych, badanych w szerokim kontekście historycznym, a także
w sposób poszerzony na sytuacji politycznej i gospodarczej regionu. Studia nad Koreą to także kierunek, w ramach którego
zasadniczą rolę odgrywa znajomość języka. Jednak nauczanie języków w ramach ww. studiów pojmowane jest jako środek do
celu, jakim jest zrozumienie tradycji kulturowej Półwyspu Koreańskiego w jej ogólności i złożoności, a nie jako cel sam w
sobie. Ten sposób podejścia odróżnia studia nad Koreą od tradycyjnych dyscyplin orientalistycznych zorientowanych
ﬁlologicznie. W ramach programu studiów nad Koreą istotny element stanowią moduły przedmiotowe poświęcone dwóm
obecnie dominującym w przestrzeni publicznej tematom - kwestiom związanym z historią regionu, bezpieczeństwem oraz
coraz bardziej dynamiczną polityką zjednoczeniową (zwłaszcza w kontekście ostatnich lat) oraz kwestii polityki kulturowej wzorcom kultury koreańskiej, które stanowią o rosnącej popularności tej przestrzeni jako obiektu badań.

Koncepcja kształcenia
Koncepcja studiów nad Koreą została opracowana w sposób nowatorski i dostosowana do ogólnych założeń programu
studiów w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu. Kadra oparta jest w znacznej mierze na Pracownikach Zakładu Korei w
Katedrze Azji Wschodniej i Południowej i Pracownikach Instytutu, jednak istotnym elementem zapewniania atrakcyjności i
dobrego zapoznania się z tematyką regionu jest możliwość zapraszania do programu wykładowców światowych jednostek
Charakterystyka kierunku
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akademickich i badawczych, w tym specjalistów koreańskich zajmujących się współczesnym społeczeństwem. Studenci
programu mają stanowić integralną część zespołu, angażując się w procesy organizacyjne (w Instytucie od lat prowadzone
są studenckie konferencje i sympozja poświęcone szeroko pojętej tematyce koreańskiej), co pozwala przyszłym
absolwentom na zdobywanie dodatkowego doświadczenia i nawiązywaniu kontaktów akademickich. W ramach oferty
stypendialnej Studenci mają wiele możliwości wyjazdu na szereg koreańskich uczelni i uczestnictwa w tamtejszych
programach, pozwalających na pogłębianie wiedzy, zdobywanej w trakcie procesu studiów w Polsce oraz gromadzenie
materiałów do własnych prac.

Cele kształcenia
wykształcenie u studentów kompleksowej znajomości regionu Półwyspu Koreańskiego, pozwalającego na analizę
obecnej sytuacji socjopolitycznej
wykształcenie umiejętności zdobywania wiedzy na temat sytuacji polityczno-społecznej i gospodarczej obu państw
koreańskich i ich wpływu na wzajemne relacje
wykształcenie wiedzy na temat specyﬁki obu społeczeństw koreańskich w płaszczyźnie m.in. historycznej, społecznej
oraz umiejętności analizy mechanizmów polityki i ekonomii w kontekście międzynarodowym
przygotowanie absolwenta do analizy zagadnień społecznych ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk i procesów
kulturowych, politycznych i gospodarczych w kontekście obecności rynku produktów koreańskich w Polsce
umiejętność posługiwania się językiem koreańskim do analizy materiałów związanych z tematyką studiów

Potrzeby społeczno-gospodarcze
Wskazanie potrzeb społeczno-gospodarczych utworzenia kierunku
Old kilku lat dostrzegalny jest wzrost zainteresowania Koreą, jej kulturą, zarówno w ujęciu tradycyjnym jak i popularnym.
Niedawne wydarzenia, szeroko opisywane w mediach związane z historycznym spotkaniem dwóch przywódców państw
koreańskich spowodowały jeszcze większe zainteresowanie polityką i historią Półwyspu, którego potencjał w Polsce pozostaje
jeszcze niewykorzystany. Od strony gospodarczej w Polsce od lat funkcjonują duże koncerny koreańskie, czego przykładem
jest rynek wyrobów elektronicznych lub samochodowy. Polski konsument coraz częściej sięga też po inne produkty
pochodzące z Korei Południowej czego przykładem może być boom na rynku produktów kosmetycznych.

Wskazanie zgodności efektów uczenia się z potrzebami społeczno-gospodarczymi
Studia nad Koreą dają możliwość zapoznania się z tym regionem, nie tylko od strony historyczno-politycznej, ale także o
strony mechanizmów, wedle których działa gospodarka Korei Południowej. Element gospodarczy jest jednak analizowany
także z perspektywy polityki soft power, dzięki której produkty koreańskie i obudowująca je ﬁlozoﬁa stają się ciekawym
przyczynkiem do badań nad wzorcami kulturowymi, używanymi do promocji lokalnych wyrobów.

Charakterystyka kierunku
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Nauka, badania, infrastruktura
Główne kierunki badań naukowych w jednostce
Interdyscyplinarne, kompleksowe badania prowadzone przez szerszy zespół pracowników Instytutu Bliskiego i Dalekiego
Wschodu, zajmujących się regionem Dalekiego Wschodu obejmują cały region Półwyspu Koreańskiego, jak również
kompleksowy charakter ich relacji w regionie (zwłaszcza w kontekście relacji japońsko-koreańskich, które w ostatnich latach
stanowią szczególny obiekt badań w Instytucie). Ogólny zakres badań obejmuje szeroko pojętą tematykę związaną z
przemianami w społeczeństwie, dynamiką promocji kwestii związanych z kulturą, zwłaszcza z popularną kulturą, będącą od
kilku lat fenomenem wzbudzającym szerokie zainteresowanie na całym świecie i będącym jednym z czynników polityki
kulturowej prowadzonej przez Koreę Południową. Zagadnienia polityki, badane zarówno w kontekście historycznym, jak i
współczesnym stanowią osobny moduł badań prowadzonych w Zespole badawczym skupionym wokół kwestii koreańskich. W
tej przestrzeni szczególny nacisk kładziony jest na kwestie polityki zjednoczeniowej i problemów bezpieczeństwa
regionalnego, związanych z napięciami nie tylko w obrębie relacji koreańskich, ale także szerzej regionu oraz świata.
Badania mają charakter zarówno kwerend i analiz, ale pogłębiane są podczas regularnych wyjazdów do regionu (warto
zaznaczyć obu Korei) nie tylko w ramach badań własnych, ale i działań o charakterze akademickim (wymiany pracowników,
wykłady, seminaria).

Związek badań naukowych z dydaktyką
Obok przedmiotów zapewniających dobre zapoznanie się ze specyﬁką społeczno-kulturową, polityczną oraz gospodarczą
regionu, program studiów nad Koreą umożliwia studentowi opanowanie w stopniu komunikatywnym języka koreańskiego.
Zaplanowane w ramach cyklu studiów moduły zajęciowe są pogłębione przez doświadczenia badawcze Pracowników regionie
i są przygotowywane tak, by włączać w ich zakres analizę najnowszych wydarzeń. Część zajęć ma charakter konwersatoryjny
i oparta jest o ćwiczenie warsztatu analitycznego Studenta, w trakcie którego uczy się on przygotowywania syntetycznych
opracowań najnowszych, niezwykle dynamicznych wydarzeń w regionie, pogłębionych o wiedzę historyczną, opartą także na
cennych przekazach zachowanych w archiwach. W kontekście socjokulturowym partnerzy współpracujący z Instytutem
przygotowują cykliczną ofertę warsztatów i kursów dotyczących takich przestrzeni jak branding, rola kultury w polityce soft
power itp.

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 studiów ma do zaliczenia określoną liczbę przedmiotów obowiązkowych oraz fakultatywnych. W
trakcie programu Student ma obowiązek sekwencyjnego zaliczenia trzech lat lektoratu języka koreańskiego. Student zalicza
także lektorat z języka angielskiego na poziomie co najmniej B2. W ramach kursów fakultatywnych Student ma konieczność
zaliczenia 68 punktów ECTS w ramach zajęć fakultatywnych, z czego min. 48 punktów ECTS w ramach przedmiotów z
dyscypliny nauk o polityce i administracji, 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

185

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

166

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

23

którą student musi uzyskać w ramach modułów realizowanych w formie
fakultatywnej

68

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 182 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

SNK_K1_W01

Absolwent zna i rozumie znaczenie nauk społecznych i humanistycznych w
wykorzystaniu metodologii do badań regionu Półwyspu Koreańskiego w kontekście
socjopolitycznym

P6U_W, P6S_WG

SNK_K1_W02

Absolwent zna i rozumie relacje między oboma państwami koreańskimi w kontekście
polityczno-społecznym i ich wpływ na zagadnienia bezpieczeństwa regionalnego

P6S_WG, P6U_W

SNK_K1_W03

Absolwent zna i rozumie specyﬁkę strategii politycznych i gospodarczych
stanowiących podstawę polityki międzynarodowej Korei Południowej

P6S_WK,
P6S_WG

SNK_K1_W04

Absolwent zna i rozumie rolę człowieka, jako podmiotu konstytuującego struktury
relacji między obywatelami koreańskimi w kontekście polityki zjednoczeniowej

P6U_W, P6S_WK

SNK_K1_W05

Absolwent zna i rozumie metodologię badań w ramach studiów nad Koreą

P6S_WG, P6U_W

SNK_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

SNK_K1_U01

Absolwent potraﬁ analizować i wykorzystywać informacje, ze źródeł
międzynarodowych dotyczących sytuacji politycznej w regionie Półwyspu
Koreańskiego

P6U_U, P6S_UW,
P6S_UO

SNK_K1_U02

Absolwent potraﬁ analizować i interpretować konkretne zjawiska społeczno-kulturowe P6S_UW, P6U_U,
właściwe dla danego regionu Korei
P6S_UO

SNK_K1_U03

Absolwent potraﬁ opracowywać i prezentować wyniki pozwalające na analizę
realnych problemów relacji pomiędzy obiema Koreami w kontekście
międzynarodowym

P6S_UU, P6U_U,
P6S_UO

SNK_K1_U04

Absolwent potraﬁ opisywać znaczenie procesów społecznych z uwzględnieniem
zjawisk politycznych i kulturowych wpływających na doświadczenia człowieka w Korei

P6S_UW,
P6S_UO

SNK_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

SNK_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

SNK_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

SNK_K1_K02

Absolwent jest gotów do rozwijania samodzielnego zakresu kompetencji
komunikacyjnych w celu animowania procesów rozumienia, dialogu, współpracy i
wymiany międzykulturowej między społeczeństwem koreańskim a Polską

P6S_KO, P6U_K

SNK_K1_K03

Absolwent jest gotów do uczestniczenia w przygotowaniu projektów społecznych,
uwzględniając aspekty ekonomiczne i polityczne społeczeństwa koreańskiego a
Polską

P6S_KO, P6U_K

SNK_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 Koreą a pozostałymi krajami

P6S_KR, P6S_KO

SNK_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
W czasie 1 roku studiów na kierunku: studia nad Koreą student powinien zrealizować min. 4 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 68 punktów ECTS zdobywanych w ramach zajęć fakultatywnych, min. 48
punktów ECTS przypadało na przedmioty z dyscypliny nauki 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. 3 przedmiotów fakultatywnych w dyscyplinie nauki polityce i
administracji

Na stronie Instytutu jest publikowana ostateczna lista kursów
fakultatywnych obowiązujących w danym semestrze.
Semestr 1
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Historia ﬁlozoﬁi

30

3,0

egzamin

O

Środowisko geograﬁczne Dalekiego Wschodu

30

4,0

egzamin

O

Cywilizacja konfucjańska

30

3,0

egzamin

O

Grupy etniczne i mniejszości narodowe na Dalekim Wschodzie

30

4,0

egzamin

O

Historia polityczno-społeczna Korei

30

4,0

egzamin

O

Warsztaty metodologiczne

20

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Metodyka analizy tekstów naukowych

30

4,0

zaliczenie na
O
ocenę

Szkolenie uniwersyteckie

4

-

zaliczenie na
O
ocenę

Szkolenie BHK

4

-

zaliczenie

O

Wychowanie ﬁzyczne

30

-

zaliczenie

O

Przedmiot

Zajęcia językowe

O

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

90

4,0

Grupa zajęć fakultatywnych

zaliczenie na
O
ocenę
O

W toku studiów konieczność zaliczenia 68 punktów ECTS w ramach zajęć fakultatywnych, z czego min. 48 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.
Azjatyccy wojownicy

Plany studiów

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Bezpieczeństwo międzynarodowe w regionie Azji i Pacyﬁku

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Birma. Historia, polityka, społeczeństwo

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Biznes z Chinami. Zagrożenia i szanse na biznes innych państw z
Chinami

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Buddhist Philosophy

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

China Russia Relations

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

China-India Relations

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Chiny okresu maoistycznego: apogeum ideologii i kultu jednostki

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Chiny w polityce międzynarodowej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Chiny w polityce Unii Europejskiej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Chiny wobec Afryki i Bliskiego Wschodu

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Chińska myśl narodowa

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Colonialism & nationalism in Southeast Asia

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Contemporary conﬂict resolution in Asia

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Contemporary Japanese Society in Anthropological Perspective

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Cultural aspects of Hindi language

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Cultural similarities between Korea and Japan

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Doktryny polityczne Azji Wschodniej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

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

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Feminizm w Korei Południowej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Filozoﬁczne aspekty kina dalekowschodniego

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Folklor i religie Korei

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

From Ritual Theatre. Traditions of Performance in India

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przedmiot

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Gospodarka Indonezji

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Historia polityczna Korei Południowej po 1988 roku

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Hongkong

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

International conﬂicts and other security challenges in the Asia Paciﬁc region

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

International Relations – Research and analysis. practical
WORKSHOP

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Interwencje militarne Zachodu na Bliskim i Dalekim Wschodzie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Japan's policy towards Korea after 1945. Primary source analysis.

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Japanese Business Culture and Etiquette

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Japonia w II wojnie światowej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Japońska okupacja w Korei

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Japońska polityka historyczna - pamięć i postpamięć

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kaszmir-Indie-Pakistan: przewlekły konﬂikt w wielowymiarowym
ujęciu

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kino japońskie w perspektywie antropologicznej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kino koreańskie w perspektywie historycznej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kino wschodnich sztuk walki

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kobieta w Azji Południowej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Konﬂikty i ich rozwiązywanie na Bliskim i Dalekim Wschodzie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Konﬂikty religijne i społeczne na subkontynencie indyjskim

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Korea Południowa - aspekty współczesnej historii

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Korea Południowa w stosunkach międzynarodowych

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Korea Północna - aspekty współczesnej historii

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

Kultura kulinarna Dalekiego Wschodu

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kultura wizualna Indii i Pakistanu

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kurs fakultatywny w języku angielskim

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Media a polityka w wybranych państwach azjatyckich

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Metody tłumaczenia japońskich komiksów manga

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Miecz i łuk. Rozważania o rycerzach oraz rycerskości Europy
Zachodniej i Japonii.

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Migracje - problematyka Azji Południowej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Mniejszości narodowe i grupy etniczne Chin

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Morski jedwabny szlak w perspektywie historycznej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Motywy indyjskie w kulturze koreańskiej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Nacjonalizmy a integracja w regionie ASEAN

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Oblicza konﬂiktów zbrojnych na Dalekim Wschodzie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Obraz społeczeństwa japońskiego w animie "Neon Genesis
Evangelion"

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

Political Analysis and Forecasting in Asian Context

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polityka energetyczna i ekologiczna Chin

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polityka i politycy w Japonii

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polityka i społeczeństwo Tajlandii, Laosu, Kambodży

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polityka regionalna Chin

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 społeczna w powojennej Japonii

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przedmiot

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Polityka społeczna w Republice Korei

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polityka zagraniczna Korei Południowej i Północnej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polityki publiczne w kontekście kultury politycznej Dalekiego
Wschodu

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polski orientalizm - wtórność czy oryginalność

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Porównywanie i kontrastowanie tekstów polskich i koreańskich
przy wykorzystaniu technik komputerowych

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Potencjał turystyczny Bliskiego Wschodu

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Potencjał turystyczny na Dalekim Wschodzie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Półwysep Koreański w stosunkach międzynarodowych

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Praca operacyjna w wywiadzie. Wywiady państw azjatyckich

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Prawo i polityka ochrony środowiska naturalnego Unii Europejskiej
30
i w Chinach

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

Prowadzenie działalności gospodarczej w państwach Dalekiego
Wschodu

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przekłady i analiza tekstów kultury i popkultury japońskiej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przemiany społeczne a rozwój miast globalnych

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przemiany społeczne, kulturowe i polityczne na Tajwanie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Realioznawstwo koreańskie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Region Himalajów - społeczeństwa, kultury, polityka

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Relacje japońsko-koreańskie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Relacje polsko-koreańskie w XX wieku

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Relacje Watykanu z krajami azjatyckimi

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Rewolucja Czerwonych Khmerów. Studium autarkicznego rozwoju

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przedmiot

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Rynek pracy w Europie i Azji: wybrane zagadnienia

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Rywalizacja mocarstw Chin, Rosji i USA

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

South Korea as an example of the information society

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Stany Zjednoczone w regionie Azji i Pacyﬁku

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Stosunki międzynarodowe na Dalekim Wschodzie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Strój chiński jako nośnik kultury

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

System i życie polityczne Korei Południowej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Tajwan - historia i polityka

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Tajwan w środowisku międzynarodowym

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

The English Language Writers of Asia

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

The media system of South Korea

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

The politics of dress in Asia

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Tożsamość narodowa Japończyków

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Tradycje indo-muzułmańskie w kulturze Azji Południowej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Tradycje religijne Azji Południowej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Transformacja cyfrowa Unii Europejskiej i państw Dalekiego
Wschodu

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Transformacja systemowa na przykładzie wybranych państw Azji i
30
Europy

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Wielkie kobiety w tradycji subkontynentu indyjskiego

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Wieloetniczne społeczeństwo Indonezji

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Wieloetniczne społeczeństwo Malezji

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Wielowymiarowe aspekty Pakistanu: polityka, gospodarka, kultura
30
i społeczeństwo

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

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

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przedmiot

Plany studiów

30
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Wpływ Rosji i Chin na politykę i rozwój państw Azji Centralnej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Współczesne Chiny - globalizacja i rozwój technologii a zmiany w
przestrzeni miasta

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Współczesne relacje międzynarodowe Japonii

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Współczesne społeczeństwa Azji Południowo-Wschodniej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Wykorzystanie technik komputerowych do pracy z językiem
japońskim

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Wyrażenia w języku japońskim zakorzenione w kulturze i
mentalności japońskiej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Wzorce demokratycznego państwa prawa a kultura polityczna DW 30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Zastosowanie teorii gier jako metody analizy konﬂiktów
politycznych w Azji Wschodniej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Zjednoczenie Korei - szanse i wyzwania

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Non-verbal message in the political activity of women in China
and India

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Współczesne społeczeństwa Korei

30

3,0

egzamin

O

Buddyzm

30

3,0

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

Semestr 2
Przedmiot

Zajęcia językowe

O
O

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

90

4,0

Grupa zajęć fakultatywnych

egzamin

O
O

W toku studiów konieczność zaliczenia 68 punktów ECTS w ramach zajęć fakultatywnych, z czego min. 48 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.
Azjatyccy wojownicy

Plany studiów

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Bezpieczeństwo międzynarodowe w regionie Azji i Pacyﬁku

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Birma. Historia, polityka, społeczeństwo

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Biznes z Chinami. Zagrożenia i szanse na biznes innych państw z
Chinami

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Buddhist Philosophy

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

China Russia Relations

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

China-India Relations

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Chiny okresu maoistycznego: apogeum ideologii i kultu jednostki

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Chiny w polityce międzynarodowej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Chiny w polityce Unii Europejskiej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Chiny wobec Afryki i Bliskiego Wschodu

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Chińska myśl narodowa

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Colonialism & nationalism in Southeast Asia

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Contemporary conﬂict resolution in Asia

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Contemporary Japanese Society in Anthropological Perspective

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Cultural aspects of Hindi language

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Cultural similarities between Korea and Japan

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Doktryny polityczne Azji Wschodniej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

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

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Feminizm w Korei Południowej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Filozoﬁczne aspekty kina dalekowschodniego

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Folklor i religie Korei

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

From Ritual Theatre. Traditions of Performance in India

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przedmiot

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Gospodarka Indonezji

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Historia polityczna Korei Południowej po 1988 roku

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Hongkong

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

International conﬂicts and other security challenges in the Asia Paciﬁc region

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

International Relations – Research and analysis. practical
WORKSHOP

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Interwencje militarne Zachodu na Bliskim i Dalekim Wschodzie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Japan's policy towards Korea after 1945. Primary source analysis.

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Japanese Business Culture and Etiquette

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Japonia w II wojnie światowej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Japońska okupacja w Korei

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Japońska polityka historyczna - pamięć i postpamięć

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kaszmir-Indie-Pakistan: przewlekły konﬂikt w wielowymiarowym
ujęciu

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kino japońskie w perspektywie antropologicznej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kino koreańskie w perspektywie historycznej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kino wschodnich sztuk walki

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kobieta w Azji Południowej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Konﬂikty i ich rozwiązywanie na Bliskim i Dalekim Wschodzie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Konﬂikty religijne i społeczne na subkontynencie indyjskim

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Korea Południowa - aspekty współczesnej historii

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Korea Południowa w stosunkach międzynarodowych

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Korea Północna - aspekty współczesnej historii

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

Kultura kulinarna Dalekiego Wschodu

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kultura wizualna Indii i Pakistanu

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kurs fakultatywny w języku angielskim

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Media a polityka w wybranych państwach azjatyckich

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Metody tłumaczenia japońskich komiksów manga

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Miecz i łuk. Rozważania o rycerzach oraz rycerskości Europy
Zachodniej i Japonii.

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Migracje - problematyka Azji Południowej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Mniejszości narodowe i grupy etniczne Chin

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Morski jedwabny szlak w perspektywie historycznej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Motywy indyjskie w kulturze koreańskiej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Nacjonalizmy a integracja w regionie ASEAN

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Oblicza konﬂiktów zbrojnych na Dalekim Wschodzie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Obraz społeczeństwa japońskiego w animie "Neon Genesis
Evangelion"

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

Political Analysis and Forecasting in Asian Context

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polityka energetyczna i ekologiczna Chin

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polityka i politycy w Japonii

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polityka i społeczeństwo Tajlandii, Laosu, Kambodży

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polityka regionalna Chin

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 społeczna w powojennej Japonii

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przedmiot

Plany studiów
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godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Polityka społeczna w Republice Korei

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polityka zagraniczna Korei Południowej i Północnej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polityki publiczne w kontekście kultury politycznej Dalekiego
Wschodu

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polski orientalizm - wtórność czy oryginalność

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Porównywanie i kontrastowanie tekstów polskich i koreańskich
przy wykorzystaniu technik komputerowych

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Potencjał turystyczny Bliskiego Wschodu

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Potencjał turystyczny na Dalekim Wschodzie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Półwysep Koreański w stosunkach międzynarodowych

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Praca operacyjna w wywiadzie. Wywiady państw azjatyckich

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Prawo i polityka ochrony środowiska naturalnego Unii Europejskiej
30
i w Chinach

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

Prowadzenie działalności gospodarczej w państwach Dalekiego
Wschodu

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przekłady i analiza tekstów kultury i popkultury japońskiej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przemiany społeczne a rozwój miast globalnych

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przemiany społeczne, kulturowe i polityczne na Tajwanie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Realioznawstwo koreańskie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Region Himalajów - społeczeństwa, kultury, polityka

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Relacje japońsko-koreańskie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Relacje polsko-koreańskie w XX wieku

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Relacje Watykanu z krajami azjatyckimi

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Rewolucja Czerwonych Khmerów. Studium autarkicznego rozwoju

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przedmiot

Plany studiów
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godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Rynek pracy w Europie i Azji: wybrane zagadnienia

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Rywalizacja mocarstw Chin, Rosji i USA

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

South Korea as an example of the information society

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Stany Zjednoczone w regionie Azji i Pacyﬁku

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Stosunki międzynarodowe na Dalekim Wschodzie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Strój chiński jako nośnik kultury

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

System i życie polityczne Korei Południowej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Tajwan - historia i polityka

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Tajwan w środowisku międzynarodowym

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

The English Language Writers of Asia

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

The media system of South Korea

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

The politics of dress in Asia

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Tożsamość narodowa Japończyków

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Tradycje indo-muzułmańskie w kulturze Azji Południowej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Tradycje religijne Azji Południowej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Transformacja cyfrowa Unii Europejskiej i państw Dalekiego
Wschodu

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Transformacja systemowa na przykładzie wybranych państw Azji i
30
Europy

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Wielkie kobiety w tradycji subkontynentu indyjskiego

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Wieloetniczne społeczeństwo Indonezji

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Wieloetniczne społeczeństwo Malezji

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Wielowymiarowe aspekty Pakistanu: polityka, gospodarka, kultura
30
i społeczeństwo

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

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

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przedmiot

Plany studiów

30
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godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Wpływ Rosji i Chin na politykę i rozwój państw Azji Centralnej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Współczesne Chiny - globalizacja i rozwój technologii a zmiany w
przestrzeni miasta

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Współczesne relacje międzynarodowe Japonii

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Współczesne społeczeństwa Azji Południowo-Wschodniej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Wykorzystanie technik komputerowych do pracy z językiem
japońskim

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Wyrażenia w języku japońskim zakorzenione w kulturze i
mentalności japońskiej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Wzorce demokratycznego państwa prawa a kultura polityczna DW 30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Zastosowanie teorii gier jako metody analizy konﬂiktów
politycznych w Azji Wschodniej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Zjednoczenie Korei - szanse i wyzwania

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przedmiot

W czasie 2 roku studiów na kierunku: studia nad Koreą student powinien zrealizować min. 1 przedmiot
fakultatywny.

Uwaga, konieczne jest w toku studiów (3 lata) zachowanie proporcji dot. dyscyplin przedmiotów
fakultatywnych - tak, aby na 68 punktów ECTS zdobywanych w ramach zajęć fakultatywnych, min. 48
punktów ECTS przypadało na przedmioty z dyscypliny nauki 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 polityce i administracji

Na stronie Instytutu jest publikowana ostateczna lista kursów
fakultatywnych obowiązujących w danym semestrze.
Semestr 3
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Logika

30

3,0

egzamin

O

Kultura koreańska: sztuka i literatura

30

3,0

egzamin

O

Systemy polityczne państw Dalekiego Wschodu

30

5,0

egzamin

O

Popkultura koreańska

30

4,0

egzamin

O

Przedmiot

Zajęcia językowe

Plany studiów

O
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Punkty
ECTS

Forma
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W trakcie programu student ma obowiązek sekwencyjnego zaliczenia trzech lat lektoratu języka koreańskiego. 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 koreańskiego poz. 2

60

2,0

zaliczenie na
O
ocenę

Grupa zajęć fakultatywnych

O

W toku studiów konieczność zaliczenia 68 punktów ECTS w ramach zajęć fakultatywnych, z czego min. 48 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.
Azjatyccy wojownicy

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Bezpieczeństwo międzynarodowe w regionie Azji i Pacyﬁku

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Birma. Historia, polityka, społeczeństwo

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Biznes z Chinami. Zagrożenia i szanse na biznes innych państw z
Chinami

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Buddhist Philosophy

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

China Russia Relations

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

China-India Relations

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Chiny okresu maoistycznego: apogeum ideologii i kultu jednostki

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Chiny w polityce międzynarodowej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Chiny w polityce Unii Europejskiej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Chiny wobec Afryki i Bliskiego Wschodu

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Chińska myśl narodowa

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Colonialism & nationalism in Southeast Asia

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Contemporary conﬂict resolution in Asia

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Contemporary Japanese Society in Anthropological Perspective

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Cultural aspects of Hindi language

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Cultural similarities between Korea and Japan

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Plany studiów
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Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Doktryny polityczne Azji Wschodniej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

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

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Feminizm w Korei Południowej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Filozoﬁczne aspekty kina dalekowschodniego

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Folklor i religie Korei

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

From Ritual Theatre. Traditions of Performance in India

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Gospodarka Indonezji

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Historia polityczna Korei Południowej po 1988 roku

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Hongkong

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

International conﬂicts and other security challenges in the Asia Paciﬁc region

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

International Relations – Research and analysis. practical
WORKSHOP

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Interwencje militarne Zachodu na Bliskim i Dalekim Wschodzie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Japan's policy towards Korea after 1945. Primary source analysis.

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Japanese Business Culture and Etiquette

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Japonia w II wojnie światowej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Japońska okupacja w Korei

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Japońska polityka historyczna - pamięć i postpamięć

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kaszmir-Indie-Pakistan: przewlekły konﬂikt w wielowymiarowym
ujęciu

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kino japońskie w perspektywie antropologicznej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kino koreańskie w perspektywie historycznej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kino wschodnich sztuk walki

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kobieta w Azji Południowej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przedmiot
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weryﬁkacji

Konﬂikty i ich rozwiązywanie na Bliskim i Dalekim Wschodzie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Konﬂikty religijne i społeczne na subkontynencie indyjskim

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Korea Południowa - aspekty współczesnej historii

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Korea Południowa w stosunkach międzynarodowych

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Korea Północna - aspekty współczesnej historii

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Krytyczna analiza dyskursu jako metoda badawcza

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kultura kulinarna Dalekiego Wschodu

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kultura wizualna Indii i Pakistanu

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kurs fakultatywny w języku angielskim

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Media a polityka w wybranych państwach azjatyckich

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Metody tłumaczenia japońskich komiksów manga

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Miecz i łuk. Rozważania o rycerzach oraz rycerskości Europy
Zachodniej i Japonii.

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Migracje - problematyka Azji Południowej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Mniejszości narodowe i grupy etniczne Chin

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Morski jedwabny szlak w perspektywie historycznej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Motywy indyjskie w kulturze koreańskiej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Nacjonalizmy a integracja w regionie ASEAN

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Non-verbal message in the political activity of women in China
and India

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Oblicza konﬂiktów zbrojnych na Dalekim Wschodzie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Obraz społeczeństwa japońskiego w animie "Neon Genesis
Evangelion"

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

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 energetyczna i ekologiczna Chin

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polityka i politycy w Japonii

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polityka i społeczeństwo Tajlandii, Laosu, Kambodży

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polityka regionalna Chin

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 społeczna w powojennej Japonii

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polityka społeczna w Republice Korei

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polityka zagraniczna Korei Południowej i Północnej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polityki publiczne w kontekście kultury politycznej Dalekiego
Wschodu

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polski orientalizm - wtórność czy oryginalność

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Porównywanie i kontrastowanie tekstów polskich i koreańskich
przy wykorzystaniu technik komputerowych

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Potencjał turystyczny Bliskiego Wschodu

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Potencjał turystyczny na Dalekim Wschodzie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Półwysep Koreański w stosunkach międzynarodowych

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Praca operacyjna w wywiadzie. Wywiady państw azjatyckich

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Prawo i polityka ochrony środowiska naturalnego Unii Europejskiej
30
i w Chinach

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

Prowadzenie działalności gospodarczej w państwach Dalekiego
Wschodu

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przekłady i analiza tekstów kultury i popkultury japońskiej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przemiany społeczne a rozwój miast globalnych

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przedmiot

Plany studiów

26 / 512

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Przemiany społeczne, kulturowe i polityczne na Tajwanie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Realioznawstwo koreańskie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Region Himalajów - społeczeństwa, kultury, polityka

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Relacje japońsko-koreańskie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Relacje polsko-koreańskie w XX wieku

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Relacje Watykanu z krajami azjatyckimi

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Rewolucja Czerwonych Khmerów. Studium autarkicznego rozwoju

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Rynek pracy w Europie i Azji: wybrane zagadnienia

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Rywalizacja mocarstw Chin, Rosji i USA

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

South Korea as an example of the information society

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Stany Zjednoczone w regionie Azji i Pacyﬁku

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Stosunki międzynarodowe na Dalekim Wschodzie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Strój chiński jako nośnik kultury

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

System i życie polityczne Korei Południowej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Tajwan - historia i polityka

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Tajwan w środowisku międzynarodowym

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

The English Language Writers of Asia

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

The media system of South Korea

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

The politics of dress in Asia

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Tożsamość narodowa Japończyków

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Tradycje indo-muzułmańskie w kulturze Azji Południowej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Tradycje religijne Azji Południowej

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

Transformacja systemowa na przykładzie wybranych państw Azji i
30
Europy

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Wielkie kobiety w tradycji subkontynentu indyjskiego

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Wieloetniczne społeczeństwo Indonezji

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Wieloetniczne społeczeństwo Malezji

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Wielowymiarowe aspekty Pakistanu: polityka, gospodarka, kultura
30
i społeczeństwo

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

Wpływ Rosji i Chin na politykę i rozwój państw Azji Centralnej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Współczesne Chiny - globalizacja i rozwój technologii a zmiany w
przestrzeni miasta

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Współczesne relacje międzynarodowe Japonii

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Współczesne społeczeństwa Azji Południowo-Wschodniej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Wykorzystanie technik komputerowych do pracy z językiem
japońskim

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Wyrażenia w języku japońskim zakorzenione w kulturze i
mentalności japońskiej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Wzorce demokratycznego państwa prawa a kultura polityczna DW 30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Zastosowanie teorii gier jako metody analizy konﬂiktów
politycznych w Azji Wschodniej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Zjednoczenie Korei - szanse i wyzwania

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przedmiot
Transformacja cyfrowa Unii Europejskiej i państw Dalekiego
Wschodu

Warsztaty analizy tekstów specjalistycznych

W czasie 2 roku studiów na kierunku: studia nad Koreą student powinien zrealizować min. 1 przedmiot
fakultatywny.

Uwaga, konieczne jest w toku studiów (3 lata) zachowanie proporcji dot. dyscyplin przedmiotów
fakultatywnych - tak, aby na 68 punktów ECTS zdobywanych w ramach zajęć fakultatywnych, min. 48
punktów ECTS przypadało na przedmioty z dyscypliny nauki 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 polityce i administracji

Plany studiów
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Semestr 4
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Gospodarki Dalekiego Wschodu

30

5,0

egzamin

O

Zarządzanie międzykulturowe

30

4,0

egzamin

O

Relacje Korea Południowa-Północna

30

5,0

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 koreańskiego. 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 koreańskiego poz. 2

60

3,0

egzamin

O

Grupa zajęć fakultatywnych

O

W toku studiów konieczność zaliczenia 68 punktów ECTS w ramach zajęć fakultatywnych, z czego min. 48 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.
Azjatyccy wojownicy

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Bezpieczeństwo międzynarodowe w regionie Azji i Pacyﬁku

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Birma. Historia, polityka, społeczeństwo

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Biznes z Chinami. Zagrożenia i szanse na biznes innych państw z
Chinami

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Buddhist Philosophy

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

China Russia Relations

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

China-India Relations

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Chiny okresu maoistycznego: apogeum ideologii i kultu jednostki

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Chiny w polityce międzynarodowej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Chiny w polityce Unii Europejskiej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Chiny wobec Afryki i Bliskiego Wschodu

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Chińska myśl narodowa

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Colonialism & nationalism in Southeast Asia

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Contemporary conﬂict resolution in Asia

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Plany studiów

29 / 512

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Contemporary Japanese Society in Anthropological Perspective

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Cultural aspects of Hindi language

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Cultural similarities between Korea and Japan

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Doktryny polityczne Azji Wschodniej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

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

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Feminizm w Korei Południowej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Filozoﬁczne aspekty kina dalekowschodniego

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Folklor i religie Korei

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

From Ritual Theatre. Traditions of Performance in India

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Gospodarka Indonezji

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Historia polityczna Korei Południowej po 1988 roku

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Hongkong

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

International conﬂicts and other security challenges in the Asia Paciﬁc region

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

International Relations – Research and analysis. practical
WORKSHOP

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Interwencje militarne Zachodu na Bliskim i Dalekim Wschodzie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Japan's policy towards Korea after 1945. Primary source analysis.

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Japanese Business Culture and Etiquette

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Japonia w II wojnie światowej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Japońska okupacja w Korei

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Japońska polityka historyczna - pamięć i postpamięć

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kaszmir-Indie-Pakistan: przewlekły konﬂikt w wielowymiarowym
ujęciu

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kino japońskie w perspektywie antropologicznej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przedmiot

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Kino koreańskie w perspektywie historycznej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kino wschodnich sztuk walki

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kobieta w Azji Południowej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Konﬂikty i ich rozwiązywanie na Bliskim i Dalekim Wschodzie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Konﬂikty religijne i społeczne na subkontynencie indyjskim

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Korea Południowa - aspekty współczesnej historii

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Korea Południowa w stosunkach międzynarodowych

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Korea Północna - aspekty współczesnej historii

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Krytyczna analiza dyskursu jako metoda badawcza

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kultura kulinarna Dalekiego Wschodu

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kultura wizualna Indii i Pakistanu

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kurs fakultatywny w języku angielskim

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Media a polityka w wybranych państwach azjatyckich

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Metody tłumaczenia japońskich komiksów manga

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Miecz i łuk. Rozważania o rycerzach oraz rycerskości Europy
Zachodniej i Japonii.

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Migracje - problematyka Azji Południowej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Mniejszości narodowe i grupy etniczne Chin

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Morski jedwabny szlak w perspektywie historycznej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Motywy indyjskie w kulturze koreańskiej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Nacjonalizmy a integracja w regionie ASEAN

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Non-verbal message in the political activity of women in China
and India

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Oblicza konﬂiktów zbrojnych na Dalekim Wschodzie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przedmiot

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Obraz społeczeństwa japońskiego w animie "Neon Genesis
Evangelion"

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

Political Analysis and Forecasting in Asian Context

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polityka energetyczna i ekologiczna Chin

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polityka i politycy w Japonii

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polityka i społeczeństwo Tajlandii, Laosu, Kambodży

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polityka regionalna Chin

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 społeczna w powojennej Japonii

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polityka społeczna w Republice Korei

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polityka zagraniczna Korei Południowej i Północnej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polityki publiczne w kontekście kultury politycznej Dalekiego
Wschodu

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polski orientalizm - wtórność czy oryginalność

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Porównywanie i kontrastowanie tekstów polskich i koreańskich
przy wykorzystaniu technik komputerowych

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Potencjał turystyczny Bliskiego Wschodu

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Potencjał turystyczny na Dalekim Wschodzie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Półwysep Koreański w stosunkach międzynarodowych

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Praca operacyjna w wywiadzie. Wywiady państw azjatyckich

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Prawo i polityka ochrony środowiska naturalnego Unii Europejskiej
30
i w Chinach

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

Przedmiot

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Prowadzenie działalności gospodarczej w państwach Dalekiego
Wschodu

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przekłady i analiza tekstów kultury i popkultury japońskiej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przemiany społeczne a rozwój miast globalnych

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przemiany społeczne, kulturowe i polityczne na Tajwanie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Realioznawstwo koreańskie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Region Himalajów - społeczeństwa, kultury, polityka

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Relacje japońsko-koreańskie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Relacje polsko-koreańskie w XX wieku

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Relacje Watykanu z krajami azjatyckimi

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Rewolucja Czerwonych Khmerów. Studium autarkicznego rozwoju

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Rynek pracy w Europie i Azji: wybrane zagadnienia

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Rywalizacja mocarstw Chin, Rosji i USA

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

South Korea as an example of the information society

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Stany Zjednoczone w regionie Azji i Pacyﬁku

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Stosunki międzynarodowe na Dalekim Wschodzie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Strój chiński jako nośnik kultury

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

System i życie polityczne Korei Południowej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Tajwan - historia i polityka

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Tajwan w środowisku międzynarodowym

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

The English Language Writers of Asia

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

The media system of South Korea

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

The politics of dress in Asia

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przedmiot
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Tożsamość narodowa Japończyków

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Tradycje indo-muzułmańskie w kulturze Azji Południowej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Tradycje religijne Azji Południowej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Transformacja cyfrowa Unii Europejskiej i państw Dalekiego
Wschodu

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Transformacja systemowa na przykładzie wybranych państw Azji i
30
Europy

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Wielkie kobiety w tradycji subkontynentu indyjskiego

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Wieloetniczne społeczeństwo Indonezji

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Wieloetniczne społeczeństwo Malezji

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Wielowymiarowe aspekty Pakistanu: polityka, gospodarka, kultura
30
i społeczeństwo

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

Wpływ Rosji i Chin na politykę i rozwój państw Azji Centralnej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Współczesne Chiny - globalizacja i rozwój technologii a zmiany w
przestrzeni miasta

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Współczesne relacje międzynarodowe Japonii

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Współczesne społeczeństwa Azji Południowo-Wschodniej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Wykorzystanie technik komputerowych do pracy z językiem
japońskim

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Wyrażenia w języku japońskim zakorzenione w kulturze i
mentalności japońskiej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Wzorce demokratycznego państwa prawa a kultura polityczna DW 30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Zastosowanie teorii gier jako metody analizy konﬂiktów
politycznych w Azji Wschodniej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Zjednoczenie Korei - szanse i wyzwania

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 nad Koreą student powinien zrealizować min. 9
przedmiotów fakultatywnych.
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Uwaga, konieczne jest w toku studiów (3 lata) zachowanie proporcji dot. dyscyplin przedmiotów
fakultatywnych - tak, aby na 68 punktów ECTS zdobywanych w ramach zajęć fakultatywnych, min. 48
punktów ECTS przypadało na przedmioty z dyscypliny nauki 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 polityce i administracji

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 koreańskiego. Student
zalicza także lektorat z języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 podczas II roku.
Lektorat języka koreańskiego poz. 3

60

2,0

Grupa zajęć fakultatywnych

zaliczenie na
O
ocenę
O

W toku studiów konieczność zaliczenia 68 punktów ECTS w ramach zajęć fakultatywnych, z czego min. 48 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.
Azjatyccy wojownicy

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Bezpieczeństwo międzynarodowe w regionie Azji i Pacyﬁku

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Birma. Historia, polityka, społeczeństwo

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Biznes z Chinami. Zagrożenia i szanse na biznes innych państw z
Chinami

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Buddhist Philosophy

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

China Russia Relations

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

China-India Relations

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Chiny okresu maoistycznego: apogeum ideologii i kultu jednostki

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Chiny w polityce międzynarodowej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Chiny w polityce Unii Europejskiej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Chiny wobec Afryki i Bliskiego Wschodu

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Chińska myśl narodowa

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Colonialism & nationalism in Southeast Asia

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Contemporary conﬂict resolution in Asia

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Contemporary Japanese Society in Anthropological Perspective

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Cultural aspects of Hindi language

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Cultural similarities between Korea and Japan

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Doktryny polityczne Azji Wschodniej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

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

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Feminizm w Korei Południowej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Filozoﬁczne aspekty kina dalekowschodniego

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Folklor i religie Korei

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

From Ritual Theatre. Traditions of Performance in India

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Gospodarka Indonezji

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Historia polityczna Korei Południowej po 1988 roku

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Hongkong

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

International conﬂicts and other security challenges in the Asia Paciﬁc region

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

International Relations – Research and analysis. practical
WORKSHOP

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Interwencje militarne Zachodu na Bliskim i Dalekim Wschodzie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Japan's policy towards Korea after 1945. Primary source analysis.

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Japanese Business Culture and Etiquette

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Japonia w II wojnie światowej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Japońska okupacja w Korei

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Japońska polityka historyczna - pamięć i postpamięć

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przedmiot
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Kaszmir-Indie-Pakistan: przewlekły konﬂikt w wielowymiarowym
ujęciu

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kino japońskie w perspektywie antropologicznej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kino koreańskie w perspektywie historycznej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kino wschodnich sztuk walki

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kobieta w Azji Południowej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Konﬂikty i ich rozwiązywanie na Bliskim i Dalekim Wschodzie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Konﬂikty religijne i społeczne na subkontynencie indyjskim

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Korea Południowa - aspekty współczesnej historii

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Korea Południowa w stosunkach międzynarodowych

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Korea Północna - aspekty współczesnej historii

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Krytyczna analiza dyskursu jako metoda badawcza

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kultura kulinarna Dalekiego Wschodu

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kultura wizualna Indii i Pakistanu

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kurs fakultatywny w języku angielskim

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Media a polityka w wybranych państwach azjatyckich

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Metody tłumaczenia japońskich komiksów manga

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Miecz i łuk. Rozważania o rycerzach oraz rycerskości Europy
Zachodniej i Japonii.

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Migracje - problematyka Azji Południowej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Mniejszości narodowe i grupy etniczne Chin

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Morski jedwabny szlak w perspektywie historycznej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Motywy indyjskie w kulturze koreańskiej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Nacjonalizmy a integracja w regionie ASEAN

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przedmiot

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Non-verbal message in the political activity of women in China
and India

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Oblicza konﬂiktów zbrojnych na Dalekim Wschodzie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Obraz społeczeństwa japońskiego w animie "Neon Genesis
Evangelion"

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

Political Analysis and Forecasting in Asian Context

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polityka energetyczna i ekologiczna Chin

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polityka i politycy w Japonii

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polityka i społeczeństwo Tajlandii, Laosu, Kambodży

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polityka regionalna Chin

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 społeczna w powojennej Japonii

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polityka społeczna w Republice Korei

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polityka zagraniczna Korei Południowej i Północnej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polityki publiczne w kontekście kultury politycznej Dalekiego
Wschodu

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polski orientalizm - wtórność czy oryginalność

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Porównywanie i kontrastowanie tekstów polskich i koreańskich
przy wykorzystaniu technik komputerowych

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Potencjał turystyczny Bliskiego Wschodu

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Potencjał turystyczny na Dalekim Wschodzie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Półwysep Koreański w stosunkach międzynarodowych

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Praca operacyjna w wywiadzie. Wywiady państw azjatyckich

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Prawo i polityka ochrony środowiska naturalnego Unii Europejskiej
30
i w Chinach

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przedmiot
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Problemy rozwojowe Afryki i Azji

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Protokół dyplomatyczny

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Prowadzenie działalności gospodarczej w państwach Dalekiego
Wschodu

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przekłady i analiza tekstów kultury i popkultury japońskiej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przemiany społeczne a rozwój miast globalnych

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przemiany społeczne, kulturowe i polityczne na Tajwanie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Realioznawstwo koreańskie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Region Himalajów - społeczeństwa, kultury, polityka

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Relacje japońsko-koreańskie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Relacje polsko-koreańskie w XX wieku

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Relacje Watykanu z krajami azjatyckimi

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Rewolucja Czerwonych Khmerów. Studium autarkicznego rozwoju

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Rynek pracy w Europie i Azji: wybrane zagadnienia

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Rywalizacja mocarstw Chin, Rosji i USA

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

South Korea as an example of the information society

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Stany Zjednoczone w regionie Azji i Pacyﬁku

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Stosunki międzynarodowe na Dalekim Wschodzie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Strój chiński jako nośnik kultury

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

System i życie polityczne Korei Południowej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Tajwan - historia i polityka

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Tajwan w środowisku międzynarodowym

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

The English Language Writers of Asia

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przedmiot
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

The media system of South Korea

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

The politics of dress in Asia

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Tożsamość narodowa Japończyków

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Tradycje indo-muzułmańskie w kulturze Azji Południowej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Tradycje religijne Azji Południowej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Transformacja cyfrowa Unii Europejskiej i państw Dalekiego
Wschodu

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Transformacja systemowa na przykładzie wybranych państw Azji i
30
Europy

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Wielkie kobiety w tradycji subkontynentu indyjskiego

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Wieloetniczne społeczeństwo Indonezji

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Wieloetniczne społeczeństwo Malezji

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Wielowymiarowe aspekty Pakistanu: polityka, gospodarka, kultura
30
i społeczeństwo

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

Wpływ Rosji i Chin na politykę i rozwój państw Azji Centralnej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Współczesne Chiny - globalizacja i rozwój technologii a zmiany w
przestrzeni miasta

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Współczesne relacje międzynarodowe Japonii

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Współczesne społeczeństwa Azji Południowo-Wschodniej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Wykorzystanie technik komputerowych do pracy z językiem
japońskim

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Wyrażenia w języku japońskim zakorzenione w kulturze i
mentalności japońskiej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Wzorce demokratycznego państwa prawa a kultura polityczna DW 30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Zastosowanie teorii gier jako metody analizy konﬂiktów
politycznych w Azji Wschodniej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Zjednoczenie Korei - szanse i wyzwania

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przedmiot

Warsztaty analizy tekstów specjalistycznych
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Semestr 6
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 koreańskiego. Student
zalicza także lektorat z języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 podczas II roku.
Lektorat języka koreańskiego poz. 3

60

3,0

Grupa zajęć fakultatywnych

egzamin

O
O

W toku studiów konieczność zaliczenia 68 punktów ECTS w ramach zajęć fakultatywnych, z czego min. 48 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.
Azjatyccy wojownicy

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Bezpieczeństwo międzynarodowe w regionie Azji i Pacyﬁku

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Birma. Historia, polityka, społeczeństwo

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Biznes z Chinami. Zagrożenia i szanse na biznes innych państw z
Chinami

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Buddhist Philosophy

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

China Russia Relations

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

China-India Relations

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Chiny okresu maoistycznego: apogeum ideologii i kultu jednostki

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Chiny w polityce międzynarodowej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Chiny w polityce Unii Europejskiej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Chiny wobec Afryki i Bliskiego Wschodu

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Chińska myśl narodowa

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Colonialism & nationalism in Southeast Asia

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Contemporary conﬂict resolution in Asia

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Contemporary Japanese Society in Anthropological Perspective

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Cultural aspects of Hindi language

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Cultural similarities between Korea and Japan

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Doktryny polityczne Azji Wschodniej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

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

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Feminizm w Korei Południowej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Filozoﬁczne aspekty kina dalekowschodniego

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Folklor i religie Korei

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

From Ritual Theatre. Traditions of Performance in India

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Gospodarka Indonezji

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Historia polityczna Korei Południowej po 1988 roku

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Hongkong

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

International conﬂicts and other security challenges in the Asia Paciﬁc region

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

International Relations – Research and analysis. practical
WORKSHOP

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Interwencje militarne Zachodu na Bliskim i Dalekim Wschodzie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Japan's policy towards Korea after 1945. Primary source analysis.

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Japanese Business Culture and Etiquette

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Japonia w II wojnie światowej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Japońska okupacja w Korei

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Japońska polityka historyczna - pamięć i postpamięć

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kaszmir-Indie-Pakistan: przewlekły konﬂikt w wielowymiarowym
ujęciu

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kino japońskie w perspektywie antropologicznej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kino koreańskie w perspektywie historycznej

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

Kobieta w Azji Południowej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Konﬂikty i ich rozwiązywanie na Bliskim i Dalekim Wschodzie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Konﬂikty religijne i społeczne na subkontynencie indyjskim

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Korea Południowa - aspekty współczesnej historii

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Korea Południowa w stosunkach międzynarodowych

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Korea Północna - aspekty współczesnej historii

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Krytyczna analiza dyskursu jako metoda badawcza

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kultura kulinarna Dalekiego Wschodu

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kultura wizualna Indii i Pakistanu

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kurs fakultatywny w języku angielskim

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Media a polityka w wybranych państwach azjatyckich

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Metody tłumaczenia japońskich komiksów manga

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Miecz i łuk. Rozważania o rycerzach oraz rycerskości Europy
Zachodniej i Japonii.

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Migracje - problematyka Azji Południowej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Mniejszości narodowe i grupy etniczne Chin

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Morski jedwabny szlak w perspektywie historycznej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Motywy indyjskie w kulturze koreańskiej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Nacjonalizmy a integracja w regionie ASEAN

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Non-verbal message in the political activity of women in China
and India

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Oblicza konﬂiktów zbrojnych na Dalekim Wschodzie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Obraz społeczeństwa japońskiego w animie "Neon Genesis
Evangelion"

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Od energetyki i demograﬁi po wyzwania militarne państw
azjatyckich

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przedmiot
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Organizacje międzynarodowe na Bliskim i Dalekim Wschodzie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Political Analysis and Forecasting in Asian Context

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polityka energetyczna i ekologiczna Chin

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polityka i politycy w Japonii

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polityka i społeczeństwo Tajlandii, Laosu, Kambodży

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polityka regionalna Chin

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 społeczna w powojennej Japonii

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polityka społeczna w Republice Korei

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polityka zagraniczna Korei Południowej i Północnej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polityki publiczne w kontekście kultury politycznej Dalekiego
Wschodu

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polski orientalizm - wtórność czy oryginalność

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Porównywanie i kontrastowanie tekstów polskich i koreańskich
przy wykorzystaniu technik komputerowych

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Potencjał turystyczny Bliskiego Wschodu

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Potencjał turystyczny na Dalekim Wschodzie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Półwysep Koreański w stosunkach międzynarodowych

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Praca operacyjna w wywiadzie. Wywiady państw azjatyckich

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Prawo i polityka ochrony środowiska naturalnego Unii Europejskiej
30
i w Chinach

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

Prowadzenie działalności gospodarczej w państwach Dalekiego
Wschodu

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przekłady i analiza tekstów kultury i popkultury japońskiej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przedmiot
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Przemiany społeczne a rozwój miast globalnych

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przemiany społeczne, kulturowe i polityczne na Tajwanie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Realioznawstwo koreańskie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Region Himalajów - społeczeństwa, kultury, polityka

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Relacje japońsko-koreańskie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Relacje polsko-koreańskie w XX wieku

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Relacje Watykanu z krajami azjatyckimi

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Rewolucja Czerwonych Khmerów. Studium autarkicznego rozwoju

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Rynek pracy w Europie i Azji: wybrane zagadnienia

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Rywalizacja mocarstw Chin, Rosji i USA

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

South Korea as an example of the information society

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Stany Zjednoczone w regionie Azji i Pacyﬁku

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Stosunki międzynarodowe na Dalekim Wschodzie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Strój chiński jako nośnik kultury

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

System i życie polityczne Korei Południowej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Tajwan - historia i polityka

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Tajwan w środowisku międzynarodowym

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

The English Language Writers of Asia

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

The media system of South Korea

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

The politics of dress in Asia

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Tożsamość narodowa Japończyków

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Tradycje indo-muzułmańskie w kulturze Azji Południowej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przedmiot
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Tradycje religijne Azji Południowej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Transformacja cyfrowa Unii Europejskiej i państw Dalekiego
Wschodu

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Transformacja systemowa na przykładzie wybranych państw Azji i
30
Europy

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Wielkie kobiety w tradycji subkontynentu indyjskiego

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Wieloetniczne społeczeństwo Indonezji

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Wieloetniczne społeczeństwo Malezji

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Wielowymiarowe aspekty Pakistanu: polityka, gospodarka, kultura
30
i społeczeństwo

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

Wpływ Rosji i Chin na politykę i rozwój państw Azji Centralnej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Współczesne Chiny - globalizacja i rozwój technologii a zmiany w
przestrzeni miasta

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Współczesne relacje międzynarodowe Japonii

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Współczesne społeczeństwa Azji Południowo-Wschodniej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Wykorzystanie technik komputerowych do pracy z językiem
japońskim

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Wyrażenia w języku japońskim zakorzenione w kulturze i
mentalności japońskiej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Wzorce demokratycznego państwa prawa a kultura polityczna DW 30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Zastosowanie teorii gier jako metody analizy konﬂiktów
politycznych w Azji Wschodniej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Zjednoczenie Korei - szanse i wyzwania

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
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Historia ﬁlozoﬁi
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Koreą

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNKS.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 SNK_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.

SNK_K1_W01

egzamin pisemny

SNK_K1_U01,
SNK_K1_U02

egzamin pisemny

SNK_K1_K01,
SNK_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 Dalekiego Wschodu
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Koreą

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNKS.110.5cc2edb891f5d.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
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 Dalekiego Wschodu, umie wskazać podregiony (podział na Azję
Południową, Azję Wschodnią i Azję Południowo-Wschodnią), wie jakie są kryteria ich wyznaczania

C2

- student zna podstawowe obiekty w przestrzeni geograﬁcznej Dalekiego 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 Dalekiego Wschodu i charakter ich
funkcjonowania w ciągu roku, orientuje się także w kwestii katastrof przyrodniczych nawiedzających te obszary
(m.in. trzęsienia ziemi, huragany, tsunami, wybuchy wulkanów itp.) i ich wpływu na życie mieszkańców oraz
działalność gospodarczą

C5

- student zna podstawowe problemy ludnościowe regionu i ich zróżnicowanie w poszczególnych krajach (m.in.
zagadnienia struktury etniczne czy religijne), orientuje się w najważniejszych zagadnieniach społecznogospodarczych wybranych krajów, potraﬁ przedstawić ważniejsze cechy rozwoju ekonomicznego podregionów
Dalekiego 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 Dalekiego 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

- student zna rozwój środowiska przyrodniczego
Dalekiego Wschodu na tle całego kontynentu, jego
wpływ na obecną tektonikę i sejsmikę, jak również
zasadnicze cechy środowiska przyrodniczego,
stanowiące jedno z uwarunkowań polityki i rozwoju
gospodarczego krajów w tym regionie; potraﬁ też
scharakteryzować najważniejsze regiony
ﬁzycznogeograﬁczne Dalekiego Wschodu

SNK_K1_W05

egzamin pisemny

W2

- student potraﬁ omówić najważniejsze zagadnienia
dotyczące ludności Dalekiego Wschodu (w tym m.in.
struktury społeczne, kultura, religia, obyczaje
w wybranych krajach)

SNK_K1_W01

egzamin pisemny

W3

- student zna aktualne problemy społecznogospodarcze wybranych państw regionu Dalekiego
Wschodu na tle regionalnego i światowego systemu
ekonomicznego

SNK_K1_W03

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

- student posiada umiejętność rozumienia,
analizowania i interpretowania zjawisk kulturowych,
religijnych i społeczno-gospodarczych, specyﬁcznych
dla krajów Dalekiego Wschodu

SNK_K1_U02

egzamin pisemny

U2

- student potraﬁ wyjaśnić uwarunkowania
środowiskowe dla wybranych procesów gospodarczych
SNK_K1_U01
regionu (np. na rozwój rolnictwa, przemysłu czy
turystyki) w dobie globalizacji

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Sylabusy
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K1

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

SNK_K1_K02,
SNK_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

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

10

przygotowanie do egzaminu

40

konsultacje

2

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.

Podział Dalekiego Wschodu na podregiony – kryteria i przebieg granic. Środowisko
przyrodnicze Azji Południowej. Wpływ budowy geologicznej na formy rzeźby i
rozmieszczenie ważniejszych surowców mineralnych. Najważniejsze cechy klimatu
i stosunków wodnych oraz ich wpływ na wybrane aspekty rozwoju społecznogospodarczego regionu. Główne typy gleb. Charakterystyczne formacje roślinne i
zarys zoogeograﬁczny. Katastrofy przyrodnicze w regionie (trzęsienia ziemi,
tsunami, powodzie, osuwiska, huragany). Regiony ﬁzycznogeograﬁczne Azji
Południowej.

W1, U2

2.

Zagadnienia społeczno-gospodarcze Azji Południowej: podziały administracyjnopolityczne, zróżnicowanie demograﬁczne i etniczne, struktury demograﬁczne,
cechy jakościowe i ilościowe procesu urbanizacji, uwarunkowania polityczne
rozwoju gospodarczego poszczególnych państw.

W2, W3, U1

3.

Charakterystyka społeczno-gospodarcza wybranych państw w regionie (Indie,
Pakistan, Bhutan, Sri Lanka, Malediwy).

W3, K1

4.

Środowisko przyrodnicze Azji Wschodniej. Wpływ budowy geologicznej na rzeźbę i
rozmieszczenie surowców mineralnych. Najważniejsze cechy klimatu i stosunków
wodnych i ich wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy podregionu. Podstawowe
typy gleb, charakterystyczne formacje roślinne i zarys zoogeograﬁczny. Wpływ
katastrof przyrodniczych (wulkanizm, trzęsienia ziemi, tsunami, huragany) na
rozwój gospodarczy. Regiony ﬁzycznogeograﬁczne Azji Wschodniej.

W1, U2

Sylabusy
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5.

Zagadnienia społeczno-gospodarcze Azji Wschodniej: podziały administracyjnopolityczne, zróżnicowanie demo-graﬁczne i etniczne, struktury demograﬁczne,
cechy jakościowe i ilościowe procesu urbanizacji, odmienne uwarunkowania
polityczne państw regionu, zróżnicowanie kierunków rozwoju ekonomicznego.

W2, W3, U1

6.

Charakterystyka społeczno-gospodarcza wybranych państw regionu (Chiny,
Japonia).

W3, K1

7.

Środowisko przyrodnicze Azji Południowo-Wschodniej. Wpływ budowy geologicznej
na formy rzeźby i rozmieszczenie ważniejszych surowców mineralnych.
Najważniejsze cechy klimatu i stosunków wodnych oraz ich wpływ na wybrane
aspekty rozwoju społeczno-gospodarczego regionu. Typy gleb, szata roślinna i
W1, U2
świat zwierzęcy. Azja Południowo-Wschodnia jako ośrodek pochodzenia gatunków
roślin uprawnych (przyprawy). Katastrofy przyrodnicze (wulkanizm, trzęsienia
ziemi, tsunami, powodzie). Regiony ﬁzycznogeograﬁczne Azji PołudniowoWschodniej.

8.

Zagadnienia społeczno-gospodarcze regionu Azji Południowo-Wschodniej:
struktury demograﬁczne, cechy jakościowe i ilościowe procesu urbanizacji,
zróżnicowanie uwarunkowań polityczno-ustrojowych w rozwoju społecznogospodarczym państw regionu, czynniki rozwoju ekonomicznego, znaczenie
organizacji międzynarodowych (np. ASEAN).

W2, W3, U1

9.

Charakterystyka społeczno-gospodarcza wybranych państw regionu (Filipiny,
Malezja, Indonezja, Tajlandia).

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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Cywilizacja konfucjańska
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Koreą

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNKS.110.5cd42cf8508d6.22

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 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 zakresem pojęcia "cywilizacja konfucjańska", objaśnienie jego zakresu

C2

Ukazanie, na przykładach, specyﬁki kultury konfucjańskiej i sposobów w jaki rozwiązuje ona problemy społeczne,
porównywalne z tym, które istnieją w krajach innych kultur

C3

Ukazanie geograﬁcznych, historycznych i społecznych kontekstów kształtowania się i przemian cywilizacji
konfucjańskiej

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

Kompleksowy charakter kultury symbolicznej obszaru
kultury konfucjańskiej w jej historycznych kontekstach

SNK_K1_W03,
SNK_K1_W04

egzamin pisemny / ustny

W2

Przejawy i znaczenie konfucjańskiego i buddyjskiego
dziedzictwa kulturowego poszczególnych narodów Azji
Wschodniej oraz ich przemian we współczesnym
świecie

SNK_K1_W04

egzamin pisemny / ustny

W3

Procesy zmiany struktur, systemów wartości, instytucji
oraz typów więzi społecznej w procesie zmian
kulturowych w konfucjańskim kręgu kulturowym

SNK_K1_W02,
SNK_K1_W04

egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Wykorzystać wiedzę teoretyczną na temat
konfucjańskiej rzeczywistości kulturowej

SNK_K1_U02,
SNK_K1_U04

egzamin pisemny / ustny

U2

Zinterpretować wytwory kultury konfucjańskiej
i osadzić je kontekście tej kultury

SNK_K1_U02,
SNK_K1_U04

egzamin pisemny / ustny

SNK_K1_K01,
SNK_K1_K02

egzamin pisemny / ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Podjęcia odpowiedzialnych działań w oparciu
o 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

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

40

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

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.

Pokazanie wspólnych elementów cywilizacji krajów konfucjańskiego kręgu
kulturowego, rozpoczynając od warunków naturalnych i wczesnej historii obszaru,
ukazana jest centralna rola cywilizacji chińskiej, oraz sposoby jej przekształcania i
tworzenia się wariantów lokalnych w krajach ościennych.

W1, U2

Sylabusy
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2.

Ukazanie jak konfucjański system społeczno-polityczny wygrał konkurencję z
innymi systemami ﬁlozoﬁczno-politycznymi, jak wykazywał się dostateczną
elastycznością, by dostosować się do zmiennych warunków historycznych i
lokalnych. Sposób, w jaki się powielał, w jaki wchłaniał lokalne tradycje i
przekształcał zastane układy społeczne, są kluczowe dla zrozumienia jego
trwałości i wpływu, jaki wywiera po dziś dzień, a także powodów, dla których nie
rozprzestrzenił się szerzej.

W1, W2, W3, U1, U2, K1

3.

Ukazanie przykładów (z zakresu kultury symbolicznej, jak role społeczne) jak i
materialnej (systemy urbanistyczne czy porządki architektoniczne) pokazujących
wspólnota cywilizacyjną obszaru Azji Wschodniej

W1, W2, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, metody e-learningowe, konsultacje
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin pisemny / ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
min. 51% poprawnych odpowiedzi

Wymagania wstępne i dodatkowe
Bierna i czynna znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym poprawne wyrażanie się i pisania, znajomość kultury
europejskiej, historii Polski i świata w stopniu objętym zagadnieniami szkoły średniej

Sylabusy
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Grupy etniczne i mniejszości narodowe na Dalekim Wschodzie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Koreą

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNKS.110.5cd42d28cdb31.22

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
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Wyjaśnienie podstawowych pojęć takich jak lud, etnos, naród, grupa etniczna, mniejszość, państwo, nacjonalizm

C2

Wprowadzenie podstawowych deﬁnicji języka i pisma, podstaw klasyﬁkacji języków, grup językowych Azji

C3

Wprowadzenie i rozważenie użyteczności takich pojęć jak krąg kulturowy i cywilizacyjny

C4

Omówienie sytuacji etnicznej poszczególnych państw Azji Wschodniej, by ukazać na ich przykładach zjawiska
tworzenia się i zmiany narodu, relacji państwo-grupa mniejszościowa

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

Kompleksową naturę dziedzictwa kulturowego Azji
i jego relacji ze współczesną sytuacją etnopolityczną

SNK_K1_W02,
SNK_K1_W03,
SNK_K1_W04

egzamin pisemny / ustny

W2

Procesy zmiany struktur kulturowych (w szczególności
systemów językowych), systemów wartości, instytucji
oraz typów więzi społecznej w Azji

SNK_K1_W02,
SNK_K1_W04

egzamin pisemny / ustny

W3

Znaczenie wartości kulturowych w Azji i godności
człowieka na różnych poziomach rzeczywistości
społecznej, zwłaszcza w relacji z państwem

SNK_K1_W04

egzamin pisemny / ustny

SNK_K1_U01,
SNK_K1_U02

egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Analizować proponowane rozwiązania (np.
edukacyjne) problemów społecznych właściwych dla
danego regionu Azji

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Analizowania rzeczywistości etnicznej i wyjaśniania jej
znaczenia

SNK_K1_K01,
SNK_K1_K04

egzamin pisemny / ustny

K2

Objaśniania przyczyn i tła zjawisk politycznych (zwł.
polityki wobec mniejszości) niespecjalistom

SNK_K1_K01,
SNK_K1_K04

egzamin pisemny / ustny

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

Forma aktywności studenta
wykład

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

50

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

30

przygotowanie do egzaminu

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.

Podstawowe pojęcia teorii etnologii: lud, etnos, naród, grupa etniczna. Opisy
zjawisk kulturowych: asymilacja, akulturacja, tworzenie grup etnicznych i
narodów, procesy nacjonalizmu, koncepcje nacjonalizmów.

W1, W2, W3, U1, K1

2.

Opis języka jako specyﬁcznie ludzkiego systemu komunikowania się oraz jego
wersji utrwalonej (pisma). Rodziny językowe w Azji Wschodniej i Południowej.

W1, W2, U1

Sylabusy
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3.

Obszary kulturowe Azji Wsch. i Płd. i kręgi religijno-kulturowe Azji Wsch. i Płd analiza zjawiska i ograniczenie funkcjonalności w.w pojęć

W1, W3, K1

4.

Opis historycznych i współczesnych państw regionu i ich sytuacji etnicznej, w tym
konﬂiktów etnicznych.

W1, W2, W3, U1, K1, K2

5.

Opis tworzenia się współczesnych państw narodowych i wpływ kolonializmu na
współczesny nacjonalizm w regionie.

W1, W2, K1, K2

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

Formy zaliczenia
egzamin pisemny / ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
min. 51% punktów na egzaminie

Wymagania wstępne i dodatkowe
Bierna i czynna znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym poprawne wyrażanie się i pisanie, znajomość kultury
europejskiej, historii Polski i świata w stopniu objętym zagadnieniami szkoły średniej

Sylabusy
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Historia polityczno-społeczna Korei
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Koreą

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNKS.110.5cd42d27d5e74.22

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
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z najważniejszymi wydarzeniami w historii od czasów mitycznego władcy Tanguna
do końca XX w.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Student zna dzieje organizmów państwowych
i dynastii funkcjonujących na Półwyspie Koreańskim.

SNK_K1_W01

egzamin pisemny
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W2

Student rozumie wpływ konfucjanizmu na dzieje Korei

SNK_K1_W01

egzamin pisemny

SNK_K1_U03

egzamin pisemny

SNK_K1_K01

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ wskazać przyczyny współczesnego
podziału Korei na dwa państwa oraz uwarunkowania
ich relacji wzajemnych oraz stosunków z sąsiadami
i najważniejszymi mocarstwami świata.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do podejmowania badań nad
różnymi problemami dotyczącymi Półwyspu
Koreańskiego w przeszłości i współcześnie.

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

Forma aktywności studenta
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
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

mityczne początki państwowości koreańskiej

W1

2.

pierwsze jednostki polityczne na Półwyspie Koreańskim

W1

3.

epoka Trzech Królestw

W1

4.

Korea w czasach dynastii Goryeo

W1

5.

Korea pod rządami dynastii Yi

W1, W2

6.

Japońska okupacja Korei

U1

7.

początek podziału półwyspu i wojna koreańska

U1

8.

dzieje państw koreańskich po wojnie do końca XX w.

U1, K1

Informacje rozszerzone

Sylabusy
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Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
zaliczenie egzaminu pisemnego oraz obecność na zajęciach
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Warsztaty metodologiczne
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Koreą

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNKS.110.5cc2eda679512.22

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 1

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.

SNK_K1_W05,
SNK_K1_W06

projekt
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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.

SNK_K1_U03,
SNK_K1_U06

projekt

SNK_K1_K03,
SNK_K1_K04,
SNK_K1_K05

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

przygotowanie pracy semestralnej

40

przygotowanie do zajęć

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

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
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Metodyka przygotowywania raportów eksperckich i analiz o charakterze policy
paper
2. Metodyka przygotowywania artykułów prasowych
3. Metodyka przygotowywania arykułów naukowych

W1, U1, K1

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

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
warsztaty

Sylabusy

Formy zaliczenia
projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
Student przygotowuje projekt, czyli tekst będący tekstem
specjalistycznym (w zależności od zainteresowań studenta)
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Metodyka analizy tekstów naukowych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Koreą

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNKS.110.5cc2eda4c2c30.22

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 1

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

SNK_K1_W01

zaliczenie pisemne

W2

Student zna i rozumie podstawowe struktury tekstów
nukowych

SNK_K1_W01

zaliczenie pisemne

SNK_K1_U01,
SNK_K1_U03

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Sylabusy

Student potraﬁ krytycznie i samodzielnie analizować
teksty naukowe
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U2

Student potraﬁ krytycznie ocenić tekst naukowy

SNK_K1_U01

zaliczenie pisemne

SNK_K1_K01

zaliczenie pisemne

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

K1

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
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 nad Koreą

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNKS.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

SNK_K1_W02

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

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

SNK_K1_U03

zaliczenie na ocenę

U2

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

SNK_K1_U03

zaliczenie na ocenę

U3

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

SNK_K1_U03

zaliczenie na ocenę

SNK_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 koreańskiego poz. 1
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Koreą

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNKS.130.5cd42d283db9d.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

Opanowanie języka koreańskiego na poziomie 1/podstawowym

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 alfabet koreański oraz strukturę budowy zdań
w języku koreańskim, pozwaljące na podstawową
komunikacje

SNK_K1_W01

zaliczenie na ocenę,
egzamin

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

potraﬁ czytać, analizować i interpretować teksty oraz
dialogi na poziomie podstawowym

SNK_K1_U02,
SNK_K1_U05

zaliczenie na ocenę,
egzamin

U2

potraﬁ wypowiedzieć się i określić swoje stanowisko
w codziennych sytuacjach oraz prostych sytuacjach
społecznych

SNK_K1_U02,
SNK_K1_U05

zaliczenie na ocenę,
egzamin

SNK_K1_K01

zaliczenie na ocenę,
egzamin

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Uczestnictwa 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

20

Przygotowanie do sprawdzianów

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
Semestr 2

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

lektorat

90

przygotowanie do zajęć

20

przygotowanie do egzaminu

10

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.

Kurs praktycznej nauki języka koreańskiego na poziomie podstawowym (poziom
pierwszy). Nauka alfabetu koreańskiego. Nauka fonetyki. Nauka podstawowych
struktur frazeologicznych i gramatycznych. Nauka słownictwa związanego z
tematyką życia codziennego. Szczególny nacisk położony na słownictwo związane
z tematyką: podstawowe formy grzecznościowe, podawanie podstawowych
danych, przedstawianie siebie i innych, opowiadanie o sobie; opis rodziny,
pomieszczeń, domu, miasta, przedmiotów, osób; podstawowe nazewnictwo
geograﬁczne, nazwy krajów, miast, kontynentów, rzek, mórz, gór, określanie
pochodzenia, kierunków i miejsc; miejsca pracy i zawody, rodzaje sklepów i
punktów usługowych; szkoły i uniwersytet – podstawowe nazewnictwo (kierunki,
wydziały, nazwy przedmiotów); opowiadanie o codziennych czynnościach, nauce,
jedzeniu i piciu (w restauracji, kawiarni, ceny i rachunki); pytanie o drogę

W1, U1, U2, K1

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

lektorat

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia przedmiotu: -zaliczenie
wszystkich pisemnych testów kontrolnych w ciągu semestru (min. 60%;
ilość ustalona indywidualnie przez wykładowcę) -obecność na zajęciach
(max. 6nieobecności – przy 3 zajęciach w tygodniu; max. 4 nieobecności
– przy 2 zajęciach w tygodniu, max. 2 nieobecności przy 1 zajęciach w
tygodniu), każda kolejna wiąże się z oddaniem eseju na zadany temat o
objętości min. 1 strony, czcionka 12, interlinia 1,5) *jeśli nieobecności
zaliczenie na ocenę studenta przekroczą 50% dopuszczalnej liczby, nie zostaje on
dopuszczony do pierwszego terminu egzaminu końcowego -ocena pracy
pozalekcyjnej (bieżące przygotowanie do zajęć oraz oddanie zadanych
prac domowych w terminie) Zaliczenie na ocenę następuje w systemie
semestralnym, a ocena końcowa wystawiana jest na podstawie wyniku z
egzaminu pisemnego oraz ustnego (po semestrze zimowym i letnim).
Student dopuszczany jest do egzaminu końcowego na podstawie
wcześniej spełnionych kryteriów zaliczenia przedmiotu.

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

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

lektorat

Formy zaliczenia

egzamin

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia przedmiotu: -zaliczenie wszystkich
pisemnych testów kontrolnych w ciągu semestru (min. 60%; ilość ustalona
indywidualnie przez wykładowcę) -obecność na zajęciach (max.
6nieobecności – przy 3 zajęciach w tygodniu; max. 4 nieobecności – przy 2
zajęciach w tygodniu, max. 2 nieobecności przy 1 zajęciach w tygodniu),
każda kolejna wiąże się z oddaniem eseju na zadany temat o objętości
min. 1 strony, czcionka 12, interlinia 1,5) *jeśli nieobecności studenta
przekroczą 50% dopuszczalnej liczby, nie zostaje on dopuszczony do
pierwszego terminu egzaminu końcowego -ocena pracy pozalekcyjnej
(bieżące przygotowanie do zajęć oraz oddanie zadanych prac domowych
w terminie) Zaliczenie na ocenę następuje w systemie semestralnym, a
ocena końcowa wystawiana jest na podstawie wyniku z egzaminu
pisemnego oraz ustnego (po semestrze zimowym i letnim). Student
dopuszczany jest do egzaminu końcowego na podstawie wcześniej
spełnionych kryteriów zaliczenia przedmiotu.

Wymagania wstępne i dodatkowe
-znajomość języka angielskiego pozwalająca na korzystanie z anglojęzycznego podręcznika oraz słowników angielskokoreańskich i koreańsko-angielskich, -obecność na zajęciach jest obowiązkowa

Sylabusy
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Azjatyccy wojownicy
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Koreą

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNKS.13F0.603e43f48258b.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 wybranymi kulturami wojennymi krajów Azji na przestrzeni wieków

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 rodzaje uzbrojenia używane
w Azji na przestrzeni wieków

SNK_K1_W02,
SNK_K1_W03,
SNK_K1_W06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę
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Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ wskazać typowe metody walki
stosowane przez azjatyckich wojowników

SNK_K1_U04

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

SNK_K1_K01,
SNK_K1_K02

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student ma kompetencje umożliwiające rozpoznanie
wpływów sztuk walki i tradycji wojskowych
omówionych krajów na współczesną kulturę

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

uczestnictwo w egzaminie

1

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

poznanie terminologii obcojęzycznej

5

przygotowanie do egzaminu

24

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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Podczas kursu dokonana zostanie prezentacja wybranych typów wojowników i
sposobów walki stosowanych w Azji od starożytności po czasy nowożytne, z
uwzględnieniem cech odróżniających azjatyckie tradycje wojenne od modelu
europejskiego. Celem zajęć jest poszerzenie wiadomości studentów z zakresu
szeroko rozumianej sztuki wojennej oraz zasad etycznych wyznawanych przez
ludzi wojny.
Zagadnienia:
W1, U1, K1

1. Podstawowe wiadomości o uzbrojeniu
2. Persowie
3. Scytowie i Sarmaci
4. Wojownicy arabscy
5. Turcy osmańscy
6. Wojownicy Chin i chińskie nowinki techniczne
7. Wojownicy Mongolii
8. Wojownicy Japonii
9. Wojownicy Indii
10. Sztuki walki

1.

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

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne, zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Egzamin pisemny

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak. Obecność na zajęciach nie jest wymagana, choć jest zalecana.

Sylabusy
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Bezpieczeństwo międzynarodowe w regionie Azji i Pacyﬁku
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Koreą

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNKS.13F0.5cd42cd1583d5.22

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
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

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

C2

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

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

SNK_K1_W02

zaliczenie pisemne,
prezentacja

SNK_K1_U01,
SNK_K1_U03,
SNK_K1_U06

zaliczenie pisemne,
prezentacja

SNK_K1_K01,
SNK_K1_K05

prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

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

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do nieustannego doskonalenia
wiedzy i umiejętności dotyczących problemów
bezpieczeństwa .

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.Bezpieczeństwo narodowe a bezpieczeństwo
międzynarodowe.

W1, U1, K1

2.

Teoria bezpieczeństwa międzynarodowego. Paradygmaty prowadzonych badań
w sferze bezpieczeństwa międzynarodowego – dobór narzędzi.

W1, U1, K1

3.

Uwarunkowania bezpieczeństwa międzynarodowego w regionie Azji i Pacyﬁku.

W1, U1, K1

4.

Rozpad systemu bipolarnego i jego konsekwencje dla regionu Azji i Pacyﬁku.

W1, U1, K1

5.

Strategia bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych w regionie Azji
i Pacyﬁku.

W1, U1, K1

6.

Obecność militarna USA w regionie Azji i Pacyﬁku, amerykańscy sojusznicy
i partnerzy.

W1, U1, K1

Sylabusy
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7.

Strategia bezpieczeństwa ChRL.

W1, U1, K1

8.

Strategia obrony i potencjał militarny Chin.

W1, U1, K1

9.

Spór na Morzu Wschodniochińskim o Wyspy Senkaku/Diaoyu.

W1, U1, K1

10.

Ekspansja morska Chin.

W1, U1, K1

11.

Spór na Morzu Południowochińskim o Wyspy Paracelskie i Spratly.

W1, U1, K1

12.

Tajwan i jego znaczenie dla bezpieczeństwa międzynarodowego w regionie Azji i
Pacyﬁku.

W1, U1, K1

13.

Problem bezpieczeństwa międzynarodwego na Półwyspie Koreańskim.

W1, U1, K1

14.

Koreańsko-japoński spór o Dokdo/Takeshima.

W1, U1, K1

15.

Bezpieczeństwo niemilitarne w regionie Azji i Pacyﬁku.

W1, U1, K1

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

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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Birma. Historia, polityka, społeczeństwo
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Koreą

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNKS.13F0.5cc2edbaa2586.22

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
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

Wykształcenie u studentów wyspecjalizowanej wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie zintegrowanej
problematyki współczesnego zglobalizowanego świata. Kurs umożliwiają zdobycie poszerzonej wiedzy odnoszącej
się do zagadnień kulturowych, politycznych i gospodarczych Birmy.

C2

Wykształcenie u studentów wyspecjalizowanej wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie zintegrowanej
problematyki współczesnego zglobalizowanego świata. Kurs umożliwiają zdobycie poszerzonej wiedzy odnoszącej
się do zagadnień kulturowych, politycznych i gospodarczych Birmy.

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:
eK 1: Ma wiedzę o charakterze, miejscu i znaczeniu
nauk społecznych i humanistycznych, ich specyﬁce
przedmiotowej i metodologicznej w systemie nauk EK2
Ma wiedzę o różnego rodzaju strukturach
i instytucjach społecznych w Azji EK3: Ma wiedzę
o relacjach między strukturami i instytucjami
społecznymi w Azji EK4: Posiada umiejętność
rozpoznania i wykorzystania wiedzy teoretycznej
do samodzielnej i krytycznej analizy rzeczywistości

W1

SNK_K1_W06

zaliczenie na ocenę

SNK_K1_U05

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
eK5: Potraﬁ prognozować procesy społeczne
z uwzględnieniem zjawisk politycznych,
ekonomicznych i demograﬁcznych wpływających
na doświadczenia człowieka w dobie globalizacji

U1

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

analiza źródeł historycznych

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.

Kurs ma ukazać szerokie tło historyczne, kulturowe i społeczne historii Birmy, ze
szczególnym uwzględnieniem historii politycznej i jej wpływu na dzisiejszą
sytuację Birmy w Azji-Pacyﬁk.

W1, U1

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

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
zdanie egzaminu
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawowa znajomość historii

Sylabusy
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Biznes z Chinami. Zagrożenia i szanse na biznes innych państw z Chinami
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Koreą

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNKS.13F0.603e403dc77ab.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

Nabycie przez studentów wiedzy i umiejętności pozwalających na analizę, syntezę i wyciąganie wniosków z relacji
Chin z innymi krajami świata, w tym z mocarstwami oraz z Europą Środkową i Azją Centralną w zakresie polityki
i gospodarki . Posiadanie wiedzy, umiejętności i kompetencji do wypracowania własnych sądów i rekomendacji
dla podmiotów politycznych i gospodarczych w zakresie zrobienia biznesu w Chinach i z udziałem Chin oraz
uniknięcia skutków rywalizacji mocarstw na terenie słabszych 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

Student ma wiedzę o polityce i gospodarce jej celach
i instrumentach jej realizacji, prowadzonej przez
Chińską Republikę Ludową, w tym także wobec
państw Europy Środkowej i Azji Centralnej,
ze szczególnym uwzględnieniem uwzględnieniem
gospodarki chińskiej i polskiej,

SNK_K1_W06

esej

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student zdobywa specjalistyczną wiedzę z zakresu
wpływu, współzależności rywalizacji gospodarczej Chin
i innych mocarstw oraz jej skutków dla innych państw.

SNK_K1_U01,
SNK_K1_U06

esej

U2

Student posiada umiejętność rozpoznania oraz
wykorzystania wiedzy teoretycznej do samodzielnej
i krytycznej analizy zjawisk politycznych
i gospodarczych oraz działań o charakterze
politycznym i gospodarczym

SNK_K1_U02,
SNK_K1_U06

esej

Student umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów
SNK_K1_K01,
badawczych, uwzględniając aspekty polityczne,
SNK_K1_K05
gospodarcze właściwe dla Chin i państw Azji
Centralnej.

esej

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

30

przygotowanie eseju

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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Chiny na tle świata: polityka, gospodarka, społeczeństwo:
- Pozycja gospodarcza Chin na świecie i w regionie.
- Koncepcja wielkiego projektu narodowego Nowego Jedwabnego Szlaku i jej ewolucja.
- Nowa rola Chin w zarządzaniu globalnym.
- Chińskie społeczeństwo - czas zmian. O najliczniejszej w świecie klasie średniej.
- Aparat partyjny, administracja centralna i regionalna , przedsiębiorstwa –
wielopłaszczyznowość współpracy czyli jak nie zginąć w labiryncie.
- Nowe sektory gospodarki Chin.
- Czy Europa jest gotowa na więcej Chin?
- Czy Europa ma się obawiać chińskiego rewizjonizmu?
- Czego Europą może oczekiwać po współpracy z Chinami?
2. Chiny oraz Europa Środkowo-Wschodnia i Polska:
- Platforma 16+1. Jej rola w odkrywaniu Europy przez chińskich polityków i chiński biznes.
- Rola Europy Środkowo-Wschodniej w chińskiej strategii i ekspansji gospodarczej.
- Zróżnicowanie w stosunkach z poszczególnymi krajami regionu.
- Czy Chiny stanowią szansę dla polskich przedsiębiorców?
- Polska-Chiny – pułapki i dysproporcje
- Jak zabiegać o chińskie inwestycje.
W1, U1, U2, K1

1.
- Polska infrastruktura – jaka rola dla Chin po 2020 roku?
- Stosunek Polski do Chin – mieszane sygnały z Warszawy.
- Jak nakarmić Chiny. Polska żywność w Chinach?
- Chińskie instytucje i przedsiębiorcy w Polsce i współpraca z nimi.
- Czy warto sięgać po chińskie pieniądze – chińskie banki i fundusze?
3. Praktyka negocjacji z Chińczykami:
- Jak przygotować się do wizyty w Chinach i spotkań z chińskimi partnerami (różnice kulturowe
– mit czy rzeczywistość)?
- Kompetencje niezbędne do nawiązania współpracy i prowadzenia rozmów z Chińczykami –
przygotowanie negocjacji, zespół negocjacyjny, przywództwo, czas, ustalanie warunków.
- Chiński biznes relacyjny – pułapki oczekiwań, niekonsekwencji, zarządzania czasem.
- Dynamika azjatyckich negocjacji i praktyka negocjacyjna.
4. Chiny, Rosja i Stany Zjednoczone w walce o wpływy gospodarcze w Azji Centralnej:
- Sytuacja gospodarcza państw Azji Centralnej po rozpadzie Związku Radzieckiego
- Szanse i zagrożenia dla gospodarek państw Azji Centralnej
- Chiny, Rosja i Stany Zjednoczone w Azji Centralnej – historia i stan obecny
- Zmagania polityczne i gospodarcze mocarstw w Azji Centralnej
- Azja Centralna – z kim w przyszłości?

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

Formy zaliczenia
esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność na zajęciach

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obowiązuje posiadanie podstawowej wiedzy dot.gospodarki Chinskiej Republiki Ludowej.
Obecność na zajęciach obowiązkowa (możliwe 3 nieobecności)

Sylabusy
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Buddhist Philosophy
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Koreą

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNKS.13F0.60400f03bc9f5.22

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 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 purpose of this course is to provide a general introduction to the principal philosophical ideas of the main
Buddhist intellectual traditions in Asia.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

A student has knowledge of the history and dynamics
of development of Buddhist intellectual traditions in
India, Tibet and China.

SNK_K1_W06

multi choice exam
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Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Students should be able to identify the main
conceptual diﬀerences between the principal Buddhist
schools in India.

SNK_K1_U04,
SNK_K1_U06

multi choice exam

U2

Students should be able to identify the relation
between Tibetan or Chinese and Indian Buddhist
traditions.

SNK_K1_U04,
SNK_K1_U06

multi choice exam

SNK_K1_K01,
SNK_K1_K05

multi choice exam

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

The student is able to recognize the nature of the key
challenges arising in the process of cultural
interactions between Buddhist countries in South,
Central and East Asia.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie do egzaminu

80

uczestnictwo w egzaminie

2

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
142

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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This course is intended to be a comprehensive survey of Buddhist philosophy. It
will examine the origins of Buddhist thought, and explore some of its
developments in Tibet and China. The next subjects will be realised during the
semester.
1. The Origin of Buddhism: A cultural and ideological context.
2.The Buddha's understanding of existence: The Discourse to Katyayana.
3. Was the Buddha a skeptic? How should we cognieze to attain liberation?
4. The development of Abhidharma (I): Dharmic substantialism of the
Sarvastivada.
5. The development of Abhidharma (II): Phenomenalism of the Sautrantika and
Theravada schools.
6. The Madhyamaka and Nagarjuna's fundamental ontology.
7. The Madhyamaka critique of the possibility of knowledge.
1.

W1, U1, U2, K1
8. The Yogacara metaphysical idealism.
9. Three forms of existence in the Yogacara philosophy.
10. Buddhist epistemology: What do we cognize according to Dignaga and
Dharmakirti?
11. How can you synthesize the Madhyamaka irrealism with the Yogacara
idealism?
12. The tathagatagarbha/Buddha nature doctrine: Does the self really not exist?
13. Buddhist philosophy in Tibet (I): The position of Madhyamaka.
14. Buddhist philosophy in Tibet (II): Two interpretations of the Madhyamaka
philosophy.
15. Buddhist philosophy in China (I): Tiantai and Huayan.
16. Buddhist philosophy in China (II): Is Chan/Zen a philosophy?

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

konwersatorium

Formy zaliczenia

multi choice exam

Warunki zaliczenia przedmiotu
Regular class attendance, active participation in discussions, and
completion of readings. Two absences are allowed. To complete the
course students have to write a short essay on a subject chosen from a
list. The ﬁnal evaluation: a written exam (60%), active participation in
discussion (40%).

Wymagania wstępne i dodatkowe
Regular class attendance. Two absences are allowed.

Sylabusy
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China Russia Relations
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Koreą

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNKS.13F0.1587040732.22

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

Wykształcenie u studentów wyspecjalizowanej wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie problematyki
współczesnej Azji. Kurs umożliwiają zdobycie poszerzonej wiedzy odnoszącej się relacji chińsko-rosyjskich,
jednych z najważniejszych zagadnień politycznych i gospodarczych Azji i całego globalnego świata.

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 o charakterze, miejscu i znaczeniu nauk
społecznych i humanistycznych, ich specyﬁce
przedmiotowej i metodologicznej w systemie nauk

SNK_K1_W06

zaliczenie na ocenę

W2

Ma wiedzę o różnego rodzaju strukturach
i instytucjach społecznych w Azji Ma wiedzę
o relacjach między strukturami i instytucjami
społecznymi w Azji

SNK_K1_W06

zaliczenie na ocenę

U1

Potraﬁ prognozować procesy społeczne
z uwzględnieniem zjawisk politycznych,
ekonomicznych i demograﬁcznych wpływających
na doświadczenia człowieka w dobie globalizacji

SNK_K1_U05,
SNK_K1_U06

zaliczenie na ocenę

U2

Posiada umiejętność rozpoznania i wykorzystania
wiedzy teoretycznej do samodzielnej i krytycznej
analizy rzeczywistości

SNK_K1_U05,
SNK_K1_U06

zaliczenie na ocenę

SNK_K1_K01,
SNK_K1_K05

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Potraﬁ prognozować procesy społeczne
z uwzględnieniem zjawisk politycznych,
ekonomicznych i demograﬁcznych wpływających
na doświadczenia człowieka w dobie globalizacji

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie do egzaminu

60

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.

Wykształcenie u studentów wyspecjalizowanej wiedzy, umiejętności i kompetencji
w zakresie problematyki współczesnej Azji. Kurs umożliwiają zdobycie poszerzonej
wiedzy odnoszącej się relacji chińsko-rosyjskich, jednych z najważniejszych
zagadnień politycznych i gospodarczych Azji i całego globalnego świata.

W1, W2, U1, U2, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
zdanie egzaminu

Wymagania wstępne i dodatkowe
Students will learn about contemporary Russia-China relations (since 1991); about the factors inﬂuencing these relations and
about challenges. The course is divided into 5 parts: political relations, economic relations, military relations, regional
relations (East Asia, Central Asia) and the Russian Far East

Sylabusy
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China-India Relations
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Koreą

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNKS.13F0.603e3ec39be34.22

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

Comprehension of the complexity of China-India relations in historical, political, social, cultural, and economic
dimensions, with particular emphasis on the challenges and prospects for the development of their bilateral
relations in the 21st century and their global implications

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

SNK_K1_W06

zaliczenie na ocenę
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W2

SNK_K1_W06

zaliczenie na ocenę

W3

SNK_K1_W06

zaliczenie na ocenę

U1

SNK_K1_U05,
SNK_K1_U06

zaliczenie na ocenę

U2

SNK_K1_U05,
SNK_K1_U06

zaliczenie na ocenę

SNK_K1_K01,
SNK_K1_K05

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

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

60

przygotowanie do egzaminu

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.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe

1.

W1, W3

2.

W2

3.

U1, U2, K1

4.

U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, burza mózgów, analiza tekstów

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę Zaliczenie na ocenę na podstawie egzaminu końcowego

Wymagania wstępne i dodatkowe
As the course will be held in English, the B2 level skills in English are required

Sylabusy
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Chiny okresu maoistycznego: apogeum ideologii i kultu jednostki
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Koreą

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNKS.13F0.5cd42cfb5e6ac.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 z ideologią, która ukształtowała dzisiejsze Chiny 2. Ukazanie modelu azjatyckiej autokracji 3.
Uświadomienie zakresu rzutowania ideologii maoizmu na współczesne Chiny

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

wiedza nt. podstaw ideologii warunkującej politykę
Chin poznanie modelu władzy odmiennego
od standardów europejskich, a zwłaszcza
demokratycznych znajomość mechanizmów
oddziaływania społecznego – inżynierii społecznej

SNK_K1_W06

zaliczenie na ocenę

SNK_K1_U06

zaliczenie na ocenę

sporządzania analiz sytuacji politycznej współczesnych SNK_K1_K01,
Chin
SNK_K1_K05

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

dokonać rudymentarnej analizy problemów
dotyczących współczesnych Chin

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie eseju

20

przygotowanie do egzaminu

20

przygotowanie do zajęć

10

analiza źródeł historycznych

5

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

25

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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wiedza nt. ideologii i umiejętność analizy sytuacji w Chinach
1. Pierwsze wzmianki o komunizmie i początki organizacji komunistycznej w
Chinach – tło społeczne i rywalizacja z Guomindangiem
2. Chińska Republika Radziecka w prow. Jiangxi – pierwsze komunistyczne
państwo w państwie
3. Długi Marsz jako narzędzie propagandy komunistycznej, umocnienie władzy
Mao
4. Yan’an – drugie komunistyczne państwo w państwie i laboratorium polityczne
5. Ideologia Mao: chiński marksizm czy maoizm
6. Wojna domowa między KPCh a Guomindangiem
7. Proklamacja ChRL w 1949 r. i komunistyczne państwo chińskie – reformy
systemowe, indoktrynacja, wszechobecność i wszechwładza KPCh
8. Nieustanne kampanie ideologiczne – specyﬁka rządów Mao
9. Rozłam między KPCh a KPZR i Mao a sprawa polska
10. Maoistowski model partii
11. Maoizm wobec problemów świata – ewolucja ideologii
12. Wielki skok – przewaga teorii nad praktyką
13. Rewolucja kulturalna – priorytet ideologii
14. Spuścizna ideologiczna po Mao Zedongu i jego historyczna ocena
15. Mao po Mao – rekultywowanie ideologii w 2 pierwszych dekadach XXI stulecia

1.

2.

wiedza i umiejętności analityczne w zakresie problematyki współczesnych Chin

W1, U1, K1

W1, U1, K1

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

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
test ustny/pisemny

Wymagania wstępne i dodatkowe
podstawowa wiedza nt. historii nowożytnej i współczesnej Chin oraz ideologii socjalizmu

Sylabusy
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Chiny w polityce międzynarodowej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Koreą

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNKS.13F0.5cd42cfa3b2b5.22

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 celami, instrumentami polityki zagranicznej ChRL oraz realizacją strategi w polityce
międzynarodowej.

C2

Wykształecenie u studentów podstawowych umiejętności w zakresie analizy polityki zagranicznej ChRL
w kontekście polityki międzynarodowej

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

101 / 512

W1

Student zna i rozumie założenia oraz sposób
prowadzenia polityki zagranicznej ChRL wobec
głównych mocarstw.

SNK_K1_W06

zaliczenie pisemne

W2

Student zna i rozumie założenia oraz sposób
prowadzenia polityki zagranicznej ChRL wobec
sąsiadów.

SNK_K1_W06

zaliczenie pisemne

W3

Student zna i rozumie cele i instrumenty Chin
w polityce międzynarodowej oraz podejmowane
strategie.

SNK_K1_W06

zaliczenie pisemne,
prezentacja

SNK_K1_U04

zaliczenie pisemne,
prezentacja

SNK_K1_K01

prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ analizować stosunki międzynarodowe
z uwzględnieniem celów i instrumentów polityki
zagranicznej ChRL oraz strategii Chin w polityce
międzynarodowej.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotowy do samodzielnego poszerzania
wiedzy na temat roli Chin w polityce
międzynarodowej.

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, W2, W3, U1, K1

2.

(Neo)realizm i neoliberalizm jako teorie badań poliyki międzynarodowej

W1, W2, W3, U1, K1

3.

Polityka międzynarodowa a polityka zagraniczna. Realizm neoklasyczny.

W1, W2, W3, U1, K1
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4.

Polityka zagraniczna ChRL 1949-1991.

W1, W2, W3, U1, K1

5.

Polityka zagraniczna ChRL 1991-2012.

W1, W2, W3, U1, K1

6.

Porządek światowy, czy porządki światowe? Zmiana w systemie
międzynarodowym na przełomie XX i XXI w.

W1, W2, W3, U1, K1

7.

Znaczenie zasobów, elit, ustroju i ideologii w polityce zagranicznej ChRL.

W1, W2, W3, U1, K1

8.

Koncepcje "New Model of Major Country Relations" i "Peripheral Diplomacy w
polityce zagranicznej ChRL.

W1, W2, W3, U1, K1

9.

Cele i instrumenty polityki zagranicznej Chin po 2012 r.

W1, W2, W3, U1, K1

10.

Chiny i Stany Zjednoczone – wzrastająca rywalizacja?

W1, W3, U1, K1

11.

Chiny i Rosja: przymusowa przyjaźń?

W1, W2, W3, U1, K1

12.

Japonia – strategiczny rywal ChRL w regionie Azji i Pacyﬁku.

W2, W3, U1, K1

13.

Nowe Tianxia: inicjatywa „Pasa i Szlaku”.

W1, W2, W3, U1, K1

14.

Chiny i multilateralizm.

W1, W2, W3, U1, K1

15.

Zmieniający się układ sił w globalnym systemie międzynarodowym – próba
prognozy.

W1, W2, W3, 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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Chiny w polityce Unii Europejskiej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Koreą

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNKS.13F0.603e482b0b866.22

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 rolą Chin w polityce Unii Europejskiej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Student zna i rozumie narzędzia wykorzystywane
w polityce Unii Europejskiej w relacjach z Chinami.

SNK_K1_W06

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:
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Student potraﬁ zidentyﬁkować działania prowadzone
przez Unię Europejską w relacjach z Chinami.

U1

SNK_K1_U01

zaliczenie pisemne

SNK_K1_K04

zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
Student jest gotów ocenić działania prowadzone przez
Unię Europejską w relacjach z Chinami.

K1

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

analiza problemu

30

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.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe
1)

Historia relacji UE - Chiny

2)

Wymiar polityczny współpracy UE - Chiny

3)

Wymiar gospodarczy współpracy UE - Chiny

4)

Wspólne działania Chin i Unii Europejskiej

1.

W1, U1, K1

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

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie w formie testu wielokrotnego wyboru

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

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

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNKS.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

106 / 512

W1

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

SNK_K1_W06

zaliczenie pisemne,
prezentacja

SNK_K1_U03,
SNK_K1_U06

zaliczenie pisemne,
prezentacja

SNK_K1_K01,
SNK_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
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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:
analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny
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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Chińska myśl narodowa
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Koreą

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNKS.13F0.5ce4055d14d67.22

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 podstawowymi teoriami narodu i nacjonalizmu.

C2

Przekazanie wiedzy dotyczącej procesów historycznych, społecznych i politycznych kształtujących chiński
nacjonalizm.

C3

Zapoznanie studentów z elementami myśli narodowej w twórczości Wang Tao, Kang Youwei, Liang Qichao, Tan
Sitonga, Sun Yat-sena, Mao Zedonga

C4

Przekazanie wiedzy z zakresu nacjonalizmu w okresie Republiki Chińskiej.

C5

Przekazanie wiedzy z zakresu nacjonalizmu w czasie maoizmu.

C6

Zapoznanie studentów z narzędziami wykorzystywanymi do budowania nacjonalizmu, takimi jak ﬁlm, muzea,
edukacja, internet.
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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 ma podstawową wiedzę na temat teorii
nacjonalizmu

SNK_K1_W06

zaliczenie pisemne

W2

Student ma wiedzę o procesach historycznych,
społecznych i politycznych kształtujących chiński
nacjonalizm

SNK_K1_W06

zaliczenie pisemne

U1

Posiada umiejętność rozpoznania i wykorzystania
wiedzy teoretycznej do samodzielnej i krytycznej
analizy rzeczywistości Chin, rozumie różnice
w teoretycznych podejściach do narodu i nacjonalizmu

SNK_K1_U06

zaliczenie pisemne

U2

Student potraﬁ analizować relacje Chin z innymi
państwami, uwzględniając czynniki polityki
historycznej i nacjonalizmu

SNK_K1_U06

zaliczenie pisemne

U3

Posiada umiejętność rozumienia, analizowania
i interpretowania konkretnych zjawisk społecznych
właściwych dla danego regionu Azji, posiada
umiejętność wyszukiwania i analizy przekazu
nacjonalistycznego w mediach i wytworach kultury

SNK_K1_U06

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

40

uczestnictwo w egzaminie

2

przygotowanie do egzaminu

30

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.

Spory w zakresie teorii narodu i nacjonalizmu - naturaliści, moderniści,
konstruktywiści; Naród polityczny i kulturowy.

W1
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2.

Sinocentryzm, koncepcja barbarzyńców, system trybutarny. Sinizacja dynastii
obcych - Tuoba, Kitanowie, Dżurdżeni, Yuan i Qing

W2

3.

Pierwsze kontakty z Zachodem, misja Lorda Macartneya. Początek "stulecia
upokorzeń".

W2, U1, U2, U3

4.

Antymandżurskie sentymenty, Taipingowie jako ruch społeczny, elementy
etniczne. Szowinistyczna ideologia Bokserów

W2

5.

Elementy myśli narodowej w ﬁlozoﬁi: Wang Tao, Kang Youwei, Liang Qichao, Tan
Sitonga oraz Sun Yat-sena.

W2, U1, U2, U3

6.

Ruch 4 Maja 1919 i jego znaczenie dla budowy narodu

W2

7.

Poszukiwanie chińskiego charakteru narodowego - Liang Qichao, Lin Yutang, Gu
Hongming, Lu Xun

W2

8.

"Małe nacjonalizmy": Mongolia, Xinjiang, Mandżuria, Tybet, separatyzm
Guangdongu i Hunanie

W2, U1, U2, U3

9.

Chiang Kai-shek i jego próby odbudowy narodu, Ruch Nowego Życia. Walka o
prymat w patriotyzmie między Guomindangiem a KPCh

W2

10.

Sinizacja marksizmu, poszukiwanie wewnętrznych wrogów narodu

W2

11.

Film w służbie idei politycznych i narodowych

W2, U1, U3

12.

Patriotyzm po 1978 roku - popieranie rozwoju gospodarczego i zjednoczenia Chin.
Edukacja patriotyczna po 1989 roku

W2, U1

13.

Znaczenie instytucji muzealnych w Chinach

W2, U3

14.

Konkurencyjne ośrodki nacjonalizmu

W2

15.

Wykorzystanie Internetu jako narzędzia budowy patriotyzmu i obrony państwa i
narodu, patriotyczne wojny hakerskie

W2, U1, U2, U3

16.

Sentyment antyjapoński dawniej i dziś

W2, U2

17.

Znaczenie pekińskich Igrzysk Olimpijskich dla wzmacniania narodowych
sentymentów

W2, U1, U2, U3

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

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia kursu jest aktywny udział w zajęciach oraz
uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego w formie pisemnej.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność obowiązkowa.
Kurs preznaczony raczej dla studentów Studiów nad Chinami lub tych, którzy ukończyli kurs o historii Chin.

Sylabusy
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Colonialism & nationalism in Southeast Asia
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Koreą

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNKS.13F0.603e3be565fa8.22

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

To provide students with deepened knowledge about SE Asia

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

SNK_K1_W06

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
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U1

SNK_K1_U05,
SNK_K1_U06

zaliczenie na ocenę

SNK_K1_K01,
SNK_K1_K05

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 źródeł historycznych

90

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.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe

1.

W1, U1, K1

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

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
exam

Wymagania wstępne i dodatkowe
Basic knowledge of history

Sylabusy
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Contemporary conﬂict resolution in Asia
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Koreą

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNKS.13F0.6040df19a0b37.22

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

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.

SNK_K1_W01,
SNK_K1_W02

zaliczenie pisemne
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W2

Student zna i rozumie charakterystykę współczesnych
konﬂiktów zbrojnych.

SNK_K1_W02,
SNK_K1_W03

zaliczenie pisemne

W3

Student zna i rozumie pojęcie negocjacji i mediacji
międzynarodowych.

SNK_K1_W04,
SNK_K1_W06

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Analiza konﬂiktów

SNK_K1_U01,
SNK_K1_U02,
SNK_K1_U04

zaliczenie ustne

U2

Analizować politykę zagraniczną.

SNK_K1_U01,
SNK_K1_U02,
SNK_K1_U04

zaliczenie ustne

U3

Analizować zachowania negocjacyjne.

SNK_K1_U01,
SNK_K1_U02,
SNK_K1_U04

zaliczenie ustne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Umiejętność analizy polityki zagranicznej i konﬂiktów
zbrojnych.

SNK_K1_K01,
SNK_K1_K02,
SNK_K1_K03

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne

K2

Znajomość warsztatu negocjacyjnego.

SNK_K1_K04

zaliczenie pisemne,
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

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.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Analiza polityki zagranicznej i analiza konﬂiktu.

W1, W2

2.

Teoria konﬂiktu społecznego.

W1, U1

Sylabusy
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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

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, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne, zaliczenie ustne

Warunki zaliczenia przedmiotu
Esej lub prezentacja.
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Contemporary Japanese Society in Anthropological Perspective
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Koreą

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNKS.13F0.603fb38fda3ﬀ.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

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

contemporary Japanese society with historical
background of issues and tendencies

SNK_K1_W06

zaliczenie pisemne,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

do a basic research, analyze data, synthesize
information, prepare basic presentation

SNK_K1_U05

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja

U2

during discussion can present knowledge based
opinions, exchange them, defend his thesis

SNK_K1_U05

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

SNK_K1_K01

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

moderating the events oncultural issues on selected
aspects of contemporary society

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do egzaminu

25

uczestnictwo w egzaminie

1

przygotowanie do zajęć

75

przygotowanie prezentacji multimedialnej

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
146

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.

Orientalism in Chrysanthemum and the Sword

W1, U1, U2, K1

2.

Symbolic vacuum

W1, U1, U2, K1

3.

Moral education

W1, U1, U2, K1

4.

Verticalism of the Japanese society

W1, U1, U2, K1

5.

The 'Illusion' of homogeneous Japan and national character

W1, U1, U2, K1

6.

Furusato: the culture and politics of nostalgia

W1, U1, U2, K1

7.

It’s all working mothers’ fault!

W1, U1, U2, K1

8.

Mother-rearing: the social world of mothers in a Japanese suburb

W1, U1, U2, K1

Sylabusy
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9.

The emergence of ‘nurturing fathers’

W1, U1, U2, K1

10.

Korean-Japanese

W1, U1, U2, K1

11.

Self-construction among Japanese Muslim women

W1, U1, U2, K1

12.

The Jews and the Japanese: chosen peoples

W1, U1, U2, K1

13.

Nuclear village

W1, U1, U2, K1

14.

Cool Japan

W1, U1, U2, K1

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

konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Evaluation of: 1) presentation on up-to-date contemporary
Japanese society issues (~10 mins), 2) class activity that is
participation in discussions on obligatory readings (thus
attendance is obligatory; two absences are accepted) 3) ﬁnal
exam (questions given in advance). Grading system: Final
grade (100% performance) = 25% x presentation score + 25%
x class activity score + 50% x ﬁnal exam score
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Cultural aspects of Hindi language
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Koreą

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNKS.13F0.6038a52ac027f.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

Zajęcia mają na celu pogłębioną analizę języka hindi na tle złożonej kultury Indii.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Podstawowe cechy tradycji kulturowych Indii

SNK_K1_W06

esej

W2

Skomplikowaną sytuację językową Indii,
ze szczególnym naciskiem na Indie Północne.

SNK_K1_W06

esej

Sylabusy
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Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Deﬁniować złożone zjawiska kulturowe, które
objawiają się w różnych formach języka

SNK_K1_U05,
SNK_K1_U06

esej

SNK_K1_K01

esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Interpretowania i analizowania północnoindyjskich
tekstów kultury.

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do ćwiczeń

20

przygotowanie do zajęć

20

przeprowadzenie badań literaturowych

20

przygotowanie eseju

40

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
Proponowane bloki tematyczne:
1) Hindi i urdu - komplementarne odmiany tego samego języka, czy dwa odrębne
języki?
2) Polityka językowa Indii: nacjonalizm w j. hindi

1.

W1, W2, U1, K1

3) Język mediów
4) Hinglish
5) Hindi w biznesie
5) Hindi poza granicami Indii

Informacje rozszerzone

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

Formy zaliczenia
esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
Aktywne uczestnictwo w zajęciach.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawowa znajomość języka hindi

Sylabusy
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Cultural similarities between Korea and Japan
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Koreą

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNKS.13F0.6038d20b0ab66.22

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

Presenting the history of intercultural contacts between the Korean Peninsula and Japan.

C2

Showing cultural and artistic connections between Korea and Japan.

C3

Presenting the role of historical and political events which inﬂuenced cultural similarities between the Korean
Peninsula and Japan.

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

Historical phenomena and events which shaped
cultural similarities between Korea and Japan.

SNK_K1_W01,
SNK_K1_W05

zaliczenie na ocenę

W2

Role of human migrations between Peninsula and
Japan and its implications.

SNK_K1_W01

zaliczenie na ocenę

W3

Weight of Japanese occupation of the Korean
Peninsula and its impact on cultures and arts of both
countries.

SNK_K1_W01

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student knows and can describe similarities between
the ancient culture of the Korean Peninsula and Japan.

SNK_K1_U02

zaliczenie na ocenę

U2

Student can analyze and describe texts of culture from
Korean Peninsula and Japan and notice similarities
SNK_K1_U02
between them.

zaliczenie na ocenę

U3

Student can analyze and interpret cultural texts from
Korea and Japan in the context of historical events.

SNK_K1_U02

zaliczenie na ocenę

SNK_K1_K01

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student is ready to critically evaluate his knowledge
concerning the historical and political impact of the
Japanese-Korean relationship and socio-cultural
similarities between these countries.

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

Forma aktywności studenta
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

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Early connection between the Korean Peninsula and Japan. Arts, crafts, and
people.

W1, W2, U1, U2

2.

How Korean and Japanese historians deﬁne these connections. Similarities and
diﬀerences.

W1, U2

Sylabusy
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3.

Wars and occupation. Acceptance and resistance.

W3, K1

4.

Occupation and war. Pop culture as a political device

W3, U3

5.

Similarities between Japan and Korean Peninsula in art, aesthetics, culture, and
contemporary life.

U2, K1

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

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę

Engagement during class, discussions based on texts, over 60% score on
the ﬁnal test.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka angielskiego na poziomie B2

Sylabusy
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Doktryny polityczne Azji Wschodniej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Koreą

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNKS.13F0.6048b2a6805cb.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 zna i rozumie podstawowe teorie związane z doktrynami politycznymi na świecie i umie odnieść je
do regionu Azji Wschodniej.

C2

Student/ka potraﬁ krytycznie ocenić implementację poszczególnych doktryn w analizowanych państwach oraz
wskazać cechy szczególne wynikające z uwarunkowań historycznych i kulturowych, które różnią stan faktyczny
od modeli.

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 podstawową wiedzę w zakresie teorii
ideologii i doktryn politycznych.

SNK_K1_W04,
SNK_K1_W06

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

W2

Student/ka rozumie podstawowe różnice pomiędzy
analizowanymi państwami wynikające z uwarunkowań
historycznych i kulturowych.

SNK_K1_W04,
SNK_K1_W06

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student/ka potraﬁ wykorzystać teorie dotyczące
ideologii i doktryn politycznych do analizy przykładów
poszczególnych państw Azji Wschodniej.

SNK_K1_U02,
SNK_K1_U04

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

U2

Student/ka potraﬁ wskazać potencjalne zagrożenia
oraz szanse wynikające z przyjęcia danej doktryny
bądź ideologii politycznej przez omawiane państwa.

SNK_K1_U02,
SNK_K1_U04

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Studentk/ka jest gotowy/a do ustawicznego
pogłębiania i aktualizowania swojej wiedzy w zakresie
ideologii i doktryn politycznych w Azji Wschodniej.

SNK_K1_K01,
SNK_K1_K04

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

K2

Studentk/ka jest gotowy/a do interpretacji bieżących
wydarzeń politycznych wykorzystując swoją wiedzę
w zakresie ideologii i doktryn politycznych w Azji
Wschodniej.

SNK_K1_K01,
SNK_K1_K04

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do testu zaliczeniowego

15

przygotowanie do zajęć

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

przygotowanie prezentacji multimedialnej

15

zbieranie informacji do zadanej pracy

15

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

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

Sylabusy
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Lp.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe
1. Ideologia, doktryna polityczna, program polityczny – deﬁnicje, różne ujęcia
2. Europocentryczna teoria a praktyka Azji Wschodniej
3. Socjalizm w Azji Wschodniej
4. Konserwatyzm w Azji Wschodniej
5. Liberalizm w Azji Wschodniej

1.

W1, W2, U1, U2, K1, K2
6. Dżucze, Songun
7. Populizm w Azji Wschodniej
8. Feminizm w Azji Wschodniej
9 Przykłady doktryn polityki gospodarczej w Azji Wschodniej
10. Przykłady doktryn polityki zagranicznej w Azji Wschodniej

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, 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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Dynamika ruchów społecznych na Bliskim i Dalekim Wschodzie. Od teorii
do studium przypadku
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Koreą

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNKS.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:
SNK_K1_W01,
SNK_K1_W02,
SNK_K1_W03,
SNK_K1_W04,
SNK_K1_W05,
SNK_K1_W06

zaliczenie na ocenę

U1

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

SNK_K1_U01,
SNK_K1_U02,
SNK_K1_U03,
SNK_K1_U04

zaliczenie na ocenę

U2

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

SNK_K1_U01,
SNK_K1_U02,
SNK_K1_U03,
SNK_K1_U04

zaliczenie na ocenę

SNK_K1_K01,
SNK_K1_K02

zaliczenie na ocenę

W1

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

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

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

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

Sylabusy
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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

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:
analiza tekstów, metoda projektów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, grywalizacja
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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Feminizm w Korei Południowej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Koreą

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNKS.13F0.6038d127aa533.22

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

Ukazanie cech specyﬁcznych feminizmu południowokoreańskiego.

C2

Przedstawienie sytuacji Koreanek i ról społecznych przez nie przyjmowanych na przestrzeni wieków.

C3

Podkreślenie wpływu jaki wywarł konfucjanizm i neokonfucjanizm na sytuację kobiet w Korei Południowej.

C4

Problemy współczesnych Koreanek - brak równouprawnienia, problemy z edukacją, nierówność płac oraz
nadużycia na tle seksualnym.

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

Rolę kultury w budowaniu sytuacji kobiet na Półwyspie
Koreańskim

SNK_K1_W01,
SNK_K1_W04,
SNK_K1_W05

zaliczenie na ocenę

W2

Problemy z jakimi zmagają się kobiety w Korei
Południowej.

SNK_K1_W01,
SNK_K1_W04,
SNK_K1_W05

zaliczenie na ocenę

W3

Kwestie prawne i społeczno-kulturowe wpływające
na sytuacje Koreanek.

SNK_K1_W01,
SNK_K1_W04,
SNK_K1_W05

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Wskazać jakie elementy kultury tradycyjnej wpłynęły
na obecną sytuację Koreanek.

SNK_K1_U01,
SNK_K1_U02

zaliczenie na ocenę

U2

Przeanalizować i przedstawić problemy współczesnych
Koreanek w oparciu o kulturę popularną.

SNK_K1_U04

zaliczenie na ocenę

U3

Wskazać zmiany społeczne i polityczne jakie wpłynęły
na kształtowanie się sytuacji kobiet w Korei
Południowej.

SNK_K1_U02

zaliczenie na ocenę

SNK_K1_K01

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student ma świadomość specyﬁki feminizmu
południowokoreańskiego wynikającej z różnic
kulturowych, potraﬁ przedstawić jego problematykę
i odnieść się do niej w dyskusji.

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

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.

Tradycja i jej wpływ na życie kobiet

W1, U1, U2

Sylabusy
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2.

Role społeczne przyjmowane na przestrzeni wieków przez Koreanki: żona, córka,
dama dworu, gisaeng. Oczekiwania społeczne wobec kobiet i ich postępowania.

W1, W3, U2, U3, K1

3.

Wielkie Koreanki. Kim były, jak zapisały się w historii Półwyspu.

W1, U2

4.

Kobiety w trakcie okupacji japońskiej. Oﬁary, patriotki i zdrajczynie.

W1

5.

Nowa kobieta. Rola modernizacji i wpływów z Zachodu.

W1, K1

6.

Współczesne problemy kobiet w Korei Południowej. Nierówność płac, molka,
seksizm. Operacje plastyczne i kult piękna. Wpływ popkultury na obraz
koreańskich kobiet.

W2, U2, K1

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

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę Zaliczenie egzaminu na 50%, aktywność na zajęciach, obecność

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka angielskiego na poziomie B2

Sylabusy
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Filozoﬁczne aspekty kina dalekowschodniego
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Koreą

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNKS.13F0.5cd42d1fa207a.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 najważniejszymi, ﬁlozoﬁcznymi (religijnymi) systemami moderującymi
aktywność społeczną i indywidualną społeczeństw dalekowschodnich (ze szczególnym naciskiem położonym
na taoizm, shintoizm, konfucjanizm, buddyzm i chrześcijaństwo), stanowiącymi treść przekazu
kinematograﬁcznego krajów chińskiego kręgu kulturowego.

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, jako podmiocie
konstytuującym struktury społeczne w Azji.

SNK_K1_W01,
SNK_K1_W02,
SNK_K1_W04,
SNK_K1_W05

prezentacja

SNK_K1_U01,
SNK_K1_U02,
SNK_K1_U04

prezentacja

SNK_K1_K01,
SNK_K1_K02,
SNK_K1_K03,
SNK_K1_K04

prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Zna i rozumie podstawowe metody analizy
i interpretacji różnych wytworów kultury społeczeństw
azjatyckich

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Rozpoznaje wytwory kultury azjatyckiej i interpretuje
je szczególnie w oparciu o kluczowe systemy
normatywne konkretnych kultur.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie projektu

30

rozwiązywanie zadań problemowych

20

przygotowanie do egzaminu

40

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Kurs obejmuje omówienie historii i współczesności kinematograﬁi
dalekowschodnich, zwłaszcza tych krajów, których społeczna i kulturowa
aktywność ukształtowana została przez wzorce konfucjanizmu i buddyzmu (Chiny
kontynentalne, Hongkong, Tajwan, Korea, Wietnam, Tajlandia, Japonia)..
Znajomość najważniejszych dokonań twórców kina azjatyckiego pozwala na
wniknięcie w kulturowe prerogatywy azjatyckiego społeczeństwa, znacząco
różniącego się, pod względem wzorców estetycznych i ﬁlozoﬁcznych, od
społeczeństwa zachodniego. Co ważne, to właśnie przez sztukę ﬁlmową, przejętą
przez kulturę azjatycką z Zachodu, ale ukształtowaną już podług azjatyckich
wzorców estetycznych i ﬁlozoﬁcznych, możliwe jest zrozumienie przez ludzi
zachodniego kręgu kulturowego zjawisk dotychczas wymykających się poznaniu i
przyswojeniu. Nie trzeba nikogo przekonywać, że to właśnie społeczeństwa
azjatyckie: japońskie, koreańskie, a zwłaszcza chińskie, wpływa dziś znacząco na
każdą niemalże dziedzinę światowej aktywności społecznej, stąd nagląca potrzeba
zapoznania się z jego osiągnięciami na polu aktywności ﬁlmowej

W1, U1, K1

- I. Kino Zachodu a kino Wschodu. Pojęcie „Trzeciego kina”. Film w perspektywie
antropologicznej.
- II. Ogólne informacje dotyczące kultury dalekowschodniej, prezentacja
najważniejszych systemów religijnych i ﬁlozoﬁczno-estetycznych kształtujących
społeczną aktywność Azjatów (konfucjanizm, buddyzm, taoizm, shintoizm,
chrześcijaństwo).
- III. Wschodnie sztuki walki jako medium znaczeniotwórcze kinematograﬁi
azjatyckiej.
- IV. Kategoria gender w kulturze chińskiej.

2.

VI. Kino Hongkongu: 1896 – 1996. „Azjatycki Hollywood” – działalności braci Shaw,
ﬁlmy z Bruce’m Lee. Hongkońskie kino gatunkowe: od inspirowanych kantońską
operą produkcji wuxia-pian Changa Cheha, Kinga Hu i Chia – Lia Liunga, po action- W1, U1, K1
movie Johna Woo, Ringo Lama, Tsui Harka. Hongkońskie kino „czarne” –
artystyczna twórczość Wong Kar-Waia, dzieła Johnny’ego To.

3.

V. Kinematograﬁa japońska w kontekście shintoizmu i buddyzmu.

W1, U1, K1

4.

VII. Kino Chin kontynentalnych czyli sześć pokoleń twórców ﬁlmowych: Pierwsze
Pokolenie wprowadzające kino do Chin, w cieniu klasycznych sztuk np. opery
pekińskiej (pierwsza dekada XX wieku), Drugie Pokolenie wprowadzające dźwięk
do kina chińskiego (lata 20. i 30.), Trzecie Pokolenie działające w okresie wojny z
Japonią i wojny domowej (lata 40.), Czwarte Pokolenie wdrażające komunizm w
kulturze ﬁlmowej (lata 50. i 60.), Piąte Pokolenie (lata 80.) odbudowujące
kinematograﬁę chińską po okresie Rewolucji Kulturalnej i Szóste Pokolenie (lata
90. do dziś) dokumentujące zmiany zachodzące we współczesnych Chinach.
(Omówienie twórczości Huayaya Chana, Xie Jina, Keige Chana, Yimou Zhanga,
Hang-ke Jia).

W1, U1, K1

5.

VIII. Kino tajwańskie: od ﬁlmów wuxia-pia po psychologiczne kino subtelnej
obserwacji. Formoza jako „produkcyjny przyczółek” kina hongkońskiego
(twórczość Kinga Hu) oraz „fabryka musicali” (lata 60. i 70.). Tajwańska „Nowa
Fala” (Hsiao-Hsien Hou, Edward Yang, Ang Lee, Ming-liang Tsai).

W1, U1, K1

6.

IX. Kino koreańskie – w cieniu niewygasłego konﬂiktu. Kino Korei Płn. – czyli
kinematograﬁa „drewnianego języka”. Kino Korei Płd. – ﬁlmowe zagłębie
Dalekiego Wschodu. Kino gatunkowe i artystyczne naznaczone tragicznymi
W1, U1, K1
wydarzeniami z przeszłości. Filmowa twórczość Kwon-taek Ima, San-woo Janga, Kiduk Kima, Chan-wook Parka, Jee-woon Kima).

7.

X. Kino wietnamskie: wojenna kinematograﬁa lat 50. 60. i 70., ﬁlmowe odrodzenie
w latach 90. „Sen o Wietnamie” – ﬁlmowa twórczość Anh Hunga Trana.

W1, U1, K1

8.

XII. Kino tajlandzkie: „królewska sztuka” (kino rodu Yukol), kino akcji w stylu
Muay-Thay (Prachya Pinkaew) aż po efemeryczne kino Apichatponga
Weerasethakula.

W1, U1, K1

9.

Kino mongolskie: nie tylko Dżyngis Chan. Małżeństwo Tui (2006) Quan'an Wanga

W1, U1, K1

Sylabusy
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XI. Wpływ kina azjatyckiego (i jego znaczenia) na kinematograﬁe zachodnie
(twórczość Akiry Kurosawy a westerny i spaghetti-westerny, hongkońskie kino
akcji jako źródło inspiracji dla kina gatunkowego z Hollywood, udział twórców
azjatyckich w zachodnich produkcjach ﬁlmowych).

10.

W1, U1, K1

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

Formy zaliczenia
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia kursu jest aktywny udział w zajęciach oraz
przedstawienie wcześniej przygotowanej prezentacji, bazującej na
wiadomościach przyjętych w czasie konwersatorium.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Ogólna znajomość historii i kultury krajów Dalekiego Wschodu, chińskiego kręgu kulturowego.

Sylabusy
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Folklor i religie Korei
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Koreą

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNKS.13F0.6038d1c18e270.22

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

Ukazanie cech specyﬁcznych folkloru koreańskiego.

C2

Ukazanie roli szamanizmu jako religii pierwotnej oraz jego późniejszego wpływu na kształtowanie się tożsamości
narodowej w trakcie okupacji japońskiej.

C3

Przedstawienie wpływ taoizmu, buddyzmu i konfucjanizmu na religie na Półwyspie.

C4

Zaprezentowanie współczesnych ruchów chrześcijańskich na półwyspie i ich specyﬁki.

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

Rolę szamanizmu w budowaniu tożsamości narodowej
Koreańczyków oraz powody zaniku tej religii.

SNK_K1_W01

zaliczenie na ocenę

W2

Rolę synkretyzmu religijnego na Półwyspie i specyﬁki
społecznej z tego wynikającej.

SNK_K1_W01

zaliczenie na ocenę

W3

Wagę mitów założycielskich w mitologii koreańskiej.

SNK_K1_W01

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Wymienić wpływ taoizmu, buddyzmu i konfucjanizmu
na społeczeństwo koreańskie.

SNK_K1_U04

zaliczenie na ocenę

U2

Określić cechy charakterystyczne dla wierzeń
szamanistycznych na Półwyspie.

SNK_K1_U02

zaliczenie na ocenę

U3

Wyjaśnić co wpłynęło na specyﬁkę współczesnych
ruchów chrześcijańskich w Korei Południowej.

SNK_K1_U01

zaliczenie na ocenę

SNK_K1_K01

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student ma świadomość różnic kulturowych
wynikających z synkretyzmu religijnego obecnego
na Półwyspie Koreańskim. Rozumie rolę wpływu religii
na sposób postrzegania i rozumienia świata przez
Koreańczyków, dostrzega znaczenie jakie wiara ma
na współczesne społeczeństwo koreańskie.

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

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.

Szamanizm jako pierwotna religia Półwyspu. Jego rola i znaczenie społeczne,
symbole rytuały, święte przedmioty

W1, U2

Sylabusy
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2.

Mity szamanistyczne, bóstwa i folklor. Rozważania dotyczące wpływów
zewnętrznych jakim podlegał szamanizm.

W1, U2

3.

Mity fundacyjne. Jak powstawały królestwa koreańskie, kto był ich założycielem i z
czego wynikała jego predestynacja do władzy.

W1, W3

4.

Buddyzm, konfucjanizm i taoizm. Synkretyzm religijny i ﬁlozoﬁczny, oraz jego
wpływ na kształtowanie się społeczeństwa koreańskiego.

W1, W2, U1

5.

Protestantyzm i sekty chrześcijańskie. Jak Korea przyjęła wiarę chrześcijańską.
Rozważania na temat roli i pozycji kapłana.

U3

6.

W trakcie zajęć studenci zapoznani zostaną z mitami i podaniami z Półwyspu
Koreańskiego. Poznają rolę i skutki synkretyzmu religijnego panującego w
królestwach koreańskich.

W1, K1

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

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę Zaliczenie egzaminu na 50%, aktywność na zajęciach, obecność

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka angielskiego na poziomie B2

Sylabusy
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From Ritual Theatre. Traditions of Performance in India
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Koreą

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNKS.13F0.6038a59c0bd98.22

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

Studenci zostaną zapoznani z wybranymi tradycjami teatralnymi Indii, podstawowymi założeniami estetycznymi
indyjskich sztuk performatywnych, historią teatru tego regionu oraz ramą europejskich badań nad teatrem oraz
dramatem indyjskim. Celem zajęć będzie próba dokonania pogłębionej weryﬁkacji dotychczasowego stanu badań
nad prezentowaną tematyką. Zdobyta wiedza teoretyczna pozwoli studentom na samodzielną analizę
i interpretację indyjskich form performatywnych w zakresie wykorzystania ciała, dźwięku oraz/lub przestrzeni
w kreowaniu rzeczywistości scenicznej.

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

Tradycje teatralne Indii.

SNK_K1_W06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

SNK_K1_U05,
SNK_K1_U06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

SNK_K1_K01,
SNK_K1_K05

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Samodzielnie analizować i interpretować poszczególne
tradycje teatralne regionu w zakresie wykorzystania
ciała, dźwięku oraz/lub przestrzeni w kreowaniu
rzeczywistości scenicznej.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Świadomego postrzegania i analizowania zjawisk
kulturowych.

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przeprowadzenie badań literaturowych

30

przygotowanie do egzaminu

30

przygotowanie do zajęć

20

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

20

uczestnictwo w egzaminie

2

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
132

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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Proponowane bloki tematyczne:
1.

Performatyka po indyjsku: Natjaśastra i początki sztuki teatralnej w Indiach,

2.

Najstarszy teatr świata: jak performują badacze,

3. Od rytuału do teatru: sarpam thullal, tejjam (tira), mudijettu, kudijattam,
kathakali,
1.

W1, U1, K1
4. Zderzenie z tradycją: jakszagana, jatra bengalska, plemię Seherija, „teatr
korzeni”,
5. Storytelling po indyjsku: tradycja dastanu, Pabuji ki phad – Bhopowie i Epos o
Pabudźim.
6. Starożytna teoria dramatu, dramat indyjski po odzyskaniu niepodległości,
nowe zjawiska w dramacie indyjskim.

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

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne, zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność na zajęciach i aktywne w nich
uczestnictwo.
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Gospodarka Indonezji
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Koreą

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNKS.13F0.5cd42d0567ed2.22

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

Uzyskanie przez studentów pogłębionej wiedzy szczegółowej (obejmującej terminologię, teorię i fakty) w zakresie
problematyki gospodarki Indonezji.

C2

Dogłębne zrozumienie przez studentów treści przekazywanych na zajęciach, dotyczących gospodarki Indonezji.

C3

Nabycie przez studentów umiejętności przeprowadzania krytycznej analizy i interpretacji, również w perspektywie
porównawczej, najważniejszych elementów gospodarki Indonezji.

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 zagadnienia
z zakresu wiedzy o gospodarce Indonezji.

SNK_K1_W03

zaliczenie na ocenę,
kazus, prezentacja

SNK_K1_U01

zaliczenie na ocenę,
kazus, prezentacja

SNK_K1_K01

zaliczenie na ocenę,
kazus, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ przeprowadzić krytyczną analizę oraz
interpretację najważniejszych zjawisk i procesów
z zakresu problematyki gospodarki Indonezji.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do uczestniczenia w przygotowaniu
projektów społecznych uwzględniając aspekty
ekonomiczne społeczeństwa Indonezji.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

20

poznanie terminologii obcojęzycznej

10

pozyskanie danych

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.

- Wprowadzenie do wiedzy o gospodarce Indonezji. Główne sektory i zatrudnienie.
Strukturalne zmiany gospodarcze. Hamulce indonezyjskiej gospodarki (poziom
korupcji, jakość edukacji, dostęp do ochrony zdrowia, dostęp do kapitału,
problemy polityczne, problemy rozwoju tzw. good governance, jakość
sądownictwa). Rozwój korporacji indonezyjskich i rynku usług ﬁnansowych. Rola
usług, w tym zwłaszcza handlu, w gospodarce. Indonezyjski eksport i import –
główne produkty i partnerzy w handlu.
- Rys historyczny rozwoju gospodarki wysp Archipelagu Malajskiego i Nowej
Gwinei w okresach: przedkolonialnym, kolonializmu holenderskiego, początków
niepodległej Indonezji (era Sukarno). Zaangażowanie armii w działalność
gospodarczą – kwestia tzw. niewidzialnych biznesów.
- Rozwój gospodarki Indonezji w okresie rządów Suharto, założenia i praktyka tzw.
Orde Baru (polityki Nowego Ładu). Indonezja jako przykład tzw. azjatyckiego cudu
ekonomicznego (uwarunkowania, perspektywa porównawcza). Kryzys
gospodarczy w latach 1997-98. Korelacja między problemami gospodarczymi a
wybuchem tzw. communal conﬂicts. Wpływ niestabilności politycznej i
demokratyzacji na gospodarkę na przełomie XX i XXI w. Ożywienie gospodarcze w
początkach XXI w. Polityka decentralizacji i jej wpływ na gospodarkę.
- Rola bogactw naturalnych, w tym surowców energetycznych w rozwój
gospodarki Indonezji. Problem wahań cen surowców na rynkach światowych i
zagrożenia tzw. klątwą surowcową. Dywersyﬁkacja gospodarki indonezyjskiej
(struktury produkcji i eksportu).
- Konﬂikty na obszarach obﬁtujących w surowce naturalne. Studia przypadków:
Borneo, Aceh, Papua, Riu, Timor.
- Sponsorowana przez władze polityka transmigracji (transmigrasi), tj.
przesiedlania ludności z terenów przeludnionych na obszary słabo zaludnione, lecz
W1, U1, K1
obﬁtujące w surowce lub ziemie uprawne. Następstwa demograﬁczne i społecznoekonomiczne tej polityki.
- Indonezyjskie rolnictwo: główne cechy i specyﬁka regionalna. Dynamiczny
rozwój rolnictwa poza Jawą w wyniku transmigracji i tzw. konﬂikty „o ziemię”.
Polityka samowystarczalności w kwestii produkcji ryżu. Problem eksploatacji lasów
i wypalania terenów zalesionych oraz jego następstwa wewnętrzne i
międzynarodowe.
- Kwestia przyrostu naturalnego i walki z ubóstwem. Migracja ludności z terenów
wiejskich do miast i jej następstwa społeczno-gospodarcze. Problemy urbanizacji
na Jawie. Główne indonezyjskie metropolie.
- Rozwój przemysłu. Główne gałęzie i rynki zbytu. Kwestia inwestycji
zagranicznych. Konkurencja ze strony innych państw ASEAN oraz Chin. Problem
niedoborów wykwaliﬁkowanej siły roboczej w niektórych działach przemysłu.
Produkcja energii i kwestia subsydiowania jej nośników na rynku wewnętrznym.
- Turystyka jako koło zamachowe gospodarki. Specyﬁka wybranych obszarów
rozwoju turystyki (studia przypadków: Bali i Lombok, Flores i Komodo, niektóre
części Jawy, Sumatry, Papui i Papui Zachodniej, Celebesu).
- Transport w Indonezji. Specyﬁka transportu morskiego i jego znaczenie w
przewozie pasażerów i towarów. Dynamiczny rozwój transportu lotniczego.
- Szczególny przypadek Jawy jako najludniejszej wyspy świata i serca
indonezyjskiej gospodarki.
- Rola indonezyjskich Chińczyków w rozwoju gospodarki Indonezji. Inwestycje
chińskie w Indonezji. Kwestia kontrolowania istotnej części życia gospodarczego
przez mniejszość chińską. Konﬂikty między ludnością rodzimą a Chińczykami.
- Rola gospodarki Indonezji w gospodarce Azji i świata – tendencje i perspektywy
rozwojowe.

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

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

zaliczenie na ocenę,
kazus, 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, która powinna dotyczyć gospodarki
wybranej indonezyjskiej prowincji. Wykładowca oceniając pracę
studenta zwróci uwagę na umiejętność syntetycznego
przedstawienia danego zagadnienia, znaczenie przytoczonych
faktów oraz rozumienie i stosowanie fachowej terminologii.

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

Sylabusy
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Historia polityczna Korei Południowej po 1988 roku
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Koreą

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNKS.13F0.6048b309ab802.22

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 zna i rozumie genezę, ewolucję i specyﬁkę południowokoreańskiej demokracji. Potraﬁ wskazać
najważniejsze wydarzenia polityczne oraz kluczowe postaci, które miały wpływ na obecną sytuację społecznopolityczną w Republice Korei.

C2

Student rozumie związki przyczynowo-skutkowe w najnowszej historii politycznej Republiki Korei i jest w stanie
połączyć je z historią regionu Azji Wschodniej oraz reszty świata.

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 postaci
i wydarzenia z historii Republiki Korei po 1988 roku.

SNK_K1_W01,
SNK_K1_W03,
SNK_K1_W05

zaliczenie pisemne,
prezentacja

W2

Student rozumie znaczenie tych wydarzeń dla
współczesnej sytuacji społeczno-politycznej
w Republice Korei.

SNK_K1_W01,
SNK_K1_W03,
SNK_K1_W05

zaliczenie pisemne,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ wskazać związki przyczynowoskutkowe pomiędzy najważniejszymi wydarzeniami
najnowszej historii politycznej Republiki Korei.

SNK_K1_U01,
SNK_K1_U04

zaliczenie pisemne,
prezentacja

U2

Student potraﬁ krytycznie ocenić wpływ czynników
zewnętrznych na politykę krajową Republiki Korei
w omawianym okresie.

SNK_K1_U01,
SNK_K1_U04

zaliczenie pisemne,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do dalszych studiów w zakresie
historii politycznej Republiki Korei.

SNK_K1_K01,
SNK_K1_K04

zaliczenie pisemne,
prezentacja

K2

Student jest gotów do podejmowania pracy
w projektach związanych ze sferą polityki,
społeczeństwa obywatelskiego oraz demokracji
południowokoreańskiej.

SNK_K1_K01,
SNK_K1_K04

zaliczenie pisemne,
prezentacja

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

30

przygotowanie do zajęć

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1. Najważnejsze wydarzenia w historii politycznej Korei w latach 1945-1987
2. Roh Tae-woo: początek Szóstej Republiki, Igrzyska Olimpijskie w Seulu,
Nordpolitik, stosunki międzykoreańskie (1987-1993)
3. Kim Young-sam: pierwszy cywilny prezydent, kontynuowanie procesu
demokratyzacji, próba rozliczenia przeszłości, kryzys ﬁnansowy w Azji
(1993-1998)
4. Kim Dae-jung: pokojowa zmiana władzy, reformy gospodarcze, inwestycje w
edukację i kulturę, Słoneczna polityka względem Korei Północnej (1998-2003)
1.

5. Roh Moo-hyun: zwiększenie udziału społeczeństwa w polityce, spowolnienie
gospodarcze, próby przezwyciężenia regionalizmu, oskarżenia o korupcję
(2003-2008)

W1, W2, U1, U2, K1, K2

6. Lee Myung-bak: radykalne reformy gospodarcze, zacieśnienie współpracy ze
Stanami Zjednoczonymi, aktywna polityka dyplomatyczna w Azji (2008-2013)
7. Park Geun-hye: pierwsza kobieta-prezydent, katastrofa promu Sewol, skandale
korupcyjne, masowe demonstracje i impeachment (2013-2017)
8. Moon Jae-in: Igrzyska Olimpijskie w Pjongczangu, próba poprawy stosunków
międzykoreańskich, balansowanie pomiędzy USA i Chinami

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

Warunkami zaliczenia przedmiotu są obecność na zajęciach,
prezentacja (indywidualna lub grupowa w zależności od
zaliczenie pisemne, prezentacja
liczby studentów), pisemne kolokwium oraz pisemny test
końcowy.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Wymagana jest znajomość języka angielskiego na poziomie wystarczającym do czytania ze zrozumieniem publikacji
naukowych nt. historii Korei.

Sylabusy

151 / 512

Hongkong
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Koreą

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNKS.13F0.5cd42cfb37c6b.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

Student/ka posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na analizę zagadnień związanych z problematyką kursu.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Studentka/student zna i rozumie przemiany społeczne,
kulturowe i polityczno-ekonomiczne zachodzące
SNK_K1_W06
we współczesnym Hongkongu

prezentacja
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W2

Studentka/student zna i rozumie procesy, instytucje
i struktury wpływające na międzynarodową pozycję
Hongkongu

SNK_K1_W06

prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Studentka/student potraﬁ analizować i interpretować
konkretne zjawiska polityczno-społeczne, właściwe dla
rozwoju pozycji Hongkongu w świecie

SNK_K1_U06

prezentacja

U2

Studentka/student potraﬁ wyszukiwać, przetwarzać
i wykorzystywać informacje dotyczące struktur
polityczno-społecznych, mających wpływ na miejsce
Hongkongu we współczesnym świecie

SNK_K1_U06

prezentacja

K1

Studentka/student jest gotów do pogłębiania
znajomości specyﬁki uwarunkowań społecznych,
kulturowych i gospodarczo-politycznych Hongkongu
z uwzględnieniem podstawowych wolności i praw
człowieka

SNK_K1_K01,
SNK_K1_K05

prezentacja

K2

Studentka/student jest gotów do rozwijania
samodzielnego zakresu kompetencji komunikacyjnych
w celu animowania procesów rozumienia, dialogu,
współpracy i wymiany międzykulturowej
ze społeczeństwem hongkońskim

SNK_K1_K01,
SNK_K1_K05

prezentacja

K3

Studentka/student jest gotów do uczestniczenia
w przygotowaniu projektów społecznych
uwzględniając aspekty ekonomiczne i polityczne
społeczeństwa hongkońskiego w kontekście lokalnym
oraz międzynarodowym

SNK_K1_K01,
SNK_K1_K05

prezentacja

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

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

przygotowanie do egzaminu

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

Sylabusy
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Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Położenie geograﬁczne, demograﬁa, język Hongkongu.

W1, W2, U1, U2

2.

Historia Hongkongu m.in. wojny opiumowe, brytyjski Hongkong.

W1, W2, U1, U2

3.

Przejęcie Hongkongu przez Chiny - zmiany polityczne, społeczne, kulturowe i
gospodarcze

W1, W2, U1, U2, K1, K2

4.

Prodemokratyczne protesty, ruch Occupy Central i Parasolkowa Rewolucja .

W1, W2, U1, U2, K1

5.

Problemy i wyzwania stojące przed dzisiejszym Hongkongiem, Hongkong w
kontekście globalnym.

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

6.

Przemysł rozrywkowy m.in. powstanie Cantopopu, kino sztuk walki i kino
gangsterskie.

W1, U1, K1, K3

7.

Triady (tajne stowarzyszenia) z Hongkongu.

W1, U1, K1

8.

Cheongsam i tradycyjne krawiectwo z Hongkongu

W1, U1, K1, K2, K3

9.

Mistrz Yip Man i jego szkoła Wing Chun.

W1, U1, K1, K2

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

Formy zaliczenia
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
przygotowanie prezentacji na zadany temat, obecność i aktywny udział w
zajęciach, w przypadku większej liczby nieobecności niż 2, wymagane jest
zaliczenie opuszczonych zajęć w formie ustnej na dyżurze

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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International conﬂicts and other security challenges in the Asia - Paciﬁc
region
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Koreą

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNKS.13F0.6039039fe65c3.22

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

Zapoznanie ze współczesnymi konﬂiktami międzynarodowymi i problemami bezpieczeństwa w rejonie Azji
i Pacyﬁku

C2

Analiza wyzwań związanych z rywalizacją mocarstwową

C3

Analiza case studies współczesnych konﬂiktów

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

Znajomość wyzwań współczesnego bezpieczeństwa.

SNK_K1_W06

projekt, esej, prezentacja

SNK_K1_U03

projekt, esej, prezentacja

SNK_K1_K01

projekt, esej, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Budowanie scenariuszy przebiegu konﬂiktów
i identyﬁkowanie wielowymiarowych wyzwań dla
bezpieczeństwa

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Absolwent potraﬁ prognozować znaczenie zjawisk
politycznych i odnosić je do konkretnych problemów
na obszarze Azji i Pacyﬁku

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

analiza i przygotowanie danych

15

analiza problemu

10

przygotowanie do ćwiczeń

5

przygotowanie projektu

20

Przygotowanie prac pisemnych

15

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

20

konsultacje

2

przygotowanie referatu

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
127

ECTS
5.0

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.

Introduction to the course. How to deﬁne international relations and
contemporary security challenges? Multi-sector security; brief theoretical analysis.
W1
Security related terminology and initial discussion on the challenges in AsiaPaciﬁc.

Sylabusy
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2.

Security system at global and regional level: the UN and NATO: their role in the
21st century. NATO treaty – useful vocabulary. Out of area operations. NATO in
Asia - is the GWOT successful? The conﬂict and current situation in Afghanistan.

W1, U1, K1

The Council for Security Cooperation in the Asia-Paciﬁc (CSCAP): its importance
for regional cooperation.
3.

4.

5.

Security in the 21st century: major contemporary challenges. Emerging powers in
the multilateral world and their problems. Arms trade (SIPRI) analysis and
Democracy Index. Democracies, hybrid regimes and authocracies in Asia Paciﬁc.
China as global player: what will be the consequences? Xi Jinping's domestic and
foreign policy. China during and after pandemic: geostrategic and economic
power? The BRI and its stabilizing/destabilizing eﬀects.

India as emerging power under BJP government. Strategic realism of India in the
21st century: an appraisal. Selected political, economic and social challenges in
contemporary India. The threat of Hindu nationalism under BJP: analysis and
discussion. Why 300 million farmers are protesting in India?

W1, U1, K1

W1, U1, K1

W1, U1, K1

6.

Central Asia: an emerging region or post-Soviet republics with resources? Political
trajectories and security challenges in Uzbekistan, Kazakhstan, Turkmenistan,
Kyrgyzstan and Tajikistan.

W1, U1, K1

7.

Major conﬂicts and their impact on security dynamics I. Analysis of selected
conﬂicts (current situation and perspectives): Kashmir conﬂict, Iran-Saudi Arabia
rivalry and its impact on Asia Paciﬁc region

W1, U1, K1

8.

Major conﬂicts in Asia-Paciﬁc and their impact on security dynamics II – Korean
peninsula, South China Sea case studies.

W1, U1, K1

9.

Selected international cooperation initiatives in Asia: SCO, BRICS, ASEAN, the
Regional Comprehensive Economic Partnership

W1, U1, K1

10.

Australia and New Zealand: model democracies and their impact on constructing
security dynamics in Asia Paciﬁc.

W1, U1, K1

11.

The West and Asia Paciﬁc. The United States' policy in Asia. Joe Biden's
administration: a new opening? The European Union and Asia: the EU-Asia
security strategy since 1994.

W1, U1, K1

12.

Praetorian states in Asia: army as a state within a state. The case studies of
Burma and Pakistan. The deﬁnition of a praetorian state and its impact on
domestic policies and regional security.

W1, U1, K1

13.

Economic corridors as security challenge: stabilizing or destabilizing eﬀects? The
BRI, CPEC and other initiatives: critical analysis.

W1, U1, K1

14.

The policies of South Korea and Japan in contemporary security dynamics.
Students' projects presentation.

W1, U1, K1

15.

New power game in the third decade of 21st century: the US, China, India, Russia
in the context of cooperation and rivalry. Students' project presentations. Course
wrap-up.

W1, U1, K1

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

Sylabusy
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tekstów
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Each group (2-3 students) is obliged to prepare a paper (8-10 pages
with bibliography) on a selected topic, discussed with me, and have
projekt, esej, prezentacja
a short (10-min) presentation (related to the paper) for the group.
The project details will be elaborated on our ﬁrst meeting.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Basic knowledge about international conﬂicts and other security challenges in the Asia - Paciﬁc and political map of the
region. Your presence is compulsory, you can be absent twice during the semester; in any important/emergency situations
which prevent you from attending the class, you are obliged to contact me via email.

Sylabusy
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International Relations – Research and analysis. practical WORKSHOP
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Koreą

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNKS.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

SNK_K1_W01

projekt, esej, prezentacja

SNK_K1_U02,
SNK_K1_U03

projekt, esej, prezentacja

SNK_K1_K01

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

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNKS.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.

SNK_K1_W01,
SNK_K1_W02

zaliczenie pisemne
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W2

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

SNK_K1_W05

zaliczenie pisemne

W3

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

SNK_K1_W02,
SNK_K1_W06

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Analiza konﬂiktów.

SNK_K1_U03,
SNK_K1_U04

prezentacja

U2

Analiza polityki zagranicznej.

SNK_K1_U03

prezentacja

U3

Tworzenie dokumentów analitycznych o różnej skali
trudności i zakresu.

SNK_K1_U05

prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Biegłość w polityce zagranicznej leżącej u podstaw
interwencji zagranicznych.

SNK_K1_K01

prezentacja

K2

Umiejętność tworzenia analiz politycznych
i obronnych.

SNK_K1_K01,
SNK_K1_K02,
SNK_K1_K03,
SNK_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

Sylabusy
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5.

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

W1, W2, W3, K1

6.

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

W2, U1, U2

7.

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

W2, W3, U2, K1

8.

Negocjacje, dialog oraz postawy ludności miejscowej wobec interwentów.

W1, W2, U1, U2, K1

9.

Wizje państwa rebeliantów.

U1

10.

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

W1, W2, W3, U1, U2, 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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Japan's policy towards Korea after 1945. Primary source analysis.
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Koreą

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNKS.13F0.6038f139516a4.22

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

The course aims to introduce students into issues of Japan-Korea relations after WW2 both from historical and
contemporary points of view by reading primariy source documents and analyzing records in English.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

SNK_K1_W01,
SNK_K1_W03,
SNK_K1_W06

zaliczenie pisemne
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W2

SNK_K1_W06

zaliczenie pisemne

W3

SNK_K1_W01,
SNK_K1_W03

zaliczenie pisemne

U1

SNK_K1_U01,
SNK_K1_U04,
SNK_K1_U05

zaliczenie pisemne

U2

SNK_K1_U01,
SNK_K1_U04,
SNK_K1_U05

zaliczenie pisemne

SNK_K1_K01

zaliczenie pisemne

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 źródeł historycznych

30

przygotowanie do egzaminu

15

przygotowanie do zajęć

60

testowanie

1

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
136

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, W2, W3, U1, U2, K1

2.

W1, W2, W3, U1, U2, K1

3.

W1, W2, W3, U1, U2, K1

4.

W1, W2, W3, U1, U2, K1

5.

W1, W2, W3, U1, U2, K1

6.

W1, W2, W3, U1, U2, K1

7.

W1, W2, W3, U1, U2, K1

Sylabusy
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8.

W1, W2, W3, U1, U2, K1

9.

W1, W2, W3, U1, U2, K1

10.

W1, W2, W3, U1, U2, K1

11.

W1, W2, W3, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konsultacje, analiza przypadków, dyskusja, wykład konwersatoryjny
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Evaluation of: class activity and ﬁnal exam. Attendance is obligatory.
zaliczenie pisemne Grading system: Final grade (100% performance) = 50% x class activity
grade + 50% x ﬁnal exam
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Japanese Business Culture and Etiquette
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Koreą

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNKS.13F0.1587040614.22

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 this course is to acquaint students with the Japanese business culture and etiquette

C2

Gaining knowledge on preparation of diﬀerent business documents

C3

The aim of this course is to develop students’ ability to cooperate with Japanese partners both in Japan and at
home countries, with the respect to the Japanese culture

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 a primary knowledge of the business
culture and etiquette in Japan

SNK_K1_W06

projekt

W2

Student has the basic knowledge of the history of
Japanese business culture

SNK_K1_W06

projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student has the ability to recognize and use
theoretical knowledge for independent and critical
analysis of the Japanese business environment

SNK_K1_U03

projekt

U2

Student understands and can analyze given solutions
to understand the role of diﬀerent cultural patterns in
working environment in Japan

SNK_K1_U03

projekt

U3

Student is aware of the role of knowledge of Japanese
business etiquette and culture in contacting Japanese
business environment.

SNK_K1_U03

projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student is ready to prepare business letters, resumes
and other documents

SNK_K1_K01,
SNK_K1_K04

projekt

K2

Student is ready to start cooperation with Japanese
business partners

SNK_K1_K01,
SNK_K1_K04

projekt

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie projektu

60

pozyskanie danych

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.

Basic terms in Japanese Business

W1

2.

Basic etiquette rules in business in Japan

W1, W2, U2, U3, K2

3.

Finding job in Japan

W2, U3, K1, K2

4.

Speciﬁcs of Japanese companies

W1, W2, U2, U3, K2

Sylabusy
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5.

Etiquette rules in Japanese companies

W1, U3, K1, K2

6.

Etiquette rules in Japanese companies

W1, W2, U2, U3, K2

7.

Organising a meeting with Japanese

W1, U1, U3, K2

8.

European and Japanese networks that help connecting sides

W2, U1, U2, K2

9.

Writing an oﬃcial correspondence

U3, K1

10.

Preparing business trips to/from Japan

W1, U1, U2, U3, K2

11.

Organization of a Japanese company (traditional)

W2

12.

Decision making in Japan

W1, U3, K2

13.

Basic terms in Japanese, helpful in making business

U3, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metody e-learningowe, analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, burza
mózgów, inscenizacja, metoda sytuacyjna, metoda projektów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
Attendance at the discussion class is mandatory. At the end of the term,
students will submit a project on one of the themes proposed by a
teacher. Presentation of the project up to 10 minutes long.

Wymagania wstępne i dodatkowe
None

Sylabusy
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Japonia w II wojnie światowej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Koreą

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNKS.13F0.603e43b15b4b0.22

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

Przekazanie studentom podstawowej wiedzy na temat II wojny światowej w Azji i na Pacyﬁku

C2

Zapoznanie studentów ze specyﬁką działań miliratnych w Azji i na Pacyﬁku

C3

Zaznajomienie studentów z ideologią japońską czasów wojny

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 wydarzenia z czasów wojny
w Azji i na Pacyﬁku

SNK_K1_W02,
SNK_K1_W03

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

SNK_K1_U01,
SNK_K1_U03

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

SNK_K1_K01,
SNK_K1_K02

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ wskazać czynniki sprzyjające agresji
żołnierzy japońskich

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów rozpoznawać niebezpieczne treści
obecne w propagandzie państwowej

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

analiza źródeł historycznych

5

poznanie terminologii obcojęzycznej

5

uczestnictwo w egzaminie

1

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

przygotowanie do egzaminu

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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Celem kursu jest przedstawienie działań japońskich w Azji i na Pacyﬁku w latach
1937-1945 na tle ówczesnej sytuacji międzynarodowej. Podczas zajęć zostaną
poruszone wybrane problemy związane z japońskim życiem politycznym,
społecznym i kulturalnym, jednak szczególna uwaga zostanie poświęcona
sprawom militarnym – organizacji, taktyce, wyposażeniu, przygotowaniu
mentalnemu i działaniom wojsk japońskich w trakcie II wojny światowej.
Zagadnienia:
1. Japońska ekspansja terytorialna od epoki Meiji do incydentu mandżurskiego.
2. Wielka polityka i plany strategiczne.
3. Indoktrynacja i propaganda.
4. Organizacja sił zbrojnych. Szkolenie i życie codzienne żołnierzy oraz marynarzy.
5. Wojna w Chinach.
1.

W1, U1, K1

6. Wielka ofensywa.
7. Japońska technika zbrojeniowa – armia.
8. Japońska technika zbrojeniowa – marynarka wojenna.
9. Arsenał przeciwników.
10. Aliancka kontrofensywa.
11. Formacje samobójcze.
12. Japońskie zbrodnie wojenne.
13. Agonia Japonii.
14. Reperkusje.
15. Konﬂikt okiem popkultury.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, wykład konwencjonalny
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne, zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
egzamin pisemny

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak. Obecność na zajęciach nie jest wymagana, choć jest zalecana.

Sylabusy
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Japońska okupacja w Korei
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Koreą

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNKS.13F0.1585576356.22

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 japońskiej okupacji Półwyspu Koreańskiego

C2

Analiza traktatów japońsko-koreańskich i dokumentów władz okupacjnych

C3

Zapoznanie studentów z polityką okupacyjną wobec przestrzeni publicznej w Korei

C4

Rozwój zdolności analitycznych studentów wobec wpływu okupacji japońskiej na powojenne konﬂikty historyczne
między Japonią a Koreami

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 podstawową wiedzę na temat wpływu
japońskiej okupacji na współczesne stosunki japońskokoreańskie

SNK_K1_W01,
SNK_K1_W03

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

W2

Student posiada podstawową wiedzę na temat okresu
okupacji Półwyspu Koreańskiego przez Japonię

SNK_K1_W01,
SNK_K1_W03,
SNK_K1_W05

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student posiada umiejętność rozpoznawania
i używania wiedzy teoretycznej dla niezależnej
i krytycznej analizy japońskiej okupacji w Korei

SNK_K1_U01,
SNK_K1_U02,
SNK_K1_U04

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

U2

Student rozumie i poddaje analizie politykę przestrzeni SNK_K1_U02,
SNK_K1_U04,
publicznej na Półwyspie Koreańskim w czasie
SNK_K1_U05
japońskiej okupacji

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

U3

Student jest świadomy roli pamięci o okresie okupacji
w procesie powojennego pojednania japońskokoreańskiego

SNK_K1_U01,
SNK_K1_U02,
SNK_K1_U04

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

SNK_K1_K03,
SNK_K1_K04

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest w stanie realizować projekty
międzynarodowe z uwzględnieniem i zrozumieniem
wrażliwych sfer związanych z koreańską pamięcią
o okresie okupacji

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

15

uczestnictwo w egzaminie

1

przygotowanie do testu zaliczeniowego

20

przygotowanie do zajęć

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
111

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.

Wprowadzenie do historii japońskiej dominacji w Korei

W1, U1

2.

Traktaty japońsko-koreańskie

W2, U1, K1

3.

Japońska polityka przestrzeni publicznej w Seulu

W2, U2, U3, K1

4.

Życie społeczne w okupowanej Korei

W1, W2, U1, U3

5.

Polityka gospodarcza Japonii w Korei w okresie okupacji

W1, W2, U1, U2, U3, K1

6.

Japońskie zbrodnie wojenne wobec koreańskiej ludności

W1, W2, U1, U2, U3, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza przypadków, analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją
multimedialną, dyskusja
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne, zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Aktywność na zajęciach, zaliczenie egzaminu
testowego.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Japońska polityka historyczna - pamięć i postpamięć
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Koreą

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNKS.13F0.5cd42d1e284cb.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 wiedzy na temat wpływu pamięci o II wojnie światowej na współczesną politykę japońską

C2

Uzyskanie wiedzy na temat roli pamięci historycznej na kształt stosunków Japonii z innymi państwami regionu

C3

Uzyskanie wiedzy na temat wykorzystania pamięci historycznej przez współczesnych polityków

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 funkcję pamięci historycznej
w debacie politycznej

SNK_K1_W01

projekt, esej, prezentacja

W2

Student zna i rozumie, jaki wpływ wywiera pamięć
o przeszłości na współczesne społeczeństwo japońskie

SNK_K1_W03

projekt, esej, prezentacja

W3

Student zna i rozumie wpływ historii o działaniach
w Azji Wschodniej i na Pacyﬁku w pierwszej połowie
XX wieku na współczesne relacje międzynarodowe
Japonii

SNK_K1_W01,
SNK_K1_W03,
SNK_K1_W05

projekt, esej, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ wskazać i poddać analizie wydarzenia
z przeszłości, które mają wpływ na współczesne
relacje Japonii z jej sąsiadami

SNK_K1_U01,
SNK_K1_U02,
SNK_K1_U04

projekt, esej, prezentacja

U2

Student umie zinterpretować wypowiedzi polityczne
dotyczące przeszłości w kontekście relacji
z państwami, które ucierpiały na skutek działań Japonii
w pierwszej połowie XX wieku

SNK_K1_U02,
SNK_K1_U04

projekt, esej, prezentacja

U3

Student potraﬁ dostrzec manipulację polityczną
w przekazie historycznym

SNK_K1_U02,
SNK_K1_U04

projekt, esej, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do interpretacji konﬂiktów
historycznych i ich wpływu na współczesne stosunki
międzynarodowe dla potrzeb polskiej opinii publicznej

SNK_K1_K02,
SNK_K1_K03,
SNK_K1_K04

projekt, esej, prezentacja

K2

Student jest gotów do wskazywania rozwiązań
z obszaru Unii Europejskiej w kwestiach polityki
historycznej dla państw Azji Wchodniej

SNK_K1_K02,
SNK_K1_K03

projekt, esej, prezentacja

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

30

przygotowanie eseju

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.

Kultura, kultura narodowa, komunikacja międzykulturowa – analiza deﬁnicji

W3

2.

Historia japońskich działań wojennych w Azji Wschodniej i na Pacyﬁku w
pierwszej połowie XX wieku

W3

3.

Pamięć, postpamięć – analiza deﬁnicji

W1

4.

Polityka historyczna - teoria i praktyka

W1, W2, W3

5.

Pomniki i miejsca pamięci w Azji Wschodniej a relacje międzynarodowe

W1, W2, W3, U1

6.

Kwestia podręczników japońskich

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1

7.

Hiroszima i Nagasaki jako miejsce japońskiej pamięci oraz amerykańskiej i
koreańskiej niepamięci

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1

8.

"Kobiety pocieszycielki" a relacje między Japonią a państwami Azji Wschodniej i
Południowo-Wschodniej

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1

9.

Pearl Harbor i "praca pamięci" w relacjach japońsko-amerykańskich

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1

10.

Przeprosiny jako droga do pojednania?

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją
multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
projekt, esej, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Projekty indywidualne z efektem w postaci prezentacji i eseju;
aktywność na zajęciach.
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Kaszmir-Indie-Pakistan: przewlekły konﬂikt w wielowymiarowym ujęciu
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Koreą

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNKS.13F0.6041593570262.22

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 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

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

Pogłębiona analiza istoty współczesnych konﬂiktów przewlekłych na przykładzie konﬂiktu kaszmirskiego
i zawiłych relacji między Indiami, Pakistanem, a spornymi terytoriami Kaszmiru. Pod pojęciem "Kaszmir"
rozumiane są terytoria wchodzące w skład byłego Państwa Książęcego Dżammu i Kaszmir, które obecnie
administrowane są przez Indie i Pakistan (także przez Chiny).

C2

Omówienie źródeł i transformacji polityki wewnętrznej i zagranicznej Indii i Pakistanu wobec Kaszmiru i rola, jaką
region ten odgrywa w budowie tożsamości i kreowaniu ideologicznie motywowanych narracji obydwu państw.

C3

Dokładna analiza wpływu konﬂiktu na sytuację mieszkańców Kaszmiru administrowanego przez Indie i Pakistan.
Analiza sytuacji praw człowieka na podstawie autorskich badań terenowych, raportów organizacji rządowych
i pozarządowych.

C4

Omówienie specyﬁki Kaszmiru administrowanego przez Indie (Dolona Kaszmirska, Ladakh, Dżammu) i Pakistan
(Azad Dżammu i Kaszmir, Gilgit Baltistan) oraz statusu prawnego tych regionów.

C5

Przedstawienie polityki graczy zewnętrznych (USA, Chiny, Rosja, Unia Europejska) wobec Indii i Pakistanu oraz
konﬂiktu o Kaszmir.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Specyﬁka współczesnych konﬂiktów przewlekłych
na przykładzie antagonizmów indyjsko-pakistańskich.

SNK_K1_W06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

W2

Zaangażowanie mocarstw w przebieg, eskalację
i rozwiązywanie konﬂiktów przewlekłych,
na przykładzie konﬂiktu kaszmirskiego.

SNK_K1_W06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

W3

Wiedza na temat uwarunkowań społecznogospodarczych, prawnych i politycznych na obszarach
spornych.

SNK_K1_W06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

SNK_K1_U01,
SNK_K1_U06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

SNK_K1_K01,
SNK_K1_K05

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Zdiagnozować główne problemy społeczne, polityczne
i prawno-administracyjne wynikające z konﬂiktów
przewlekłych.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Absolwent potraﬁ interpretować konkretne zjawiska
występujące w w konﬂikcie kaszmirskim i opisywać ich
wpływ na przemiany wewnątrz zaangażowanych stron
i w relacjach z innymi państwami

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do ćwiczeń

10

Sylabusy
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analiza problemu

20

analiza badań i sprawozdań

10

przygotowanie do zajęć

10

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

Konﬂikty przewlekłe we współczesnym świecie.
- analiza najważniejszych konﬂiktów i ich cechy wspólne
1.

W1, U1
- dlaczego niektórych konﬂiktów nie da się rozwiązać?
- badania nad konﬂiktami - podejście teoretyczne
Azja Południowa: mapa polityczna i główne wyzwania dla bezpieczeństwa.
- specyﬁka regionu i dominująca rola Indii,

2.

- relacje polityczne, ekonomiczne i społeczne wewątrzregionalne,

W3

- SAARC: "papierowy tygrys"?
- wpływ konliktu kaszmirskiego na sytuację w regionie
Indie - kształtowanie się państwowości po 1947 r.
- Tożsamość Indii i polityka Kongresu,
3.

- szafranowy nacjonalizm BJP,

W2, W3, U1

- mocarstwowe ambicje: czy da się je zrealizować?
- relacje Indii z Chinami
Pakistan jako państwo ideologiczne i pretoriańskie.
- istota teorii dwóch narodów,
- ideologia Pakistanu w pakistańskich podręcznikach
W1, W3, U1, K1

4.
- czym jest "milbus"? Rola pakistańskiej armii w polityce wewntrznej i zewnętrznej
- armia a dyskurs kaszmirski
- armia a kaszmirscy dżihadyści - gdzie są powiązania?

Sylabusy
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Jak defuniujemy "Kaszmir"?
- mapa byłego księstwa i jego specyﬁka,
5.

- Kaszmir po 1947 roku - część indyjska i pakistańska, oraz zajmowana przez
Chiny,

U1, K1

- przełamanie dyskursu skupionego na części indyjskiej,
- charakterystyka społeczna, kulturowa, religijna i lingwistyczna poszczególnych
części Kaszmiru
Dynamika relacji indyjsko-pakistańskich
- przyczyny i skutki wojen o Kaszmir,
- istota rywalizacji o podłożu komunalistycznym i jej upolitycznienie
6.

- rola liderów politycznych, militarnych i religijnych w dynamice konﬂiktu,

W1, W2

- nuklearyzacja konﬂiktu i jej skutki
- konﬂikt w popularnej narracji - jakie są skutki mobilizowania opinii społecznej i
konstruowania konﬂiktogennych narracji?
Polityka Indii i Pakistanu oraz przedstawicieli Kaszmirczyków wobec konﬂiktu:
podobieństwa i różnice
- strategia przejmowania kontroli przez rządy centralne,
7.

- stanowisko Indii i Pakistanu w sprawie kaszmirskiej,

W1

- stanowisko kaszmirskie - separatyści, nacjonaliści: czym się różnią?
- organizacje kaszmirskich separatystów i nacjonalistów
Prawa człowieka w Kaszmirze i polityce Indii oraz Pakistanu wobec Kaszmiru.
- militaryzacja Kaszmiru i jej skutki,
- Kaszmir indyjski po pozbawianiu częściowej autonomii,
- Kaszmir pakistański - sytuacja praw człowieka

8.

- zmiany damograﬁczne sterowane przez państwo - na przykłądzie Gilgit
Baltistanu i Doliny Kaszmirskiej,

W2

- akty prawne sankcjonujące bezkarność,
- pozasądowe egzekucje, aresztowania, tortury, wymuszone starcia
- islamscy radykałowie a kaszmirska kultura i narracja historyczna,
- synkretyczny suﬁzm kontra fundamentalizm? Idea Kaszmiriatu
- Indie i Pakistan na forum Komisji Praw Człowieka ONZ

Sylabusy
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Społeczność międzynarodowa wobec konﬂiktu.
- Rezolucje ONZ i UNCIP,
- Unia Europejska, Szanghajska Organizacja Współpracy (SCO) Organizacja
Współpracy Islamskiej (OIC) i inne organizacje międzynarodowe wobec konﬂiktu
kaszmirskiego,
9.

W2, K1
- HRW, AI i inne organizacje pozarządowe
- Stany Zjednoczone, Rosja, Chiny wobec konﬂiktu,
- Wyścig zbrojeń i handel bronią - analiza raportów SIPRI

Plany, formuły i pomysły rozwiązania konfkiktu o Kaszmir.
- lokalne inicjatywy w Kaszmirze,
- plan Musharrafa,
10.

- idea Vajpayee

W1, W3

- środki budowy zaufania zorientowane na Kaszmir,
- podział i administrowanie wodami i dopływami Indusu,
- jak rozwiązać konﬂikt?
Chiny w Kaszmirze.
- konﬂikt z Indiami w Ladakhu,
- współpraca z Pakistanem,
11.

W2
- CPEC i jego znaczenie dla Kaszmiru
- wpływ CPEC na sytuację w Gilgit Baltistanie i Azad Dżammu i Kaszmirze
- korytarz ekonomiczny: czynnik stabilizujący, czy destabilizujący?
Linia Kontroli
- specyﬁka regionu granicznego,

12.

- sytuacja mieszkańców po obu stronach,

W3

- opinie mieszkańców odnośnie przyszłego statusu Kaszmiru

Antyindyjskie powstanie w Kaszmirze: perspektywa kaszmirska, indyjska i
pakistańska
- Dolina Kaszmirska jako najbardziej zmilitaryzowany region świata,
13.

- powstanie od 1989 r.: jego geneza, przebieg i skutki,

W2, W3, U1

- powstanie w kulturze kaszmirskiej,
- MC Kash i "I protest": protest song czasu wojny

Sylabusy
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Bollywood i Lollywood a Kaszmir i antagonizmy hindusko-muzułmańskie
- analiza wybranych ﬁlmów od klasyki po dzisiejsze,
- nacjonalizm indyjski i pakistański w kinematograﬁi i jego rola w konstruowaniu
polityczno-społęcznej narracji,
14.

- "Haider" - szekspirowski obraz Kaszmiru,

W1, U1, K1

- Sanjay Kak i "Jak walczymy o wolność" - projekcja fragmentów dokumentu,
- Bajrangi Bhaijaan - ﬁlm, na którym śmieją się Indusi i Pakistańczycy - ale w
innych momentach ;)

Analiza obecnego kształtu relacji indyjsko-pakistańskich i sytuacji w podzielonym
Kaszmirze.
15.

W2, U1

- scenariusze rozwoju konﬂiktu,
- szanse na rozwiązanie.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, metody elearningowe
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne, zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Sprawdzian pisemny - podane zostaną cztery
pytania, należy odpowiedzieć na trzy.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Wstępna znajomość geopolitycznej mapy Azji Południowej i podstawowe rozumienie istoty współczesnych konﬂiktów
przewlekłych.
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa, można nie być dwa razy. Każda dodatkowa nieobecność bez ważnego
uzasadnienia (zwolnienie lekarskie) wiąże się z koniecznością przygotowania notatki z zajęć.

Sylabusy
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Kino japońskie w perspektywie antropologicznej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Koreą

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNKS.13F0.5cd42d1e82101.22

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 kształcenia jest prezentacje historii kina japońskiego traktowanego jako medium antropologiczne
ukazujące archetypiczne postawy społeczeństwa japońskiego oraz kulturowe mechanizmy nim rządzące.

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, jako podmiocie
konstytuującym struktury społeczne w Azji.

SNK_K1_W06

prezentacja
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W2

Posiada umiejętność rozpoznania i wykorzystania
wiedzy teoretycznej do samodzielnej i krytycznej
analizy rzeczywistości danego regionu Azji.

SNK_K1_W06

prezentacja

SNK_K1_U06

prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Rozpoznaje wytwory kultury azjatyckiej i interpretuje
je szczególnie w oparciu o kluczowe systemy
normatywne konkretnych kultur.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do egzaminu

20

rozwiązywanie zadań problemowych

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

10

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.

Historia kina japońskiego (kontekst): okres pierwotny (1895 – 1923), okres
klasyczny (1923 – 1945), okres mistrzowski (1945 – 1960), okres nowofalowy
(1960 – 1971), okres komercjalizacji (1971 – 1980), okres kryzysu (1980 – 1989),
okres odnowy (od 1989 do dziś). Teatralne inspiracje kina japońskiego. Podział na
jidai-geki i gendai-geki. Gatunkowość w kinie japońskim (kaidan-geki, yakuzamovies, kajiu-eiga, anime itd.). (Omówienie twórczości Matsunosuke Onoe,
Daitsuke Ito, Sadao Yamanaki, Yasujiro Ozu, Kenji Mizoguchiego, Akiry Kurosawy,
Masaki Kobayashiego, Ishiro Hondy, Nagisy Oshimy, Kenji Fukasaku, Takashi
Miike, Takeshi Kitano, Shion Sono, Hayao Miyazaki, Kiyoshi Kurosawy).

W1, W2, U1

2.

Archetypy i "kulturowe mechanizmy" społeczeństwa japońskiego w kinie
japońskim (analiza): śmierć jako satori - japońska kultura patriarchalna - kino jidaigeki, yakuza-eiga; kobieta - "ﬁgura" sprzeciwu przeciwko patriarchalnej "kulturze
W1, W2, U1
śmierci" gendai-geki, japońskie kino fantastyczne, jako odzwierciedlenie mitów
szintoistycznych; anime - antropologiczna analiza współczesnego społeczeństwa
japońskiego).

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Aktywność w czasie zajęć, przygotowanie prezentacji opartej na wiedzy
uzyskanej w czasie konwersatorium.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Ogólna wiedza na temat historii, współczesności i kultury Japonii. Mile widziana ogólna wiedza na temat historii kina
światowego.

Sylabusy
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Kino koreańskie w perspektywie historycznej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Koreą

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNKS.13F0.1585576818.22

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 historią i współczesnością kinematograﬁi koreańskiej. Zarówno kina
Korei Płn. jak i Korei Płd. Oraz wpływu jaki wywiera dziś, zwłaszcza kinematograﬁa Korei Płn. na kino światowe,
przede wszystkim kino amerykańskie.

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 kinematograﬁi
koreańskiej będącej odzwierciedleniem podstawowych
prerogatyw kultury koreańskiej - z jednej strony
mocno osadzonej na fundamencie konfucjanizmu,
z drugiej podatnej na ideowe trendy współczesności
(zarówno w wymiarze demokratycznym, jak
i totalitarnym).

SNK_K1_W01,
SNK_K1_W02,
SNK_K1_W04,
SNK_K1_W05

zaliczenie pisemne, esej

W2

Student zna i rozumie znaczenie kinematograﬁi
koreańskiej, zarówno jako czynnika stymulującego
i wzmacniającego reżim Korei Płn., jak i stanowiącej
impact factor koreańskiej Nowej Fali - ruchu
kulturowego o znaczeniu globalnym, stanowiącym
"wizytówkę" kultury (popularnej, choć nie tylko) Korei
Płd.

SNK_K1_W06

zaliczenie pisemne, esej

SNK_K1_U02,
SNK_K1_U04

zaliczenie pisemne, esej

K1

Student gotów jest do samodzielnego badania kina
koreańskiego oraz do wykorzystania swej wiedzy
do propagowania dokonań kina koreańskiego w Polsce
i na świecie.

SNK_K1_K01,
SNK_K1_K02,
SNK_K1_K03,
SNK_K1_K04

zaliczenie pisemne, esej

K2

Student potraﬁ dostrzec podobieństwa i różnice
między kinem koreańskim a kinematograﬁami
zachodnimi (również kinematograﬁą polską, w obrębie
której kształci się od lat 80. również ﬁlmowców z Korei
Płn, i Korei Płd.).

SNK_K1_K01,
SNK_K1_K02,
SNK_K1_K03,
SNK_K1_K04

zaliczenie pisemne, esej

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Poruszać się swobodnie po problematyce kina
koreańskiego, dostrzegając jej specyﬁkę, oraz
kulturowe, polityczne, ekonomiczne i ideowe
znaczenie.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

60

przeprowadzenie badań empirycznych

20

przeprowadzenie badań literaturowych

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

Sylabusy
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Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

I. Rozważania teoretyczne: czy istnieje podziała na kulturę popularną i elitarną w
krajach konfucjańskiego kręgu kulturowego?
II. Kino koreańskie - między kinem artystycznym, a kinem popularnym.
1. Początki kina koreańskiego.
2. Kinematograﬁa koreańska pod okupacją japońską.
3. „Drewniany język” – kino propagandowe Korei Płn.
4. Gatunkowość w kinie Korei Płn.
5. Kim Dzong-il jako teoretyk kina.
6. Funkcjonowanie przemysłu ﬁlmowego w Korei Płn.

W1, W2, U1, K1, K2

2.

7. Piętno wojny” – sytuacja geopolityczna Korei Płd. po wojnie domowej 1950 – 53
r. i jej wpływ na kinematograﬁę tego kraju.
8. Lata 60. - "Zloty okres" kina Korei Płd., ekspansja amerykańskiej kultury
popularnej w Korei Płd. (fenomen ﬁlmu Pokojówka z 1960, w reż. Younga Kim-ki.
9. Kino Korei Płd. w latach 70. i 80. - między konwencją popularną a kinem
artystycznym.
10. Filmowa twórczość Im Kwon-taka.

W1, W2, U1, K1, K2

3.

11. Kino lat 90. i ﬁlmowe dokonania Ki - duka Kima (mezalians kina gatunkowego
z kinem artystycznym, religijny synkretyzm kina koreańskiego).
12. Kino koreańskie doby Koreańskiej Fali (Hallyu): My Sassy Girl, Shiri, Wiosna,
lato jesień zima i znowu wiosna - jako ﬁlmy przełomu.
13. Rozwój koreańskiego przemysłu rozrywkowego, w tym koreańskiej
kinematograﬁi.
14. Ruch 386 jako przykład wpływu ﬁlmowców na rozwój kina koreańskiego.
15. „Filozofowanie młotkiem” – ekstremalne kino Chan – wooka Parka.
16. Koreańskie kino gatunkowe: zachodnia kalka czy koreańska oryginalność
W1, W2, U1, K1, K2
(fantastyczne kino Byung-chun Mina Natural City, kino akcji i ﬁlmy wojenne Kanga
Je-gyu Tae Guk Gi - Braterstwo broni; kryminały Bong Joon-ho Zagadka zbrodni;
horrory i ﬁlmowe misz-masze gatunkowe Kima Jee – woona Dobry, zły i zakręcony;
komedie romantyczne Kwak Jae-younga My Sassy Girl; ﬁlm artystyczny jako
gatunek - ﬁlmowe dzieła Lee Chang - donga, Poetry; dramaty sensacyjne Na
Hong-jina Morze żółte; melodramaty Honga Sang-soo Samotnie na plaży pod
wieczór; historycznych superprodukcji Kima Han-mina Strzałą wojny; szpiegowskie
ﬁlmy Yoon Jong-bina Szpiedzy; kina animowanego Yeona Sang-ho Król świń; kina
erotycznego Sun-woo Janga Kłamstwa).

4.

II. Koreańskie seriale telewizyjne K-dramy, działalność stacji TV: SBS, KBS, MBC,
JTBC, OCN i innych (od lat 70. Star is My Heart, 1977 przez What is Love About,
1991, serial "przełomu" Winter Love Song, 2004 do dzisiejszych serialowych
produkcji wiodących prym w Azji: serie sageuk (Cesarzowa Ki, Klejnot w pałacu;
serie współczesne: Irys, Zimowa Sonata z 2002 r. i inne).
III. Koreańska kultura komiksu - MANHWA (twórczość Hyeon-sooka Lee, Myung-Jin
Lee i innych, manhwa Ksiądz i fenomen jej popularności w USA).
IV. Koreańskie gry komputerowe (fenomen gry Softraft, z 1998 r., przemysł gier w
Korei dziś - działalność ﬁrmy WEBZEN - producenta Soul of the Ultimate Nation).
V. Recepcja koreańskiej (pop)kultury na inne kultury azjatyckie i zachodnie
(zwłaszcza amerykańskie - amerykańskie ﬁlmy Bong Joon-ho Okja, Park Chanwooka Stoker, wpływ K-dram i K-popu na formaty telewizyjne i muzykę pop na
świecie itd.).
VI. Struktura organizacji i promocji kultury koreańskiej (Korea Culture and Conent
Agency).
VII. Znaczenie (pop)kultury koreańskiej jako elementu soft power oraz wkład
(pop)kultury koreańskiej w proces zjednoczenia Korei.
VIII. Kulturowe relacje Korei z Polską (relacje w dobie PRL, dokonania koreańskich
studentów polskiej "Filmówki", recepcja (pop)kultury koreańskiej w dzisiejszej
Polsce).

W1, W2, U1, K1, K2

Informacje rozszerzone

Sylabusy
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Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, gra dydaktyczna, metody
e-learningowe, konsultacje
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie pisemne, esej 1. Obecność na zajęciach. 2. Praca zaliczeniowa (esej).

Wymagania wstępne i dodatkowe
Ogólna wiedza na temat historii i współczesności Korei.
Dobrze, jeśli student uczęszczał wcześniej na zajęcia z Filozoﬁcznych aspektów Kina Dalekowschodniego.

Sylabusy
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Kino wschodnich sztuk walki
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Koreą

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNKS.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".

SNK_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).

SNK_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
SNK_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

SNK_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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Kobieta w Azji Południowej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Koreą

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNKS.13F0.5ce405663ebc7.22

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 sproblematyzowanie zagadnienia (nie)/obecności kobiety w przestrzeni społecznoekonomicznej, religijnej, historyczno-literackiej oraz kulturowej wybranych krajów Azji Południowej.

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 ogólną wiedzę o sytuacji kobiet w krajach Azji Pd.
Posiada wiedzę dotyczącą poszczególnych problemów
i zagadnień dotyczących kobiety na subkontynencie
indyjskim.

SNK_K1_W06

esej

SNK_K1_U03,
SNK_K1_U06

esej

SNK_K1_K01,
SNK_K1_K05

esej

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Umie scharakteryzować i analizować procesy
i zjawiska związane z działalnością kobiet Potraﬁ
powiązać problematykę dotyczącą kobiet z kwestiami
społeczno-politycznymi, religijnymi etc.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Rozwija swoją wiedzę dotyczącą społeczeństwa
indyjskiego i innych krajów Azji Pd, ze szczególnym
uwzględnieniem pozycji kobiety i relacji między
płciami.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

Przygotowanie prac pisemnych

60

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.

- przegląd problemów dotyczących życia kobiety w społeczeństwie (Indie,
Pakistan, Bangladesz, Nepal)
- status kobiety w kontekście kasty, religii, sytuacji ekonomicznej
- wizerunek kobiety w starożytności i średniowieczu i jego funkcjonowanie we
współczesności
- ruch kobiecy w ujęciu historycznym oraz współcześnie
- feminizm, ekofeminizm, gender
- zagadnienia płci, cielesności, niezależności
- zagrożenia i kwestia bezpieczeństwa
- dyskryminacji płciowa
- polityka rodzinna, aborcje dziewczynek
- obecność (nieobecność?) kobiet w kulturze (sztuce, literaturze)

W1, U1, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
lektura zadanych tekstów i oddanie streszczeń (wg wzoru: 3 pytania
problemowe do dyskusji i 5 najważniejszych tez tekstu po ich lekturze) na bieżących zajęciach
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Konﬂikty i ich rozwiązywanie na Bliskim i Dalekim Wschodzie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Koreą

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNKS.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.

SNK_K1_W01,
SNK_K1_W02

zaliczenie pisemne
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W2

Student zna i rozumie charakterystykę współczesnych
konﬂiktów zbrojnych.

SNK_K1_W02,
SNK_K1_W03

zaliczenie pisemne

W3

Student zna i rozumie pojęcie negocjacji i mediacji
międzynarodowych.

SNK_K1_W04,
SNK_K1_W06

zaliczenie pisemne

Analiza konﬂiktów

SNK_K1_U01,
SNK_K1_U02,
SNK_K1_U04,
SNK_K1_U06

zaliczenie ustne

Analiza polityki zagranicznej.

SNK_K1_U01,
SNK_K1_U02,
SNK_K1_U04,
SNK_K1_U06

zaliczenie ustne

Analiza zachowań negocjacyjnych.

SNK_K1_U01,
SNK_K1_U02,
SNK_K1_U04,
SNK_K1_U06

zaliczenie ustne

K1

Umiejętność analizy polityki zagranicznej i konﬂiktów
zbrojnych.

SNK_K1_K01,
SNK_K1_K02,
SNK_K1_K03,
SNK_K1_K05

zaliczenie ustne

K2

Znajomość warsztatu negocjacyjnego.

SNK_K1_K04,
SNK_K1_K05

zaliczenie ustne

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

U2

U3

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

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

Sylabusy
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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

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:
seminarium, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne, zaliczenie ustne

Warunki zaliczenia przedmiotu
Esej lub prezentacja.
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Konﬂikty religijne i społeczne na subkontynencie indyjskim
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Koreą

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNKS.13F0.5cc2edb9053f9.22

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 przekazanie wiedzy na temat konﬂiktów religijnych i społecznych na subkontynencie
indyjskim (Indie, Pakistan, Bangladesz, Nepal, Sri Lanka), z uwzględnieniem ich międzynarodowego
i wewnątrzpaństwowego wymiaru.

C2

Wykład ma na celu analizę i interpretację podłoża, dynamiki rozwoju i oddziaływania konﬂiktów, a w efekcie sproblematyzowanie mechanizmów funkcjonowania nowoczesnych społeczeństw w Azji Południowej.

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 ogólną wiedzę o rodzajach konﬂiktów
w krajach subkontynentu indyjskiego.

SNK_K1_W06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja

W2

Student/ka posiada wiedzę dotyczącą poszczególnych
konﬂiktów, ich genezy, uwarunkowań oraz
oddziaływań na sytuację w danym kraju i/czy
w perspektywie międzynarodowej.

SNK_K1_W06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student/ka potraﬁ interpretować zjawiska
o charakterze konﬂiktowym i wskazać ich
uwarunkowanie: religijne, językowe, polityczne etc.

SNK_K1_U05,
SNK_K1_U06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja

U2

Student/ka zdobędzie umiejętność samodzielnego
formułowania wniosków i prezentowania wyników
pracy własnej lub grupowej.

SNK_K1_U05,
SNK_K1_U06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja

SNK_K1_K04,
SNK_K1_K05

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student/ka dostrzega i rozumie znaczenie konﬂiktów
dla bezpieczeństwa państwowego, regionalnego,
globalnego.

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 zajęć

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Tematyka kursu skoncentrowana będzie wokół naj(po)ważniejszych konﬂiktów
religijnych i społecznych, mających bezpośredni wpływ na kwestie
bezpieczeństwa regionalnego oraz globalnego. Wykład dotyczyć będzie bieżącej
sytuacji społeczno-politycznej w wybranych krajach Azji Południowej (gł.
subkontynentu indyjskiego) po 1947 r.
Omówione zostaną najważniejsze konﬂikty o podłożu religijnym i/lub społecznym,
m.in.
- hindusko-muzułmański konﬂikt komunalny w Indiach
- indyjsko-pakistański konﬂikt o Kaszmir
- sytuacja mniejszości religijnych w Pakistanie
- Sri Lanka i Tamilskie Tygrysy
- działalność maoistów, dakoitów
- tendencje separatystyczne sikhów
- konﬂikt w stanach północno-wschodnich ("Siedem Sióstr")
- konﬂikty w Nepalu i Bangladeszu

1.

W1, W2, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

zaliczenie pisemne, zaliczenie na
ocenę, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
- aktywne uczestnictwo w zajęciach - dopuszczalne 2
nieobecności - lektura tekstów i ich opracowanie pisemne
(streszczenie) - test pisemny lub samodzielne
przygotowanie prezentacji i przedstawienie jej na
zajęciach

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność obowiązkowa

Sylabusy
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Korea Południowa - aspekty współczesnej historii
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Koreą

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNKS.13F0.5cd42d281398a.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 wydarzeniami w historii Korei Południowej od momentu jej powstania
do końca XX w. z uwzględnieniem zarówno problemów wewnętrznych jak i polityki zagranicznej.

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 wydarzenia z historii Korei
Południowej.

SNK_K1_W01

zaliczenie na ocenę
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W2

Student rozumie wpływ polityki amerykańskiej
na dzieje Korei Południowej.

SNK_K1_W01

zaliczenie na ocenę

W3

Student rozumie znaczenie Korei Południowej w grze
politycznej prowadzonej przez mocarstwa i jej
sąsiadów w epoce Zimnej Wojny oraz współcześnie.

SNK_K1_W03

zaliczenie na ocenę

SNK_K1_U01

zaliczenie na ocenę

SNK_K1_K01

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student wyciąga wnioski z wydarzeń przeszłych dla
analizy współczesnej polityki prowadzonej przez
Republikę Korei

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do pogłębionych studiów nad
problemami dotyczącymi Korei Południowej i jej relacji
z głównymi partnerami zagranicznymi.

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 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.

geneza podziału Półwyspu Koreańskiego i powstania 2 państw koreańskich

W1

2.

wojna koreańska i jej skutki

W2

3.

wpływ Stanów Zjednoczonych na politykę koreańską w pierwszych latach po
zakończeniu wojny koreańskiej

W2

4.

okres rządów prezydenta Syngmana Rhee

W1

5.

zamach stanu gen. Park Chung-hee i jego skutki

W1

6.

znaczenie wojny wietnamskiej dla dziejów Korei Południowej

W3

7.

polityka wewnętrzna i zagraniczna Korei Południowej pod rządami gen. Park
Chung-hee

W1

Sylabusy
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8.

polityka Korei Południowej względem Korei Północnej

W1

9.

Republika Korei pod rządami prezydentów Chun Doo-hwan i Roh Tae-woo

W1

10.

południowokoreański „cud gospodarczy”

W1

11.

południowokoreańska „Nordpolitik”

W3

12.

przemiany ustrojowe przełomu lat 80. i 90.

W1, W3

13.

emigranci koreańscy w Stanach Zjednoczonych

W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, burza mózgów
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Zaliczenie egzaminu (minimum 60% punktów, możliwe jest uzyskanie
zaliczenie na ocenę dodatkowych punktów za aktywność na zajęciach); obecność na
zajęciach (dopuszczalna jest 1 nieusprawiedliwiona nieobecność)
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Korea Południowa w stosunkach międzynarodowych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Koreą

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNKS.13F0.6048b78ba9d00.22

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 zna i rozumie pozycję Korei Południowej na arenie międzynarodowej. Umie wskazać najważniejsze
czynniki mające wpływ na tę pozycję, a także wskazać możliwe scenariusze jej zmiany w przyszłości.

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 najważniejsze teorie
związane ze stosunkami międzynarodowymi.

SNK_K1_W02,
SNK_K1_W03,
SNK_K1_W04,
SNK_K1_W05

zaliczenie na ocenę,
projekt

W2

Student/ka zna i rozumie uwarunkowania Korei
Południowej na arenie międzynarodowej wynikające
z jej historii oraz czynników kulturowych.

SNK_K1_W02,
SNK_K1_W03,
SNK_K1_W04,
SNK_K1_W05

zaliczenie na ocenę,
projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student/ka potraﬁ odnieść teorię stosunków
międzynarodowych do sytuacji Korei Południowej.

SNK_K1_U01,
SNK_K1_U03

zaliczenie na ocenę,
projekt

U2

Student/ka potraﬁ wskazać najważniejsze czynniki
wpływające na pozycję Korei Południowej na arenie
międzynarodowej, a także ocenić skalę ich wpływu.

SNK_K1_U01,
SNK_K1_U03

zaliczenie na ocenę,
projekt

K1

Student/ka jest gotowy/a do dalszego pogłębiania
swojej wiedzy dotyczącej Korei Południowej
w stosunkach międzynarodowych.

SNK_K1_K01,
SNK_K1_K02,
SNK_K1_K03,
SNK_K1_K04

zaliczenie na ocenę,
projekt

K2

Student/ka jest gotowy/a do działania w sposób
przedsiębiorczy spełniając rolę moderatora, animatora
i konsultanta we współpracy międzynarodowej.

SNK_K1_K01,
SNK_K1_K02,
SNK_K1_K03,
SNK_K1_K04

zaliczenie na ocenę,
projekt

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

przygotowanie projektu

20

przygotowanie do testu zaliczeniowego

25

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

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
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1. Podstawowe teorie stosunków międzynarodowych
2. Działania Republiki Korei a teorie stosunków międzynarodowych
3. „Twarda siła” Korei Południowej
1.

4. „Miękka siła” Korei Południowej

W1, W2, U1, U2, K1, K2

5. Korea Południowa a potencjał sharp power
6. Korea Południowa jako państwo średniego rzędu
7. Weak power mentality i bandwagoning

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, 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, projekt warsztatowo-konwersatoryjna – przygotowanie projektu
grupowego.
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Korea Północna - aspekty współczesnej historii
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Koreą

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNKS.13F0.5cd42d2a2f06f.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 wydarzeniami w historii Korei Północnej od momentu jej powstania
do początków XXI w. z uwzględnieniem zarówno problemów wewnętrznych jak i polityki zagranicznej.

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 na temat
najważniejszych wydarzeń z historii Korei Północnej.

SNK_K1_W02

zaliczenie na ocenę
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W2

Student rozumie wpływ czynników ideologicznych
na politykę wewnętrzną i zewnętrzną Korei Północnej.

SNK_K1_W02

zaliczenie na ocenę

W3

Student rozumie znaczenie Korei Północnej w grze
politycznej prowadzonej przez mocarstwa i jej
sąsiadów w epoce Zimnej Wojny oraz współcześnie.

SNK_K1_W05

zaliczenie na ocenę

SNK_K1_U01

zaliczenie na ocenę

SNK_K1_K01

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ wyciągać wnioski z wydarzeń
przeszłych dla analizy współczesnej polityki
prowadzonej przez reżim północnokoreański.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do prowadzenia pogłębionych
studiów nad współczesnymi problemami Korei
Północnej.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do ćwiczeń

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.

Geneza podziału Półwyspu Koreańskiego i powstania 2 państw koreańskich

W1

2.

Wojna koreańska i jej skutki

W3

3.

Odbudowa zniszczonej Korei Północnej przy udziale innych państw
komunistycznych w tym PRL

W3

4.

Znaczenie i rola Komisji Nadzorczej Państw Neutralnych oraz Komisji
Repatriacyjnej Państw Neutralnych w Korei.

W1

5.

Ideologia Juche i jej wpływ na politykę wewnętrzną i zagraniczną Korei Północnej

W2

6.

Zaangażowanie Korei Północnej we współpracę z państwami Trzeciego Świata

W2

7.

Próby zbrojnego zjednoczenia Półwyspu Koreańskiego (tzw. druga wojna
koreańska)

W1

Sylabusy
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8.

Współpraca amerykańskiej radykalnej lewicy z Koreą Północną

W2

9.

Stanowisko Korei Północnej względem igrzysk olimpijskich w Seulu

W1

10.

Korea Północna wobec zakończenia Zimnej Wojny

W3, U1, K1

11.

Klęska głodu w Korei Północnej w latach 90. i jej skutki

W2

12.

Epoka Kim Jong-ila

W1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, burza mózgów
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Egzamin pisemny (konieczność uzyskania minimum 60 punktów zaliczenie na ocenę dodatkowe punkty przyznawane za aktywność na zajęciach); obecność
na zajęciach (dopuszczalna jest 1 nieobecność nieusprawiedliwiona)
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Krytyczna analiza dyskursu jako metoda badawcza
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Koreą

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNKS.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.

SNK_K1_W01,
SNK_K1_W05

projekt, prezentacja

W2

Student potraﬁ skutecznie dobrać metodę badawczą
w celu rozwiązywania postawionych problemów.

SNK_K1_W06

projekt, prezentacja

W3

Student potraﬁ zaplanować badania w zakresie
zagadnień dotyczącym krajów Azji z wykorzystanie
krytycznej analizy dyskursu.

SNK_K1_W05,
SNK_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.

SNK_K1_U02,
SNK_K1_U03

projekt, prezentacja

U2

Student posiada umiejętność formułować własne
opinie odnośnie zjawisk zachodzących w Azji
i dobierać krytycznie dane i metody analizy.

SNK_K1_U02,
SNK_K1_U03

projekt, prezentacja

SNK_K1_K02,
SNK_K1_K03

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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Kultura kulinarna Dalekiego Wschodu
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Koreą

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNKS.13F0.5cc2edba68fe4.22

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

Wyjaśnienie czym jest kultura kulinarna, w jaki sposób powiązana jest z warunkami życia i jaki daje wgląd
w strukturę społeczną

C2

Ukazanie specyﬁki kultury kulinarnej Chin, jej ciągłości i zmienności w kontekście historycznym

C3

Ukazanie jak na przykładzie kultury kulinarnej można dostrzec procesy zmiany kulturowej, akulturacji, globalizacji
i glokalizacji

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

217 / 512

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Podstawowe metody analizy i interpretacji różnych
wytworów kultury społeczeństw azjatyckich

SNK_K1_W05,
SNK_K1_W06

zaliczenie pisemne, esej

W2

Kompleksową naturę dziedzictwa kulturowego Azji,
we wszystkich jego wytworach

SNK_K1_W05,
SNK_K1_W06

zaliczenie pisemne, esej

W3

Powiązania nauk i dyscyplin umożliwiających studia
nad Azją

SNK_K1_W01

zaliczenie pisemne, esej

SNK_K1_U04,
SNK_K1_U05

zaliczenie pisemne, esej

SNK_K1_K01,
SNK_K1_K02

zaliczenie pisemne, esej

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Rozpoznać wytwory kultury azjatyckiej i interpretować
je szczególnie w oparciu o kluczowe systemy
normatywne konkretnych kultur

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Wykorzystania nabytej wiedzy do organizacji
wydarzeń z zakresu kultury kulinarnej zgodnie
z zasadami chińskiego savoir-vivre'u oraz umie
interpretować znaczenia takich wydarzeń

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

40

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

20

przygotowanie do sprawdzianu

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.

Szkic historii kuchni dalekowschodniej, ze szczególnym uwzględnieniem Chin i
rozwoju historycznego kuchni chińskiej w okresie od neolitu do czasów
współczesnych.

W2, W3

2.

Uwarunkowania naturalne oraz drogi importu produktów spożywczych,
przyprawowych i używkowych, zmiana kultury upraw (z uwzględnieniem nowych
kultywarów i zwierząt hodowlanych) i związanym z tym wzbogacaniem/ubożeniem
kuchni jako szczególnego pola kultury.

W2, W3, U1

Sylabusy
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3.

Wpływ rodzimych (taoizm i tradycyjna medycyna chińska) oraz przybyłych z
zewnątrz (buddyzm i islam) prądów religijno-ideologicznych. Wpływ kultury
zachodniej (zwł. od wieku XIX) i współczesnych mód kulinarnych oraz procesy
globalizacji kultury kulinarnej, w zakresie ogólnoświatowego eksportu („inwazja
chińszyzny”) i importu (McDonalds' w Pekinie), regionalnego (sushi bary na
Tajwanie), i sprzężonych z nimi procesów lokalizacji, tak w zakresie menu jak i roli
społecznej pełnionej przez przemysł żywieniowy.

W1, W2, W3, U1

4.

Elementarne zasady organizacji chińskiego bankietu formalnego

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, inscenizacja, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną,
metody e-learningowe
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Dopuszczalne trzy nieobecności w semestrze z powodów dowolnych.
Dodatkowe nieobecności wymagają dodatkowego zaliczenia; więcej
zaliczenie pisemne, esej niż 5 nieobecności powoduje automatyczne i nieodwołalne
niezaliczenie (NZAL). Obowiązkowa obecność na egzaminie lub
oddanie pracy pisemnej w terminie ustalonym.

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; zaliczone kursy: Cywilizacja konfucjańska, historia Chin,
historia Japonii

Sylabusy
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Kultura wizualna Indii i Pakistanu
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Koreą

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNKS.13F0.5cc2edba0fce3.22

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 będzie przekazanie wiedzy dotyczącej tradycji wizualnych na subkontynencie indyjskim (Indie,
Pakistan). Tematyka kursu skoncentrowana będzie wokół pojęcia „kultury wizualnej” rozumianej jako sposób
postrzegania, widzenia i, poprzez to, rozumienia świata – zarówno poprzez twórcę owego dzieła, jak
i oglądającego/widza/uczestnika. Omówione zostaną najważniejsze tradycje i tendencje związane z szeroko
rozumianym „obrazami” – składającymi się na wiele rodzajów sztuk wizualnych, tradycyjnych i nowoczesnych,
popkulturowych. Przyjrzymy się więc obrazowaniu zarówno w malarstwie, teatrze, literaturze, jak i performansie,
graﬃti czy reklamie. Celem będzie wykształcenie umiejętności krytycznej analizy i interpretacji ważniejszych
zjawisk w sztukach wizualnych, poruszania się w obrębie najważniejszych pojęć i zjawisk dotyczących tych sztuk,
a także problematyzowania tematyki obrazu.

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

Ma ogólną wiedzę o kulturze wizualnej subkontynentu
indyjskiego

SNK_K1_W06

zaliczenie pisemne, esej

W2

Posiada wiedzę dotyczącą poszczególnych kierunków,
nurtów, tendencji w sztukach wizualnych Indii
i Pakistanu

SNK_K1_W06

zaliczenie pisemne, esej

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Zna najważniejszych twórców
i najważniejsze/przełomowe dzieła/zjawiska

SNK_K1_U03,
SNK_K1_U06

zaliczenie pisemne, esej

U2

Potraﬁ wskazać wartości obecne w omawianych
dziełach, umieścić je w szerszym kontekście, a także
powiązać ich problematykę z kwestiami społecznopolitycznymi, tendencjami światowymi

SNK_K1_U03,
SNK_K1_U06

zaliczenie pisemne, esej

SNK_K1_K01,
SNK_K1_K05

zaliczenie pisemne, esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Rozumie znaczenie wartości kultury wizualnej
w rejonie subkontynentu indyjskiego

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie eseju

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.

Omówione zostaną najważniejsze tendencje we współczesnej sztuce wizualnej,
umieszczone zarówno w szerszym kontekście (sztuki światowej, estetyki, tła
społeczno-politycznego), jak i w obrębie myśli o obrazie, sposobie patrzenia,
postrzegania.
Uwzględnione zostaną najważniejsze tendencje i nurty w sztuce współczesnej, od
malarstwa poprzez plakat ﬁlmowy i fotograﬁę aż po street art.

W1, W2, U1, U2, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza przypadków, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

- aktywne uczestnictwo w zajęciach (dopuszczalne 2 nieobecności) zaliczenie pisemne, esej uzyskanie minimum 60% z testu końcowego lub oceny pozytywnej z
pracy pisemnej

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność obowiązkowa

Sylabusy
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Kurs fakultatywny w języku angielskim
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Koreą

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNKS.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 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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W1

złożoność zjawisk i procesów społeczno-politycznych
dotyczących relacji między instytucjami życia
społeczno-politycznego w Korei, a także ich
oddziaływania na świat zewnętrzny

SNK_K1_W01,
SNK_K1_W02,
SNK_K1_W03,
SNK_K1_W04,
SNK_K1_W05,
SNK_K1_W06

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

SNK_K1_U01,
SNK_K1_U02,
SNK_K1_U03,
SNK_K1_U04,
SNK_K1_U06

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

SNK_K1_K03,
SNK_K1_K05

prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

rozumieć, analizować oraz interpretować konkretne
zjawiska i procesy społęczno-polityczne w Korei,
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 Korei

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 Korei. 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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Media a polityka w wybranych państwach azjatyckich
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Koreą

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNKS.13F0.603e4bc14918f.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 studentom działania mechanizmów cenzury, autocenzury i wykorzystywania ich jako narzędzi
kontroli społecznej.

C2

Wprowadzenie do sytuacji mediów azjatyckich oraz kryteriów i rankingów wolności mediów.

C3

Zapoznanie studentów z powiązaniem mediów z sytuacją polityczną w wybranych państwach regionu.

C4

Uświadomienie studentom zagrożeń dla dziennikarzy, związanych z sytuacją polityczną, religijną i społeczną
w wybranych państwach azjatyckich.

C5

Przekazanie wiedzy z zakresu ograniczeń dla systemów medialnych związanych z kulturą, religią i specyﬁcznymi
cechami konkretnych społeczeństw.

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 ma podstawową wiedzę o mediach
i cywilizacji medialnej w krajach Azji Wschodniej
i Południowo-Wschodniej.

SNK_K1_W03,
SNK_K1_W06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

W2

Student ma wiedzę o relacjach między strukturami
azjatyckich społeczeństw, między mediami
a instytucjami politycznymi, społecznymi
i kulturowymi w Azji Wschodniej i PołudniowoWschodniej.

SNK_K1_W02,
SNK_K1_W06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

U1

Student posiada umiejętność analizowania
i interpretowania konkretnych zjawisk społecznych
związanych z funkcjonowaniem mediów, właściwych
dla danego regionu Azji.

SNK_K1_U01,
SNK_K1_U02,
SNK_K1_U04

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

U2

Student interpretuje wytwory kultury w oparciu
o kluczowe systemy normatywne konkretnych kultur
azjatyckich.

SNK_K1_U01,
SNK_K1_U02,
SNK_K1_U03

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

SNK_K1_K01,
SNK_K1_K02,
SNK_K1_K03,
SNK_K1_K04

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student posiada podstawowy zakres kompetencji
komunikacyjnych w celu animowania procesów
rozumienia, dialogu, współpracy i wymiany
międzykulturowej między społeczeństwami Wschodu
i Zachodu.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

analiza i przygotowanie danych

20

analiza źródeł historycznych

10

rozwiązywanie zadań problemowych

10

przygotowanie do testu zaliczeniowego

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.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Mechanizmy cenzury, autocenzury i wykorzystywanie ich jako narzędzi kontroli
społecznej. Sposoby ograniczania wolności słowa, monopolizacja mediów,
propaganda.

W1, W2, U1, U2, K1

2.

Sytuacja ogólna mediów azjatyckich, kryteria wolności mediów i położenie państw
azjatyckich w rankingach wolności mediów.

W1, W2, U1, U2

3.

Media w Korei Północnej jako przykład mediów komunistycznych.

W1, W2, U1, U2

4.

Sytuacja mediów państwowych w Chinach a wyzwania modernizacji i otwarcia
kraju.

W1, W2, U1, U2

5.

Funkcjonowanie Internetu w Chinach.

W1, W2, U1, U2

6.

Kwestie wolności mediów w Hongkongu w odniesieniu do działań ChRL.

W1, W2, U1, U2

7.

Powiązanie ze sferami politycznymi i ograniczanie wolności mediów w Birmie,
Wietnamie, Kambodży i Tajlandii.

W1, W2, U1, U2

8.

Zagadnienia bezpieczeństwa dziennikarzy na przykładzie Filipin, Indii i Malezji.

W1, W2, U1, U2

9.

Wyzwania etniczne i religijne dla mediów na przykładzie Indonezji i Malezji.

W1, W2, U1, U2

10.

Sfery powiązania polityki i specyﬁki kulturowej z funkcjonowaniem mediów w
Japonii.

W1, W2, U1, U2

11.

Media w Korei Południowej - powiązania z polityką i formy autocenzury.

W1, W2, U1, U2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne, zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie w formie pisemnej

Wymagania wstępne i dodatkowe
Kurs obejmuje swoim zakresem tematykę związaną przede wszystkim z państwami Azji Wschodniej i PołudniowoWschodniej.
Obecność obowiązkowa.

Sylabusy
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Metody tłumaczenia japońskich komiksów manga
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Koreą

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNKS.13F0.1587041287.22

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 głównym kursu jest zapoznanie studenta z metodami przekładu japońskich komiksów (manga). Cele
drugorzędne to podniesienie kompetencji językowych oraz kulturoznawczych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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U1

: Student powinien posiadać wiedzę na temat takich
dziedzin jak: charakterystyczne cechy japońskiego
komiksu manga, różnice pomiędzy standardowym
językiem japońskim a tym stosowanym w mangach,
problemy typowe dla tłumaczenia mang, metodologia
tłumaczenia mang, w tym: korzystanie z dostępnych
źródeł językowych, korekta tłumaczeń mang.

SNK_K1_U06

zaliczenie

SNK_K1_K05

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student powinien potraﬁć zastosować nabyte podczas
zajęć umiejętności tłumaczenia komiksów manga,
przygotować się pod względem merytorycznym
i językowym do wykonania tłumaczenia konkretnej
mangi, samodzielnie wykonać tłumaczenie mangi,
wykonać korektę tłumaczenia oraz nałożyć poprawki
zaproponowane przez korektę.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie projektu

60

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.

Przedmiot ma na celu zaznajomienie studentów z metodologią tłumaczenia
japońskich komiksów manga. Manga jest jednym z najbardziej
rozpowszechnionych obecnie wytworów popkultury japońskiej, w związku z czym
również w Polsce rośnie zapotrzebowanie na osoby potraﬁące odpowiednio
przełożyć ten rodzaj publikacji. Mangi charakteryzują się specyﬁcznym językiem i
konstrukcją fabularną, co odróżnia je od standardowych tekstów, z jakimi tłumacz
języka japońskiego spotyka się na co dzień.
Podczas trwania zajęć studenci dowiedzą się, jak powinien przebiegać proces
tłumaczenia mangi oraz jak planować tłumaczenie pod względem stylistyki i
terminologii. W kolejnym etapie podczas zajęć wykonane zostanie przykładowe
tłumaczenie fragmentu mangi, następnie zaś studenci zostaną podzieleni na
grupy, by w nich opracować przekład zadanego fragmentu wybranego tytułu.
Następnie studenci zostaną zaznajomieni z przebiegiem procesu korekty
tłumaczenia, po czym w tych samych grupach wykonają zadanie polegające na
korekcie przekładu wykonanego przez inną grupę. W ostatnim etapie trwania
zajęć uczestnicy nauczą się, jak krytycznie oceniać korektę, jak nakładać
poprawki i jak przygotować ostateczną wersję przekładu.

U1, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
ćwiczenia przedmiotowe, dyskusja, wykład konwersatoryjny, wykład konwencjonalny, burza mózgów, metoda projektów,
analiza tekstów
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia kursu jest : Formy oceny pracy studenta: •
egzaminy semestralne - praktyczne • projekty i ćwiczenia praktyczne •
ocenianie ciągłe Czas oceny pracy studenta: • ocena aktywności podczas
zajęć • ocena ćwiczeń praktycznych wykonywanych podczas zajęć •
egzaminy semestralne – praktyczne; wykonanie ćwiczeń praktycznych w
oparciu o przerobiony materiał

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka japońskiego na poziomie odpowiadającym dwum latom nauki.
Obecność: obowiązkowa (dozwolone dwie nieobecności nieusprawiedliwione).

Sylabusy
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Miecz i łuk. Rozważania o rycerzach oraz rycerskości Europy Zachodniej
i Japonii.
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Koreą

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNKS.13F0.5cd42d1ed0f53.22

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 poszerzenie wiadomości studentów z zakresu szeroko rozumianej sztuki wojennej oraz wartości
wyznawanych przez ludzi wojny dwóch znanych kręgów kulturowych - Europy Zachodniej i Japonii

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 uzyskuje podstawową wiedzę o historii
rycerzy europejskich i japońskich samurajów oraz
potraﬁ wymienić najważniejsze dla danych kultur
rodzaje uzbrojenia, organizację wojskową i stosowaną
taktykę. Ma świadomość złożonego
i wieloaspektowego charakteru kultury militarnej
w danych kulturach, potraﬁ analizować wpływ
czynników, które miały charakter formatywny dla
ukształtowania się konkretnych tradycji wojskowych
w poszczególnych rejonach świata. Posiada
podstawową wiedzę o zasadach etycznych, które
promowano wśród ludzi wojny w Europie Zachodniej
i Japonii. Ma wiedzę o procesach zmiany tych
systemów wartości oraz przemianach związanych
z miejscem ludzi wojny w strukturze społecznej
zbiorowości, do których należeli.

SNK_K1_W06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

SNK_K1_U02,
SNK_K1_U04

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

SNK_K1_K01,
SNK_K1_K02

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ analizować zjawiska kulturowe
i społeczne specyﬁczne dla wojowników
z poszczególnych kultur. Ma kompetencje
umożliwiające rozpoznanie wpływów sztuk walki
i tradycji wojskowych omówionych krajów
na współczesną kulturę i kulturę popularną. Jest
w stanie wizualnie rozróżniać rycerzy i samurajów.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów wykorzystać wiedzę teoretyczną
do samodzielnej analizy wybranych zjawisk
kulturowych związanych ze sztuką wojenną Japonii
i Europy. Potraﬁ wymienić najważniejsze cechy
różnicujące wojowników Azji od ludzi wojny z krajów
Europy.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do egzaminu

45

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

44

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 przedstawiona zostanie historia europejskiego rycerstwa oraz
japońskich samurajów z uwzględnieniem tradycji wojennych poprzedzających je
kultur. Zaprezentowane zostanie uzbrojenie, wygląd, styl życia oraz sposoby walki
rycerzy i samurajów. Ponadto omówione zostaną kwestie ethosu oraz podejście do
zjawiska wojny w tych dwu kulturach. Celem zajęć jest poszerzenie wiadomości
studentów z zakresu szeroko rozumianej sztuki wojennej oraz wartości
wyznawanych przez ludzi wojny.
Zagadnienia:
1. Sztuka wojenna w Europie – starożytność i wczesne średniowiecze
2. Narodziny rycerstwa
3. Uzbrojenie rycerstwa
4. Metody walki w średniowiecznej Europie

1.

W1, U1, K1
5. Sztuka oblężnicza i zamki Europy
6. Rycerskość
7. Sztuka wojenna w Azji – starożytne Chiny
8. Narodziny samurajów
9. Uzbrojenie samurajów
10. Metody walki w średniowiecznej Japonii
11. Bushidō
12. Kobiety-wojowniczki
13. Wojownicy we współczesnej kulturze popularnej

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwencjonalny, Prezentacja artefaktów
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne, zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Egzamin pisemny

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak. Obecność na zajęciach nie jest wymagana, choć jest zalecana.

Sylabusy
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Migracje - problematyka Azji Południowej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Koreą

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNKS.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.

SNK_K1_W06

zaliczenie na ocenę

SNK_K1_U05,
SNK_K1_U06

zaliczenie na ocenę

SNK_K1_K04,
SNK_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

236 / 512

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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Mniejszości narodowe i grupy etniczne Chin
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Koreą

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNKS.13F0.603e4dba1bf44.22

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

Zaznajomienie studentów z historią pochodzenia mniejszości we współczesnych Chinach i ich miejsca w koncepcji
świata w Chinach tradycyjnych

C2

Objaśnienie problemów jakie wiążą się z oﬁcjalną klasyﬁkacją mniejszości chińskich i tzw. zjawiskiem
"minzuizacji"

C3

Zaznajomienie studentów z obecną sytuacją językową, polityczną, religijna, edukacyjną itp. mniejszości w ChRL

C4

Ukazanie na przykładach zróżnicowania etnicznego w Chinach i specyﬁki tego zróżnicowania w różnych
pogranicznych obszarach tego kraju

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 rozumie pochodzenie dzisiejszych 55
mniejszości chińskich, pojmuje złożoność sytuacji
językowej i religijnej w Chinach, zdaje sobie sprawę
z charakteru relacji między państwem chińskim
a mniejszościami, wie jakie czynniki (w szczególności
historyczne i międzynarodowe) wpływają
na kształtowanie się polityki chińskiej wobec
mniejszości

SNK_K1_W01,
SNK_K1_W06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

SNK_K1_U01,
SNK_K1_U05,
SNK_K1_U06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

SNK_K1_K01,
SNK_K1_K04,
SNK_K1_K05

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ rozróżnić między grupą etniczną
a "shaoshu minzu", analizować teksty opisujące
mniejszości ze szczególnym uwzględnieniem
oﬁcjalnego dyskursu ChRL; poddawać je
merytorycznej krytyce; potraﬁ wskazać i objaśnić
źródła konﬂiktów etnicznych w Chinach

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów do nawiązania dialogu
międzykulturowego z przedstawicielami mniejszości
chińskich, oraz organizacji zajmujących się ochroną
mniejszości na forum międzynarodowym, potraﬁ
dostrzec możliwe problemy i starać się je rozwiązać,
w szczególności przez doskonalenie własnych
umiejętności analizy sytuacji i wytworów kulturowych

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do ćwiczeń

20

przygotowanie do egzaminu

20

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1. Co to jest "mniejszość narodowa" kontekście chińskim? Deﬁnicje pojęć:
mniejszość, grupa etniczna, minzu, shaoshu minzu, zhonghua, zhonguoren itp.
2. Pochodzenie mniejszości w Chinach. Historia kontaktów z obcymi. Określenie
większości/mniejszości w Chinach.
3. Projekty cywilizacyjne w Chinach: asymilacja i akulturacja. Pojęcie "projektu
cywilizacyjnego" i związnego z nim układu "centrum-peryferie"; konfucjański i
komunistyczny projekt cywilizacyjny.
4. Polityka Chin imperialnych wobec mniejszości. Przejście od imperium do
państwa narodowego i tego konsekwencje.
5. Projekt identyﬁkacji mniejszości. Skąd wzięła się "magiczna liczba" 55
mniejszości" Stna chińskich badań nad mniejszościami.
6. Sytuacja językowa w Chinach. Polityka językowa. Grupy językowe w Chinach;
język oﬁacjalny a języki mniejszości. Szkolnictwo mniejszości.

1.

W1, U1, K1

7. Religie mniejszości. Hui jako mniejszość religijna. Mniejszościowa polityka
religijna jako warinat ogólnochińskiej polityki religijnej.
8. Reprezentacja i samoreprezentacja mniejszości. Badania nad mniejszościami;
tożsamość mniejszości – przejście od tożsamości etnicznej do tożsamości opartej
na minzu.
9. Prawa polityczne mniejszości. Współczesna politycka Republiki Chińskiej i
Chińskiej Republiki Ludowej wobec mniejszości.
10. Problemy mniejszości Zagrożenia dla bytu biologicznego i kulturowego
mniejszości narodowych. Konskekwencje rozwoju ekonomicznego i nowej
państwowości.
11. Omówienie grup mniejszościowych regionami: północny-wschód, Xinjiang,
Tybet, południowy-zachód

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, metody elearningowe
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

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. Napisanie
pisemnego zaliczenia na ocenę w postaci odpowiedzi na
pytania otwarte lub zamknięte.

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 i geograﬁ Chin i krajów sąsiadujących
w stopniu podstawowym

Sylabusy
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Morski jedwabny szlak w perspektywie historycznej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Koreą

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNKS.13F0.60472b13d6bf5.22

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 podstawowymi wiadomościami na temat sztuki żeglarskiej i historii
żeglugi oraz związek tejże z rozwojem gospodarczym, prestiżem i władzą

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 wyniku przeprowadzonych zajęć student uzyskuje
podstawową wiedzę o akwenach oceanicznych
i niebezpieczeństwach żeglugi pełnomorskiej oraz
potraﬁ prześledzić najważniejsze zmiany
konstrukcyjne w jednostkach pływających i metodach
nawigacji stosowanych przez żeglarzy Europy i Azji

SNK_K1_W06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

SNK_K1_U02,
SNK_K1_U04,
SNK_K1_U06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Ma umiejętność analizowania zjawisk kulturowych
i społecznych specyﬁcznych dla kultur morskich
SNK_K1_K01,
poszczególnych krajów, ma kompetencje
SNK_K1_K02,
umożliwiające rozpoznanie wpływów europejskich
SNK_K1_K05
na żeglugę innych kręgów kulturowych i jest w stanie
wizualnie rozróżniać najważniejsze jednostki plywające
Europy i Azji.

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ analizować czynniki, które miały
charakter formatywny dla konkretnych tradycji
morskich w poszczególnych rejonach świata

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

uczestnictwo w egzaminie

1

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

30

poznanie terminologii obcojęzycznej

5

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

24

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 przedstawiony zostanie zarys rozwoju żeglugi pełnomorskiej od
czasów antycznych do współczesności, gdy wraz z rozwojem możliwości
żeglugowych jednostek pływających i poszerzaniem wiedzy żeglarskiej rosły
dystanse pokonywane przez ludzi morza, a obok handlu kwitło piractwo. Celem
zajęć jest poszerzenie wiedzy studentów z zakresu szeroko rozumianej sztuki
żeglarskiej i zwrócenie uwagi na związek podróży morskich z rozwojem
gospodarczym, prestiżem i władzą. Szczególna uwaga poświęcona zostanie
krajom Europy i Azji.
Zagadnienia:

1.

1.

Niebezpieczeństwa żeglugi pełnomorskiej

2.

Rozwój jednostek pływających

3.

Żeglarze czasów antycznych

4.

Chińskie wynalazki

5.

Europejczycy odkrywają świat

6.

Żądza towarów rzadkich

7.

Korsarze i piraci

8.

Żeglarze Pacyﬁku

9.

Złota era żaglowców

10.

Potęga ognia i stali

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne, zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Egzamin pisemny

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak. Obecność na zajęciach nie jest wymagana, choć jest zalecana.

Sylabusy
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Motywy indyjskie w kulturze koreańskiej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Koreą

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNKS.13F0.5ce405779dde3.22

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 obecnością motywów i wątków indyjskich w kulturze koreańskiej (na
wybranych przykładach), a także przekazanie słuchaczom wiedzy z zakresu indyjsko-koreańskich kontaktów
kulturowych i uświadomienie słuchaczom tak różnic, jak i podobieństw pomiędzy dwiema azjatyckimi
cywilizacjami.

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 świadomość kompleksowej natury
dziedzictwa kulturowego Azji Południowej,
we wszystkich jego wytworach.

SNK_K1_W05

esej, prezentacja

W2

student zna epoki rozwoju historycznego, istotne
zdarzenia i zabytki oraz charakterystykę ﬁzycznogeograﬁczną regionów.

SNK_K1_W04,
SNK_K1_W05

esej, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

rozpoznać wytwory kultury azjatyckiej i interpretuje je
szczególnie w oparciu o kluczowe systemy
normatywne konkretnych kultur.

SNK_K1_U02,
SNK_K1_U04,
SNK_K1_U05

esej, prezentacja

U2

komunikatywnie przekazać swoją wiedzę słuchaczom,
wykazuje samodzielność myślenia, potraﬁ zachęcić
do pogłębiania wiedzy dotyczącej prezentowanego
zagadnienia.

SNK_K1_U02,
SNK_K1_U04,
SNK_K1_U05

esej, prezentacja

SNK_K1_K04

esej, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

student jest przygotowany do samodzielnego
wyszukiwania, krytycznej oceny, analizowania
i wykorzystania informacji płynącej z różnych źródeł,
a także ich prezentowania na szerszym forum.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

20

przygotowanie projektu

60

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.

Zakres tematyczny kursu:
- uwarunkowania i cechy specyﬁczne kultury indyjskiej
- uwarunkowania i cechy specyﬁczne kultury koreańskiej
- indyjsko-koreańskie kontakty kulturowe
- znaki i symbole o rodowodzie indyjskim obecne w kulturze koreańskiej
- wpływy indyjskie w architekturze, rzeźbie i malarstwie koreańskim
- świadomość obecności motywów indyjskich w społeczeństwie koreańskim
- motywy indyjskie w koreańskiej sztuce współczesnej i kulturze popularnej

W1, W2, U1, U2, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
esej, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Uczestnictwo w wykładach, aktywny udział w dyskusjach, przygotowanie
prezentacji lub/i pracy pisemnej. Ocena końcowa wyliczana na podstawie
średniej.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawowa znajomość cywilizacji indyjskiej; konieczność aktywnego udziału w zajęciach

Sylabusy
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Nacjonalizmy a integracja w regionie ASEAN
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Koreą

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNKS.13F0.6040f2347e1ba.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 procesami integracyjnymi w państwach Azji Południowo-Wschodniej z uwzględnieniem
specyﬁki tych państw.

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 procesy integracyjne
zachodzące w państwach Azji Południowo-Wschodniej

SNK_K1_W06

esej, prezentacja
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W2

Student zna i rozumie strukturę organizacji ASEAN.

SNK_K1_W06

esej, prezentacja

W3

Student zna i rozumiemy wymiar historyczny,
gospodarczy i polityczny procesów integracyjnych
w państwach Azji Południowo-Wschodniej.

SNK_K1_W06

esej, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ zidentyﬁkować działania integracyjne
w polityce państw Azji Południowo-Wschodniej.

SNK_K1_U02,
SNK_K1_U06

esej, prezentacja

U2

Student potraﬁ ocenić procesy integracyjne
zachodzące w wymiarze gospodarczym i politycznym
w państwach Azji Południowo-Wschodniej.

SNK_K1_U02,
SNK_K1_U06

esej, prezentacja

SNK_K1_K01

esej, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do analizy relacji zachodzących
pomiędzy państwami Azji Południowo-Wschodniej
w zakresie zachodzących procesów integracyjnych.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

analiza problemu

30

przygotowanie eseju

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. Nacjonalizmy a integracja w regionie ASEAN:
Blok: wymiar historyczno-ustrojowy
Musi za każdym razem dawać wiele do myślenia obserwacja, że określone
zjawiska bądź procesy społeczne, polityczne i gospodarcze mają miejsce
niezależnie od szerokości geograﬁcznej i/lub historycznie ukształtowanej
przynależności kulturowej. Takim przypadkiem jest tu bezsprzecznie
występowanie w różnych częściach świata zarówno nacjonalizmu jak i
integrowania się państw. Konieczne jest jednak zarazem i takie jeszcze inne
wskazanie, że aczkolwiek oba wymienione fenomeny polityczne nie przedstawiają
sobą typowej antynomii epistemicznej, to jednak pozostając w ścisłym związku
przyczynowo-skutkowym przedstawiają dwa przeciwstawne ustrojowo modele
realizowania przez państwa ich wytyczonych celów.

1.

W1, W2, W3, U1, U2, K1

2. Nacjonalizmy a integracja w regionie ASEAN:
Blok: wymiar gospodarczy
Uchodzi za fakt bezsporny w literaturze przedmiotu, że u podłoża zrzeszania się
państw w epoce nowożytnej leży postępujący proces globalizacji. Jej wymiar
ekonomiczny udowadnia bowiem, że forsowanie polityki autarkii gospodarczej w
danym państwie przynosi obecnie tylko ten jeden skutek, iż prowadzi do
poważnego osłabienia państwa, a w dalszej konsekwencji do zubożenia
społeczeństwa. Tymczasem integracja gospodarcza w odniesieniu do
integrujących się państw potwierdza z kolei słuszność prawa ﬁzyki, które tutaj
traktujemy jako pars pro toto wyjaśnienia analizowanego procesu, tego
mianowicie, że w naczyniach połączonych ciecz utrzymuje się na tym samym
poziomie.

2.

W1, W2, W3, U1, U2, K1

Nacjonalizmy a integracja w regionie ASEAN:
Blok: wymiar społeczno-polityczny
Drugą stronę medalu ekonomicznych wysiłków integracyjnych stanowi ich odbiór
w świadomości społecznej i przestrzeni publicznej. Już to jako proste
odwzorowanie wzrostu gospodarczego, a więc odnotowanie spadku bezrobocia
bądź występowania niskiej inﬂacji w indeksach oceny zadowolenia społecznego;
już to jednak jako zmiany o charakterze socjologicznym, a więc dotyczące postaw
i zachowania się społeczeństwa w zakresie tytułowych przeobrażeń, a które mogą
się odznaczać albo wzrostem postaw nacjonalistycznych, albo przybraniem na sile
otwartości społeczeństwa. Aczkolwiek nie są to w tym przypadku jedyne reakcje
społeczne, pozostają one jednak wysoce charakterystyczne dla związanych z nimi
przekształceń politycznych. Trudno bowiem o lepszy, bardziej wyraźny probierz
wpływu tych zmian na życie społeczne, aniżeli według wskaźników przykładowo
wolności słowa, niezależności mediów, wolności religii, zgromadzeń i manifestacji,
czy też trwałości funkcjonowania systemu wielopartyjnego.

3.

W1, W2, W3, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, rozwiązywanie zadań
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
esej, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem uzyskania zaliczenia na ocenę jest przedstawienie w formie
(a) prezentacji lub (b) eseju zagadnienia, które pozostaje w
merytorycznym związku z problematyką tego kursu.
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Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy

250 / 512

Oblicza konﬂiktów zbrojnych na Dalekim Wschodzie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Koreą

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNKS.13F0.5cd42cd2cb7dc.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 Dalekim
Wschodzie oraz podstawami teorii sztuki wojennej, ukazanie studentom złożoności uwarunkowań konﬂiktów
zbrojnych, kształtowanie u studentów krytycznego podejścia do bieżących przekazów medialnych i analiz,
wyrobienie umiejętności formułowania przez studenta własnych opinii na temat różnych aspektów źródeł,
przebiegu i skutków konﬂiktów zbrojnych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

student ma podstawową wiedzę o charakterze,
miejscu i znaczeniu historii, studiów, teorii sztuki
wojennej, strategicznych i studiów międzynarodowych,
ich specyﬁce przedmiotowej i metodologicznej
w systemie nauk.

SNK_K1_W01,
SNK_K1_W02,
SNK_K1_W03,
SNK_K1_W06

zaliczenie ustne

W2

student zna podstawową terminologię z zakresu teorii
sztuki wojennej i studiów strategicznych potraﬁ
określić jej miejsce w obrębie nauk społecznych.

SNK_K1_W01,
SNK_K1_W02,
SNK_K1_W03,
SNK_K1_W06

zaliczenie ustne

W3

student posiada wiedzę o historii oraz współczesnych
wojnach i konﬂiktach na Dalekim Wschodzie, ich
przyczynach i konsekwencjach w skali regionu oraz
globalnej

SNK_K1_W01,
SNK_K1_W02,
SNK_K1_W03,
SNK_K1_W06

zaliczenie ustne

U1

student posiada podstawowe umiejętności
wyszukiwania, analizowania i wykorzystywania
dostępnych w sferze publicznej informacji
o problemach bezpieczeństwa oraz uwarunkowaniach
konﬂiktów na Dalekim Wschodzie.

SNK_K1_U01,
SNK_K1_U02,
SNK_K1_U03,
SNK_K1_U04

zaliczenie ustne

U2

student rozumie przyczyny, konsekwencje oraz
mechanizmy konﬂiktów zbrojnych na Dalekim
Wschodzie, posiada umiejętność analizowania ich
i prezentowania.

SNK_K1_U01,
SNK_K1_U02,
SNK_K1_U03,
SNK_K1_U04

zaliczenie ustne

U3

diagnozować i wiązać procesy polityczne oraz
gospodarcze z konﬂiktami i zagadnieniami
bezpieczeństwa na Dalekim Wschodzie.

SNK_K1_U01,
SNK_K1_U02,
SNK_K1_U03,
SNK_K1_U04

zaliczenie ustne

SNK_K1_K01,
SNK_K1_K02

zaliczenie ustne

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

student ma świadomość odpowiedzialności i znaczenia
wartości kulturowych i godności człowieka na różnych
poziomach rzeczywistości społecznej. Potraﬁ
promować postawę opartą na tej świadomości
w działaniach podejmowanych przez organizacje
krajowe i międzynarodowe, ze szczególnym
uwzględnieniem wartości kulturowych państw
Dalekiego Wschodu.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

przygotowanie do egzaminu

30

Łączny nakład pracy studenta

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.

Poruszana tematyka obejmuje zagadnienia odnoszące się do międzynarodowych
stosunków politycznych, polityki bezpieczeństwa, historii wojen i sztuki wojennej
krajów regionu Dalekiego Wschodu. Rola państw Dalekiego Wschodu jako pola
rywalizacji wielkich mocarstw w przeszłości, a współcześnie regionu
odgrywającego coraz większą rolę w globalnym balansie sił powoduje, że studia z
dziedziny polityki bezpieczeństwa i zagadnień militarnych tego obszaru są
niezbędnym uzupełnieniem studiów kulturoznawczych, regionalnych,
politologicznych i ekonomicznych. Poszczególne wykłady koncentrują się wokół
następujących zagadnień:
• Sztuka wojenna i rewolucja w sprawach wojskowych.
• Działania nieregularne i wojna czwartej generacji.
• Sun Tzu i sztuka wojenna starożytnego Dalekiego Wschodu.
• Podboje Mongołów.
• Chiny – pole gry wielkich mocarstw.
• Ekspansja Japonii i wojna rosyjsko japońska.
• Druga wojna światowa na Pacyﬁku.
• Konﬂikt koreański (+ tarcza antyrakietowa).
• Wojna w Wietnamie.
• Studium przypadków wybranych operacji specjalnych.
• Konﬂikty zbrojne Chin, Indii i Pakistanu.
• Afganistan – źródła, historia, współczesność i perspektywy konﬂiktu zbrojnego.
• Współczesne potęgi militarne Dalekiego Wschodu.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
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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Obraz społeczeństwa japońskiego w animie "Neon Genesis Evangelion"
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Koreą

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNKS.13F0.6038b0bb81b16.22

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

Przeanalizowanie obrazu społeczeństwa japońskiego w anime "Neon Genesis Evangelion" (seria TV, ﬁlmy
kinowe). Seria ta wywarła ogromny wpływ na japońską popkulturę, ale i społeczeństwo, do dziś ciesząc się
statusem tworu kultowego. Twórcy w sposób kompleksowy i trafny ukazali problemy trawiące japońskie
społeczeństwo, tak w latach dziewięćdziesiątych (seria TV), jak i późniejszych (nowe ﬁlmy kinowe).
Przeanalizowanie tekstów popkultury należących do tej franczyzy pozwoli na zarysowanie obrazu społeczeństwa
japońskiego, widzianego oczyma twórców (w tym reżysera Hideakiego Anno, dla którego twórczość związana
z NGE była w pewnym sensie częścią walki ze stanami depresyjnymi).

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 problemy dotyczące
współczesnego społeczeństwa japońskiego i to, w jaki
sposób są przedstawiane w tekstach popkultury.

SNK_K1_W05

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę,
projekt

SNK_K1_K01

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę,
projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do analizowania obrazów
społeczeństwa japońskiego na podstawie ich
przedstawień w tekstach popkultury.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

analiza problemu

30

przygotowanie do zajęć

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
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Tematyka poruszana podczas zajęć obejmuje taka zagadnienia jak:
- Analiza poszczególnych odcinków serii TV anime "Neon Genesis Evangelion"
- Analiza ﬁlmów kinowych NGE ("End of Evangelion", "Death and Rebirth")
- Analiza nowych ﬁlmów kinowych NGE (z serii "Rebuild")
1.

- Analiza obrazów społeczeństwa japońskiego przedstawionych w poszczególnych
odsłonach serii

W1, K1

- Analiza problemów społecznych społeczeństwa japońskiego przedstawionych w
poszczególnych odsłonach serii
- Analiza strony językowej - dialogi i monologi jako sposób wyrażania siebie w
społeczeństwie
- Analiza psychologiczna i emotywna zachowań bohaterów w kontekście
społecznym

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, dyskusja
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie ustne, zaliczenie na
ocenę, projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność, aktywność podczas zajęć, wykonywanie
zadań domowych. Wykonanie projektu zaliczeniowego
(analiza wybranego problemu przedstawionego w NGE).

Wymagania wstępne i dodatkowe
znajomość języka japońskiego na poziomie średniozaawansowanym

Sylabusy
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Od energetyki i demograﬁi po wyzwania militarne państw azjatyckich
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Koreą

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNKS.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.

SNK_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.

SNK_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.

SNK_K1_U06

esej

U2

Student potraﬁ analizować i diagnozować stany
państw oraz możliwości ich rozwoju gospodarczego
i budować ich prognozy rozwojowe.

SNK_K1_U06

esej

SNK_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:
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 nad Koreą

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNKS.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.

SNK_K1_W06

zaliczenie pisemne,
prezentacja

SNK_K1_U04

zaliczenie pisemne,
prezentacja

SNK_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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Political Analysis and Forecasting in Asian Context
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Koreą

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNKS.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

SNK_K1_W01,
SNK_K1_W06

projekt

W2

Rozumienie osądu i decydowania politycznego

SNK_K1_W02,
SNK_K1_W06

projekt

SNK_K1_U06

wyniki badań

SNK_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

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Warunkiem zaliczenia jest: zrealizowanie projektu
projekt, wyniki badań, prezentacja prognostycznego, przeprowadzenie analizy decyzji
politycznych i zaprezentowanie wyników
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Polityka energetyczna i ekologiczna Chin
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Koreą

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNKS.13F0.5cd42cfab8133.22

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 przedstawienie głównych kierunków polityki energetycznej Chin.

C2

Analiza polityki klimatyczno-środowiskowej Chin w zakresie planowania, implementacji i oceny działań.

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 i zna podstawową
terminologię z zakresu polityki i gospodarki, oraz
potraﬁ określić jej miejsce w obrębie nauk
społecznych.

SNK_K1_W01,
SNK_K1_W02

zaliczenie pisemne,
prezentacja

W2

Potraﬁ deﬁniować główne pojęcia dotyczące polityki
energetycznej i ekologicznej Chin w wymiarach.

SNK_K1_W01,
SNK_K1_W03,
SNK_K1_W04

zaliczenie pisemne,
prezentacja

W3

Ma pogłębioną wiedzą dotyczącą metod i technik
badawczych oraz narzędzi stosowanych w obszarze
bezpieczeństwa, głównie bezpieczeństwa
energetycznego i ekologicznego.

SNK_K1_W02,
SNK_K1_W03,
SNK_K1_W04

zaliczenie pisemne,
prezentacja

SNK_K1_U01

zaliczenie pisemne,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Posiada umiejętność analizowania i prognozowania
założeń związanych z prowadzeniem polityki
energetycznej i ekologicznej przez Chiny.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Potraﬁ myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
spełniając rolę moderatora lub konsultanta w dyskusji
dotyczącej polityki energetycznej i ekologicznej.

SNK_K1_K01

zaliczenie pisemne,
prezentacja

K2

Potraﬁ przygotować projekt związany z problematyką
polityki energetycznej i ekologicznej.

SNK_K1_K04

zaliczenie pisemne,
prezentacja

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

30

przygotowanie do egzaminu

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.

Polityka a bezpieczeństwo państwa – istota i typologie, środki, metody polityki
bezpieczeństwa państwa

W1, W2, W3, U1, K1, K2

Sylabusy
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2.

Polityka energetyczna a bezpieczeństwo energetyczne – deﬁnicje, zagrożenia i
wyzwania
Polityka ekologiczna a bezpieczeństwo ekologiczne– deﬁnicje, systemy
zarządzania środowiskowego, zmiany klimatyczne a bezpieczeństwo narodowe

W1, W2, W3, U1, K1, K2

3.

Zasada zrównoważonego rozwoju w świetle polityki energetycznej i ekologicznej
państwa

W1, W2, W3, U1, K1, K2

4.

Polityka energetyczna Chin
Ramy instytucjonalno-prawne
Podmioty polityki energetycznej

W1, W2, W3, U1, K1, K2

5.

Zewnętrzny wymiar polityki energetycznej Chin, cele i środki dyplomacji
energetycznej
Bezpieczeństwo dostaw energii

W1, W2, W3, U1, K1, K2

6.

Baza surowców energetycznych
Struktura energetyczna w Chinach
Efektywność energetyczna
Projekty badawcze, rozwojowe i pokazowe

W1, W2, W3, U1, K1, K2

7.

Sektor węglowy

W1, W2, W3, U1, K1, K2

8.

Sektor naftowy
Sektor gazowy
Sektor jądrowy

W1, W2, W3, U1, K1, K2

9.

Odnawialne źródła energii

W1, W2, W3, U1, K1, K2

10.

Zależność importowa i ochrona tras przesyłu energii
Międzynarodowa współpraca w sferze energii

W1, W2, W3, U1, K1, K2

11.

Ochrona środowiska
Podstawy prawne
Zasoby przyrody a rozwój gospodarczy
Zrównoważone zarządzanie gospodarką leśną

W1, W2, W3, U1, K1, K2

Zanieczyszczenia powietrza, gleb, wód
12.

W1, W2, W3, U1, K1, K2
Społeczne i ekonomiczne koszty zanieczyszczeń środowiskowych

13.

14.

Działania na rzecz ochrony środowiska
Edukacja ekologiczna
Gospodarka odpadami
Ramy polityki energetyczno-klimatycznej w średniej i
długookresowejperspektywie

W1, W2, W3, U1, K1, K2

W1, W2, W3, U1, K1, K2

Zobowiązanie Chin do osiągnięcia neutralności węglowej w 2060 r.
Współpraca międzynarodowa Chin w zakresie środowiska
15.

Chiny wobec międzynarodowego reżimu zmian klimatu

W1, W2, W3, U1, K1, K2

Zielony Jedwabny Szlak

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, analiza przypadków

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z
zaliczenie pisemne, prezentacja egzaminu końcowego oraz przygotowanie prezentacji w
trakcie zajęć.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak wymagań wstępnych.

Sylabusy
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Polityka i politycy w Japonii
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Koreą

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNKS.13F0.5cd42d1dc8818.22

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

Uzyskanie wiedzy na temat systemu politycznego Japonii

C2

Nabycie umiejętności w zakresie identyﬁkowania poszczególnych stopni kampanii wybroczej

C3

Uzyskanie wiedzy na temat wpływu prywatnych relacji na kariery poszczególnych polityków

C4

Uzyskanie podstawowej wiedzy na temat polityki bezpieczeństwa, polityki gospodarczej i polityki pamięci

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 systemu
politycznego Japonii

SNK_K1_W01,
SNK_K1_W05

esej, prezentacja

W2

Student ma podstawową wiedzę na temat klanów
politycznych Japonii

SNK_K1_W06

esej, prezentacja

W3

Student posiada wiedzę na temat systemu
bezpieczeństwa Japonii

SNK_K1_W02,
SNK_K1_W03

esej

W4

Student rozumie rolę rodzimych korporacji w systemie
politycznym Japonii

SNK_K1_W06

esej

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ analizować wybrane fragmenty ustaw
dla celów analizy polityki wewnętrznej Japonii

SNK_K1_U03,
SNK_K1_U05,
SNK_K1_U06

esej

U2

Student potraﬁ interpretować zjawiska polityczne
w Japonii

SNK_K1_U03,
SNK_K1_U06

esej, prezentacja

U3

Student potraﬁ wykazać zależności między polityką
zagraniczną a polityką wewnętrzną państwa

SNK_K1_U03,
SNK_K1_U05,
SNK_K1_U06

esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do interpretacji zachowań
politycznych z uwzględnieniem specyﬁki japońskiej
polityki

SNK_K1_K01,
SNK_K1_K04,
SNK_K1_K05

esej, prezentacja

K2

Student rozumie potrzebę posiadania podstawowej
wiedzy w zakresie japońskiej polityki dla celów
pogłębiania wiedzy w dziedzinie nauk społecznych

SNK_K1_K01,
SNK_K1_K05

esej, prezentacja

K3

Student jest gotów do konsultacji w dziedzinie
bezpieczeństwa i współpracy gospodarczej pomiędzy
Japonią a pozostałymi krajami regionu

SNK_K1_K04,
SNK_K1_K05

esej, prezentacja

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

15

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie pracy semestralnej

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.

System polityczny Japonii - wprowadzenie

W1, K2

2.

Konstytucja Japonii jako wyznacznik parlamentarnego systemu rządów

W1, U1, K1

3.

Kampania wyborcza i system wyborczy

W1, W4, U2, K2

4.

Elity polityczne i system protekcji

W2, W4, U2, K1

5.

Japońscy premierzy i ich rola w systemie politycznym państwa

W1, W2, U1, K2

6.

Polityka gospodarcza po II wojnie światowej

W1, W4, U2, K1, K3

7.

Polityka bezpieczeństwa w XXI wieku

W1, W3, U1, U3, K2, K3

8.

Polityka pamięci po 1945 roku

W1, U2, U3, K2, K3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, burza mózgów, metoda
projektów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
esej, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Dozwolone nieobecności: 2, złożenie eseju na ostatnich zajęciach,
prezentacja multimedialna na zadany przez nauczyciela temat

272 / 512

Polityka i społeczeństwo Tajlandii, Laosu, Kambodży
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Koreą

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNKS.13F0.603e3ca313487.22

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

Wykształcenie u studentów wyspecjalizowanej wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie zintegrowanej
problematyki współczesnego zglobalizowanego świata. Kurs umożliwiają zdobycie poszerzonej wiedzy odnoszącej
się do zagadnień kulturowych, politycznych i gospodarczych państw TKLiB

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 różnego rodzaju strukturach
i instytucjach społecznych w Azji

SNK_K1_W06

zaliczenie na ocenę
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Umiejętności – Student potraﬁ:
Posiada umiejętność rozpoznania i wykorzystania
wiedzy teoretycznej do samodzielnej i krytycznej
analizy rzeczywistości

U1

SNK_K1_U05

zaliczenie na ocenę

SNK_K1_K01

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
Potraﬁ prognozować procesy społeczne
z uwzględnieniem zjawisk politycznych,
ekonomicznych i demograﬁcznych wpływających
na doświadczenia człowieka w dobie globalizacji

K1

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

analiza źródeł historycznych

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.

Wykształcenie u studentów wyspecjalizowanej wiedzy, umiejętności i kompetencji
w zakresie zintegrowanej problematyki współczesnego zglobalizowanego świata.
Kurs umożliwiają zdobycie poszerzonej wiedzy odnoszącej się do zagadnień
kulturowych, politycznych i gospodarczych Birmy, Tajlandii, Kambodży i Laosu

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Obowiązkowa obecność na egzaminie w terminie ustalonym; wyjątki
uwzględniane według przepisów ogólnych Regulaminu Studiów UJ.
zaliczenie na ocenę
Egzamin pisemny, zawierający pytania zamknięte i otwarte; do zaliczenia
konieczne ponad 50% możliwych do uzyskania punktów

Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawowa znajomość historii

Sylabusy
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Polityka regionalna Chin
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Koreą

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNKS.13F0.603e4742cedee.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 modelu polityki rozwoju regionalnego Chińskiej Republiki Ludowej.

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 wyzwania i rozwiązania
systemowe w zakresie polityki rozwoju regionalnego
Chin

SNK_K1_W03

zaliczenie pisemne
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Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ identyﬁkować problemy i rozwiązania
systemowe polityki regionalnej Chin

SNK_K1_U02

zaliczenie pisemne

SNK_K1_K01

zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do rozwijania swoich kompetencji
w odniesieniu do znajomości problemów, celów,
instrumentów, efektów polityki regionalnej Chin

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

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
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Treści programowe obejmują zagadnienie związane z kluczowymi problemami
rozwojowymi Chin w perspektywie regionalnej. Tematyka skupia się na
przyczynach regionalnego zróżnicowania rozwojowego (dysproporcji
rozwojowych), podstawowych wyzwaniach polityki regionalnej, teoriacg rozwoju
regionalnego, czynnikach rozwoju regionalnego. W ramach przedmiotu omawia
się wybrane rozwiązania systemowe w zakresie polityki rozwoju regionalnego oraz
wpływ systemu politycznego, modelu rozwoju społeczno-gospodarczego Chin na
kształt celów, instrumentów, efektów polityki regionalnej. W ramach przedmiotu
poświęca się uwagę: planowaniu rozwojowemu, implementacji strategii
krajowych, makroregionalnych i regionalnych, procesom adaptacji, a także
zagadnieniom eliminowania luki implementacyjnej polityki regionalnej.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, wykład konwencjonalny,
metoda sytuacyjna, metoda projektów, 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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Polityka regionalna: wybrane modele państw azjatyckich w świetle
doświadczeń europejskich
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Koreą

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNKS.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

SNK_K1_W03

zaliczenie pisemne

SNK_K1_U01,
SNK_K1_U02

zaliczenie pisemne

SNK_K1_K01

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 przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, wykład konwencjonalny, burza

Sylabusy
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mózgów, metoda projektów, analiza tekstów
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
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Polityka społeczna w powojennej Japonii
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Koreą

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNKS.13F0.6040e90dd607a.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 najważniejszymi deﬁnicjami polityki społecznej oraz ze zmianami w rozumienia tego
pojęcia na przestrzeni lat.

C2

Zapoznanie studentów z historią narodzi polityki społecznej w Japonii sprzed 1945 roku.

C3

Zapoznanie studentów z najważniejszymi wyzwaniami współczesnego społeczeństw japońskiego.

C4

Zapoznanie studentów z ramami funkcjonowania polityki społecznej we współczesnej Japonii.

C5

Zapoznanie studentów z najważniejszymi aspektami współczesnej polityki społecznej w Japonii.

C6

Zaznajomienie studentów z wyzwaniami stojącymi przed japońską polityką społeczną w najbliższej przyszłości.

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 deﬁnicje polityki
społecznej, ze szczególnym podkreśleniem jej
praktycznego wymiaru.

SNK_K1_W01,
SNK_K1_W05

esej

W2

Student zna i rozumie procesy, które doprowadziły
do powstania polityki społecznej w Japonii w latach 20.
XX wieku, jak również jej znaczenie w przedwojennej
Japonii.

SNK_K1_W01,
SNK_K1_W05

esej

W3

Student zna i rozumie najważniejsze aspekty
współczesnej polityki społecznej w Japonii.

SNK_K1_W01,
SNK_K1_W03,
SNK_K1_W05,
SNK_K1_W06

esej

W4

Student zna i rozumie najważniejsze wyzwaniami
stojącymi przed japońską polityką społeczną
w najbliższej przyszłości.

SNK_K1_W01,
SNK_K1_W04,
SNK_K1_W05,
SNK_K1_W06

esej

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Posiada umiejętność rozumienia, analizowania
i interpretowania konkretnych zjawisk związanych
z japońską polityką społeczną.

SNK_K1_U01,
SNK_K1_U02

esej

U2

Potraﬁ rozpoznać i wykorzystać wiedzę teoretyczną
do samodzielnej i krytycznej analizy procesów
związanych z japońską polityką społeczną.

SNK_K1_U01,
SNK_K1_U02

esej

SNK_K1_K02,
SNK_K1_K03

esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student potraﬁ pracować w zespole w celu
analizowania wybranych zjawisk związanych polityką
społeczną we współczesnej Japonii.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie eseju

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

Sylabusy
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* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Najważniejsze współczesne deﬁnicje polityki społecznej.

W1, U1

2.

Początki polityki społecznej w Japonii – okres Meiji, Taishō, Shōwa.

W2, U1

3.

Kluczowe tredny w przemianach społecznych w powojennej Japonii po 1945 roku.

W3, W4, U1, U2

4.

Ramy funkcjonowania polityki społecznej po 1945 roku.

W3, U1, U2, K1

5.

Głowne trendy polityki społecznej w pierwszych dekadach od zakończenia wojny.

W3, U1, U2, K1

6.

Kluczowe wyzwania stojące wynikajace z przemianch społecznychw w Japanii na
początku XXI wieku: min. wyzwania demograﬁczne, rosnące nierówności
społeczne.

W3, U1, U2, K1

7.

Najważniejsze trendy współczesnej polityki społecznej w Japonii.

W3, U1, U2, K1

8.

Rola państwa we współczesnej japońskiej polityce społecznej.

W3, U1, U2, K1

9.

Wyzwania stojące przed japońską polityką społeczną w najbliższej przeszłości.

W4, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, konsultacje
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
1. obecność na zajęciach, 2. znajomość obowiązkowych testów, aktywne
uczestnictwo w zajęciach 3. praca zaliczeniowa związana z tematyką zajęć

Wymagania wstępne i dodatkowe
Ukończenie kursu "Historia polityczno-społeczna Japonii".

Sylabusy

283 / 512

Polityka społeczna w Republice Korei
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Koreą

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNKS.13F0.6040cd16439fb.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

Kurs ma na celu przybliżenie kwestii polityki społecznej w Republice Korei ze szczególnym uwzględnieniem roli
państwa na tle przemian społeczno-gospodarczych kraju.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

rolę polityki społecznej dla dobrostanu społecznego
południowokoreańskiego.

SNK_K1_W03,
SNK_K1_W06

zaliczenie na ocenę
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Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

prześledzić krytycznie rozwój polityki w rożnych
obszarach na tle przemian społeczno-ekonomicznopolitycznych Republiki Korei.

SNK_K1_U04,
SNK_K1_U05

zaliczenie na ocenę

SNK_K1_K04

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

brania udziału w wydarzeniach na temat polityki
społecznej wraz z przytaczaniem uwarunkowań
kulturowych

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

uczestnictwo w egzaminie

1

przygotowanie do testu zaliczeniowego

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

analiza źródeł historycznych

19

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.

Polityka społeczna: analaza deﬁnicji

W1, U1, K1

2.

Demograﬁa Republiki Korei: poliyka ludnościowa, rodzinna; prawa kobiet

W1, U1, K1

3.

Polityka edukacyjna Republiki Korei

W1, U1, K1

4.

Poltyka ochrony zdrowia

W1, U1, K1

5.

Polityka migracyjna

W1, U1, K1

6.

Polityka zatrudnienia w Republice Korei

W1, U1, K1

7.

Polityka zabezpieczenia społecznego

W1, U1, K1

8.

Ochrona środowiska w Republice Korei

W1, U1, K1

9.

Polityka kulturalna

W1, U1, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Ocena końcowa = 25% x aktywność + 50% x test zaliczeniowy + 25% x
prezentacja. Uczestnictwo w zajęciach jest obowiązkowe.
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Polityka zagraniczna Korei Południowej i Północnej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Koreą

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNKS.13F0.5cdd60fb6e992.22

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

Zdobycie wiedzy na temat polityki zagranicznej Republiki Korei i KRLD z uwzględnieniem jej uwarunkowań, celów,
środków i metod oraz głównych kierunków. Nabycie podstawowych umiejętności dotyczących analizy polityki
zagranicznej Korei Południowej i Korei Północnej w odniesieniu do bieżących 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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W1

Posiada wiedzę na temat polityki zagranicznej
Republiki Korei wobec państw Azji PółnocnoWschodniej i wybranych państw spoza regionu.
Nabywa wiedzę na temat nt. polityki zagranicznej
Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej
z uwzględnieniem jej uwarunkowań, celów, środków
i metod oraz głównych kierunków. Nabycie
podstawowych umiejętności dotyczących analizy
polityki zagranicznej KRLD w odniesieniu do bieżących
wydarzeń. Posiada wiedzę na temat regionalnego
środowiska bezpieczeństwa i pozycji Koreańskiej
Republiki Ludowo-Demokratycznej w regionie

SNK_K1_W01,
SNK_K1_W02,
SNK_K1_W03,
SNK_K1_W04

zaliczenie na ocenę

SNK_K1_U01,
SNK_K1_U03

zaliczenie na ocenę

SNK_K1_K01,
SNK_K1_K02,
SNK_K1_K04

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

: Potraﬁ analizować stosunki międzynarodowe w Azji
Północno-Wschodniej z uwzględnieniem interesów
i pozycji Koreańskiej Republiki LudowoDemokratycznej oraz Republiki Korei. Potraﬁ
rozpoznać na poziomie podstawowym uwarunkowania
i wyzwania polityki zagranicznej Koreańskiej Republiki
Ludowo-Demokratycznej oraz Republiki Korei i tworzyć
proste prognozy.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

samodzielnie na poziomie podstawowym opracować
wyniki prowadzonych analiz na temat polityki
zagranicznej Koreańskiej Republiki LudowoDemokratycznej i Republiki Korei oraz przedstawić je.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

Przygotowanie prac pisemnych

30

przygotowanie do zajęć

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

1. Wprowadzenie do analizy polityki zagranicznej państwa.
• Uwarunkowania, cele, środki i metody oraz proces decyzyjny w polityce zagranicznej państwa.
2. Azja Północno-Wschodnia jako region w stosunkach międzynarodowych. Kluczowe miejsce Półwyspu
Koreańskiego w regionie.
• Problemy deﬁnicyjne. Regiony Azji. Pojęcie Azji Północno-Wschodniej. Propozycje deﬁniowania Azji PółnocnoWschodniej. Specyﬁka Azji Północno-Wschodniej w kontekście bezpieczeństwa. Kluczowe miejsce Półwyspu
Koreańskiego w Azji Północno-Wschodniej.
3. Polityka USA i Chin wobec Azji Północno-Wschodniej w perspektywie historycznej.
• Wpływ czynnika geograﬁcznego i kultury strategicznej na zaangażowanie USA i Chin w regionie. Polityka
USA i Chin wobec Azji Północno-Wschodniej w XX wieku, zwłaszcza do końca II wojny światowej, w trakcie
zimnej wojny i w latach 90. XX w.
4. Miejsce Półwyspu Koreańskiego w amerykańskiej i chińskiej strategii globalnej i regionalnej w XXI w.
• Globalny kontekst amerykańskiej strategii za czasów administracji George’a W. Busha, Baracka Obamy i
Donalda Trumpa.
• Amerykańskie interesy strategiczne w regionie za czasów administracji George’a W. Busha i Baracka Obamy
i Donalda Trumpa.
• Ogólne ramy chińskiej polityki zagranicznej w XXI w.: rządy Hu Jintao i Xi Jinpinga.
• Ewolucja strategii regionalnej ChRL w XXI w.: rządy Hu Jintao i Xi Jinpinga.
5. Wybrane współczesne środki i metody oddziaływania USA i Chin na bezpieczeństwo na Półwyspie
Koreańskim.
• Polityczne, ekonomiczne, wojskowe, kulturowo-ideologiczne
6. Czynniki kształtujące politykę zagraniczną obu państw koreańskich
• Północ - kontekst sytuacji międzynarodowej/w regionie. Potencjał kraju. Specyﬁka ustrojowa.
• Południe - między potrzebą sojuszu a chęcią autonomii. Zaściankowość versus otwarcie na świat. Kontekst
sytuacji międzynarodowej/w regionie. Potencjał kraju. Demokratyzacja. Orientacja ideologiczna przywódców.
7. Polityka zagraniczna Korei Północnej za rządów Kim Il-sŏnga
• Granie na podziałach w relacjach ZSRR-ChRL.
8. Polityka zagraniczna Korei Południowej za rządów autorytarnych
• Rhee Syngman (Yi Sŭng-man): zależność od sojuszu z USA
• Park Chung-hee (Pak Dzung-hyi): między ścisłą współpracą z USA a dążeniami do autonomii. Normalizacja
stosunków z Japonią. Odprężenie międzykoreańskie. Zalążki Nordpolitik. Ambicje nuklearne.
• Chun Doo-hwan (Czhŏ Du-hwan): potwierdzenie sojuszu z USA, rozwój Nordpolitik
• Roh Tae-woo (No Thae-wu): Nordpolitik u progu demokratyzacji. Założenia, cele Nordpolitik. Normalizacja
stosunków z ZSRR, ChRL, rozwój stosunków z Japonią, zbliżenie międzykoreańskie, wpływ na stosunki z USA.
9. Polityka zagraniczna Korei Północnej za rządów Kim Dzong Ila
• Dialog nuklearny z USA. Rosnąca zależność od Chin. Dialog międzykoreański. Stosunki z Japonią. Rozmowy
sześciostronne.
U1, K1
10. Polityka zagraniczna Korei Południowej za rządów demokratycznych
• Demokratyczna transformacja i jej wpływ na politykę zagraniczną
• Kim Young-sam (Kim Jung-sam): napięcia w sojuszu z USA wokół polityki wobec KRLD
• Kim Dae-jung (Kim Dae-dzung): pod znakiem „słonecznej polityki”. Stosunki międzykoreańskie a stosunki z
USA. Relacje z Japonią i Chinami.
• Roh Moo-hyun (No Mu-hyŏn): polityka poszukiwania równowagi. Pokój i dobrobyt. Ambicje regionalne
(bezpieczeństwo w Azji Północno-Wschodniej). Promocja multilateralizmu. Stosunki międzykoreańskie.
Problemy w relacjach z USA.
• Lee Myung-bak (Yi Myŏng-bak): „Globalna Korea”. Wzmocnienie sojuszu z USA. Stosunki w regionie: Japonia,
Chiny, Rosja. Odwrót w polityce wobec Korei Północnej.
• Park Geun-hye (Pak Gŭn-hie): Próby przezwyciężenia azjatyckiego paradoksu. Trustpolitik w stosunkach z
Koreą Północną. Pomysły wielostronnej współpracy w regionie. Zbliżenie z Chinami, poprawa w stosunkach z
Japonią.
• Moon Jae-in (Mun Dzae-in): Prymat stosunków międzykoreańskich w warunkach narastającej rywalizacji
USA-ChRL. Nowa Polityka Północna i Nowa Polityka Południowa.
11. Polityka zagraniczna Korei Północnej za rządów Kim Dzŏng-ŭna
• Napięcia w stosunkach z Chinami. Przyspieszenie rozwoju programu nuklearnego i rakietowego.
Sinusoidalne relacje międzykoreańskie.
12. Główne kierunki polityki zagranicznej Korei Północnej
• Stan obecny, szanse, problemy, wyzwania w stosunkach z USA, Chinami, Japonią, Rosją, Koreą Południową.
Stosunki z państwami spoza regionu (Azja Południowo-Wschodnia, Afryka, Europa).
13. Znaczenie broni nuklearnej w polityce zagranicznej Korei Północnej
14. Główne kierunki polityki zagranicznej Korei Południowej
• Stan obecny, szanse, problemy, wyzwania w stosunkach z USA, Chinami, Japonią, Rosją, Koreą Północną.
15. Korea Południowa jako tzw. middle power
• Aktywność Korei Południowej na arenie międzynawowej na poziomie ponadregionalnym i globalnym.
Gospodarczy wymiar polityki zagranicznej Korei Południowej. Stosunki z UE i państwami europejskimi.
16. USA i Chiny wobec głównych wyzwań bezpieczeństwa na Półwyspie Koreańskim: programu nuklearnego
KRLD i ew. zjednoczenia Korei.
• USA wobec programu nuklearnego KRLD za czasów administracji Billa Clintona, George’a W. Busha, Baracka
Obamy i Donalda Trumpa
• Chiny wobec programu nuklearnego KRLD za rządów Jiang Zemina, Hu Jintao i Xi Jinpinga
• USA i Chiny wobec perspektyw zjednoczenia Korei: ewolucja stanowiska, bilans korzyści i kosztów podziału
oraz ewentualnego zjednoczenia Korei, dylematy i oczekiwania wobec zjednoczenia Korei
17. Dylematy polityki USA i Chin wobec Półwyspu Koreańskiego.
• Wewnątrzamerykańska i wewnątrzchińska debata na temat polityki wobec Półwyspu Koreańskiego
18. Perspektywy polityki Chin i USA wobec głównych wyzwań bezpieczeństwa na Półwyspie Koreańskim.
19. Wpływ sytuacji na Półwyspie Koreańskim na bezpieczeństwo regionalne i stosunki amerykańsko-chińskie.

2.

Zdobycie wiedzy na temat polityki zagranicznej Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej i Republiki
Korei z uwzględnieniem ich uwarunkowań, celów, środków i metod oraz głównych kierunków. Nabycie
podstawowych umiejętności dotyczących analizy polityki zagranicznej KRLD i Rep. Korei w odniesieniu do
bieżących wydarzeń.

Sylabusy

W1, U1, K1
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, dyskusja, analiza przypadków, wykład konwersatoryjny
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
tekst analityczny

Wymagania wstępne i dodatkowe
podstawowa wiedza nt. Półwyspu Koreańskiego i regionu Azji Północno-Wschodniej
obowiązkowa obecność na zajęciach

Sylabusy
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Polityki publiczne w kontekście kultury politycznej Dalekiego Wschodu
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Koreą

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNKS.13F0.1559293556.22

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

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 analiz polityk
publicznych wybranych krajów Dalekiego Wschodu

SNK_K1_W01

zaliczenie pisemne

SNK_K1_U01

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Potraﬁ wykorzystać podstawowe pojęcia z zakresu
polityk publicznych do analizy polityk publicznych
w wybranych krajach Dalekiego Wschodu

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Sylabusy
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K1

Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy
i umiejętności związanych z problematyką
kształtowania polityk publicznych w krajach Dalekiego
Wschodu

SNK_K1_K01

zaliczenie pisemne

K2

Ma świadomość ma świadomość wpływu polityk
publicznych na życie społeczno-gospodarczokulturowe państw Dalekiego Wschodu

SNK_K1_K01

zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

60

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.

Przedmiotem zajęć jest m.in.: współczesny kontekst działań publicznych; polityki
publiczne jako sposób na optymalizację działania publicznego; główne podejścia
do analizy procesu polityk publicznych; analiza i projektowanie polityk
publicznych; implementacja i monitorowanie polityk publicznych; ewaluacja
polityk publicznych; różnorodność tradycji administrowania kulturowy kontekst
zarządzania publicznego; koncepcja good governance a zarządzanie publiczne w
Azji; zarządzanie publiczne w Azji Wschodniej; wybrane polityki publiczne
niektórych krajów Dalekiego Wschodu

W1, U1, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, wykład konwencjonalny, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie pisemne zdobycie co najmniej 50% punktów testu zaliczeniowego
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Polski orientalizm - wtórność czy oryginalność
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Koreą

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNKS.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

SNK_K1_W01,
SNK_K1_W06

zaliczenie pisemne, esej,
prezentacja

SNK_K1_U03,
SNK_K1_U05

zaliczenie pisemne, esej,
prezentacja

SNK_K1_K01,
SNK_K1_K02

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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Porównywanie i kontrastowanie tekstów polskich i koreańskich przy
wykorzystaniu technik komputerowych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Koreą

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNKS.13F0.62035ed75452d.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

Przedmiot zapoznaje studentów z podstawami językoznawstwa kontrastywnego, a w szczególności z teorią
i praktyką analizy kontrastywnej oraz wielojęzycznego korpusu językowego.

C2

Przedmiot przekazuje studentom wiedzę z zakresu jak wykorzystać analizę kontrastywną i wielojęzyczny korpus
językowy do porównywania i kontrastowania tekstów przy wykorzystaniu technik komputerowych.

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 językoznawstwa
kontrastywnego.

SNK_K1_W05

projekt

W2

Student zna i rozumie teorię i praktykę analizy
kontrastywnej i wielojęzycznego korpusu językowego.

SNK_K1_W05

projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ korzystać z wielojęzycznego korpusu
językowego w celu analizy kontrastywnej tekstów.

SNK_K1_U05

projekt

U2

Student potraﬁ stosować techniki komputerowe w celu
przetwarzania tekstów z wielojęzycznego korpusu
językowego.

SNK_K1_U05

projekt

K1

Student jest gotów do prowadzenia dalszych badań
nad językiem polskim i koreańskim w oparciu
o lingwistykę kontrastywną, analizę kontrastywną
i wielojęzyczny korpus językowy.

SNK_K1_K01

projekt

K2

Student jest gotów do efektywnego korzystania
z technik komputerowych w celu przetwarzania
tekstów polskich i koreańskich podczas studiów oraz
dalszych badań naukowych.

SNK_K1_K01

projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie projektu

30

przygotowanie do zajęć

20

Samodzielne rozwiązywanie zadań komputerowych

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1. Językoznawstwo kontrastywne.
2. Analiza kontrastywna.
3. Wielojęzyczny korpus językowy.
1.

W1, W2, U1, U2, K1, K2
4. Teoria porównywania i kontrastowania tekstów polskich i koreańskich przy
wykorzystaniu technik komputerowych.
5. Praktyka porównywania i kontrastowania tekstów polskich i koreańskich przy
wykorzystaniu technik komputerowych.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
rozwiązywanie zadań, metoda projektów, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkami zaliczenia przedmiotu są obecność na zajęciach oraz
przygotowanie projektu (indywidualnie lub grupowo w zależności od liczby
studentów).

Wymagania wstępne i dodatkowe
Wymagana jest znajomość języków koreańskiego i angielskiego pozwalająca na pracę z tekstem w danym języku oraz
porównywanie i kontrastowanie zdań w językach polskim, koreańskim i angielskim. Wymagana jest znajomość obsługi
komputera w stopniu pozwalającym na swobodną pracę z wielojęzycznymi plikami tekstowymi. Zalecana jest umiejętność
obsługi narzędzi, takich jak edytor tekstu i wiersz poleceń oraz podstawowa znajomość języka XML.

Sylabusy
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Potencjał turystyczny Bliskiego Wschodu
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Koreą

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNKS.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.

SNK_K1_W06

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.

SNK_K1_W06

zaliczenie ustne

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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U1

student/ka rozróżnia poszczególne fakty jak i przebieg
zdarzeń które wpływają na sektor turystyczny
na Bliskim Wschodzie. Potraﬁ samodzielnie działać
SNK_K1_U05,
na rzecz umiejscowienia siebie w szerszym kontekście
SNK_K1_U06
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.

SNK_K1_U05,
SNK_K1_U06

zaliczenie ustne

SNK_K1_K01,
SNK_K1_K05

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

300 / 512

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

301 / 512

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
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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Potencjał turystyczny na Dalekim Wschodzie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Koreą

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNKS.13F0.5cc2edb95be23.22

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

Zapoznanie studentów z potencjałem turystycznym wybranych państw regionu.

C2

Przedstawienie społecznych, kulturowych, historycznych i przyrodniczych uwarunkowań rozwoju turystyki
w państwach Dalekiego Wschodu.

C3

Zapoznanie studentów z trendami w rozwoju turystyki.

C4

Przekazanie wiedzy z zakresu rozwoju szczególnych typów turystyki: m.in. medycznej, seksualnej,
pielgrzymkowej, hazardowej.

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 ma podstawową wiedzę o azjatyckich
strukturach społecznych i instytucjach, ma wiedzę
na temat potencjału turystycznego oraz społecznych,
kulturowych, historycznych i przyrodniczych
uwarunkowań rozwoju turystyki w państwach
Dalekiego Wschodu

SNK_K1_W06

zaliczenie pisemne

W2

Ma podstawową wiedzę o człowieku, jako podmiocie
SNK_K1_W03,
konstytuującym struktury społeczne w Azji, o roli
człowieka jako podmiotu aktywnie kreującego zjawiska SNK_K1_W06
turystyczne

zaliczenie pisemne

W3

Ma świadomość kompleksowej natury dziedzictwa
kulturowego Azji, we wszystkich jego wytworach

SNK_K1_W01,
SNK_K1_W02,
SNK_K1_W03

zaliczenie pisemne

U1

Posiada umiejętność rozumienia, analizowania
i interpretowania konkretnych zjawisk społecznych
właściwych dla danego regionu Azji, zjawisk
kulturowych, religijnych i społecznych pod kątem ich
wpływu na turystykę w regionie

SNK_K1_U02,
SNK_K1_U03,
SNK_K1_U04

zaliczenie pisemne,
projekt

U2

Rozpoznaje wytwory kultury azjatyckiej i interpretuje
je szczególnie w oparciu o kluczowe systemy
normatywne konkretnych kultur, rozpoznaje wartości
rdzenne dziedzictwa kulturowego

SNK_K1_U02,
SNK_K1_U03,
SNK_K1_U04

zaliczenie pisemne

SNK_K1_K01,
SNK_K1_K02,
SNK_K1_K03,
SNK_K1_K04

projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Posiada podstawowy zakres kompetencji
komunikacyjnych w celu animowania procesów
rozumienia, dialogu, współpracy i wymiany
międzykulturowej między społeczeństwami Wschodu
i Zachodu

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

uczestnictwo w egzaminie

2

przygotowanie do egzaminu

20

zbieranie informacji do zadanej pracy

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
102

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.

Socjologiczna analiza zjawiska turystyki

W1, W2, W3, U1, U2

2.

Charakterystyka typów turystów i form turystyki, zarówno wyjazdowej, jak i
przyjazdowej

W1, W2, W3, U1, U2, K1

3.

Specyﬁka turystyki w najbardziej rozwiniętych turystycznie państwach regionu

W1, W2, W3, U1, U2, K1

4.

Tradycyjne sposoby uprawiania turystyki (w tym ruch pielgrzymkowy) i najnowsze
trendy związane z globalizacją

W1, W2, W3, U1, U2

5.

Specyﬁczne typy turystyki: turystyka medyczna, SPA, turystyka hazardowa oraz
zjawisko „dark tourism”

W1, W2, W3, U1, U2

6.

Turystyka seksualna wraz z problemami pedoﬁlii

W1, W2, W3, U1, U2

7.

Sposoby i problemy funkcjonowania branży turystycznej w różnych państwach
regionu, postawy społeczności lokalnych wobec rozwoju ruchu turystycznego

W1, W2, W3, U1, U2

8.

Turystyka w Himalajach: Bhutan i Nepal jako przeciwne modele rozwoju
potencjału turystycznego

W1, W2, W3, U1, U2, K1

9.

Kulturowo uwarunkowane sposoby promocji turystyki w różnych regionach

U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Test końcowy w formie pisemnej (test z pytaniami zamkniętymi i
otwartymi). Przygotowanie prezentacji multimedialnej i folderu
zaliczenie pisemne, projekt
reklamującego wybraną atrakcję turystyczną regionu lub
skonstruowanie planu wycieczki.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność obowiązkowa

Sylabusy
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Półwysep Koreański w stosunkach międzynarodowych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Koreą

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNKS.13F0.603e3cfa3e340.22

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

Wykształcenie u studentów wyspecjalizowanej wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie zintegrowanej
problematyki współczesnego zglobalizowanego świata. Kurs umożliwiają zdobycie poszerzonej wiedzy odnoszącej
się do zagadnień kulturowych, politycznych i gospodarczych 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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Ma wiedzę o różnego rodzaju strukturach
i instytucjach społecznych w Azji

W1

SNK_K1_W01,
SNK_K1_W02,
SNK_K1_W03,
SNK_K1_W04,
SNK_K1_W05,
SNK_K1_W06

zaliczenie na ocenę

SNK_K1_U01,
SNK_K1_U02,
SNK_K1_U03,
SNK_K1_U04

zaliczenie na ocenę

SNK_K1_K01,
SNK_K1_K02,
SNK_K1_K03,
SNK_K1_K04

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
Posiada umiejętność rozpoznania i wykorzystania
wiedzy teoretycznej do samodzielnej i krytycznej
analizy rzeczywistości

U1

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
Posiada umiejętność rozpoznania i wykorzystania
wiedzy teoretycznej do samodzielnej i krytycznej
analizy rzeczywistości

K1

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

analiza źródeł historycznych

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.

Kurs ma ukazać szerokie tło historyczne, kulturowe i społeczne historii Korei, ze
szczególnym uwzględnieniem historii politycznej i jej wpływu na dzisiejszą
sytuację Korei w Azji-Pacyﬁk.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny
Rodzaj zajęć

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

307 / 512

Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Obowiązkowa obecność na egzaminie w terminie ustalonym; wyjątki
uwzględniane według przepisów ogólnych Regulaminu Studiów UJ.
zaliczenie na ocenę
Egzamin pisemny, zawierający pytania zamknięte i otwarte; do zaliczenia
konieczne ponad 50% możliwych do uzyskania punktów.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawowa znajomość historii

Sylabusy

308 / 512

Praca operacyjna w wywiadzie. Wywiady państw azjatyckich
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Koreą

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNKS.13F0.603e3d8e89c4d.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 zajęć jest przybliżenie studentom wywiadu i kontrwywiadu jako instytucji państwa, zapoznanie
z metodami ich pracy operacyjnej i analitycznej. Studenci uczestniczą w symulacji pracy analitycznej
i operacyjnej. Poznają struktury instytucji wywiadowczych ich państw zainteresowania naukowego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

309 / 512

W1

Zna struktury i zadania służb wywiadowczych jako
instytucji państwa.

SNK_K1_W02,
SNK_K1_W03,
SNK_K1_W04

zaliczenie pisemne

W2

Rozumie rolę służb specjalnych w hierarchii instytucji
państwa.

SNK_K1_W04

zaliczenie pisemne

W3

Zapoznaje się ze specyﬁką działalności operacyjnej
polskich i zagranicznych służb wywiadowczych
(państw azjatyckich).

SNK_K1_W01,
SNK_K1_W02,
SNK_K1_W05

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Określić rolę i metody działania służb wywiadowczych.

SNK_K1_U01,
SNK_K1_U02,
SNK_K1_U03

zaliczenie pisemne

U2

Rozpoznawać objawy dezinformacji, stosowanych
przez służby wywiadowcze.

SNK_K1_U02,
SNK_K1_U04

zaliczenie pisemne

U3

Zbierać i przetwarzać informacje pozostających
w zainteresowaniu służb specjalnych.

SNK_K1_U03,
SNK_K1_U04

zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Określenia swojej przydatności pod względem wiedzy
i zainteresowań w możliwej przyszłej karierze
w ośrodkach analizy i zbierania informacji.

SNK_K1_K01,
SNK_K1_K02

zaliczenie pisemne

K2

Podejmować decyzje o zbieraniu i używaniu informacji
szczególnego znaczenia w systemach bezpieczeństwa
państw.

SNK_K1_K01,
SNK_K1_K04

zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

analiza i przygotowanie danych

30

przygotowanie do ćwiczeń

20

wykonanie ćwiczeń

40

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Co to jest wywiad i kontrwywiad? Co to jest praca operacyjna w wywiadzie?

W1, W2

Sylabusy

310 / 512

2.

Zapoznanie z metodami pracy operacyjnej i analitycznej służb wywiadowczych.

W1, W2, W3

3.

Analiza instrukcji operacyjnych służb wywiadowczych.

W3

4.

Współczesny wywiad wojskowy w operacjach zbrojnych poza granicami kraju.

W2, W3, K1

5.

Zbieranie, analiza i przetwarzenie informacji przydatnych dla instytucji
państwowych i decydentów (symulacja).

U1, U2, U3, K1, K2

6.

Dezinformacja.

U1, U2, U3

7.

Wywiad w dyplomacji.

W2, U1, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda sytuacyjna, wykład konwersatoryjny, dyskusja, gra dydaktyczna, grywalizacja
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne

Warunki zaliczenia przedmiotu
Notatka analityczna z udziału w symulacji
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Prawo i polityka ochrony środowiska naturalnego Unii Europejskiej
i w Chinach
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Koreą

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNKS.13F0.603e47791a3b3.22

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 podstawami chińskiego prawa ochrony środowiska oraz działaniami chińskich władz
w tym zakresie.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

312 / 512

W1

Student zna i rozumie podstawowe instytucje
chińskiego prawa ochrony środowiska.

SNK_K1_W06

esej, prezentacja

W2

Student zna i rozumie politykę Chin w zakresie
ochrony środowiska.

SNK_K1_W06

esej, prezentacja

SNK_K1_U01

esej, prezentacja

SNK_K1_K01

esej, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ zidentyﬁkować działania w zakresie
ochrony środowiska w Chinach.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do porównania chińskich i unijnych
rozwiązań w zakresie ochrony środowiska.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

analiza problemu

30

przygotowanie eseju

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.

Antecedencje unijnej polityki ekologicznej

2.

Polityka ochrony środowiska naturalnego Unii Europejskiej

3.

Zasady działania prawa ochrony środowiska Unii Europejskiej

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

4. Unijna ochrona środowiska naturalnego: między wytycznymi a wyważeniem
dóbr prawnych (publicznych)
1.

W1, W2, U1, K1
5. Problemy ochrony środowiska naturalnego a rozwój społeczno-gospodarczy w
kontekście międzynarodowym
6. Punkt wyjścia, czyli określenie stanu środowiska naturalnego w Chinach
(część I.)
7. Punkt wyjścia, czyli określenie stanu środowiska naturalnego w Chinach
(część II.)

Sylabusy

313 / 512

8. Chińska polityka ochrony środowiska naturalnego w wymiarze
administracyjno-prawnym (część I.)
9. Chińska polityka ochrony środowiska naturalnego w wymiarze
administracyjno-prawnym (część II.)
10. Instrumentarium administracyjno-prawne a środowiskowe zagrożenia
dynamicznego rozwoju Chin
2.

11. Ochrona środowiska naturalnego w Chinach: w stronę nowoczesnej polityki
ekologicznej?

W1, W2, U1, K1

12. Koncepcja cywilizacji ekologicznej i zrównoważonego rozwoju w Chinach
13. Cywilizacja ekologiczna w „nowej erze” Xi Jinpinga
14. Standardy Unii Europejskiej a stanowisko Chin w ramach międzynarodowego
reżimu zmian klimatu

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
esej, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem uzyskania zaliczenia na ocenę jest przedstawienie w formie
(a) prezentacji lub (b) eseju zagadnienia, które pozostaje w
merytorycznym związku z problematyką tego kursu.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy

314 / 512

Problemy rozwojowe Afryki i Azji
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Koreą

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNKS.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

315 / 512

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.

SNK_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.

SNK_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.

SNK_K1_U03,
SNK_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.

SNK_K1_U03,
SNK_K1_U06

prezentacja, zaliczenie

SNK_K1_K01,
SNK_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

316 / 512

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:
wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
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 nad Koreą

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNKS.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

SNK_K1_W06

zaliczenie na ocenę

318 / 512

W2

zasady protokołu dyplomatycznego w odniesieniu
do lokalnych uwarunkowań kulturowych w ujęciu
porównawczym

SNK_K1_W06

zaliczenie na ocenę

SNK_K1_U02,
SNK_K1_U06

zaliczenie na ocenę

Właściwej interpretacji zachowań w świecie dyplomacji SNK_K1_K04,
z uwzględnieniem kontekstu różnic kulturowych
SNK_K1_K05

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

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 z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny

Sylabusy

319 / 512

Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Test wyboru

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy

320 / 512

Prowadzenie działalności gospodarczej w państwach Dalekiego Wschodu
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Koreą

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNKS.13F0.6040f2b76cb5a.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 podstawowymi zasadami prowadzenia działalności gospodarczej w wybranych
państwach Dalekiego Wschodu.

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 podstawowe zasady
prowadzenia działalności gospodarczej w wybranych
państwach Dalekiego Wschodu.

SNK_K1_W06

zaliczenie pisemne
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Umiejętności – Student potraﬁ:
Student potraﬁ wyszukać podstawowe informacje
dotyczące prowadzenia działalności w wybranych
państwach Dalekiego Wschodu.

U1

SNK_K1_U01

zaliczenie pisemne

SNK_K1_K01

zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
Student jest gotów do podjęcia aktywności
gospodarczej z perspektywy formalnoprawnej
w wybranych państwach Dalekiego Wschodu.

K1

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

analiza problemu

30

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.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe
1. Prowadzenie działalności gospodarczej w Chinach.
2. Prowadzenie działalności gospodarczej w Japonii.
3. Prowadzenie działalności gospodarczej w Koreii Południowej.

1.

W1, U1, K1
4. Prowadzenie działalności gospodarczej w Indiach.
5. Prowadzenie działalności gospodarczej w Indonezji.
6. Prowadzenie działalności gospodarczej na Filipinach.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, wykład konwencjonalny
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie w formie testu wielokrotnego wyboru.
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Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Przekłady i analiza tekstów kultury i popkultury japońskiej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Koreą

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNKS.13F0.6038b04983ada.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

EK1: Student powinien posiadać wiedzę na temat takich dziedzin jak: charakterystyczne cechy japońskiej
popkultury, różnice pomiędzy standardowym językiem japońskim a tym stosowanym w tekstach popkultury,
problemy typowe dla tłumaczenia tekstów popkultury, metodologia tłumaczenia tekstów popkultury, w tym:
korzystanie z dostępnych źródeł językowych

C2

EK2: Student powinien potraﬁć zastosować nabyte podczas zajęć umiejętności tłumaczenia tekstów popkultury,
przygotować się pod względem merytorycznym i językowym do wykonania tłumaczenia konkretnych tekstów
oraz samodzielnie wykonać tłumaczenie tekstu.

C3

EK3: Student powinien umieć analizować i oceniać źródła informacji oraz danych językowych pod kątem walorów
edukacyjnych oraz przydatności w realizacji konkretnych celów językowych (tu: w tłumaczeniu tekstów kultury
i popkultury), porządkować oraz klasyﬁkować wykorzystywane w tłumaczeniu dane językowe.

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 znaczenie tekstów kultury
i popkultury japońskiej.

SNK_K1_W01

projekt

SNK_K1_U02

projekt

SNK_K1_K01

projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ analizować i tłumaczyć teksty kultury
i popkultury japońskiej.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do analizowania i tłumaczenia
tekstów kultury i popkultury japońskiej.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

60

przygotowanie projektu

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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Przedmiot ma na celu zaznajomienie studentów z metodami tłumaczenia tekstów
kultury i popkultury japońskiej. Japońska kultura, w tym popularna, jest obecnie
niezwykle popularna na świecie, w związku z czym również w Polsce rośnie
zapotrzebowanie na osoby potraﬁące odpowiednio przełożyć ten rodzaj publikacji.
Tego typu teksty charakteryzują się specyﬁcznym językiem i konstrukcją
fabularną, co odróżnia je od standardowych tekstów, z jakimi tłumacz języka
japońskiego spotyka się na co dzień.
Podczas trwania zajęć studenci dowiedzą się, jak powinien przebiegać proces
tłumaczenia tekstów kultury i popkultury oraz jak planować tłumaczenie pod
względem stylistyki i terminologii.
Przeprowadzone zostaną przykładowe tłumaczenia praktyczne takich wytworów
kultury jak:
- poezja
- proza
1.

W1, U1, K1

- piosenki
- ﬁlmy (w tym animowane)
- reklamy
- komiksy
- programy telewizyjne
- wywiady
- trailery

Każdy student będzie zobowiązany do wykonania projektu tłumaczeniowego
wybranego przez prowadzącego tekstu oraz do zaprezentowania go podczas
zajęć.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
Formy oceny pracy studenta: •projekty i ćwiczenia praktyczne •ocenianie
ciągłe Czas oceny pracy studenta: •ocena aktywności podczas zajęć
•ocena ćwiczeń praktycznych wykonywanych podczas zajęć •egzaminy
semestralne – praktyczne; wykonanie ćwiczeń praktycznych w oparciu o
przerobiony materiał

Wymagania wstępne i dodatkowe
znajomość języka japońskiego na poziomie średniozaawansowanym

Sylabusy
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Przemiany społeczne a rozwój miast globalnych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Koreą

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNKS.13F0.5cc2edb977d32.22

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Studentka/student zna i rozumie relacje społeczne
i ich wpływ na zmiany we współczesnych miastach
azjatyckich

SNK_K1_W04,
SNK_K1_W06

zaliczenie pisemne

W2

Studentka/student zna i rozumie procesy związane
z powstawaniem miast globalnych w kontekście Azji

SNK_K1_W04,
SNK_K1_W06

zaliczenie pisemne

SNK_K1_U04,
SNK_K1_U06

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Sylabusy

Studentka/student potraﬁ zebrać, przeanalizować
i opisać materiał dotyczący uwarunkowań kulturowych
i społecznych w wybranych miastach Azji
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U2

Studentka/student potraﬁ prognozować znaczenie
zjawisk społecznych i opisywać ich genezę oraz wpływ
na procesy powstawania miast globalnych w Azji

SNK_K1_U04,
SNK_K1_U06

zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Studentka/student jest gotów do ciągłego rozwijania
swoich kompetencji w odniesieniu do znajomości
problemów współczesnych miast w Azji

SNK_K1_K01,
SNK_K1_K04,
SNK_K1_K05

zaliczenie pisemne

K2

Studentka/student jest gotów do uczestniczenia
w przygotowaniu projektów społecznych
uwzględniając aspekty ekonomiczne i polityczne
społeczeństw w wybranych miastach Azji w kontekście
globalnym

SNK_K1_K01,
SNK_K1_K04,
SNK_K1_K05

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.

Zmiana społeczna - deﬁnicja i przykłady

W1, K1

2.

Miasto globalne, megamiasto oraz miasto do życia (life seized city) - deﬁnicje,
podobieństwa i różnice

W1, W2, K1

3.

Globalizacja i Łączność (Connectography) a znaczenie położenia geograﬁcznego i
granic

W1, W2, U2

4.

Tożsamość miast globalnych w Azji (I): Hongkong

W1, W2, U1, U2

5.

Tożsamość miast globalnych w Azji (II): Singapur

W1, W2, U1, U2

6.

Seul - trzy etapy budowania miasta globalnego (urban foundation, growing city,
sustainable city)

W1, W2, U1, U2

7.

Tokio - rola kawiarni w procesie modernizacji i budowy nowoczesnej metropolii

W1, W2, U1, U2

8.

Współczesny Mumbaj - wyzwania infrastrukturalne

W1, W2, U1, U2

Sylabusy
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9.

Shenzhen - symbol reform i otwarcia Chin na świat

W1, W2, U1, U2

10.

Dubaj - globalna wioska

W1, W2, U1, U2

11.

Przyszłość globalnych miast w Azji - wyzwania

W1, W2, U1, U2, K1, K2

12.

Przykłady projektów tworzących przestrzeń i miasta do życia (life seized city) w
Azji

W1, W2, U1, U2, K1, K2

13.

Czy jest smart city i jak można je budować (na przykładzie miast Azji)

W1, W2, U1, U2, K1, K2

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

zaliczenie pisemne uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu, tj. 3,0 = 60% egzaminu
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Przemiany społeczne, kulturowe i polityczne na Tajwanie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Koreą

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNKS.13F0.1587041200.22

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 problemami opisu historii i dziedzictwa Tajwanu

C2

Zapoznanie studentów z podstawami życia religijneego na Tajwanie

C3

Ukazanie studentom środowiska miejskiego na Tajwanie jako otoczenia do życia

C4

Zapoznanie studentów z sytuacją mediów na Tajwanie, uświadomienie problemów sytuacji etnicznej i jej odbicia
w pokulturze

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 rozumie podstawową sytuację etniczną
i religijną na Tajwanie, zdaje sobie sprawę
ze złożoności tajwańskiej historii i jej współczesnego
postrzegania, rozumie inherentne sprzeczności
tajwańskiego nacjonalizmu i próby ich rozwiązania,
oraz ich manifestacje pop-kulturowe

SNK_K1_W05,
SNK_K1_W06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

SNK_K1_U02,
SNK_K1_U05,
SNK_K1_U06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

SNK_K1_K01,
SNK_K1_K04,
SNK_K1_K05

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ przeanalizować twory pop-kultury
i kultury wysokiej, wskazać procesy społecznopolityczne jakie wpłynęły na ich kształt; potraﬁ
analizować zachowania ludzkie, także bardzo
powszednie, jako wytwory dziedzictwa historycznokulturowego; i przedstawić wnioski takiej analizy;

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów do nawiązania dialogu
międzykulturowego z przedstawicielami organizacji
i przedsiębiorstw tajwańskich, potraﬁ dostrzec
możliwe problemy i starać się je rozwiązać,
w szczególności przez doskonalenie własnych
umiejętności analizy sytuacji i wytworów kulturowych

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do egzaminu

20

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

20

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1. Szkic historii Tajwanu
2. Zagadnienia koncepcji dziedzictwa historycznego na Tajwanie
3. Miejskie środowisko życia na Tajwanie, w tym fenomen nocnych targów
1.

W1, U1, K1
4. Formy życia religijnego i formy organizacji religijnych na Tajwanie
5. Sytuacja mediów na Tajwanie i ich przemiany w okresie demokratycznym
6. Popkultura tajwańska (muzyka, ﬁlm) jako medium do poznania społeczeństwa
tajwańskiego

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, metody elearningowe
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

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. Napisanie
pisemnego zaliczenia na ocenę w postaci odpowiedzi na
pytania otwarte lub zamknięte.

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 Chin, Japonii i świata w stopniu
podstawowym

Sylabusy
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Realioznawstwo koreańskie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Koreą

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNKS.13F0.6038fea2d8787.22

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

Wypracowanie kompetencji umożliwiających samodzielne formułowanie sądów oraz twórczy udział w dyskusji
na temat tendencji rozwojowych różnych aspektów kultury duchowej oraz materialnej, a także współczesnych
realiów życia w 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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W1

Student/ka ma wiedzę o tendencjach rozwojowych
kultury duchowej i materialnej Korei

SNK_K1_W01,
SNK_K1_W04,
SNK_K1_W05

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

W2

Student/ka ma uporządkowaną wiedzę o powiązaniach
nauk oraz dyscyplin umożliwiających studia nad
problematyką

SNK_K1_W01,
SNK_K1_W04,
SNK_K1_W05

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

W3

Student/ka zdobywa specjalistyczną wiedzę z zakresu
współczesnych realiów życia w Korei

SNK_K1_W01,
SNK_K1_W04,
SNK_K1_W05

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

SNK_K1_U02,
SNK_K1_U04

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

SNK_K1_K02,
SNK_K1_K04

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student/ka potraﬁ rozpoznawać oraz wykorzystywać
wiedzę teoretycznej do samodzielnej i krytycznej
analizy zjawisk zachodzących w Korei

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student/ka jest gotów do udziału w projektach
opartych na umiejętności rozumienia, analizowania
oraz interpretowania konkretnych zjawisk politycznych
i społecznych (w wymiarze wewnętrznym oraz
zewnętrznym) właściwych dla współczesnej Korei

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

20

przygotowanie do zajęć

20

przygotowanie do testu 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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Zapoznanie studentów z szeregiem zjawisk i czynników wskazujących na
tożsamość Narodu Koreańskiego oraz kształtujących odrębność kulturowoetnograﬁczną, socjologiczną, mentalnościową i geopolityczną koreańskiego
obszaru językowego Poszerzenie i usystematyzowanie wiedzy na temat
materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego Korei. Bloki tematyczne:
Symbole narodowe
Geograﬁa, topograﬁa oraz klimat Korei
Grzeczność w kulturze koreańskiej na przykładzie etykiety powitań
Hanbok – jego historia i współczesność
Tradycyjna i współczesna architektura

1.

W1, W2, W3, U1, K1

Kulinaria – potrawy tradycyjne i współczesne, etykieta podczas spożywania
posiłków Koreańskie zwyczaje, rytuały i obrzędy
Zabytki wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO
Muzyka tradycyjna – gatunki, instrumenty itp. Sztuka tradycyjna i współczesna
Atrakcje turystyczne Seulu
Życie kulturalne oraz sposoby spędzania czasu wolnego
Religie

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Przygotowanie prezentacji i napisanie testu.
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Region Himalajów - społeczeństwa, kultury, polityka
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Koreą

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNKS.13F0.5cd42cfb0ce8e.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

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Student ma wiedzę społecznych, kulturowych,
historycznych i przyrodniczych uwarunkowań
społeczeństw w regionie Himalajów

SNK_K1_W06

zaliczenie pisemne

W2

Student ma wiedzę na temat procesów historycznych
w Tybecie, Bhutanie, Nepalu

SNK_K1_W06

zaliczenie pisemne

SNK_K1_U06

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Sylabusy

Posiada umiejętność rozumienia, analizowania
i interpretowania konkretnych zjawisk społecznych
właściwych dla regionu Himalajów
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U2

Rozpoznaje wytwory kultur z regionu i interpretuje je
szczególnie w oparciu o kluczowe systemy
normatywne konkretnych kultur, rozpoznaje wartości
rdzenne dziedzictwa kulturowego

SNK_K1_U06

zaliczenie pisemne

SNK_K1_K05

zaliczenie pisemne,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Posiada podstawowy zakres kompetencji
komunikacyjnych w celu animowania procesów
rozumienia, dialogu, współpracy i wymiany
międzykulturowej

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie projektu

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

uczestnictwo w egzaminie

2

przygotowanie do egzaminu

20

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.

Uwarunkowania geograﬁczne regionu Himalajów i wpływ na społeczeństwa i
kultury

W1, W2, U1, U2

2.

Bioróżnorodność regionu Himalajów

W1, W2, U1, U2

3.

Społeczno-polityczna historia Tybetu

W1, W2, U1, U2, K1

4.

Społeczno-polityczna historia Nepalu

W1, W2, U1, U2

5.

Społeczno-polityczna historia Bhutanu

W1, W2, U1, U2

6.

Systemy polityczne państw regionu

W1, W2, U1, U2

7.

Różnorodność etniczna i religijna regionu Himalajów

W1, W2, U1, U2, K1

8.

Problemy społeczne i rozwojowe państw regionu

W1, W2, U1, U2

9.

Turystyka i himalaizm

W1, W2, U1, U2

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, burza mózgów
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Warunkiem zaliczenia kursu jest aktywny udział w zajęciach,
zaliczenie pisemne, prezentacja przygotowanie i przedstawienie prezentacji oraz uzyskanie
pozytywnej oceny z egzaminu końcowego w formie pisemnej.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność obowiązkowa, akceptowane 3 nieobecności.
Kurs nie dotyczy w najmniejszym stopniu tematyki koreańskiej.

Sylabusy
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Relacje japońsko-koreańskie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Koreą

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNKS.13F0.5cd42d1ded641.22

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

Kurs ten o charakterze przekrojowym ma na celu zapoznanie studentów z zagadnieniami relacji japońskokoreańskich zarówno w perspektywie historycznej, jak i współczesnej. Zajęcia obejmują relacje między Koreą
a Japonią od czasów starożytnych do współczesności, zarówno kulturowe, jak i polityczne, a także i w aspekcie
ekonomicznym.

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 społeczne, polityczne i niektóre
podstawowe procesy gospodarcze determinujące
rozwój stosunków międzynarodowych w regionie Azji
Wschodniej.

SNK_K1_W06

zaliczenie pisemne,
prezentacja, Aktywność
podczas zajęć polegająca
na analizie wybranych
aspektów relacji
japońsko-koreańskich na
podstawie zadanej
literatury, a także na
uczestniczeniu w
dyskusjach na temat
zagadnień omawianych
w literaturze lub treści
dokumentów i w
statystykach.

SNK_K1_U01,
SNK_K1_U04,
SNK_K1_U05

zaliczenie pisemne,
prezentacja, Aktywność
podczas zajęć polegająca
na analizie wybranych
aspektów relacji
japońsko-koreańskich na
podstawie zadanej
literatury, a także na
uczestniczeniu w
dyskusjach na temat
zagadnień omawianych
w literaturze lub treści
dokumentów i w
statystykach.

SNK_K1_U01,
SNK_K1_U05

prezentacja, Aktywność
podczas zajęć polegająca
na analizie wybranych
aspektów relacji
japońsko-koreańskich na
podstawie zadanej
literatury, a także na
uczestniczeniu w
dyskusjach na temat
zagadnień omawianych
w literaturze lub treści
dokumentów i w
statystykach.

SNK_K1_K01,
SNK_K1_K04

prezentacja, Aktywność
podczas zajęć polegająca
na analizie wybranych
aspektów relacji
japońsko-koreańskich na
podstawie zadanej
literatury, a także na
uczestniczeniu w
dyskusjach na temat
zagadnień omawianych
w literaturze lub treści
dokumentów i w
statystykach.

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

U2

Student potraﬁ przeprowadzić podstawowe badania,
analizować dane, syntetyzować informacje,
przygotować podstawową prezentację.

Student potraﬁ podczas dyskusji przedstawić opinie
oparte na wiedzy, wymienić je, obronić swoją tezę.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Sylabusy

Student jest gotów do animowania wydarzeń
kulturalnych na temat wybranych aspektów relacji
japońsko-koreańskich.
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Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

uczestnictwo w egzaminie

1

przygotowanie do egzaminu

19

przygotowanie do zajęć

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.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wczesne relacje japońsko-koreańskie

W1, U1, U2, K1

2.

Kwestia Mimany (Gaya, Imna)

W1, U1, U2, K1

3.

Książę Shotoku Taishi i rola rodu Soga w propagowaniu buddyzmu w Japonii

W1, U1, U2, K1

4.

Relacje japońsko-koreańskie od VII w. do X w

W1, U1, U2, K1

5.

Udział Koreańczyków w najazdach Mongołów na Japonię w 1274 i 1281 roku

W1, U1, U2, K1

6.

Problem japońskich piratów w regionie

W1, U1, U2, K1

7.

Wymiana handlowa Japonii i z Koreą i Chinami od IX do XVII wieku

W1, U1, U2, K1

8.

Japońska inwazja na Koreę 1592-1598

W1, U1, U2, K1

9.

Wysłannicy koreańscy do Japonii od XVII do XIX wieku

W1, U1, U2, K1

10.

Stosunki Japonia-Korea 1876-1910

W1, U1, U2, K1

11.

Japońska polityka okupacyjna Korei 1910-1945: polityka, handel, migracje i
polityka kulturalna

W1, U1, U2, K1

12.

Punkty zapalne w relacjach Japonii z Republiką Korei i Koreańską Republiką
LudowoDemokratyczną

W1, U1, U2, K1

13.

Mniejszość koreańska w Japonii od 1945 roku

W1, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Sylabusy

341 / 512

Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie pisemne, prezentacja, Aktywność
podczas zajęć polegająca na analizie
wybranych aspektów relacji japońskokoreańskich na podstawie zadanej literatury,
a także na uczestniczeniu w dyskusjach na
temat zagadnień omawianych w literaturze
lub treści dokumentów i w statystykach.

Udział w zajęciach jest obowiązkowy;
dopuszcza się dwie nieusprawiedliwione
nieobecności. Studenci na każde zajęcia są
zobowiązani do przeanalizowania tekstów bądź
dokumentów i statystyk dostępnych na stronie
kursu na Platformie E-learningowej UJ Pegaz.
Na ocenę z kursu składają się: 25% oceny z
prezentacji 25% oceny z aktywności (udział w
dyskusjach obejmujący materiał z zadanego
tekstu) 50% oceny z pisemnego egzaminu
końcowego w formie testu jednokrotnego
wyboru.
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Relacje polsko-koreańskie w XX wieku
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Koreą

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNKS.13F0.5cd42d1f795eb.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

Ukazanie wzajemnych relacji na wielu płaszczyznach: politycznej, militarnej, ekonomicznej, społecznej
i kulturalnej

C2

Prezentacja ewolucji stosunków między państwami koreańskimi i Polską, a także między społeczeństwami Polski
i półwyspu koreańskiego z uwzględnieniem oddziaływania na te procesy szerszych uwarunkowań
geopolitycznych.

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
kształtowania się relacji między Polską i państwami
koreańskimi, a także między Polakami
i Koreańczykami.

SNK_K1_W02

zaliczenie na ocenę

W2

Student zna i rozumie realia międzynarodowe, jakie
rzutowały na charakter relacji między Polską
i państwami koreańskimi w epoce Zimnej Wojny.

SNK_K1_W02

zaliczenie na ocenę

SNK_K1_U01

zaliczenie na ocenę

SNK_K1_K02

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ wyciągać wnioski z wydarzeń
z przeszłości dla analizy współczesnych relacji między
Polską i państwami koreańskimi.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów do podjęcia pogłębionych badań
nad charakterem relacji między Polską i państwami
Półwyspu Koreańskiego zarówno w perspektywie
historycznej, jak i w odniesieniu do wydarzeń
bieżących.

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 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.

Poznawanie Korei i pierwsi Polacy na Półwyspie Koreańskim

W1, U1, K1

2.

Nawiązanie stosunków dyplomatycznych między Polską i Koreą Północną

W2

3.

Formy wsparcia ze strony Polski dla Korei Północnej podczas wojny koreańskiej

W1, W2

4.

Aktywność wywiadu komunistycznej Polski podczas wojny koreańskiej i w
pierwszych latach po jej zakończeniu

W2

5.

Rola Polski w Komisji Repatriacyjnej Państw Neutralnych w Korei

W2

Sylabusy
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6.

Działalność Polski w Komisji Nadzorczej Państw Neutralnych w Korei

W2, U1

7.

Udział Polski w odbudowie Korei Północnej ze zniszczeń wojennych

W1, U1

8.

Kryzys s relacjach Polski i Korei Północnej w początkach lat 60.

W2

9.

Stosunki PRL-KRL-D w latach 70.

W1

10.

Pierwsze próby nawiązania relacji z Polską ze strony Korei Południowej w latach
70.

U1

11.

Polska wobec kwestii igrzysk olimpijskich w Korei w 1988 r.

K1

12.

Zacieśnienie relacji między PRL i KRL-D w drugiej połowie lat 80.

W2

13.

Okoliczności nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską i Koreą
Południową

W1

14.

Korea Północna wobec przemian systemowych zachodzących w Polsce od 1989 r.

W2

15.

Relacje Polski z państwami koreańskimi w latach 90.

U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
burza mózgów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Zaliczenie egzaminu (minimum 60% punktów - dodatkowe punkty do
zaliczenie na ocenę egzaminu za aktywność na zajęciach); obecność na zajęciach (dozwolona
jedna nieusprawiedliwiona obecność).
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Relacje Watykanu z krajami azjatyckimi
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Koreą

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNKS.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

346 / 512

W1

1. Posiada wiedzę z zakresu interpretacji faktów
historycznych dotyczących kulturowych i politycznych
uwarunkowań aktywności Watykanu
w poszczególnych krajach Azji.

SNK_K1_W06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie

W2

Posiada zarys diachronicznej struktury relacji
Watykanu z krajami Azji.

SNK_K1_W06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie

W3

Posiada wiedzę z zakresu dyplomacji Watykanu
i krajów Bliskiego i Dalekiego Wschodu. .

SNK_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.

SNK_K1_W06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie

W5

Zna metody analizy i interpretacji źródeł dotyczących
relacji krajów Azji z Watykanem/Stolica Apostolską. .

SNK_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.

SNK_K1_U06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie

U2

Potraﬁ rozpoznać różne typy dyplomacji w polityce
krajów Azji z Watykanem i odwrotnie.

SNK_K1_U06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie

U3

Potraﬁ wykorzystywać idee inicjatyw pokojowych
Watykanu i krajów Azji.

SNK_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

SNK_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.

SNK_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

347 / 512

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

348 / 512

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

349 / 512

Rewolucja Czerwonych Khmerów. Studium autarkicznego rozwoju
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Koreą

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNKS.13F0.1559901359.22

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

Zapoznanie studenta ze współczesnymi teoriami rewolucji w tym koncepcją państwa totalitarnego,
ze szczególnym uwzględnieniem przypadku rewolucji Czerwonych Khmerów.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Charakter procesów społecznych w kontekście teorii
rewolucji

SNK_K1_W01

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne

350 / 512

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Operować podstawowa terminologia z zakresu teorii
zależności i potraﬁ określić jej miejsce w obrębie nauk
społecznych

SNK_K1_U04

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne

U2

Opisywać uwarunkowania międzynarodowe
i wewnętrzne w ramach najnowszej historii Kambodży.

SNK_K1_U01,
SNK_K1_U04

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne

SNK_K1_K01

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
Ciągłego rozwijania swojej wiedzy o uwarunkowaniach
społecznych i politycznych regionu Azji Południowo
Wschodniej.

K1

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 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.

Analiza jednej z najbardziej radykalnych rewolucji w historii- rewolucji czerwonych
Khmerów. Geneza, przebieg, kontekst historyczny. Przejawy autarkicznego
rozwoju. Rozważanie jakie koncepcje postrzegania zmiany społecznej z nimi
korespondują. Przyczyny politycznego niepowodzenia.

W1, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konsultacje, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne, zaliczenie ustne

Warunki zaliczenia przedmiotu
Test wyboru

351 / 512

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy

352 / 512

Rynek pracy w Europie i Azji: wybrane zagadnienia
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Koreą

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNKS.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

SNK_K1_W01

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy

353 / 512

U1

Student identyﬁkować czynniki kształtujące sytuację
na rynku pracy w wybranych krajach Europy i Azji

SNK_K1_U01

zaliczenie pisemne

SNK_K1_K01

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 przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, wykład konwencjonalny,
analiza tekstów

Sylabusy

354 / 512

Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne

Warunki zaliczenia przedmiotu
Uczestnictwo podczas zajęć, zdobycie co najmniej 50% punktów testu
zaliczeniowego

355 / 512

Rywalizacja mocarstw Chin, Rosji i USA
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Koreą

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNKS.13F0.5ce2a50e52060.22

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

Nabycie przez studentów wiedzy i umiejętności pozwalających na analizę,syntezę i wyciąganie wniosków
z rywalizacji pomiędzy USA,Rosją i Chinami i jej wpływu na państwa Azji Centralnej i innych regionów azjatyckich.

C2

Posiadanie przez studentów wiedzy, umiejętnosci i kompetencji do wypracowywania własnych sądów
i rekomendacji dla panstw Azji Centralnej,Dalekiego i Bliskiego Wschodu w zakresie korzystnych dla nich działań
i zwalczania zagrożeń wynikających z rywalizacji pomiędzy mocarstwami.

C3

Posiadanie przez studentów kompetencji w zakresie wskazywania na niekorzystne wpływy dla funkcjonowania
i rozwoju państw azjatyckich wynikające z rywalizacji mocarstw.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy

356 / 512

Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Student posiada wiedzę dot. zagadnień politycznych
i gospodarczych związanych zz funkcjonowaniem
Chin,USA i Rosji, wie na czym polega ich mocarstwowe
znaczenie w świecie.

SNK_K1_W06

esej

W2

Student posiada wiedzę dot. rywalizacji państw, w tym
mocarstw rywalizujących w różnych obszarach ,
od polityki, gospodarki po sprawy militarne.

SNK_K1_W06

esej

W3

Student posiada wiedzę dot. państw Azji Centralnej,
Bliskiego i Dalekiego Wschodu, wpływu na te państwa
ze strony mocarstw oraz skutków wynikających
z rywalizacją mocarstw w regionach,gdzie funkcjonują
te państwa.

SNK_K1_W06

esej

U1

Student posiada umiejętności analizowania
i przygotowania rekomendacji w zakresie współpracy
państw Azji Centralnej, Bliskiego i Dalekiego Wschodu
z jednym z mocarstw

SNK_K1_U06

esej

U2

Student posiada umiejętności opracowania raportu nt.
możliwości rozwojowych państw we współpracy
z jednym z mocarstw.

SNK_K1_U06

esej

U3

Student posiada umiejętności przygotowania
wniosków z prowadzonych analiz na temat
podejmowania przez państwa działań ,które będą
pozytywnie wykorzystywać szanse wynikające
z rywalizacji mocarstw w ich regionie.

SNK_K1_U06

esej

K1

Student posiada kompetencje do pełnienia funkcji
doradczych podmiotom prowadzącym działalność
polityczną i gospodarcza w zakresie wyzwań
wynikających z rywalizacji mocarstw.

SNK_K1_K05

esej

K2

Student posiada kompetencje do zajmowania
stanowisk w instytucjach zajmujących się współpracą
z mocarstwami, posiada kompetencje
do wykorzystywania szans tych podmiotów oraz
unikania i zwalczania zagrożeń.

SNK_K1_K05

esej

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

zbieranie informacji do zadanej pracy

30

przygotowanie ekspertyzy

30

przygotowanie projektu

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.

Cechy charakterystyczne państwa o statusie mocarstwa, znaczenie mocarstw we
współczesnym świecie.

W1

2.

Rosja, Chiny i USA -trzy główne mocarstwa swiata,charakterystyka politycznogospodarcza.

W1

3.

Państwa Azja Centralnej i ich współpraca z USA,Chinami i Rosją.

W3, U1, K1

4.

Rywalizacja mocarstw na terenie Azji Centralnej i jej skutki dla poszczególnych
państw.

W2, U2, K1

5.

Współpraca państw Dalekiego Wschodu z Chinami,USA i Rosją.

W1, U2, K1

6.

Rywalizacja mocarstw w regionie Dalekiego Wschodu i jej skutki dla
poszczególnych państw.

W3, U3, K1

7.

Współpraca państw Bliskiego Wschodu z USA,Chinami i Rosją.

W2, U2, K1

8.

Rywalizacja mocarstw w regionie Bliskiego Wschodu i jej skutki dla państw.

W2, U2, K1

9.

Przyszłe szanse i zagrożenia wynikające z rywalizacji mocarstw dla państw Azji
Centralnej.

W3, U3, K2

10.

Przyszłe szanse i zagrożenia wynikające z rywalizacji mocarstw dla państw
Dalekiego Wschodu.

W3, U3, K2

11.

Przyszłe szanse i zagrożenia wynikające z rywalizacji mocarstw dla państw
Bliskiego Wschodu.

W3, U3, K2

12.

Możliwości wykorzystania rywalizacji mocarstw jako szansy rozwojowej przez
państwa azjatyckie.

W3, U3, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza przypadków, gra dydaktyczna, dyskusja, burza mózgów, metoda projektów
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność i aktywność na zajęciach, przygotowanie eseju(pracy
pisemnej),pisemny test zaliczeniowy

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość podstawowej wiedzy na temat USA,Rosji,Chin oraz państw Azji Centralnej,Dalekiego i Bliskiego Wschodu.

Sylabusy
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South Korea as an example of the information society
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Koreą

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNKS.13F0.6048b3564077a.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

G1

The aim of the course is to present South Korea as an example of the information society. The students will be
able to name main characteristics of the information society as well as discuss in which aspects South Korea can
be considered as one.

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 students knows and understands the notion of the
information society.

SNK_K1_W01,
SNK_K1_W04,
SNK_K1_W05

esej, zaliczenie

W2

The students knows and understands in which aspects
South Korea can be seen as an example of the
information society.

SNK_K1_W01,
SNK_K1_W04,
SNK_K1_W05

esej, zaliczenie

U1

The student is able to discuss the role of the
information society in the XXI century and name other
examples of technological changes that inﬂuenced
societies in the history.

SNK_K1_U02,
SNK_K1_U04

esej, zaliczenie

U2

The student is able to name challenges and indicate
threats that the information society may pose to
democracy.

SNK_K1_U02,
SNK_K1_U04

esej, zaliczenie

SNK_K1_K02,
SNK_K1_K04

esej, zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

The student is ready to work in projects concerning
media literacy, democracy and the information
society.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie eseju

30

przygotowanie do zajęć

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

przygotowanie do ćwiczeń

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

360 / 512

1. Information society – notion, deﬁnitions, history
2. Main technological changes allowing the development of the information
society
1.

W1, W2, U1, U2, K1

3. Access to information as a threat and an opportunity
4. Education level and media literacy in South Korea
5. Access to the internet and e-governance in South Korea

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
esej, zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Essay on an assigned topic and preparation for a debate in Oxford format.
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Stany Zjednoczone w regionie Azji i Pacyﬁku
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Koreą

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNKS.13F0.5ce2a50e13fb5.22

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

1. Zapoznanie studentów z polityką zagraniczną Stanów Zjednoczonych w kontekście polityki międzynarodowej
w regionie.

C2

2. Wykształcenie u studentów podstawowych umiejętności w zakresie analizy polityki zagranicznej Stanów
Zjednoczonych w kontekście polityki międzynarodowej 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

Student zna i rozumie, co to jest regionalny system
międzynarodowy oraz cele i jakie są instrumenty
polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych
w regionie.

SNK_K1_W06

zaliczenie pisemne,
prezentacja

SNK_K1_U04

zaliczenie pisemne,
prezentacja

SNK_K1_K01

prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ analizować stosunki międzynarodowe
z uwzględnieniem pozycji i interesów Stanów
Zjednoczonych w regionie.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotowy do samodzielnego poszerzania
wiedzy na temat regionu oraz roli Stanów
Zjednoczonych w regionie.

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. Podstawy teoretyczne.

W1, U1, K1

2.

Historia obecności Stanów Zjednoczonych w regionie.

W1, U1, K1

3.

Stany Zjednoczone w regionie w okresie zimnej wojny.

W1, U1, K1

4.

Współczesna pozycja USA w regionie, ich potencjał oraz potencjał głównych
konkurentów, sojuszników i partnerów.

W1, U1, K1

5.

Instytucjonalne ramy polityki zagranicznej USA.

W1, U1, K1

6.

Bezpieczeństwo i ekonomia – cele oraz instrumenty polityki zagranicznej Stanów
Zjednoczonych.

W1, U1, K1

7.

Ewolucja polityki USA w regionie po 1989 r. - administracje G. Busha i B. Clintona.

W1, U1, K1

Sylabusy
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8.

Ewolucja polityki USA w regionie po 2001 r. - administracje G. W. Busha oraz B.
Obamy.

W1, U1, K1

9.

Przemiany strategii i polityki zagranicznej wobec regionu Azji i Pacyﬁku w okresie
prezydentury D. Trumpa.

W1, U1, K1

10.

Chiny – wyzwanie dla amerykańskiej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa.

W1, U1, K1

11.

Tajwan w amerykańskiej polityce zagranicznej i polityce bezpieczeństwa.

W1, U1, K1

12.

Japonia – najbliższy sojusznik USA?

W1, U1, K1

13.

Półwysep Koreański w amerykańskiej polityce zagranicznej i polityce
bezpieczeństwa.

W1, U1, K1

14.

Stany Zjednoczone i ich partnerzy w regionie.

W1, U1, K1

15.

Zmieniający się układ sił w regionie Azji i Pacyﬁku – próba prognozy.

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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Stosunki międzynarodowe na Dalekim Wschodzie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Koreą

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNKS.13F0.5ce2a4e3e55b7.22

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 uwarunkowaniami stosunków międzynarodowych na Dalekim
Wschodzie.

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 zjawiska determinujące specyﬁkę
stosunków międzynarodowych na Dalekim Wschodzie.
Identyﬁkuje spory i konﬂikty regionalne, aktorów
mających wpływ na stosunki międzynarodowe
na Dalekim Wschodzie oraz mechanizmy działania,
jakimi się kierują.

SNK_K1_W01,
SNK_K1_W02,
SNK_K1_W03,
SNK_K1_W04,
SNK_K1_W05,
SNK_K1_W06

zaliczenie pisemne,
kazus, wyniki badań,
prezentacja

SNK_K1_U01,
SNK_K1_U02,
SNK_K1_U03,
SNK_K1_U04,
SNK_K1_U05

zaliczenie pisemne,
kazus, wyniki badań,
prezentacja

SNK_K1_K01,
SNK_K1_K02,
SNK_K1_K03,
SNK_K1_K04

zaliczenie pisemne,
kazus, wyniki badań,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

wyszukiwać informacje dot. różnych płaszczyznach
stosunków międzynarodowych na Dalekim Wschodzie
i wykorzystywać je w celach badawczych. Potraﬁ
diagnozować podstawowe wyzwania sytuacji
międzynarodowej państw Dalekiego Wschodu zarówno
w regionie, jak i na świecie. Potraﬁ prognozować
przebieg podstawowych form oddziaływania
międzynarodowego w regionie: współpracy, rywalizacji
i konﬂiktu w przyszłości.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

rozstrzygania podstawowych form oddziaływania
międzynarodowego w regionie: współpracy, rywalizacji
i konﬂiktu, uwzględniając różnorakie aspekty
zagadnienia i perspektywy badawcze.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do egzaminu

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

5

pozyskanie danych

5

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

przygotowanie prezentacji multimedialnej

4

uczestnictwo w egzaminie

1

przygotowanie do zajęć

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

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

W ostatnich latach można obserwować wzrost znaczenia Azji w świecie, co wpływa
na potrzebę lepszego rozumienia uwarunkowań społecznych, politycznych i
gospodarczych kształtujących stosunki międzynarodowe na tym kontynencie.
Istotą kursu jest poznanie aktorów kształtujących stosunki międzynarodowe na
Dalekim Wschodzie, identyﬁkacja i badanie podstawowych form ich oddziaływania
tj. współpraca, rywalizacja i konﬂikt. Znaczenie problematyki potęguje obecność i
zaangażowanie światowych mocarstw w problemy państw Dalekiego Wschodu.
Historia regionu, stopień rozwoju krajów, charakter współpracy między
podmiotami, regionalny układ sił między aktorami determinują scenariusze na
przyszłość. Szczegółowe treści programowe stanowią:
1. Główne terminy, zagadnienia i problemy stosunków międzynarodowych na
przykładzie Dalekiego Wschodu
2. Stosunki międzynarodowe jako dyscyplina naukowa
W1, U1, K1
3. Zastosowanie teorii naukowych do badania stosunków międzynarodowych na
Dalekim Wschodzie
4. Daleki Wschód – charakterystyka regionu i problem wyodrębnienia tego regionu
w stosunkach międzynarodowych
5.–6. Historia stosunków międzynarodowych na Dalekim Wschodzie: do czasów
kolonialnych; w okresie ekspansji kolonialnej mocarstw europejskich; do II wojny
światowej
7. Stosunki międzynarodowe na Dalekim Wschodnie w okresie zimnej wojny
8. Spory i konﬂikty międzynarodowe na Dalekim Wschodzie oraz metody ich
rozwiązywania
9.–13. Mocarstwa regionalne i ich strategie na Dalekim Wschodzie od II połowie
XX wieku – Stany Zjednoczone, Japonia, Chiny, Rosja, Korea
14. Procesy integracyjne na Dalekim Wschodzie a teorie i koncepcje integracji
15. Prognozowanie stosunków międzynarodowych na Dalekim Wschodzie

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, gra dydaktyczna,
analiza przypadków
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

zaliczenie pisemne, kazus,
wyniki badań, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Na ocenę końcową (100%) składają się: • egzamin pisemny z
pytaniami otwartymi, zamkniętymi i wyboru (60%) •
aktywność na zajęciach (10%) • przedstawienie krytycznego
przeglądu wiadomości z regionu (praca indywidualna) (10%) •
udział w debacie dot. sporów terytorialnych (praca w grupach)
(10%) • obecność na zajęciach (dopuszczalne dwie
nieobecności) (10%)

Wymagania wstępne i dodatkowe
Ukończone przedmioty dot. współczesnej historii Chin, Korei, Japonii albo Indii w zależności od wybranego kierunku studiów
w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu.

Sylabusy
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Strój chiński jako nośnik kultury
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Koreą

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNKS.13F0.6203a44a1d9ad.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 różnorodnością strojów chińskich oraz ich historią.

C2

Celem kursu jest przekazanie wiedzy z zakresu symboliki stroju i jego miejsca w kulturze chińskiej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Ma wiedzę na temat różnorodności tradycyjnego
ubioru na terenie Chin.

SNK_K1_W06

prezentacja
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Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Posługuje się specjalistyczną terminologią dotyczącą
kultury chińskiej oraz zagadnienia stroju.

SNK_K1_U06

prezentacja

U2

Potraﬁ umieścić zdobyte informacje w szerszym
kontekście przemian społecznych.

SNK_K1_U04,
SNK_K1_U06

prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Posiada podstawowe umiejętności krytycznej oceny
oraz analizy źródeł.

SNK_K1_K04

prezentacja

K2

Potraﬁ wykorzystać wiedzę w praktyce analizując
problem a następnie prezentując go na forum.

SNK_K1_K01,
SNK_K1_K05

prezentacja

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie projektu

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.

Moda, strój kostium - problemy deﬁnicyjne.

U1, U2, K1

2.

Strój we wczesnych tekstach konfucjańskich, kodeksach prawnych i dekretach.

W1, U1, U2, K1

3.

Moda od dynastii Zhou do upadku cesarstwa.

W1, U1, U2, K1, K2

4.

Strój Hanów a stroje mniejszości.

W1, U1, U2, K1, K2

5.

Wpływ Chin na estetykę stroju koreańskiego, japońskiego i wietnamskiego.

W1, U1, U2, K1, K2

6.

Narodziny qipao i jej status we współczesnych Chinach.

W1, U1, U2, K1, K2

7.

Moda okresu maoistowskiego.

W1, U1, U2, K1, K2

8.

Moda ślubna.

W1, U1, U2, K1, K2

9.

Hanfu yundong, Xinzhongzhuang i chiński wiatr.

W1, U1, U2, K1, K2

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
pokaz połączony z przeżyciem, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Wygłoszenie prezentacji, obecność na zajęciach (w przypadku większej
liczby nieobecności niż 2, wymagane jest zaliczenie opuszczonych zajęć w
formie ustnej na dyżurze), aktywny udział w zajęciach.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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System i życie polityczne Korei Południowej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Koreą

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNKS.13F0.6048b2dbac3a2.22

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 zna i rozumie najważniejsze zagadnienia związane z systemem politycznym oraz życiem politycznym
Korei Południowej.

C2

Student/ka umie wskazać najważniejsze cechy systemu politycznego, a także czynniki kulturowe i historyczne
odróżniające Koreę Południową od innych demokracji w regionie i na świecie. Potraﬁ także wskazać kluczowych
decydentów i najważniejsze akty prawne.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

371 / 512

W1

Student/ka zna najważniejsze pojęcia związane
z systemem politycznym każdego państwa.

SNK_K1_W01,
SNK_K1_W03,
SNK_K1_W05,
SNK_K1_W06

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

W2

Student/ka zna najważniejsze akty prawne mające
wpływ na kształt systemu politycznego Korei
Południowej.

SNK_K1_W01,
SNK_K1_W03,
SNK_K1_W05,
SNK_K1_W06

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student/ka potraﬁ wskazać najważniejszych
decydentów politycznych i opisać mechanizmy
podejmowania decyzji w Korei Południowej

SNK_K1_U01

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

U2

Student/ka potraﬁ intepretować zjawiska polityczne
w Korei Południowej.

SNK_K1_U01

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

SNK_K1_K01,
SNK_K1_K03

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotowy/a do ustawicznego pogłębiania
i aktualizowania swojej wiedzy w zakresie systemu
politycznego Korei Południowej.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

15

przygotowanie prezentacji multimedialnej

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

15

przygotowanie do testu zaliczeniowego

15

zbieranie informacji do zadanej pracy

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1. System polityczny – deﬁnicje, najważniejsze pojęcia
2. Konstytucja i najważniejsze akty prawne
3. System partyjny
4. System wyborczy
1.

5. Reżim polityczny

W1, W2, U1, U2, K1

6. Prezydent
7. Parlament
8. Obywatele
9. Media

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, 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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Tajwan - historia i polityka
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Koreą

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNKS.13F0.603e4d367c4f9.22

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 położenia geograﬁcznego i geopolitycznego Tajwanu

C2

Zapoznanie studentów z podstawowymi problemami etnicznymi Tajwanu

C3

Przekazanie studentom wiedzy z zakresu historii Tajwanu, ze szczególnym uwzględnieniem przemian
demokratycznych od lat 1980.

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 winien znać na poziomie podstawowym
historię Tajwanu od czasów prehistorycznych, przez
okres holenderski, panowania chińskiego
z uwzględnieniem reform Liu Mingchuana, okres
kolonizacji japońskiej, okres Republiki Chińskiej
do czasów współczesnych, ze szczególnym
uwzględnieniem międzynarodowego statusu Tajwanu
i wątpliwości z nim związanych; winien rozumieć
niejasności i subtelności prawno-międzynarodowego
statusu Tajwanu oraz stosunków chińsko-tajwańskich
i oraz jak rzutują one na inne państwa Azji i świata

SNK_K1_W02,
SNK_K1_W06

zaliczenie pisemne, esej

SNK_K1_U01,
SNK_K1_U05

zaliczenie pisemne, esej

SNK_K1_K01,
SNK_K1_K04

zaliczenie pisemne, esej

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student powinien być w stanie dokonać ulokować
poszczególne wydarzenia i procesy w historii Tajwanu
w szerszym kontekście regionalnym i ponadregionalnym; być w stanie porównać procesy
demokratyzacyjne zachodzące na Tajwanie i w innych
częściach glob

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów, w oparciu o znajomość historii
Tajwanu, do nawiązania dialogu międzykulturowego
z przedstawicielami tego państwa i między nimi
a przedstawicielami innych państw. Potraﬁ dostrzec
możliwe problemy związane z przynależnością
polityczną i starać się je rozwiązać, w szczególności
przez doskonalenie własnych umiejętności analizy
sytuacji i wytworów kulturowych

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

50

przygotowanie do sprawdzianu

20

przygotowanie do egzaminu

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. Podstawy geograﬁi Tajwanu
2. Pierwotni mieszkańcy: Aborygeni Tajwańscy
3. Okres kolonii holenderskiej i hiszpańskiej
4. Okres panowania rodu Zheng i dynastii Qing
5. Esktensywny rozwoj za czasów qingowskich i reformy Liu Mingchuana
1.

W1, U1, K1

6. Okres kolonizacji japońskiej: przebieg wydarzeń
7. Okres kolonizacji japońskiej: przemiany gospodarcze i polityczne
8. Początki rządów Republiki Chińśkiej i wybuch niezadowolenia społecznego
9. Okres Republiki Chińskiej do czasów współczesnych, ze szczególnym
uwzględnieniem międzynarodowego statusu Tajwanu i wątpliwości z nim
związanych
10. Polityka wewnętrzna Tajwanu: konsolidacja demokracji

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

dopuszczalne trzy nieobecności; większa liczba wymagać będzie
wykonania dodatkowych prac/konsultacji. Przekroczenie 30%
nieobecności oznacza niezaliczenie kursu. Aktywność podczas
zaliczenie pisemne, esej dyskusji, dobre przygotowanie do zajęć. Napisanie pisemnego
zaliczenia na ocenę w postaci odpowiedzi na pytania otwarte lub
zamknięte lub pracy pisemnej o charakterze naukowym na
uzgodniony z wykładowcą temat ( w szczególnych przypadkach)

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 Chin, Japonii i świata w stopniu
podstawowym

Sylabusy
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Tajwan w środowisku międzynarodowym
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Koreą

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNKS.13F0.5cd42cfa80b7f.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 uwarunkowaniami zmieniającej się kwestii Tajwanu w systemie
międzynarodowych na przestrzeni XX i XXI 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

Rozumie wyzwania porządku międzynarodowym
w regionie Azji i Pacyﬁku, wskazuje czynniki
determinujące rolę i miejsce Tajwanu w systemie
międzynarodowym.

SNK_K1_W06

projekt, raport, wyniki
badań, prezentacja

SNK_K1_U05

projekt, raport, wyniki
badań, prezentacja

SNK_K1_K03

projekt, raport, wyniki
badań, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Posiada umiejętności wyszukiwania, analizowania
i wykorzystywania informacji w celu przeprowadzenia
analizy sytuacji międzynarodowej Tajwanu w oparciu
o poznany warsztat badawczy.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Przedstawia opinie własne, uczestniczy w dyskusji
dotyczącej wyzwań Tajwanu w środowisku
międzynarodowym w kontekście społecznym.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie projektu

10

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

przygotowanie raportu

20

zbieranie informacji do zadanej pracy

10

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Tematyka kursu dotyczy przedstawienia kwestii tajwańskiej w systemie
międzynarodowym na przestrzeni XX i XXI w. Charakterystyce zostanie poddany
potencjał polityczny, militarny, gospodarczy, społeczny i kulturowy współczesnego
wyróżniający Tajwan w świecie. Identyﬁkowane będą uwarunkowania zmieniającej
pozycji Tajwanu w systemie międzynarodowym w ujęciu chronologicznym od
czasów kolonialnych przez dyktaturę Partii Narodowej (Kuomintang, KMT)
(1949–1988), początki demokratyzacji (1988–2000); rządy opozycyjnej
Demokratycznej Partii Postępowej (DPP) (2000–2008), powrót KMT do władzy
(2008–2016) oraz bieżącą politykę DPP (od 2016). Analizowana będzie przyszłość
Tajwanu w systemie międzynarodowym.

1.

W1, U1, K1

Analizowana będzie przyszłość Tajwanu w systemie międzynarodowym w
kontekście bieżących wyzwań jego ewolucji. Szczególne znaczenie należy tu
przypisać czynnikom zewnętrznym w wymiarze globalnym. Wśród tych najnowych
będą to: atak Rosji na Ukrainę w 2022 r., który wskazuje na określone zachowania
reżimów autorytarnych względem państw broniących swojej suwerenności,
podobnie odpowiedź Zachodu na zaistniałą sytuację oraz pandemia SARS-CoV-2,
która już na przełomie 2019 i 2020 r. zaznaczyła efektywność władz Tajwanu w
radzeniu sobie z kryzysem i gotowość Tajwanu do współpracy ze społecznością
międzynarodową w celu zakończenia pandemii.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, metoda projektów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

projekt, raport, wyniki
badań, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia kursu jest aktywny udział w zajęciach.
Podczas zajęć studenci rozwiązują problemy badawcze na
podstawie literatury wskazanej przez prowadzącego do
poszczególnych zajęć. Na podstawie przekazanych przez
prowadzącego wytycznych studenci opracowują wybrany
problem badawczy, przedstawiają go w formie pisemnego
raportu i prezentacji podczas zajęć. Dopuszczalne dwie
nieobecności.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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The English Language Writers of Asia
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Koreą

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNKS.13F0.603f78e67442f.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

making the students aware of the cultural phenomenon of the English language writers of Asian origin

C2

expanding the students' knowledge about the Asian writing in English, its geographical range, its complexity and
diversity, its distinctive character

C3

increasing the students' sensitivity to the reasons of the rapid development of Asian prose written in English in
the second half of the 20th century

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 knows and understands the origins and
development of Asian writing in English

SNK_K1_W01,
SNK_K1_W06

projekt, prezentacja

W2

Student knows and understands political implications
of the Asian English writing

SNK_K1_W06

projekt, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student can understand the importance of choosing
English as the language of creative work

SNK_K1_U01,
SNK_K1_U02

projekt, prezentacja

U2

Student can discuss the main issues present in the
works of Asian writers writing in English

SNK_K1_U02

projekt, prezentacja

SNK_K1_K01,
SNK_K1_K02,
SNK_K1_K04

projekt, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student is ready for taking on editorial work regarding
i.e. Polish translations of novels written in English by
Asian authors

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie projektu

40

przeprowadzenie badań literaturowych

60

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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Areas of study: literature; cultural tradition of English language writings in Asia;
authors belonging to Asian diasporas writing in English
The main topics of the course:
- an outline of Asian writing in English, its geographical range, its complexity and
diversity, its distinctive character;
- the beginnings of Asian writing in English;
- the inﬂuence of Western culture on the emergence new literary genres in Asia;
- the rapid development of Asian prose written in English in the second half of the
20th century;
- the directions of development;
- the main themes;
- the main English language writers of Asia or of Asian descent and their selected
works

1.

W1, W2, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Attendance: compulsory (medical or any other legitimate reasons of
absence are honoured). Participation in analytical assignments. Required
projekt, prezentacja readings: interactive participation in the course requires reading
materials (distributed to students a week before). Project preparation
(multimedia presentation)

Wymagania wstępne i dodatkowe
Functional knowledge of English

Sylabusy
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The media system of South Korea
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Koreą

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNKS.13F0.6048b39e934b3.22

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 show main characteristics of the South Korean media system in a way that would
allow the students to know and understand not only its main parts, but also comprehend its relations to political
system.

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 knows and basic theories on media
systems and understand their application in South
Korean context.

SNK_K1_W01,
SNK_K1_W05,
SNK_K1_W06

raport, prezentacja

W2

SNK_K1_W01,
The student knows and understands relations between
SNK_K1_W05,
media and political systems.
SNK_K1_W06

raport, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

The student is able to analyze internet sources in
order to trace changes in South Korean media system.

SNK_K1_U01,
SNK_K1_U02,
SNK_K1_U04

raport, prezentacja

U2

The student is able to discuss the role of the
information cycle in democratic societies.

SNK_K1_U01,
SNK_K1_U02,
SNK_K1_U04

raport, prezentacja

SNK_K1_K01,
SNK_K1_K02,
SNK_K1_K03,
SNK_K1_K04

raport, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

The student is ready to broaden and update their
knowledge on the topic of South Korean media
system.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

20

przygotowanie prezentacji multimedialnej

30

przygotowanie raportu

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1. Theory of media systems – main deﬁnitions
2. Comparing media systems
3. The role of the media in democratic systems
4. Freedom of speech in South Korea W2, K1
5. Journalists’ professionalization
1.

W1, W2, U1, U2, K1
6. State intervention
7. The Internet
8. Economic pressures
9. Press, TV, and radio markets
10. Copyright, libel – main regulations

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

raport, prezentacja A report on a given topic and a presentation are required.
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The politics of dress in Asia
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Koreą

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNKS.13F0.620f95dc7e303.22

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 przedmiotu jest zapoznanie studentów z relacją pomiędzy modą a polityką w Azji.

C2

Celem jest zapoznanie studentów z wpływem polityki na strój społeczeństw azjatyckich.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Ma wiedzę na temat roli stroju w dyplomacji.

SNK_K1_W06

esej, prezentacja
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W2

Ma wiedzę dotyczącą kreowania wizerunku
społeczeństwa przez polityków.

SNK_K1_W06

esej, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Potraﬁ posługiwać się podstawową terminologią
dotyczącą stroju.

SNK_K1_U05,
SNK_K1_U06

esej, prezentacja

U2

Potraﬁ umieścić zdobyte informacje w szerszym
kontekście przemian społecznych i politycznych.

SNK_K1_U02,
SNK_K1_U04,
SNK_K1_U05,
SNK_K1_U06

esej, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Posiada podstawowe umiejętności krytycznej oceny
oraz analizy źródeł.

SNK_K1_K01,
SNK_K1_K05

esej, prezentacja

K2

Potraﬁ wykorzystać wiedzę w praktyce analizując
problem a następnie prezentując go na forum.

SNK_K1_K01,
SNK_K1_K04,
SNK_K1_K05

esej, prezentacja

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie projektu

60

przygotowanie do zajęć

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.

Moda jako narzędzie w dyplomacji.

W1, W2, U2

2.

Moda i polityka w cesarskich Chinach.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

3.

Moda i polityka w Indiach m. in. Wielcy Mogołowie, Indie Brytyjskie.

W2, U1, U2, K1, K2

4.

Właściwy ubiór w oczach współczesnych indyjskich polityków.

W2, U1, U2, K1, K2

5.

Stroje narodowe przez pryzmat szczytów APEC.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

6.

Ubierając się dla Partii Komunistycznej.

W2, U1, U2, K1, K2

7.

Powstanie qipao.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

Sylabusy

387 / 512

8.

Koncepcja chińskiego stroju narodowego.

W2, U1, U2, K1, K2

9.

Lhakar - podtrzymując tybetańską tożsamość.

W2, U1, U2, K1, K2

10.

Przypadek Korei Północnej.

W2, U1, U2, K1, K2

11.

Wybrane przykłady z m.in. Mjanmy, Japonii, Butanu, Indonezji i Wietnamu.

W2, U1, U2, K1, K2

12.

Kontrowersje hanfu kontra hanbok.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, wykład konwencjonalny,
analiza tekstów
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
esej, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Prezentacja/ esej, obecność (możliwe 2 nieobecności) i aktywność na
zajęciach.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Język angielski na poziomie B2 umożliwiający uczestnictwo w zajęciach.

Sylabusy
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Tożsamość narodowa Japończyków
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Koreą

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNKS.13F0.1585576599.22

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 deﬁnicjami narodu oraz tożsamości zbiorowej, ze szczególnym
podkreśleniem znaczenie kultury dla kształtowania się narodów.

C2

Zapoznanie studentów z najważniejszymi procesami, które doprowadziły do powstania narodu japońskiego
a także do pojawienia się japońskiego nacjonalizmu w pierwszej połowie XX wieku.

C3

Zwrócenie uwagi studentów na wieloetniczność i wielokulturowość współczesnego japońskiego społeczeństwa.

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 najważniejsze deﬁnicje narodu
oraz tożsamości zbiorowej, ze szczególnym
podkreśleniem znaczenie kultury dla kształtowania się
narodów.

SNK_K1_W01,
SNK_K1_W05

esej

W2

Ma świadomość kompleksowego charakteru japońskiej
kultury symbolicznej w jej historycznych kontekstach,
oraz zna, rozumie i potraﬁ identyﬁkować przejaw
tożsamości zbiorowej oraz ich przemiany.

SNK_K1_W05,
SNK_K1_W06

esej

W3

Student zna i rozumie procesy, które doprowadziły
do powstania narodu japońskiego, oraz rozumie
historyczne uwarunkowania kluczowych elementów
współczesnej japońskiej tożsamości narodowej.

SNK_K1_W01,
SNK_K1_W05,
SNK_K1_W06

esej

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Posiada umiejętność rozumienia, analizowania
i interpretowania konkretnych zjawisk związanych
z japońską tożsamością zbiorową.

SNK_K1_U02,
SNK_K1_U03,
SNK_K1_U04

esej

U2

Potraﬁ rozpoznać i wykorzystać wiedzę teoretyczną
do samodzielnej i krytycznej analizy zjawisk
związanych z japońską tożsamością zbiorową.

SNK_K1_U03,
SNK_K1_U04,
SNK_K1_U05

esej

U3

Student posiada umiejętności krytycznej analizy
najważniejszych zagadnień związanych
ze współczesną japońską tożsamością zbiorową

SNK_K1_U03,
SNK_K1_U04,
SNK_K1_U05

esej

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie eseju

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.

Kultura a tożsamość narodowa

W1, U1

2.

Kluczowe procesy w rozwoju japońskiej tożsamości narodowej

W2, W3

Sylabusy
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3.

Kluczowe elementy współczesnej japońskiej tożsamości zbiorowej

W2, W3, U1, U2, U3

4.

Język i kultura jako wyznacznik japońskie tożsamości zbiorowej

W2, W3, U1, U2, U3

5.

Współczesna Japonia jako społeczeństwo homogeniczne

W2, W3, U1, U2, U3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konsultacje, dyskusja, wykład konwersatoryjny, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
1. obecność na zajęciach, 2. znajomość obowiązkowych testów, aktywne
uczestnictwo w zajęciach 3. praca zaliczeniowa związana z tematyką zajęć

Wymagania wstępne i dodatkowe
Ukończenie kursu "Historia polityczno-społeczna Japonii"

Sylabusy
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Tradycje indo-muzułmańskie w kulturze Azji Południowej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Koreą

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNKS.13F0.603903104e207.22

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 uzyska ogólną wiedzę dotyczącą tradycji kulturowej społeczeństwa indo-muzułmańskiego Azji
Południowej.

C2

Student uzyska szczegółową wiedzę na temat wybranych elementów tej tradycji, potraﬁ je rozpoznać
i scharakteryzować.

C3

Student zrozumie kulturotwórczą rolę, jaką język urdu odgrywał i odgrywa na subkontynencie indyjskim.

C4

Student będzie dostrzegać i rozumieć związki między indo-muzułmańską tradycją kulturową a innymi tradycjami
kulturowymi subkontynentu indyjskiego.

C5

Student będzie dostrzegać i umieć zinterpretować wpływy indo-muzułmańskiej tradycji kulturowej
na współczesną kulturę Azji Południowej.

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

Efekt wiedzy

SNK_K1_W06

prezentacja

SNK_K1_U06

prezentacja

SNK_K1_K05

prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Umiejętność

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Kompetencja społeczna

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

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.

Przedmiotem zajęć jest rozumiana szeroko kultura indo-muzułmańska,
wykształcona na przestrzeni wieków wśród wyższych warstw indomuzułmańskiego społeczeństwa Azji Południowej (aszraf), której jednym z
głównych wyznaczników jest język urdu.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład z prezentacją multimedialną

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia zajęć jest przygotowanie prezentacji na zadany
temat i przedstawienie jej na zajęciach.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Tradycje religijne Azji Południowej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Koreą

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNKS.13F0.6038f4d8c1648.22

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
0221Religia i teologia

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 najważniejszymi aspektami bogatej i zróżnicowanej indyjskiej tradycji
religijnej, niezbędnymi do zrozumienia i prawidłowego zinterpretowania zjawisk kulturowych, społecznych
i politycznych, które kształtowały dzieje obszaru Azji Południowej i ciągle wpływają na zachodzące tam procesy.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

395 / 512

W1

Student zna i rozumie zjawiska i procesy zachodzące
w bogatej i zróżnicowanej indyjskiej tradycji religijnej,
które na przestrzeni dziejów kształtowały dziedzictwo
duchowe i materialne społeczeństw Azji Południowej.

SNK_K1_W06

egzamin testowy

W2

Student ma podstawową wiedzę o indyjskiej idei
człowieka, rozumie na czym polega specyﬁka
indyjskiego poglądu na temat miejsca człowieka
w kosmosie, człowieka jako istoty społecznej
i społeczeństwa jako struktury hierarchicznej.

SNK_K1_W06

egzamin testowy

W3

Student ma świadomość złożonego
i wieloaspektowego charakteru kultury symbolicznej
charakterystycznej dla różnych indyjskich tradycji
religijnych w ich historycznych kontekstach.
Identyﬁkuje wytwory kultury swoiste dla różnych
indyjskich tradycji religijnych. Zna i rozumie proces
kształtowania się tożsamości poszczególnych
indyjskich tradycji religijnych w ich wzajemnej
interakcji.

SNK_K1_W06

egzamin testowy

U1

Student potraﬁ wskazać te elementy dziedzictwa
duchowego i materialnego, które kształtowały
i kształtują procesy społeczne, polityczne
i ekonomiczne w krajach Azji Południowej. Potraﬁ
także interpretować współczesne wydarzenia
w kontekście dziedzictwa religijnego subkontynentu
indyjskiego.

SNK_K1_U04

egzamin testowy

U2

Student posiada podstawowe umiejętności
wyszukiwania, krytycznej oceny, analizowania
i wykorzystywania informacji płynącej z różnych
źródeł. W szczególności potraﬁ rozróżnić informacje
uzyskiwane ze źródeł naukowych od informacji
uzyskiwanych ze źródeł prozelitycznych Posiada
umiejętność rozumienia, analizowania
i interpretowania zjawisk kulturowych, religijnych
i społecznych specyﬁcznych dla wspólnot tworzących
indyjskie tradycje religijne.

SNK_K1_U04

egzamin testowy

SNK_K1_K01

egzamin testowy

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów do pogłębiania znajomości
i zrozumienia poszczególnych aspektów dziedzictwa
duchowego subkontynentu indyjskiego, a także
do praktycznego wykorzystywania zdobytej wiedzy
i umiejętności np. współpracując przy projektach
międzynarodowych z udziałem przedstawicieli krajów
Azji Południowej.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do egzaminu

70

uczestnictwo w egzaminie

2

Sylabusy
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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.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe
W trakcie kursu omawiane są następujące ogólne zagadnienia: problem jedności
hinduizmu, indyjskie koncepcje boskości (politeizm, henoteizm, monoteizm i
bezosobowy absolutyzm), idea dharmy, nurty ascezy, koncepcje jogi, idee
karmana, idea awatara, idea żeńskiej boskości, tantryzm, tradycje bhakti, nurty
dżinizmu i specyﬁka sikhizmu.
W szczególności omówione zostaną następujące tematy:
1. Okresy rozwoju indyjskich religii. Hinduizm - problemy związane z deﬁnicją
terminu.
2. Cechy religii Cywilizacji Doliny Indusu.
3. Rytualizm i panteon wczesnowedyjski oraz kosmogoniczne idee Wed.
4. Idea ascezy i jej asymilacja w nowym światopoglądzie Upaniszad. Bezosobowe i
teistyczne tendencje tendencje Upaniszad.
5. Różne idee karmana - hinduizm, dzinizm, adżiwikowie.

1.

W1, W2, W3, U1, U2, K1

6. Tradycja smartów.
7. "Bhagawadgita" i trzy idee jogi.
8. Rozwój sekt wisznuizmu.
9. Rozwój sekt siwaizmu.
10. Rozwój siaktyzmu i tantryzmu.
11. Tradycja bhakti.
12. Nurty dżinizmu.
13. Sikhowie - od Guru Nanaka do idei państwa.
14. Renesans indyjski i kształtowanie się neohinduizmu.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
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Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
egzamin testowy

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność na zajęciach. Dopuszcza się dwie nieusprawiedliwione
obecności. Większa ilość nieobecności będzie skutkować koniecznością
przygotowania eseju na uzgodniony z prowadzącym temat.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach. Dopuszcza się dwie nieobecności.

Sylabusy
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Transformacja cyfrowa Unii Europejskiej i państw Dalekiego Wschodu
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Koreą

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNKS.13F0.6040f281ef358.22

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 aspektami transformacji cyfrowej UE i wybranych państw Dalekiego Wschodu.

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 procesy polityczne związane
z agendą cyfrową Unii Europejskiej i państw Dalekiego
Wschodu.

SNK_K1_W06

zaliczenie pisemne
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Umiejętności – Student potraﬁ:
Student potraﬁ rozpoznać elementy agendy cyfryzacji
UE i wybranych państw Dalekiego Wschodu.

U1

SNK_K1_U01

zaliczenie pisemne

SNK_K1_K01

zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
Student jest gotów do oceny działań politycznych
w obszarze cyfryzacji.

K1

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

analiza problemu

30

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.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe
a) Kwestie metodologiczne: etymologia, znaczenie, deﬁnicja, instrumentarium
badawcze

1.

b)

Ramy czasowe transformacji cyfrowej

d)

Zewnętrzne i wewnętrzne czynniki determinujące transformację cyfrową

e)

Dylemat transformacji cyfrowej

f)

Czynniki determinujące sukces transformacji

g)

Wyzwania transformacji

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, wykład konwencjonalny
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie w formie testu wielokrotnego wyboru.
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Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Transformacja systemowa na przykładzie wybranych państw Azji i Europy
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Koreą

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNKS.13F0.603e47b308f7b.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 zagadnieniem transformacji systemowej w wybranych państwach Azji.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Student zna i rozumie pojęcie transformacji
systemowej.

SNK_K1_W06

projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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U1

Student potraﬁ zidentyﬁkować elementy transformacji
systemowej w wybranych państwach w Azji.

SNK_K1_U01

projekt

SNK_K1_K01

projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do oceny procesów transformacji
systemowej zachodzących w państwach azjatyckich.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

analiza problemu

30

przygotowanie projektu

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

403 / 512

1.

Teoria transformacji

a) Kwestie metodologiczne: etymologia, znaczenie, deﬁnicja, instrumentarium
badawcze
b)

Ramy czasowe transformacji

c)

Typologia państw transformacji ze względu na kryterium:

- historyczne
- polityczne
- geograﬁczne
1.

W1, U1, K1
d) Zewnętrzne i wewnętrzne czynniki determinujące transformację o
charakterze:
- politycznym
- ekonomicznym
- społecznym

2.

e)

Dylemat transformacji: metoda szokowa, czy gradualistyczna?

f)

Czynniki determinujące sukces transformacji

g)

Wyzwania transformacji

2.

Transformacja gospodarcza

a)

Cel transformacji gospodarczej

b)

Rola wskaźników makroekonomicznych w ocenie stanu gospodarki

c)

Dylemat drogi transformacji gospodarczej: rynek, czy państwo?

d) Różnice w pojmowaniu roli państwa w procesach transformacyjnych w
Europie i w Azji
e)

W1, U1, K1

Wpływ przedsiębiorczości na rozwój ekonomiczny

f) Miejsce transformacji między kreatywnością (niezależnością) przedsiębiorcy a
wszechwładzą państwa
g) Zrównoważony rozwój gospodarczy i poszanowanie standardów
ekologicznych jako nowe kryteria procesów transformacyjnych

Sylabusy
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3.

Transformacja społeczno-polityczna i ustrojowa

a) Rola i znaczenie demokratycznego państwa prawa w procesach
transformacyjnych

3.

b)

Wpływ kapitału społecznego na jakość transformacji

c)

Transformacja a globalizacja i przepływ technologii

d) Czynniki determinujące transformację społeczną: między korupcją a
sprawiedliwością społeczną

W1, U1, K1

e) Sukces materialny w odbiorze społecznym jako miara jakości zmian
transformacyjnych
f)

„Kultura utyskiwania” a bierność społeczno-polityczna

g) Transformacyjna asertywność społeczna w świetle rankingu wartości
uznanych za najważniejsze w życiu codziennym

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem uzyskania zaliczenia jest przedstawienie w formie biznesplanu
(BP) inwestycji w wybranym przez siebie kraju Azji PołudniowoWschodniej.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Wielkie kobiety w tradycji subkontynentu indyjskiego
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Koreą

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNKS.13F0.5cc2edb9e7c0f.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 przedstawienie i omówienie sylwetek najważniejszych kobiet w historii krajów Azji
Południowej, które odegrały pionierską rolę na polu polityki, literatury, sztuki, gospodarki czy w sferze
obyczajowej. Kobiety te wniosły duży wkład w rozwój danej dziedziny, niejednokrotnie przełamując stereotypy
czy kreując nowy, odrębny od panującego i pożądanego w społeczeństwie, model kobiecości.

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 ogólną, syntetyczną wiedzę dotyczącą
sytuacji kobiet na subkontynencie indyjskim

SNK_K1_W01,
SNK_K1_W06

prezentacja

W2

Zna tło socjo-kulturowe i uwarunkowania historyczne
krajów Azji Południowej

SNK_K1_W06

prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Umie wyróżniać i charakteryzować główne problemy
i zjawiska społeczne w Azji Południowej

SNK_K1_U02,
SNK_K1_U04

prezentacja

U2

Potraﬁ scharakteryzować sylwetki wybranych kobiet

SNK_K1_U02,
SNK_K1_U04

prezentacja

SNK_K1_K01

prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Identyﬁkuje zasadnicze dokonania wybranych kobiet
na ogólnym tle problemów związanych z sytuacją
kobiety w Azji Południowej

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie referatu

60

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.

Celem wykładu jest przedstawienie i omówienie sylwetek najważniejszych kobiet
w historii krajów Azji Południowej, które odegrały pionierską rolę na polu polityki,
literatury, sztuki, gospodarki czy w sferze obyczajowej. Analiza poszczególnych
postaci umiejscowiona zostanie w kontekście tradycyjnej roli kobiety w
społeczeństwach azjatyckich, rozwoju feminizmu i women’s studies.
Tematyka kursu obejmie sylwetki takich kobiet jak: sułtan Razija, Mira Bai, Amrita
Śergil, Sarodźini Naidu, Fatima Dźinnah, Indira Gandhi, Benazir Bhutto, Taslima
Nasrin, Malala Jousufzai itp.

W1, W2, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
- aktywne uczestnictwo w zajęciach (dopuszczalne 2 nieobecności) samodzielne przygotowanie referatu i przedstawienie go na zajęciach
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Wieloetniczne społeczeństwo Indonezji
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Koreą

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNKS.13F0.5cc2edba2ba87.22

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Student zna i rozumie podstawowe zagadnienia
z zakresu wiedzy o wieloetnicznym społeczeństwie
Indonezji.

SNK_K1_W06

prezentacja

SNK_K1_U01,
SNK_K1_U06

prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ przeprowadzić krytyczną analizę oraz
interpretację najważniejszych zjawisk i procesów
z zakresu wiedzy o wieloetnicznym społeczeństwie
Indonezji.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Sylabusy
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K1

Student jest gotów do do uczestniczenia
w przygotowaniu projektów społecznych
uwzględniając wieloetniczną specyﬁkę społeczeństwa
Indonezji.

SNK_K1_K01,
SNK_K1_K05

prezentacja

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

20

poznanie terminologii obcojęzycznej

10

pozyskanie danych

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.

- Wprowadzenie do wiedzy o różnorodności etnicznej i religijnej Indonezji.
Podstawowe pojęcia w kontekście specyﬁki indonezyjskiej: grupa etniczna,
plemię, wspólnota religijna i wyznaniowa, segment i relacje międzysegmentowe,
konﬂikt etniczny, konﬂikt religijny, communal conﬂict, sectarian conﬂict.
Koncepcje narodu państwowego i etniczności
- Pluralny charakter społeczeństwa indonezyjskiego – podstawowe podziały
segmentowe: etniczne, religijne, wyznaniowe. Udział procentowy i obszary
zamieszkiwania głównych segmentów etnicznych, religijnych i wyznaniowych.
- Krótka historia powstania Indonezji. Relacje międzysegmentowe w okresie
kolonialnym. Tworzenie wielosegmentowego państwa i jego główne podstawy:
autorytaryzm i armia; antyimperializm, antykolonializm i antykomunizm; ideologia
Pancasila; język indonezyjski i nowoczesna edukacja; transmigracje. Ogólna
charakterystyka relacji międzysegmentowych w okresie rządów Sukarno i w
okresie tzw. Nowego Ładu (władza Sukarno). Demokratyzacja Indonezji po 1998 r.
i erupcja konﬂiktów międzysegmentowych.
- Zarządzanie konﬂiktami międzysegmentowymi w Indonezji. Wprowadzenie
centrypetalnego systemu politycznego po 1998 r. Główne rozwiązania
centrypetalizmu indonezyjskiego. Konsocjonalne elementy w indonezyjskim
systemie politycznym.
- Rozszerzenie Indonezji na obszar Melanezji - proces inkorporacji Papui. Konﬂikt w
Papui. Działalność pro-niepodległościowych organizacji Ruchu Wolnej Papui (OPM)
i Organizacji Wyzwolenia Papui Zachodniej (WPLO). Specjalna autonomia dla Papui
w 2001 r. Wprowadzenie specjalnych praw ekonomicznych i brak implementacji
autonomii politycznej.
- Aneksja Timoru Wschodniego przez Indonezję w 1976 r. Pełzający konﬂikt i
działalność pro-niepodległościowego Frontu Rewolucyjnego Niepodległego Timoru
Wschodniego (Fretilin). Administracja ONZ od 1999 r. Uzyskanie niepodległości w
W1, U1, K1
2002 r.
- Indonezyjski islam. Podziały w jego ramach. Relacje muzułmanów z niemuzułmanami. Wybrane przypadki. Specyﬁka islamu na Sumatrze. Radykalizm
islamski w Indonezji. Działalność głównych islamskich organizacji
terrorystycznych.
- Hinduizm w Indonezji. Specyﬁka kultury wyspy Bali. Relacje Balijczyków z
migrantami jawajskimi. Migracje Balijczyków na inne wyspy Indonezji. Hinduizm
na Jawie.
- Chińczycy, konfucjanizm i buddyzm w Indonezji. Studium przypadku
„chińskiego” miasta w Indonezji – Semarang. Relacje między Chińczykami a
ludnością rodzimą Indonezji.
- Konﬂikty w prowincjach Riau i Archipelag Riau oraz ich specyﬁczne
uwarunkowania etniczne, religijne i ekonomiczne.
- Specyﬁka sumatrzańskiej prowincji Aceh. Działalność separatystycznego Ruchu
Wolnego Aceh (GAM). Helsińskie porozumienie pokojowe z 2005 r. Specjalna
autonomia dla Aceh w 2006 r. Wprowadzenie m.in. prawa szariatu i partii
lokalnych (etnicznych) oraz specjalnych praw ekonomicznych.
- Chrześcijaństwo w Indonezji. Główne wyznania i obszary zamieszkiwania.
Przykłady konﬂiktów między muzułmanami i chrześcijanami. Specyﬁka wyspy
Flores – niekonﬂiktowe relacje między lokalnymi chrześcijanami a muzułmańskimi
migrantami.
- Transmigracje. Zmiany relacji międzysegmentowych w kontekście transmigracji.
Główne obszary transmigracji i poczucie niesprawiedliwości ekonomicznej u
ludności rodzimej (dyskryminacja pozytywna migrantów przez rząd). Studium
przypadku wielopłaszczyznowego konﬂiktu w Poso na Celebesie.
- Studia przypadków specyﬁcznych communal i sectarian conﬂicts na różnych
obszarach Indonezji. Uwarunkowania i następstwa.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków, metody e-learningowe

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

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 wieloetnicznego społeczeństwa Indonezji, które mieści się w
problematyce modułu lub wychodzi poza nią. Wykładowca oceniając pracę
studenta zwróci uwagę na umiejętność syntetycznego przedstawienia
danego zagadnienia, znaczenie przytoczonych faktów oraz rozumienie i
stosowanie fachowej terminologii.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Dozwolone są dwie nieusprawiedliwione zwolnieniem lekarskim nieobecności.

Sylabusy
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Wieloetniczne społeczeństwo Malezji
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Koreą

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNKS.13F0.5cc2edba4b426.22

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 słuchaczy z problematyka historycznych korzeni wieloetniczności w Malezji oraz jej kulturowego,
społecznego, etnicznego, rasowego i religijnego zróżnicowania, a także wynikających zeń konsekwencji
politycznych i ekonomicznych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

-podstawowe teorie etniczności i nacjonalizmów

SNK_K1_W06

zaliczenie na ocenę
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Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

analizować konsekwencje gospodarcze i polityczne
spowodowane zróżnicowanym środowiskiem
etnicznym i kulturowym

SNK_K1_U06

zaliczenie na ocenę

SNK_K1_K05

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

analizy kształtowania się tożsamości etnicznej
i narodowej na Półwyspie Malajskim

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do egzaminu

40

analiza źródeł historycznych

20

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.

1. Charakterystyka grup etnicznych w Malezji, w świetle współczesnych teorii
nacjonalizmu
2. Kontekst religijny, symboliczny i językowy poszczególnych grup etnicznych w
Malezji.
3. Świadomość etniczna w okresie kolonializmu portugalskiego, holenderskiego i
brytyjskiego.
4.Narodziny nacjonalimów
5.Nacjonalizmy na Półwyspie Malajskim w okresie II wojny światowej
6. Kształtowanie się konsocjonalnego państwa
7. Dynamika konﬁktów etnicznych niepodległej Malezji
8. Kryzys konsocjonalnej demokracji- wzrost konsocjonalnego autorytaryzmu
9. Zarządzanie kryzysem etnicznym po 1969 roku
10. Demokracja a kryzys etniczny- Malezja w nowym

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 na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność, test wyboru.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Wielowymiarowe aspekty Pakistanu: polityka, gospodarka, kultura
i społeczeństwo
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Koreą

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNKS.13F0.5ce405667039b.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

Zdobycie wszechstronnej wiedzy dotyczącej współczesnego Pakistanu, ze szczególnym odniesieniem do jego
politycznych, ekonomicznych i społeczno-kulturowych problemów, a także uwarunkowań związanych z sytuacją
wewnętrzną w tym kraju, jego różnorodnością etniczno-wyznaniową i kulturową, miejscem Pakistanu w regionie
i na świecie. Na ile wizerunek Pakistanu odpowiada zastanej tam rzeczywistości? Podczas zajęć przedstawione
zostaną wyniki badań naukowych, kontaktów różnymi środowiskami w Pakistanie, nawiązanymi przez
wykładowczynię podczas jej siedmiu dotychczasowych podróży badawczych po tym 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

absolwent zna i rozumie struktury funkcjonowania
relacji w obrębie współczesnych społeczeństw Indii
i Azji Południowej, dynamikę ich zmian i oddziaływania
na cały region

SNK_K1_W06

zaliczenie pisemne, esej

W2

absolwent zna i rozumie relacje w obrębie struktur
społeczeństw w Pakistanie i Azji Południowej, ich
oddziaływanie i wpływ na przemiany o charakterze
społecznym, politycznym i gospodarczym

SNK_K1_W06

zaliczenie pisemne, esej

W3

absolwent zna i rozumie narzędzia i metody badań,
potrzebne do podjęcia studiów nad Pakistanem
i analizy sytuacji na potrzeby polskie

SNK_K1_W06

zaliczenie pisemne, esej

U1

absolwent potraﬁ interpretować konkretne zjawiska
występujące w Pakistanie i opisywać ich wpływ
na przemiany wewnątrz kraju i relacjach z innymi
państwami

SNK_K1_U01

zaliczenie pisemne, esej

U2

absolwent potraﬁ prognozować znaczenie zjawisk
politycznych, ekonomicznych i demograﬁcznych
i iopisywać ich socjokulturowe podłoże, ch wpływające
na położenie człowieka w Pakistanie.

SNK_K1_U01

zaliczenie pisemne, esej

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

absolwent jest gotów do ciągłego rozwijania swoich
kompetencji w odniesieniu do znajomości regionu Azji
Południowej, w szczególności Pakistanu

SNK_K1_K01

zaliczenie pisemne, esej

K2

absolwent jest gotów do ciągłego rozwijania swoich
kompetencji w odniesieniu do znajomości regionu Azji
Południowej, w szczególności Pakistanu.

SNK_K1_K01

zaliczenie pisemne, esej

K3

absolwent jest gotów do uczestniczenia
w przygotowaniu projektów społecznych
uwzględniając aspekty ekonomiczne i polityczne
społeczeństwa Pakistanu

SNK_K1_K01

zaliczenie pisemne, esej

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

30

uczestnictwo w egzaminie

2

przygotowanie eseju

20

przygotowanie do egzaminu

10

konsultacje

2

przygotowanie do zajęć

10

Sylabusy
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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.

Treści programowe

Sylabusy

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

418 / 512

1. Co wiemy o Pakistanie? Wprowadzenie do kursu
- Geograﬁa, demograﬁa: podstawowe informacje,
- Dlaczego powstał Pakistan? Muhammad Ali Jinnah i jego „ideologia Pakistanu”,
- „Teoria dwóch narodów”
- Percepcja Pakistanu na świecie,
- Geostrategiczne uwarunkowania Azji Południowej
2. Pakistan: historia w pigułce
- Narodziny Pakistanu i pierwsze lata,
- Od rządów cywilnych do militarnych dyktatur,
- Bengal Wschodni i rozpad państwa,
- gen. Zia ul Haq i jego wpływ na radykalizację w Pakistanie,
- dyskusja: rozpad Pakistanu to upadek „teorii dwóch narodów”?
- gen. Pervez Musharraf: „aksamitny dyktator”
3. Główne wyzwania polityki zagranicznej i wewnętrznej Pakistanu I
- Pakistan-Chiny “przyjaźń na każdą pogodę"?
- CPEC – korytarz ekonomiczny: cele i potencjalne skutki
- Pakistan-Afganistan: skąd się bierze konﬂikt?
- Relacje pakistańsko-amerykańskie: "kij i marchewka" dla południowoazjatyckiego sojusznika
4. Główne wyzwania polityki zagranicznej i wewnętrznej Pakistanu II
- Stosunki pakistańsko-indyjskie
- Historia konﬂiktu o Kaszmir
- Jak uregulować relacje Pakistanu z Indiami?
- Czy Pakistan to państwo sponsorujące terroryzm?
- Kaszmirscy dźihadysci: Laszkar -e-Toiba, Dźaisz-e-Muhammad,
- TTP: pakistańscy talibowie i ich cele
5. Kto sprawuje władzę w Pakistanie?
- Konstytucja Pakistanu: analiza wybranych uregulowań,
- System polityczny i partie polityczne,
- Znaczenie partii islamskich,
- Armia i ISI: „państwo w państwie”,
- Czym jest “milbus”?
- Zamindarowie: feudalni posiadacze ziemscy oraz ich rola w polityce
6. Pakistańska gospodarka.
- Problemy gospodarcze Pakistanu,
- Główne gałęzie pakistańskiej gospodarki
- Polsko-pakistańskie relacje ekonomiczne: stan obecny i szanse na rozwój
- Jak prowadzić biznes z Pakistańczykami? Uwarunkowania kulturowe
7. Uwarunkowania społeczno-kulturowe Pakistanu. Mniejszości wyznaniowe
- Ile jest „Pakistanów”?
- Społeczności wiejskie i miejskie: różnice i wyzwania
- Życie rodzinne,
- System biradari,
- Islamabad: 20 km od Pakistanu?
- Chrześcijanie, sikhowie, ahmadyci i hinduiści - ich problemy i sytuacja
- TEST ŚRÓDSEMESTRALNY (ok. 30 min.)
8. Pendżab: serce Pakistanu
- “Pendżabizacja”?
- Szyicko-sunnicka rywalizacja w Pendżabie,
- Polityczne elity i ich strategia,
- Dlaczego zabito gubernatora Pendżabu (2011)?

1.

9. Sind i Beludżystan
- Konﬂikty etniczne w Sindzie,
- Koncepcja Sindudeszu,
- Mohadźirowie i ich znaczenie polityczne,
- Atlaf Hussain i partia MQM
- Baloch nationalist and separatist movement and Pakistani establishment,
- Hazarowie: etniczna mniejszość w zagrożeniu,
- Marri, Bugti : główne plemiona Beludżystanu
- Nawab Akbar Khan Bugti i separatyzm

W1, W2, W3, U1, U2, K1,
K2, K3

10. Chajber Pasztunkwa i FATA
- Pasztunwalli: honorowy kod Pasztunów: analiza zasad,
- zar, zan, zamin: honor i kobiety,
- Idea Pasztunistanu,
- Gandhi z pogranicza: Bacha Khan i jego historia,
- Talibowie i inni radykałowie na pograniczu afgańsko-pakistańskim
- Problem uchodźców i osób wewnętrznie przesiedlonych
- Ruch wyzwolenia Pastunów pod 2018 roku: kim jest Manzoor Pashteen?
11. Gilgit Baltistan oraz Azad Dźammu i Kaszmir
- Status prawny GB i AJK oraz system lokalnej władzy,
- Znaczenie strategiczne obu regionów,
- Wpływ konﬂiktu kaszmirskiego i polityki Chin na sytuację w GB i AJK
- Czy “wolny” Kaszmir jest naprawdę wolny?
12. Prawa człowieka w Pakistanie
- Podstawowe wyzwania w oparciu o analizę raportów Komisji Praw Człowieka,
- Asma Jahangir, Sabeen Mahmud i inni działacze/działaczki
- (Nie)równość płci i rola kobiet w pakistańskim społeczeństwie,
- Prezentacja ﬁlmu „Mey Rahungi”,
- Tzw. zabójstwa „honorowe”: Qandeel Baloch i inne case studies
- Prawo o bluźnierstwie i jego znaczenie,
- Osoby transseksualne w Pakistanie i ich los
13. Suﬁzm i jego znaczenie w Pakistanie
- Czym jest suﬁzm?
- główne szkoły suﬁzmu w Pakistanie,
- Baba Bulleh Shah, Baba Fareed, Lal Shahbaz Qalandar: sławni suﬁccy poeci i ich spuścizna,
- Muzyka qawwali i śwątynie suﬁckie,
- Abida Parveen, Sabri Brothers: mistrzowie qawwali
- Ekstremiści kontra suﬁzm
- TEST KOŃCOWY (40 min.)
14. Pakistańska muzyka klasyczna i folkowa
- Nusrat Fateh Ali Khan: muzyczny symbol Pakistanu,
- Klasyczni i folkowi artyści w Pakistanie
- Omówienie tradycyjnych instrumentów używanych w różnych regionach Pakistanu
- Coke Studio: suﬁcki rock i popularność muzyki Zachodu,
- Muzyczne festiwale w Pakistanie,
- Muzyka jako narzędzie dyplomacji kulturalnej: projekty „Poland-Pakistan: Music without Borders”
- Radykałowie przeciw muzyce: dlaczego Amdźad Sabri został zabity?
15. Architektura, zabytki, spuścizna kulturowa
- Mohendźodaro i Harappa: skarby Cywilizacji Doliny Indusu
- Taxila,
- Multan i okolice,
- Lahore: kulturowa stolica Pakistanu,
- Peszawar i okolice – kolebka Gandhary,
- Zachowanie historycznej spuścizny Pakistanu: główne wyzwania

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, metoda sytuacyjna, analiza
tekstów
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne, esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie w formie pisemnej oraz krótki (3-4 strony) esej na
wybrany temat, uzgodniony z prowadzącą.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawowa wiedza na temat Pakistanu i jego uwarunkowań gospodarczych i kulturowych.

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 nad Koreą

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNKS.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

SNK_K1_W06

esej

W2

Stuident zna i rozumie działania Tadeusza Romera
na rzecz uchodźców

SNK_K1_W06

esej

W3

Student zna i rozumie role pomocy międzynarodowej
dla żydowskich uchodźców w Szanghaju

SNK_K1_W06

esej

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ wskazać czynniki wpływające
na uratowanie tysięcy Żydów z Holocaustu

SNK_K1_U04,
SNK_K1_U06

esej

U2

Student potraﬁ wskazać rolę dyplomacji w ratowaniu
polskich Żydów

SNK_K1_U04,
SNK_K1_U06

esej

SNK_K1_K01,
SNK_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

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:
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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Wpływ Rosji i Chin na politykę i rozwój państw Azji Centralnej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Koreą

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNKS.13F0.5cd42cf9c3ebf.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

Nabycie przez studentów wiedzy i umiejętności pozwalających na analizę, syntezę i wyciąganie wniosków z relacji
państw Azji Centralnej z Federacją Rosyjską i Chińską Republiką Ludową. Posiadanie wiedzy, umiejętności
i kompetencji do wypracowania własnych sądów i rekomendacji dla państw Azji Centralnej w zakresie
korzystnych dla nich działań wynikających z relacji z Rosją i Chinami oraz wskazywania na niekorzystne wpływy
wymienionych dwóch mocarstw na politykę i rozwój państw Azji Centralnej.

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 o polityce, jej celach
i instrumentach jej realizacji, prowadzonej przez USA
i Federację Rosyjską wobec państw Azji Centralnej,
ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji
w Uzbekistanie, Kirgistanie, Tadżykistanie,
Turkmenistanie i Kazachstanie.

SNK_K1_W06

esej

W2

Student zdobywa specjalistyczną wiedzę z zakresu
wpływu, współzależności rywalizacji gospodarczej i
potencjalnych konﬂiktów zbrojnych oraz zjawisk o
charakterze terrorystycznym na politykę Chin i
Federacji Rosyjskiej w regionie

SNK_K1_W06

esej

SNK_K1_U04,
SNK_K1_U06

esej

Student umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów
SNK_K1_K04,
badawczych, uwzględniając aspekty polityczne,
SNK_K1_K05
gospodarcze oraz wojskowe właściwe dla państw Azji
Centralnej.

esej

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student posiada umiejętność rozpoznania oraz
wykorzystania wiedzy teoretycznej do samodzielnej
i krytycznej analizy zjawisk politycznych i działań
o charakterze politycznym i gospodarczym .

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie eseju

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

przeprowadzenie badań literaturowych

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.Poltyka zagraniczna Chin i Rosji, historia i czasy współczesne.
2.Relacje ChRL z państwami Azji Centralnej w XX i XXI wieku
3.Azja Centralna a Federacja Rosyjska-od państw członkowskich ZSRR po trudną
współpracę.
4.Związki gospodarcze, polityczne i kulturowe państw Azji Centralnej z Rosją.
5.Współpraca gospodarcza i polityczna Chin z Azją Środkową.
1.

W1, W2, U1, K1
6.Rywalizacja Rosji i Chin o surowce energetyczne w Azji Centralnej.
7.Wspólpraca wojskowa państw Azji Centralnej z mocarstwami.
8.Strategiczne interesy Rosji i Chin w Azji Centralnej.
9.Wyniki współpracy z Chinami i Rosją Kazachstanu, Uzbekistanu, Kirgistanu,
Tadżykistanu, Turkmenistanu.
10. Wpływ Rosji i Chin na politykę i rozwój państw Azji Centralnej

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, gra dydaktyczna, konsultacje
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
Przygotowanie eseju wg przekazanych wskazówek.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość systemów politycznych Rosji i Chin oraz pięciu państw Azji Centralnej.
Obowiązuje obecność na zajęciach(możliwe 3 nieobecności).

Sylabusy
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Współczesne Chiny - globalizacja i rozwój technologii a zmiany
w przestrzeni miasta
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Koreą

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNKS.13F0.5cd42cf9a14fc.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

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Studentka/student zna i rozumie znaczenie socjologii
i antropologii miasta w odniesieniu do obszaru Chin

SNK_K1_W06

zaliczenie pisemne

W2

Studentka/student zna i rozumie złożoność charakteru
społeczeństwa i wzorców cywilizacyjnych
wpływających i kształtujących formę chińskich miast

SNK_K1_W06

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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U1

Studentka/student potraﬁ wykorzystywać zdobytą
wiedzę do badań nad współczesnymi procesami
globalizacji i zmian w tkance chińskich miast

SNK_K1_U06

zaliczenie pisemne

U2

Studentka/student potraﬁ deﬁniować i analizować
znaczenie procesów zachodzących we współczesnych
miastach chińskich i ich wpływ na społeczeństwo
chińskie

SNK_K1_U06

zaliczenie pisemne

K1

Studentka/student jest gotów do nieustannego
rozwijania swojej wiedzy i doświadczenia w celu
pogłębiania zrozumienia uwarunkowań społecznokulturowych współczesnych Chin

SNK_K1_K01,
SNK_K1_K05

zaliczenie pisemne

K2

Studentka/student jest gotów do uczestniczenia
w przygotowaniu projektów społecznych
uwzględniających specyﬁkę kształtowania się formy
miast w Chinach w odniesieniu do innych krajów

SNK_K1_K01,
SNK_K1_K05

zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do egzaminu

30

analiza problemu

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.

Wprowadzenie do nauk i metod zajmujących się badaniem miast (socjologia i
antropologia miasta)

W1

2.

Przegląd form/wzorów urbanistycznych w Chinach: ⾢ (yì)、都 (dōu)、城 (chéng)、
郭 (guō)、市 (shì)

W1, W2

3.

Kiedy i dlaczego doszło do połączenia 城 (chéng) i 市 (shì).

W1, W2

4.

Przełamanie chińskiej formy miasta obecnością obcych mocarstw (np. Harbin,
Szanghaj, Qingdao)

W1, W2

5.

Architektura sowiecka w Chinach

W1, W2

Sylabusy
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6.

Otwarcie Chin na świat (1978) - wprowadzenie nowej formy miasta (Shenzhen).

W1, W2, U2

7.

Rozwój technologii i przemiany społeczne oraz ich wpływ na tkankę miasta we
współczesnych miastach chińskich

W1, W2, U1, U2, K1

8.

Chińska wieś w dobie globalizacji, czyli jak uchronić tradycję

W1, W2, U1, U2, K1, K2

9.

Perspektywy rozwoju dla mniejszych chińskich miast (np. Jiande)

W1, W2, U1, U2, K1, K2

10.

Stolica prowincji - główne problemy i wyzwania (np. Hangzhou)

W1, W2, U1, U2, K1, K2

11.

Szanghaj - Kosmopolityczne Megamiasto

W1, W2, U1, U2, K1, K2

12.

Chińskie Miasta Widma (Ghost Cities)

W1, W2, U1, U2, K1, K2

13.

Eko-miasta

W1, W2, U1, U2, K1, K2

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

zaliczenie pisemne uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu, tj. 3,0 = 60% egzaminu
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Współczesne relacje międzynarodowe Japonii
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Koreą

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNKS.13F0.5cd42d1f574cb.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 ze stosunkami Japonii z najważniejszymi państwami w kontekście japońskiej polityki
gospodarczej i bezpieczeństwa.

C2

Przekazania wiedzy z zakresu roli Japonii w organizacjach międzynarodowych

C3

Uświadomienie studentom problemów związanych z konﬂiktami granicznymi Japonii

C4

Przekazanie wiedzy z zakresu polityki kulturalnej Japonii

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 status i role międzynarodowe
Japonii oraz innych uczestników międzynarodowych
stosunków politycznych

SNK_K1_W02,
SNK_K1_W05

esej, prezentacja

W2

Student zna i rozumie wpływ konﬂiktów granicznych
na relacje międzynarodowe Japonii

SNK_K1_W02

esej, prezentacja

W3

Student zna i rozumie rolę polityki kulturalnej Japonii
na relacje z innymi państwami

SNK_K1_W02,
SNK_K1_W03

esej, prezentacja

W4

Student zna i rozumie rolę rodzimych korporacji
międzynarodowych w kształtowaniu stosunków Japonii
z innymi państwa

SNK_K1_W02,
SNK_K1_W03,
SNK_K1_W06

esej, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ scharakteryzować i poddać analizie
czynniki wpływające na bezpieczeństwo uczestników
międzynarodowych stosunków politycznych

SNK_K1_U01,
SNK_K1_U02

esej, prezentacja

U2

Student potraﬁ zinterpretować rolę japońskiej polityki
kulturalnej w stosunkach międzynarodowych

SNK_K1_U01,
SNK_K1_U02

esej, prezentacja

U3

SNK_K1_U01,
Student potraﬁ scharakteryzować i zinterpretować rolę
SNK_K1_U02,
japońskich korporacji na stosunki międzynarodowe
SNK_K1_U04

esej, prezentacja

U4

Student potraﬁ wskazać najważniejszych partnerów
gospodarczych oraz politycznych Japonii

SNK_K1_U01,
SNK_K1_U02,
SNK_K1_U04

esej, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do oceny roli Japonii w stosunkach
międzynarodowych, z uwzględnieniem czynników
gospodarczych i politycznych

SNK_K1_K01,
SNK_K1_K02,
SNK_K1_K03

esej, prezentacja

K2

Student jest gotów do interpretacji japońskiej polityki
kulturalnej w kontekście relacji międzynarodowych

SNK_K1_K01,
SNK_K1_K02,
SNK_K1_K03

esej, prezentacja

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie eseju

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

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Stosunki międzynarodowe w rejonie Azji i Pacyﬁku - wprowadzenie teoretyczne

W1, K1

2.

Status i rola międzynarodowa Japonii

W1, U1, U2, U4

3.

Stosunki polityczne i gospodarcze Japonii ze Stanami Zjednoczonymi

W3, W4, U1, U2, U3, U4,
K1

4.

Stosunki polityczne i gospodarcze Japonii z Chińską Republiką Ludową

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1, K2

5.

Stosunki polityczne i gospodarcze Japonii z Republiką Korei

W1, W3, W4, U1, U2, U3,
K1, K2

6.

Stosunki Japonii z państwami ASEAN

W1, W4, U3, U4, K1

7.

Stosunki Japonii z Unią Europejską

W1, W3, W4, U2, U3, U4,
K1, K2

8.

Stosunki Japonii z państwami Bliskiego Wschodu

W1, W4, U1, U2, U3, U4,
K1

9.

Rola Japonii w organizacjach międzynarodowych

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
ćwiczenia przedmiotowe, analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, burza
mózgów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
esej, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Dozwolone 2 nieobecności. Prezentacja multimedialna. Esej do oddania na
ostatnich zajęciach. Aktywność na zajęciach będzie dodatkowo
punktowana.
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Współczesne społeczeństwa Azji Południowo-Wschodniej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Koreą

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNKS.13F0.5cd42d06ddf06.22

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

Zdobycie wiedzy na temat współczesnych społeczeństw Azji Południowo-Wschodniej.

C2

Poznanie cech charakterystycznych współczesnych społeczeństw Azji Południowo-Wschodniej w oparciu
o konkretne kazusy.

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

Wiedza - student zna i rozumie:

SNK_K1_W06

zaliczenie na ocenę,
kazus, prezentacja

SNK_K1_U01,
SNK_K1_U06

zaliczenie na ocenę,
kazus, prezentacja

SNK_K1_K01,
SNK_K1_K05

zaliczenie na ocenę,
kazus, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Umiejętności - student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Kompetencje społeczne - student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

analiza problemu

10

przeprowadzenie badań literaturowych

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

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Współczesne społeczeństwa państw Azji Południowo-Wschodniej – podstawowe
dane statystyczne, cechy specyﬁczne, studia przypadków.
- Przypadek Mjanmy (Birmy)
- Przypadek Tajlandii
- Przypadek Kambodży
- Przypadek Laosu
- Przypadek Wietnamu
1.

W1, U1, K1

- Przypadek Malezji
- Przypadek Singapuru
- Przypadek Indonezji
- Przypadek Timoru Wschodniego
- Przypadek Brunei
- Przypadek Filipin
Większym społeczeństwom zostanie poświęcone więcej uwagi niż mniejszym.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
dyskusja, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, 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 wybranej mniejszości
zamieszkującej jedno z państw regionu. 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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Wykorzystanie technik komputerowych do pracy z językiem japońskim
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Koreą

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNKS.13F0.1587041457.22

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 głównym kursu jest zapoznanie studenta z technikami komputerowymi wykorzystanymi do pracy
z językiem japońskim.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

436 / 512

W1

Student powinien posiadać wiedzę na temat
następujących dziedzin: zbieranie informacji
z wykorzystaniem technik komputerowych,
prezentowanie danych znalezionych w wyniku
wykorzystania technik komputerowych,
rozpoznawanie i umiejętność wskazania źródeł
zdatnych do wykorzystania przy nauce oraz pracy
z językiem japońskim, konstruowanie zestawień
danych podsumowujących zebrane informacje,
programowanie w języku Perl.

SNK_K1_W06

zaliczenie

SNK_K1_U06

zaliczenie

SNK_K1_K05

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student powinien potraﬁć: analizować informacje
zebrane z wykorzystaniem technik komputerowych
w celu nauki języka japońskiego, wybrać spośród
zebranych materiałów przydatne do zrealizowania
konkretnych celów edukacyjnych, używać serwisów
internetowych w celu zebrania oraz poszerzenia bazy
informacji językowych, używać narzędzi internetowych
w celu zebrania danych dotyczących możliwości
przekładu poszczególnych tekstów, stosować techniki
i narzędzia z dziedziny przetwarzania języków
naturalnych (programowanie w języku Perl) celem
uzyskania informacji oraz danych językowych
z korpusów tekstowych oraz za pośrednictwem
internetu, korzystać ze słowników oraz translatorów
internetowych. Powinien umieć obsługiwać komputer
z japońskojęzycznym systemem operacyjnym

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student powinien umieć analizować i oceniać źródła
informacji oraz danych językowych pod kątem
walorów edukacyjnych oraz przydatności w realizacji
konkretnych celów dydaktycznych oraz językowych,
porządkować oraz klasyﬁkować dane językowe,
przeprowadzać eksperymenty z wykorzystaniem
zebranych danych językowych, testować je pod kątem
nowych możliwości. Powinien potraﬁć napisać prosty
program do analizy danych językowych w języku Perl

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do ćwiczeń

30

wykonanie ćwiczeń

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

Sylabusy

437 / 512

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Przedmiot ma na celu zaznajomienie studentów z możliwościami wykorzystania
technik komputerowych w pracy z językiem japońskim. Poprzez techniki
komputerowe rozumie się działania mające na celu uzyskanie wiarygodnych
danych językowych za pośrednictwem internetu (wyszukiwarki internetowe,
serwisy, sieciowe korpusy tekstowe, łączenie wyszukiwania danych z obrazami
itd.) oraz samodzielnych korpusów tekstowych. Studenci przyswoją sobie metody
pracy z tego typu danymi, takie jak sposoby automatycznego oraz ręcznego
przeszukiwania tekstu oraz podstawowe techniki wykorzystywane w
przetwarzaniu języków naturalnych (programowanie w języku Perl). Przećwiczone
zostanie również ocenianie oraz porządkowanie uzyskanych w ten sposób danych
pod kątem przydatności do celów dydaktycznych oraz językowych. Podczas
realizacji projektów zaliczeniowych studenci w sposób praktyczny będą mogli
przećwiczyć wykorzystanie przyswojonej wiedzy w wykonywaniu zadań
związanych z pracą z językiem.
Zakres tematyczny przedmiotu obejmuje również naukę słownictwa japońskiego
związanego z tematem przedmiotu, tzn. dot. wyszukiwania oraz porządkowania
danych oraz przetwarzania języków naturalnych.
Kolejną umiejętnością, jaką przyswoją sobie studenci podczas zajęć jest
korzystanie ze słowników internetowych oraz z translatorów internetowych.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną,
dyskusja, ćwiczenia laboratoryjne
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia kursu jest : Formy oceny pracy studenta: • projekty
i ćwiczenia praktyczne • ocenianie ciągłe Czas oceny pracy studenta: •
ocena aktywności podczas zajęć • ocena ćwiczeń praktycznych
wykonywanych podczas zajęć • projekty praktyczne (w zależności od
postępów w przyswajaniu materiału)

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Wyrażenia w języku japońskim zakorzenione w kulturze i mentalności
japońskiej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Koreą

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNKS.13F0.5cd42d1eaa24b.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

Przedmiot ma na celu zaznajomienie studentów z wyrażeniami z pogranicza języka kultury Japonii, takich jak:
metafory, frazeologia, wyrażenia emotywne, gry słowne, wyrażenia humorystyczne czy onomatopeiczne.
Studenci dowiedzą się, w jakich sytuacjach i kontekstach kulturalno-społecznych stosuje się te wyrażenia i jaki
efekt mogą wywierać na odbiorcach. Oprócz prelekcji prowadzącego, program zajęć przewiduje również
przygotowanie przez studentów prezentacji dotyczących wybranych zagadnień związanych z tematyką zajęć.
Przewidziane są także dyskusje na omawiane tematy oraz praca w grupach podczas zajęć.

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: Posiada wiedzę na temat wyrażeń z pogranicza
języka i kultury Japonii, takich jak: metafory,
frazeologia, wyrażenia emotywne, gry słowne,
wyrażenia humorystyczne czy onomatopeiczne. Wie,
w jakich sytuacjach i kontekstach kulturalnospołecznych stosuje się te wyrażenia i jaki efekt mogą
wywierać na odbiorcach.

SNK_K1_W05

projekt

SNK_K1_U02

projekt

SNK_K1_K01

projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

EK2: Potraﬁ zastosować nabyte podczas zajęć
umiejętności, tj. umie zastosować omawiane podczas
zajęć wyrażenia w praktyce. Potraﬁ wyjaśnić
kulturalne i społeczne umocowanie tych wyrażeń.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

EK3: Wie, jak omawiane wyrażenia funkcjonują
we współczesnym społeczeństwie japońskim.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie projektu

30

przygotowanie do zajęć

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.

1. Wstęp teoretyczny – wyrażenia japońskie zakorzenione w kulturze i
mentalności.

W1, U1, K1

2.

2. Dialekt Kansai a inne dialekty japońskie

W1, U1, K1

3.

3. Język grzeczny i niegrzeczny

W1, U1, K1

4.

4. Język mangi i anime

W1, U1, K1

5.

5. Język japońskich piosenek popowych

W1, U1, K1

6.

6. Język jakuzy

W1, U1, K1

Sylabusy
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7.

7. Język religijny

W1, U1, K1

8.

8. Język męski i kobiecy

W1, U1, K1

9.

9. Język pisany

W1, U1, K1

10.

10. Metafory japońskie

W1, U1, K1

11.

11. Związki frazeologiczne

W1, U1, K1

12.

12. Język bajek

W1, U1, K1

13.

13. Język poezji i literatury

W1, U1, K1

14.

14. Zapożyczenia w języku japońskim

W1, U1, K1

15.

15. Język nowych technologii

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną,
dyskusja
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia kursu jest : Formy oceny pracy studenta: •
prezentacje • projekty i ćwiczenia praktyczne • ocenianie ciągłe Czas
oceny pracy studenta: • ocena aktywności podczas zajęć • ocena ćwiczeń
praktycznych i prezentacji wykonywanych podczas zajęć

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność obowiązkowa. Znajomość języka japońskiego na poziomie średniozaawansowanym.

Sylabusy
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Wzorce demokratycznego państwa prawa a kultura polityczna DW
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Koreą

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNKS.13F0.1560170013.22

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Student zna podstawowe wyzwania demokratycznego
państwa prawa w kontekście kultury politycznej
Dalekiego Wschodu

SNK_K1_W06

zaliczenie pisemne

SNK_K1_U04

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ zidentyﬁkować wyzwania
demokratycznego państwa prawa w obszarze kultury
politycznej Dalekiego Wschodu

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Sylabusy
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K1

Student jest gotów do zgłębiania wiedzy w zakresie
problemów demokratycznego państwa prawa

SNK_K1_K01

zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do testu zaliczeniowego

60

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.

1. Propedeutyka teorii państwa i prawa

W1

2.

2. Powstanie państwa w świetle idei „Umowy społecznej” Rousseau oraz
Marksowskiej teorii walki klas

W1, U1

3.

3. Wzorzec demokratycznego państwa prawa jako uniwersalny probierz jego
sprawnego funkcjonowania

U1, K1

4.

4. Komparatystyka źródeł prawa w państwie demokratycznym i autorytarnym

W1

5.

5. Znaczenie kultury politycznej w demokratycznym państwie prawa

W1, U1

6.

6. Idea państwa według Konfucjusza

W1, U1

7.

7. Kulturowy spór o wyższości merytokracji nad demokracją i przewadze
demokracji nad merytokracją

U1, K1

8.

8. Katalog klasycznych wolności i praw obywatelskich w roli wykładni kulturowego
wzorca demokratycznego państwa prawa

U1, K1

9.

9. Ustrojowy dwugłos o konfucjańskiej dobrej władzy i kelsenowskim
demokratyzmie wolności

W1, U1

10.

10. Kulturowy fenomen państw upadłych w kontekście analizy historycznoprawnej państw azjatyckich w XIX i XX stuleciu

W1, U1

11.

11. Lobbing vs. korupcja, czyli o (poza)prawnym wpływie na politykę w
europejskim i azjatyckim kręgu kulturowym

W1, U1

12.

12. Implementacja good governance jako nowego sposobu działania
demokratycznego państwa prawa

W1, U1

13.

13. W poszukiwaniu modelu sprawnego państwa: między europejską idée ﬁxe
demokracji liberalnej a reanimacją konfucjańskiego ideału merytokracji

W1, U1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, wykład konwencjonalny, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest (1) regularne i (2) aktywne
uczestnictwo w zajęciach, (3) przedstawienie prezentacji w zakresie
zaliczenie pisemne
merytorycznym zajęć oraz (4) zdanie na ocenę pozytywną końcowego
kolokwium formie testu wielokrotnego wyboru.
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Zastosowanie teorii gier jako metody analizy konﬂiktów politycznych
w Azji Wschodniej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Koreą

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNKS.13F0.603e436feb34d.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

Wprowadzenie studentów w problematykę teorii gier jako metody analizy konﬂiktów politycznych.

C2

Zapoznanie studentów z teoretyczno-metodologicznymi zagadnieniami związanymi z teorią gier.

C3

Zyskanie przez studentów umiejętności wykorzystywania teorii gier do prowadzenia badań naukowych.

C4

Zyskanie przez studentów umiejętności wykorzystywania teorii gier do analizy konﬂiktów politycznych w Azji
Wschodniej.

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 z zakresu najważniejszych
podejść teoretycznych i badawczych w obszarze teorii
gier.

SNK_K1_W01,
SNK_K1_W05

projekt, prezentacja

W2

Student potraﬁ skutecznie dobrać metodę badawczą
w celu rozwiązywania postawionych problemów.

SNK_K1_W06

projekt, prezentacja

W3

Student posiada wiedzę pozwalającą mu zaplanować
badania w zakresie zagadnień dotyczących krajów Azji
z wykorzystaniem teorii gier.

SNK_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 teorii gier.

SNK_K1_U02,
SNK_K1_U03

projekt, prezentacja

U2

Student posiada umiejętność formułowania własnych
opinii odnośnie zjawisk zachodzących w Azji i dobierać
do nich dane i metody analizy.

SNK_K1_U02,
SNK_K1_U03

projekt, prezentacja

SNK_K1_K02,
SNK_K1_K03

projekt, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student potraﬁ pracować w zespole w celu
analizowania wybranych zjawisk związanych
ze stosunkami międzynarodowymi pomiędzy krajami
Azji Wschodniej.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie projektu

30

poprawa projektu

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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1.

Wprowadzenie do historii teorii gier.

W1, W2, W3

2.

Wprowadzenie do teorii gier jako metody analizy konﬂiktów politycznych.

W1, W2, W3, U1

3.

Wprowadzenie do sposobu wykorzystywania modeli prostych oraz złożonych w
teorii gier.

W1, W2, W3, U1

4.

Gry złożone, powtarzalne jako zaawansowana metoda analizy konﬂiktów
politycznych.

W1, W2, W3, U1

5.

Ograniczenia analityczne związane z zastosowaniem teorii gier do analizy

W1, W2, W3, U1

6.

Przykłady dotychczasowego zastosowania teorii gier do analizy konﬂiktów
politycznych

W3, U2

7.

Przykłady zastosowanie teorii gier do analizy konﬂiktów politycznych w Azji
Wschodniej.

U1, U2, K1

8.

Analiza możliwości wykorzystania teorii gier jako narzędzia do analizy
międzynarodowych konﬂiktów politycznych w Azji Wschodniej.

W3, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, metoda sytuacyjna, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny,
dyskusja, gra dydaktyczna, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

1) obecność 2) aktywne uczestnictwo w zajęciach 3) przygotowanie i
projekt, prezentacja zaprezentowanie w trakcie zajęć analizy sytuacji konﬂiktowej w Azji
Wschodniej z wykorzystaniem teorii gier
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Zjednoczenie Korei - szanse i wyzwania
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Koreą

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNKS.13F0.5cd42d2a569ef.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

Zdobycie wiedzy na temat stosunków międzykoreańskich, ich uwarunkowań, celów polityki zagranicznej obu
państw koreańskich w odniesieniu do zjednoczenia Korei z uwzględnieniem dotychczasowych doświadczeń
współpracy, płynących z tego szans i wyzwań. Nabycie podstawowych umiejętności dotyczących analizy
stosunków międzykoreańskich w wymiarze potencjalnego zjednoczenia i związanych z tych problemów
w odniesieniu do bieżących 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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W1

Posiada wiedzę na temat stosunków
międzykoreańskich

SNK_K1_W02,
SNK_K1_W03,
SNK_K1_W04,
SNK_K1_W05

zaliczenie na ocenę

W2

Posiada wiedzę na temat regionalnego środowiska
bezpieczeństwa i pozycji Korei Południowej i Korei
Północnej w regionie

SNK_K1_W02,
SNK_K1_W03,
SNK_K1_W04,
SNK_K1_W05

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Potraﬁ analizować stosunki międzykoreańskie
i sytuację na Półwyspie Koreańskim z uwzględnieniem
interesów i pozycji obu Korei

SNK_K1_U01,
SNK_K1_U03

zaliczenie na ocenę

U2

Potraﬁ rozpoznać na poziomie podstawowym
uwarunkowania i wyzwania związane z dialogiem
międzykoreańskim i potencjalnym zjednoczeniem
Korei i tworzyć proste prognozy

SNK_K1_U01,
SNK_K1_U03

zaliczenie na ocenę

SNK_K1_K01,
SNK_K1_K04

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Jest gotów samodzielnie na poziomie podstawowym
opracować wyniki prowadzonych analiz na temat
dialogu międzykoreańskiego i perspektyw
zjednoczenia Korei oraz przedstawić je

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

Przygotowanie prac pisemnych

30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

20

przygotowanie do zajęć

20

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

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1. Geneza współczesnego podziału Korei
• Sytuacja Korei przed podziałem. Kontekst zimnowojennej rywalizacji. Symbole i
skala podziału.
2. Koncepcje zjednoczeniowe w czasach zimnej wojny
• Koncepcje lat 50. i 60. XX w.: nacjonalizm, antykomunizm. Koncepcje lat 70. i
80. XX w.: federalizm, funkcjonalizm. Koncepcje wczesnych lat 90. XX w.:
federacja, konfederacja.
3. Wymiary współpracy międzykoreańskiej
• Płaszczyzna polityczna. Liberalne otwarcie „słonecznej polityki”: rządy Kim Daejunga, Roh Moo-hyuna. Konserwatywny zwrot: rządy Lee Myung-baka, Park Geunhye.
• Współpraca ekonomiczna. Skala wymiany handlowej, kompleks przemysłowy w
Kaesongu, projekt turystyczny w Górach Diamentowych, połączenia drogowe i
kolejowe obu Korei, południowokoreańskie inwestycje w KRLD.
• Wymiar społeczno-kulturowy. Spotkania członków rozdzielonych rodzin. Pomoc
humanitarna.
4. Wyzwania i przeszkody dialogu międzykoreańskiego

1.

W1, W2, U1, U2, K1

• Dysproporcje rozwojowe. Konfrontacyjna polityka Korei Północnej. Wątpliwe
poparcie Koreańczyków dla planów zjednoczeniowych. Różnice ustrojowe.
Problemy Koreańczyków z Północy na Południu. Amerykańska obecność w Korei
Południowej. Zjednoczenie Korei a prawo międzynarodowe.
5. Mocarstwa a zjednoczenie Korei
• Bilans korzyści i kosztów podziału i ewentualnego zjednoczenia z punktu
widzenia wybranych mocarstw: Chin, Japonii, Rosji, USA.
• Wpływ ewentualnego zjednoczenia Korei na sytuację w regionie.
6. Półwysep Koreański 2020: bliżej czy dalej od zjednoczenia?
• Charakterystyka polityki administracji Moon Jae-ina. Podobieństwa i różnice w
stosunku do czasów „słonecznej polityki”.
7. Perspektywy zjednoczenia Korei
• Argumenty za i przeciw zjednoczeniu.
• Wybrane scenariusze uniﬁkacyjne: pokojowa integracja, absorpcja Północy przez
Południe, konﬂikt zbrojny.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza przypadków, dyskusja, wykład konwersatoryjny, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
tekst analityczny
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Non-verbal message in the political activity of women in China and India
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Koreą

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNKS.13F0.62050242d5dca.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

Celem jest zapoznanie studentów z wybranymi sposobami komunikacji pozawerbalnej, obecnymi w działalności
politycznej kobiet w Chinach i Indiach.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Ma wiedzę na temat komunikacji pozawerbalnej
w Chinach i Indiach.

SNK_K1_W06

zaliczenie pisemne
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W2

Zna symbolikę kolorów i motywów z terenu Chin
i Indii.

SNK_K1_W06

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Potraﬁ rozpoznać i nazwać podstawowe rodzaje
tradycyjnego ubioru na terenie Chin i Indii.

SNK_K1_U06

zaliczenie pisemne

U2

Potraﬁ umieścić zdobyte informacje w szerszym
kontekście przemian społecznych i politycznych.

SNK_K1_U01,
SNK_K1_U05,
SNK_K1_U06

zaliczenie pisemne

SNK_K1_K01,
SNK_K1_K04,
SNK_K1_K05

zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Potraﬁ wykorzystać wiedzę w praktyce analizując
problem i dokonując krytycznej analizy źródeł.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie do egzaminu

50

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.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Cesarzowa wdowa Cixi i zmieniająca się rola fryzury liangbatou.

W1, U1, U2

2.

Song Meiling - twarz Republiki Chińskiej

W1, W2, U1, U2, K1

3.

Qipao Wang Guangmei.

W1, W2, U1, U2, K1

4.

Rewolucyjna towarzyszka Jiang Qing.

W1, W2, U1, U2, K1

5.

Wiele twarzy Song Qingling.

W1, W2, U1, U2, K1

6.

Liu Yongqing jako zagubiony symbol starych Chin.

W1, W2, U1, U2, K1

7.

Peng Liyuan - kobieta nowych Chin.

W1, W2, U1, U2, K1

8.

Indira Gandhi jako Matka India.

W1, W2, U1, U2, K1

9.

Sonia Gandhi doskonali imitację.

W1, W2, U1, U2, K1

Sylabusy
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10.

Priyanka Vadra i wizerunek wskrzeszonej tygrysicy.

W1, W2, U1, U2, K1

11.

Jayalalithaa Jayaraman - od gwizdy ﬁlmowej do polityczki.

W1, W2, U1, U2, K1

12.

Salwar kamizy Mehbooby Mufti Sayeed.

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 na podstawie egzaminu końcowego, uzyskanie
zaliczenie pisemne przynajmniej 60% z egzaminu, obecność (możliwe 2 nieobecności) i
aktywność na zajęciach.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Język angielski na poziomie B2, umożliwiający uczestnictwo w zajęciach.

Sylabusy
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Współczesne społeczeństwa Korei
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Koreą

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNKS.120.5ce4057885f39.22

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
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem zajęć jest analiza współczesnych społeczeństw Korei Południowej i Północnej.

C2

Na zajęciach analizie poddane zostaną drogi obu Korei do modernizacji.

C3

Podczas zajęć zaprezentowania zostanie sytuacja mniejszości w Korei Południowej.

C4

Analiza specyﬁki społeczeństwa północno-koreańskiego.

C5

Analiza wpływów religijnych na Półwyspie Koreańskim.

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 społeczeństw Korei
Południowej i Północnej.

SNK_K1_W01,
SNK_K1_W02,
SNK_K1_W04

egzamin pisemny

W2

Student zna i rozumie rolę hierarchii w społeczeństwie
koreańskim.

SNK_K1_W01,
SNK_K1_W02,
SNK_K1_W04

egzamin pisemny

W3

Student zna i rozumie rolę dyktatury w społeczeństwie
Koreańskim.

SNK_K1_W01,
SNK_K1_W02,
SNK_K1_W03,
SNK_K1_W05

egzamin pisemny

W4

Student zna i rozumie instytucje państwowe mające
bezpośredni wpływ na życie obywateli Korei
Południowej.

SNK_K1_W01,
SNK_K1_W02,
SNK_K1_W03,
SNK_K1_W05

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ w sposób krytyczny analizować
materiały źródłowe dotyczące współczesnych
społeczeństw koreańskich.

SNK_K1_U01,
SNK_K1_U02,
SNK_K1_U04

egzamin pisemny

U2

Student potraﬁ przeanalizować różnice pomiędzy
społeczeństwem Południowo i Północno Koreańskim.

SNK_K1_U01,
SNK_K1_U02,
SNK_K1_U03

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Samodzielnych badań dotyczących społeczeństw Korei
Północnej i Południowej.

SNK_K1_K01,
SNK_K1_K02,
SNK_K1_K03

egzamin pisemny

K2

Analizowania zjawisk społecznych związanych
z obiema Koreami w celu wyjaśnienia ich osobom
niezaangażowanym w studia kulturowe.

SNK_K1_K01,
SNK_K1_K02,
SNK_K1_K03,
SNK_K1_K04

egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do egzaminu

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

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.

Problem starzejących się społeczeństw a polityka imigracyjna Korei oraz kwestia
uciekinierów.

W1, W2, U1, K1

1. Symbole narodowe Korei Północnej i Południowej.
2. Droga do modernizacji.
3. Struktura społeczna - rola hierarchii i starszeństwa.
4. Edukacja i praca.
2.
5. Prawa mnejszości seksualnych, kobiet i osób niepełnosprawnych.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
K1, K2

6. Religia i jej wpływ na życie mieszkańców Półwyspu.
7. Odejście od homogenicznej struktury społeczeństwa i uciekinierzy z Północy.
8. Rola kultury w kształtowaniu się społeczeństw koreańskich.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
dyskusja, analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
aktywność na zajęciach, obecność, zaliczenie egzaminu na 50%.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka angielskiego na poziomie B2.

Sylabusy
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Buddyzm
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Koreą

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNKS.120.5cb097468b58e.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
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Podstawowym celem kursu jest zapoznanie studentów z rolą, jaką odgrywał buddyzm w kształtowaniu kultury
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

Ma podstawową wiedzę o charakterze, miejscu
i znaczeniu studiów buddyjskich w obszarze nauk
humanistycznych, ich specyﬁce przedmiotowej
i metodologicznej w systemie nauk zwłaszcza
w kontekście dystynkcji studia buddyjskie/buddologia.

SNK_K1_W01

egzamin pisemny

W2

Zna i rozumie podstawowe metody analizy
i interpretacji różnych wytworów kultury symbolicznej
i materialnej właściwych dla buddyjskiej tradycji.

SNK_K1_W01

egzamin pisemny

W3

Ma podstawową wiedzę o strukturach i instytucjach
społecznych i kulturowych w społeczeństwach
buddyjskich Azji oraz ich relacjach we współczesnym
świecie.

SNK_K1_W04

egzamin pisemny

W4

Ma wiedzę o procesach kulturowych interakcji, jakie
przebiegały na styku kultury buddyjskiej z lokalnymi
kulturami Azji.

SNK_K1_W04

egzamin pisemny

W5

Ma podstawową wiedzę o buddyjskiej idei człowieka,
rozumie, na czym polega specyﬁka buddyjskiego
poglądu na temat miejsca człowieka w kosmosie,
człowieka jako istoty społecznej i człowieka jako istoty
czującej.

SNK_K1_W04

egzamin pisemny

U1

Posiada podstawowe umiejętności wyszukiwania,
krytycznej oceny, analizowania i wykorzystywania
informacji płynącej z różnych źródeł. W szczególności
potraﬁ rozróżnić informacje uzyskiwane ze źródeł
naukowych od informacji uzyskiwanych ze źródeł
prozelitycznych

SNK_K1_U02,
SNK_K1_U04

egzamin pisemny

U2

Posiada umiejętność rozumienia, analizowania
i interpretowania zjawisk kulturowych, religijnych
i społecznych (w tym politycznych, prawnych
i gospodarczych), specyﬁcznych dla społeczeństw
buddyjskich Azji Wschodniej.

SNK_K1_U02,
SNK_K1_U04

egzamin pisemny

U3

Posiada umiejętność rozpoznania i wykorzystania
wiedzy teoretycznej do samodzielnej i krytycznej
analizy buddyjskiej rzeczywistości kulturowej.
Rozpoznaje i interpretuje wartości rdzenne
buddyjskiego dziedzictwa kulturowego i kluczowych
systemów normatywnych buddyjskich społeczeństw
Azji Wschodniej wraz z ich symbolicznymi wytworami.

SNK_K1_U02,
SNK_K1_U04

egzamin pisemny

SNK_K1_K01,
SNK_K1_K02

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Potraﬁ rozpoznać charakter kluczowych wyzwań
pojawiających się w procesie interakcji kulturowych
między buddyjskimi krajami Azji Wschodniej oraz
krajami cywilizacji zachodniej oraz proponować
sposoby ich praktycznego rozwiązywania.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta
wykład

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
30
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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.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Historia buddyzmu – od Buddy do rozprzestrzenienia się buddyzmu na Dalekim
Wschodzie: indyjski kontekst buddyzmu – tło społeczne i religijne; Budda – historia
i legenda; buddyzm pierwotny; sobory buddyjskie, rozprzestrzenianie się
buddyzmu poza Indie, kultura greko-buddyjska, charakterystyka buddyjskiego
regionalizmu; buddyzm na Zachodzie, buddyzm w interakcji z innymi tradycjami
ﬁlozoﬁczno-religijnymi (konfucjanizm, taoizm).

W1, W4, U1

2.

Buddyjska literatura: kwestia tzw. Kanonu, rodzaje buddyjskiej literatury,
literatura różnych buddyjskich tradycji.

W1, W2, U1

3.

Buddyjski światopogląd: podstawowe pojęcia buddyjskiego światopoglądu;
buddyjska wizja człowieka oraz jego miejsca w kosmosie, buddyjska etyka;
specyﬁka buddyjskiej koncepcji wyzwolenia, buddyjskie ideały soteriologiczne
hinajany, mahajany i wadżrajany, ﬁlozoﬁczne szkoły: sarwastiwada, sautrantika,
therawada, madhjamaka i jogaczara.

W1, W2, W5, U1, U2, U3

4.

Buddyjska praktyka: rodzaje i techniki buddyjskiej medytacji; formy buddyjskiego
rytuału; buddyjska symbolika oraz elementy buddyjskiej sztuki i kultury
materialnej.

W3, W5, U3, K1

5.

Buddyjska wspólnota: sangha – rodzaje buddyjskiej wspólnoty; kobieta w
społeczności buddyjskiej; buddyjskie ideały społeczne, buddyzm społecznie i
politycznie zaangażowany; buddyjskie eksperymenty z socjalizmem.

W3, W4, U3, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uczestniczenie w zajęciach.
Dopuszcza się tylko dwie nieobecności.
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Metody i techniki badań społecznych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Koreą

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNKS.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
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

u1. Znajomość poszczególnych etapów procesu
badawczego. Wiedza o sposobie formułowania
problemu badawczy, jego konceptualizacji
i operacjonalizacji

SNK_K1_W01

zaliczenie na ocenę

W2

u2. Wiedza o tym, w jaki sposób pozyskiwać dane
do badań społecznych zarówno o ilościowym, jak
i jakościowym charakterze.

SNK_K1_W05

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

u1. Umiejętność samodzielnego przygotowania
projektu badań zgodnie z metodologicznymi regułami

SNK_K1_U05

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

SNK_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.

SNK_K1_K02

zaliczenie na ocenę

K2

k2. Predyspozycje do efektywnego uczestnictwa
w pracach zespołu badawczego

SNK_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
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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.

Badanie niereaktywne.

W1, U1, K2

Opracowanie materiału badawczego. Analiza danych ilościowych i jakościowych.
12.

W1, U1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, udział w badaniach
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
1. Aktywność na zajęciach 2. Realizacja zadań praktycznych 3.
Kolokwium końcowe
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Ochrona własności intelektualnej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Koreą

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNKS.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
docenia i w pełni rozumie społeczną konieczność
globalnej ochrony własności intelektualnej zna zasady
prawa własności przemysłowej, zna podstawy prawa
patentowego oraz prawa ochrony designu

SNK_K1_W01

zaliczenie na ocenę

SNK_K1_U01

esej

samodzielnej pracy naukowej w zakresie konstrukcji
tekstów

SNK_K1_K01,
SNK_K1_K02,
SNK_K1_K03,
SNK_K1_K04

zaliczenie na ocenę, esej

samodzielnej pracy w utworem i ochrony swoich praw

SNK_K1_K01,
SNK_K1_K02,
SNK_K1_K03,
SNK_K1_K04

zaliczenie na ocenę, 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

K2

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

Sylabusy
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* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

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
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Logika
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Koreą

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNKS.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

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

466 / 512

W1

podstawowe pojęcia i zasady logiki potrzebne
do zrozumienia metodologii i metodyki
podejmowanych studiów.

SNK_K1_W01

zaliczenie na ocenę

W2

zna logiczne zasady poprawnego rozumowania
potrzebne do poprawnego przeprowadzania analiz
w ramach kierunku studiów.

SNK_K1_W01,
SNK_K1_W05

zaliczenie na ocenę

U1

stosować zasady poprawnego rozumowania
i wnioskowania, potrzebne w ramach podejmowanych
zadań na kierunku studiów

SNK_K1_U01,
SNK_K1_U02,
SNK_K1_U03,
SNK_K1_U04

zaliczenie na ocenę

U2

scharakteryzować różne stanowiska, a także
zaprezentować własny pogląd na ich temat

SNK_K1_U01,
SNK_K1_U02,
SNK_K1_U03,
SNK_K1_U04

zaliczenie na ocenę

SNK_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

467 / 512

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

468 / 512

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

469 / 512

Kultura koreańska: sztuka i literatura
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Koreą

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNKS.140.5cd42d29efa76.22

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
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Ukazanie cech specyﬁcznych dla literatury koreańskiej, prześledzenie sposobu w jaki została ona ukształtowana.

C2

Ukazanie cech specyﬁcznych dla sztuki koreańskiej, oraz prześledzenie sposobu w jaki została ona
ukształtowana.

C3

Zaprezentowanie wpływów zewnętrznych kształtujących sztukę i literaturę koreańską.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

470 / 512

W1

Student zna i rozumie zmiany jakie zachodziły
w sztuce oraz literaturze koreańskiej na przestrzeni
wieków pod wpływem sytuacji kulturalnej i politycznej
na Półwyspie Koreańskim.

SNK_K1_W01

egzamin pisemny

W2

Student zna i rozumie rolę wpływów zewnętrznych
na rozwój sztuki i literatury koreańskiej.

SNK_K1_W05

egzamin pisemny

W3

Student zna i rozumie znaczenie szeroko pojętej sztuk
i literatury dla budowania tożsamości narodowej
Koreańczyków na przestrzeni wieków.

SNK_K1_W04

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ zinterpretować wytwory sztuki
koreańskiej, umiejscowić je w kontekście kulturowym.

SNK_K1_U02,
SNK_K1_U04

egzamin pisemny

U2

Student potraﬁ określić cechy charakterystyczne dla
sztuki i literatury koreańskiej.

SNK_K1_U02

egzamin pisemny

SNK_K1_K02

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do podjęcia działań na rzecz
przybliżania wzorów kulturowych i wartości kultury
koreańskiej w odniesieniu do jej sztuki i literatury.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

40

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

471 / 512

1.
Próba odnalezienia początków kultury koreańskiej, odwołanie się do legend
i podań oraz ich znaczenia dla sztuki i literatury. Zwrócenie uwagi na wpływy
zewnętrze i próba wyodrębnienia ich od tradycji rdzennych.
2.
Okres Trzech Królestw – różnice i podobieństwa. Rozważania nad tym czy
istnieje jedna sztuka koreańska.
3.
Dynastia Joseon – zmiany i inspiracje. Dojrzała sztuka i literatura koreańska
oraz jej wpływ na kształtowanie się społeczeństwa i tożsamości narodowej.

1.

W1, W2, W3, U1, U2, K1

4.
Okupacja japońska i jej wpływ na kulturę. Cenzura, sztuka jako narzędzie
walki o wolność. Modernizacja i wpływy zachodnie.
5.
W trakcie zajęć studenci zapoznani zostaną z tekstami kultury koreańskiej
w odniesieniu do sytuacji społecznej i historycznej na Półwyspie.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
aktywność na zajęciach, obecność, zaliczenie egzaminu na 50%

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka angielskiego na poziomie B2.

Sylabusy

472 / 512

Systemy polityczne państw Dalekiego Wschodu
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Koreą

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNKS.140.5cd42d10b31d4.22

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
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z systemami politycznymi państw Dalekiego Wschodu.

C2

Zapoznanie studentów z zasadami tworzenia i rozwoju systemów politycznych.

C3

Nauczenie studentów analizy i oceny systemów politycznych państw.

C4

Wypracowanie u studentów kompetencji w zakresie rozpoznawania wyzwań i problemów występujących
w państwach oraz udziału w tworzeniu wybranych elementów systemu politycznego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

473 / 512

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Student ma podstawową wiedzę w zakresie tworzenia
i funkcjonowania systemów politycznych Chin i innych
państw.

SNK_K1_W01

egzamin pisemny

W2

Student ma wiedzę o procesach zmiany
struktur,systemów wartości,instytucji oraz typowe
więzi społeczne w Azji

SNK_K1_W02

egzamin pisemny

W3

Student ma wiedzę o elementach składowych systemu
politycznego.

SNK_K1_W03

egzamin pisemny

SNK_K1_U01

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Posiada umiejętności rozpoznawania
i wykorzystywania wiedzy teoretycznej
do samodzielnej i krytycznej analizy rzeczywistości
regionu Dalekiego Wschodu.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Rozumie i potraﬁ analizować proponowane
rozwiazania problemów społecznych właściwych dla
regionu Dalekiego Wschodu.

SNK_K1_K01

egzamin pisemny

K2

Posiada kompetencje do rozpoznawania i rozumienia
oraz rozwiązywania problemów wynikających
z wyzwań rozwojowych państw.

SNK_K1_K02

egzamin pisemny

K3

Posiada kompetencje do przygotowania i stosowania
rekomendacji w zakresie doskonalenia systemu
politycznego państwa.

SNK_K1_K03

egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

60

przygotowanie projektu

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

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Podstawy teoretyczne dot.systemu politycznego państwa.

W1, W3

2.

Elementy składowe systemu politycznego.

W2, W3

Sylabusy

474 / 512

3.

Rodzaje systemów politycznych,charakterystyka typowych systemów
politycznych.

W3, U1, K2

4.

System polityczny Chin.

W1, U1, K1

5.

System polityczny Korei Północnej.

W1, U1, K2

6.

System polityczny Korei Południowej.

W2, U1, K1, K2

7.

System polityczny Japonii.

W2, U1, K2

8.

System polityczny Tajwanu.

W1, U1, K1

9.

System polityczny Mongolii.

W2, U1, K2

10.

Systemy polityczne Azji Południowo-Wschodniej(Archipelag Malajski i Półwysep
Indochiński)

W1, U1, K2

11.

Analiza systemów politycznych państw Dalekiego Wschodu-diagnoza w zakresie
możliwości rozwojowych.

W3, U1, K1, K2

12.

Rekomendacje dla państw Dalekiego Wschodu w zakresie koniecznych systemów
politycznych.

W2, U1, K3

13.

Rekomendacje dla państw dalekiego Wschodu w zakresie szans rozwojowych ich
systemów politycznych.

W1, U1, K3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
udział w wykładach, egzamin pisemny, praca pisemna (esej)

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość podstawowych zagadnień na temat państw Dalekiego Wschodu.

Sylabusy

475 / 512

Popkultura koreańska
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Koreą

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNKS.140.5cd42d2949434.22

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
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Dostarczenie pogłębionej wiedzę na temat tego, czym jest kultura popularna, a także na temat czynników
sprzyjających powstaniu i rozwojowi kultury popularnej.

C2

Szerokie ukazanie rozwoju kultury popularnej w Korei Południowej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

476 / 512

W1

Student ma pogłębioną wiedzę na temat tego, czym
jest kultura popularna. Umie wymienić czynniki
sprzyjające powstaniu i rozwojowi kultury popularnej.

SNK_K1_W03,
SNK_K1_W04,
SNK_K1_W05

egzamin pisemny

W2

Student posiada wiedzę na temat rozwoju kultury
popularnej w Korei Południowej. Umie wyjaśnić
znaczenie pojęcia hallyu i umiejscowić go
w kontekście soft power.

SNK_K1_W01,
SNK_K1_W03,
SNK_K1_W04,
SNK_K1_W05

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Krytycznie analizować wytwory kultury popularnej,
wykazać pozytywne i negatywne aspekty zjawiska.

SNK_K1_U02,
SNK_K1_U04,
SNK_K1_U05

egzamin pisemny

U2

Student umie porównać kulturę popularną w Europie
i Korei Południowej. Potraﬁ zdeﬁniować różnice
i podobieństwa w kulturze popularnej Korei
Południowej i Japonii.

SNK_K1_U02,
SNK_K1_U03,
SNK_K1_U04,
SNK_K1_U05

egzamin pisemny

SNK_K1_K02,
SNK_K1_K04

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Odnieść elementy kultury popularnej do zjawisk
społecznych, oraz poddać je krytycznej ocenie.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

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
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

Podczas zajęć omówione zostaną takie zagadnienia, jak: zaprezentowanie
najważniejszych pojęć związanych z kulturą popularną; kultura popularna, a
kultura masowa; kultura popularna jako kultura uniwersalna; zmiana zależności
pomiędzy twórcą i odbiorcą; rola wartości w kulturze popularnej; przedstawienie
W1, W2, U1, U2, K1
historii powstania i rozwoju kultury masowej w Europie i Stanach Zjednoczonych;
dyskusja o pozytywnych i negatywnych stronach zjawiska; historia rozwoju kultury
masowej w Korei; wykazanie różnic i podobieństw pomiędzy formą popkultury w
Europie i Azji; wyjaśnienie pojęcia hallyu; kultura popularna w Korei Północnej.

Sylabusy

477 / 512

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny

Warunkiem zaliczenia kursu jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu
końcowego, który będzie sprawdzał wiedzę zdobytą w tracie wykładów (w
tym z ﬁlmów oglądanych w trakcie zajęć) oraz z zadanych lektur. Egzamin
będzie miał formę pisemną i składał się będzie z pytań zamkniętych i
otwartych. Na ocenę końcową składać będzie się również obecność na
zajęciach i aktywny udział w dyskusji.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka angielskiego pozwalająca na swobodne rozumienie tekstu czytanego i oglądanie ﬁlmów (poziom B2).

Sylabusy
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Lektorat języka koreańskiego poz. 2
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Koreą

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNKS.1C0.5cd42d2b08a8d.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

Opanowanie języka koreańskiego na poziomie 2/podstawowym

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 umiejętności komunikowania się w języku
SNK_K1_W01,
koreańskim mówionym i pisanym, a także
SNK_K1_W05
umiejętności rozumienia ze słuchu na poziomie 2

zaliczenie na ocenę,
egzamin

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

potraﬁ czytać, analizować i interpretować teksty oraz
dialogi na poziomie podstawowym A2

SNK_K1_U02,
SNK_K1_U05

zaliczenie na ocenę,
egzamin

U2

potraﬁ wypowiedzieć się i określić swoje stanowisko
w codziennych sytuacjach oraz prostych sytuacjach
społecznych

SNK_K1_U02,
SNK_K1_U05

zaliczenie na ocenę,
egzamin

SNK_K1_K01

zaliczenie na ocenę,
egzamin

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

uczestnictwa 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 sprawdzianu

15

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 egzaminu

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Sylabusy
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* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

Kurs praktycznej nauki języka koreańskiego na poziomie podstawowym (poziom
drugi). Nauka dalszych struktur frazeologicznych i gramatycznych. Nauka
słownictwa związanego z tematyką życia codziennego. Szczególny nacisk
położony na słownictwo związane z tematyką: podstawowe formy grzecznościowe,
podawanie podstawowych danych, przedstawianie siebie i innych, opowiadanie o
sobie; opis rodziny, pomieszczeń, domu, miasta, przedmiotów, osób; podstawowe
W1, U1, U2, K1
nazewnictwo geograﬁczne, nazwy krajów, miast, kontynentów, rzek, mórz, gór,
określanie pochodzenia, kierunków i miejsc; miejsca pracy i zawody, rodzaje
sklepów i punktów usługowych; szkoły i uniwersytet – podstawowe nazewnictwo
(kierunki, wydziały, nazwy przedmiotów); opowiadanie o codziennych
czynnościach, nauce, jedzeniu i piciu (w restauracji, kawiarni, ceny i rachunki);
pytanie o drogę

Informacje rozszerzone
Semestr 3
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, gra dydaktyczna, rozwiązywanie zadań, metody e-learningowe, konwersatorium
językowe, konsultacje
Rodzaj zajęć

lektorat

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia przedmiotu: -zaliczenie
wszystkich pisemnych testów kontrolnych w ciągu semestru (min. 60%;
ilość ustalona indywidualnie przez wykładowcę) -obecność na zajęciach
(max. 6nieobecności – przy 3 zajęciach w tygodniu; max. 4 nieobecności
– przy 2 zajęciach w tygodniu, max. 2 nieobecności przy 1 zajęciach w
tygodniu), każda kolejna wiąże się z oddaniem eseju na zadany temat o
objętości min. 1 strony, czcionka 12, interlinia 1,5) *jeśli nieobecności
zaliczenie na ocenę studenta przekroczą 50% dopuszczalnej liczby, nie zostaje on
dopuszczony do pierwszego terminu egzaminu końcowego -ocena pracy
pozalekcyjnej (bieżące przygotowanie do zajęć oraz oddanie zadanych
prac domowych w terminie) Zaliczenie na ocenę następuje w systemie
semestralnym, a ocena końcowa wystawiana jest na podstawie wyniku z
egzaminu pisemnego oraz ustnego (po semestrze zimowym i letnim).
Student dopuszczany jest do egzaminu końcowego na podstawie
wcześniej spełnionych kryteriów zaliczenia przedmiotu.

Semestr 4
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, gra dydaktyczna, rozwiązywanie zadań, metody e-learningowe, konwersatorium
językowe, konsultacje

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

lektorat

Formy zaliczenia

egzamin

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia przedmiotu: -zaliczenie wszystkich
pisemnych testów kontrolnych w ciągu semestru (min. 60%; ilość ustalona
indywidualnie przez wykładowcę) -obecność na zajęciach (max.
6nieobecności – przy 3 zajęciach w tygodniu; max. 4 nieobecności – przy 2
zajęciach w tygodniu, max. 2 nieobecności przy 1 zajęciach w tygodniu),
każda kolejna wiąże się z oddaniem eseju na zadany temat o objętości
min. 1 strony, czcionka 12, interlinia 1,5) *jeśli nieobecności studenta
przekroczą 50% dopuszczalnej liczby, nie zostaje on dopuszczony do
pierwszego terminu egzaminu końcowego -ocena pracy pozalekcyjnej
(bieżące przygotowanie do zajęć oraz oddanie zadanych prac domowych
w terminie) Zaliczenie na ocenę następuje w systemie semestralnym, a
ocena końcowa wystawiana jest na podstawie wyniku z egzaminu
pisemnego oraz ustnego (po semestrze zimowym i letnim). Student
dopuszczany jest do egzaminu końcowego na podstawie wcześniej
spełnionych kryteriów zaliczenia przedmiotu.

Wymagania wstępne i dodatkowe
-znajomość języka angielskiego pozwalająca na korzystanie z anglojęzycznego podręcznika oraz słowników angielskokoreańskich i koreańsko-angielskich, -obecność na zajęciach jest obowiązkowa

Sylabusy
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Warsztaty analizy tekstów specjalistycznych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Koreą

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNKS.1140.5cc2edaa18969.22

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

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zaznajomienie studenta z podstawami koreańskiego języka polityki, dyplomacji i mediów oraz, w ramach
uzupełnienia, ekonomii i zagadnień społeczno-kulturowych

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

relacje między koreańskimi strukturami i systemami,
obejmującymi dyskurs polityczny, dyplomatyczny
i medialny, odgrywającymi rolę w kształtowaniu
uwarunkowań polityczno-społecznych i przemian w ich
obszarze

SNK_K1_W01,
SNK_K1_W02,
SNK_K1_W03,
SNK_K1_W04,
SNK_K1_W05

zaliczenie na ocenę

SNK_K1_U05

zaliczenie na ocenę

SNK_K1_K01

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

komunikować się w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin
naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku,
ze szczególnym uwzględnieniem tematyki związanej
z polityką, dyplomacją i dyskursem medialnym,
zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Absolwent jest gotów do rozpoznania wyzwań
rozwojowych swojej roli ustawicznie doskonaląc
wiedzę i umiejętności z zakresu kompetencji
komunikacyjnych, zarówno na poziomie językowym,
jak i poprzez znajomość kontekstów politycznych,
gospodarczych, kulturowych

Bilans punktów ECTS
Semestr 3

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

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
warsztaty

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
30
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zbieranie informacji do zadanej pracy

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

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.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe
Zapoznanie z koreańskim dyskursem politycznym i medialnym - konstrukcją
tekstu, sposobem przekazywania informacji, doborem tematów i słownictwa oraz
wpływem uwarunkowań polityczno-społecznych na jego treść
Poszerzenie zakresu słownictwa związanego z polityką wewnętrzną i zagraniczną,
gospodarką, zagadnieniami społeczno-kulturowymi

1.

W1, U1, K1
Ćwiczenie rozumienia i samodzielnego formułowania materiałów informacyjnych
(notatek prasowych, relacji radiowych i telewizyjnych)
Wykorzystanie zdobytego słownictwa poza ich oryginalnym kontekstem - w
dyskusjach akademickich, rozmowach i korespondencji, sytuacjach życia
codziennego

Informacje rozszerzone
Semestr 3
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład z prezentacją multimedialną, gra dydaktyczna, rozwiązywanie zadań, metody e-learningowe,
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 5
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, gra dydaktyczna, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań,
metody e-learningowe, konsultacje

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

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność obowiązkowa.

Sylabusy
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Gospodarki Dalekiego Wschodu
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Koreą

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNKS.180.5cd42d1215a0e.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
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kształcenia jest zapoznanie studentów ze zróżnicowaniem regionu Dalekiego Wschodu pod względem
gospodarczym, rozumianym zarówno w sensie poziomu rozwoju poszczególnych krajów, jak i systemów
gospodarczych. Cele szczegółowe dotyczą przekazania podstawowej wiedzy z zakresu ekonomii, która stanowi
podstawę rozumienia zjawisk i procesów gospodarczych opisywanych gospodarek narodowych. Przedmiot
pozwala studentom dogłębnie poznać charakterystykę gospodarczą krajów będących centrum ich
zainteresowania oraz odnaleźć ich miejsce w regionalnym i globalnym systemie.

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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Zna podstawową terminologię z zakresu ekonomii
i rozumie jej zastosowanie w badaniach gospodarek
azjatyckich.

SNK_K1_W01,
SNK_K1_W02,
SNK_K1_W03,
SNK_K1_W04,
SNK_K1_W05

egzamin pisemny,
projekt, wyniki badań,
prezentacja

Posiada wiedzę o systemach gospodarczych krajów
azjatyckich.

SNK_K1_W01,
SNK_K1_W02,
SNK_K1_W03,
SNK_K1_W04,
SNK_K1_W05

egzamin pisemny,
projekt, wyniki badań,
prezentacja

U1

Posiada podstawowe umiejętności wyszukiwania,
analizowania i wykorzystywania informacji płynącej
z danych ekonomicznych służących charakterystyce
gospodarek azjatyckich i porównaniom
międzynarodowym.

SNK_K1_U01,
SNK_K1_U02,
SNK_K1_U03,
SNK_K1_U04,
SNK_K1_U05

egzamin pisemny,
projekt, wyniki badań,
prezentacja

U2

Potraﬁ analizować zjawiska gospodarcze specyﬁczne
dla krajów azjatyckich i prezentować wyniki
przeprowadzonych badań własnych.

SNK_K1_U01,
SNK_K1_U02,
SNK_K1_U03,
SNK_K1_U04,
SNK_K1_U05

egzamin pisemny,
projekt, wyniki badań,
prezentacja

SNK_K1_K01,
Potraﬁ myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
SNK_K1_K02,
oceniając krytycznie szanse własne i innych studentów
SNK_K1_K03,
jako doradców gospodarczych dotyczących Azji.
SNK_K1_K04

projekt, wyniki badań,
prezentacja

W1

W2

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

przygotowanie projektu

10

przygotowanie prezentacji multimedialnej

5

zbieranie informacji do zadanej pracy

15

przygotowanie do egzaminu

36

uczestnictwo w egzaminie

1

przygotowanie do zajęć

28

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
125

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.

Zagadnienia mikro- i makroekonomiczne w badaniu gospodarek azjatyckich
Porównania, statystyki i rankingi, gospodarki narodowe a korporacje
międzynarodowe
Gospodarka rynkowa a gospodarka centralnie planowana
Gospodarka centralnie planowana – Korea Północna
Made in China – Chiny w stronę największej gospodarki świata
Japan Inc. czyli o cudach i kryzysach gospodarczych w Japonii
Tygrysy azjatyckie pierwszej generacji: Korea Południowa, Singapur, Hongkong,
Tajwan
Gospodarki Azji Południowo-Wschodniej: Tajlandia, Indonezja, Malezja, Filipiny,
Brunei
Gospodarki Azji Południowo-Wschodniej: CLMV (Kambodża, Mjanma/Birma, Laos,
Wietnam)
Problemy pieniężne i walutowe gospodarek Dalekiego Wschodu
Uwarunkowania prowadzenia biznesu w Azji Wschodniej

W1, W2, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną,
analiza przypadków
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

egzamin pisemny, projekt,
wyniki badań, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Egzamin pisemny w formie testu wyboru oraz pytania opisowe.
Dodatkowe punkty do oceny końcowej stanowią: • wykonanie i
prezentacja projektu podczas zajęć na uzgodniony z
prowadzącymi temat (projekt; prezentacja) • opracowanie
zadania analitycznego na podstawie wskazówek i wymogów
przekazanych przez prowadzących (wyniki badań) • aktywność
podczas zajęć.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Zarządzanie międzykulturowe
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Koreą

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNKS.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

SNK_K1_W01,
SNK_K1_W03

egzamin

W2

zna najnowsze trendy w zarządzaniu
międzykulturowym

SNK_K1_W01,
SNK_K1_W03,
SNK_K1_W04,
SNK_K1_W05

egzamin

SNK_K1_U03,
SNK_K1_U04,
SNK_K1_U05

egzamin

SNK_K1_K01,
SNK_K1_K02,
SNK_K1_K03,
SNK_K1_K04

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

3.

Przywództwo w środowisku międzykulturowym

W1, W2, U1, K1

4.

Zarządzanie zmianą i ryzykiem w kontekście międzykulturowym

W1, W2, U1, K1

Sylabusy
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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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Relacje Korea Południowa-Północna
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Koreą

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNKS.180.5cd42d2902d6a.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
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zdobycie wiedzy na temat stosunków międzykoreańskich, ich uwarunkowań, celów polityki zagranicznej obu
państw koreańskich w odniesieniu do zjednoczenia 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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W1

Posiada wiedzę na temat stosunków
międzykoreańskich Posiada wiedzę na temat
regionalnego środowiska bezpieczeństwa i pozycji
Korei Południowej i Korei Północnej w regionie

SNK_K1_W02,
SNK_K1_W03,
SNK_K1_W04

egzamin pisemny

SNK_K1_U02,
SNK_K1_U03,
SNK_K1_U04

egzamin pisemny

SNK_K1_K02,
SNK_K1_K03,
SNK_K1_K04

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Potraﬁ analizować stosunki międzykoreańskie
i sytuację na Półwyspie Koreańskim z uwzględnieniem
interesów i pozycji obu Korei. Potraﬁ rozpoznać
na poziomie podstawowym uwarunkowania
i wyzwania związane z dialogiem międzykoreańskim
i potencjalnym zjednoczeniem Korei i tworzyć proste
prognozy.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Potraﬁ samodzielnie na poziomie podstawowym
opracować wyniki prowadzonych analiz na temat
dialogu międzykoreańskiego i perspektyw
zjednoczenia Korei oraz przedstawić je.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie do egzaminu

30

przygotowanie do zajęć

30

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

494 / 512

1. Geneza współczesnego podziału Korei
• Sytuacja Korei przed podziałem. Kontekst zimnowojennej rywalizacji. Symbole i
skala podziału.
2. Koncepcje zjednoczeniowe w czasach zimnej wojny
• Koncepcje lat 50. i 60. XX w.: nacjonalizm, antykomunizm. Koncepcje lat 70. i
80. XX w.: federalizm, funkcjonalizm. Koncepcje wczesnych lat 90. XX w.:
federacja, konfederacja.
3. Wymiary współpracy międzykoreańskiej
• Płaszczyzna polityczna. Liberalne otwarcie „słonecznej polityki”: rządy Kim Daejunga, Roh Moo-hyuna. Konserwatywny zwrot: rządy Lee Myung-baka, Park Geunhye.
• Współpraca ekonomiczna. Skala wymiany handlowej, kompleks przemysłowy w
Kaesongu, projekt turystyczny w Górach Diamentowych, połączenia drogowe i
kolejowe obu Korei, południowokoreańskie inwestycje w KRLD.
• Wymiar społeczno-kulturowy. Spotkania członków rozdzielonych rodzin. Pomoc
humanitarna.
W1, U1, K1
4. Wyzwania i przeszkody dialogu międzykoreańskiego
• Dysproporcje rozwojowe. Konfrontacyjna polityka Korei Północnej. Wątpliwe
poparcie Koreańczyków dla planów zjednoczeniowych. Różnice ustrojowe.
Problemy Koreańczyków z Północy na Południu. Amerykańska obecność w Korei
Południowej. Zjednoczenie Korei a prawo międzynarodowe.
5. Mocarstwa a zjednoczenie Korei
• Bilans korzyści i kosztów podziału i ewentualnego zjednoczenia z punktu
widzenia wybranych mocarstw: Chin, Japonii, Rosji, USA.
• Wpływ ewentualnego zjednoczenia Korei na sytuację w regionie.
6. Półwysep Koreański 2018: bliżej czy dalej od zjednoczenia?
• Charakterystyka polityki administracji Moon Jae-ina. Podobieństwa i różnice w
stosunku do czasów „słonecznej polityki”.
7. Perspektywy zjednoczenia Korei
• Argumenty za i przeciw zjednoczeniu.
• Wybrane scenariusze uniﬁkacyjne: pokojowa integracja, absorpcja Północy przez
Południe, konﬂikt zbrojny.

1.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
egzamin pisemny z pytaniami otwartymi
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Proseminarium licencjackie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Koreą

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNKS.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:

Sylabusy
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W1

konieczność ciągłego rozwoju i doskonalenia warsztatu
SNK_K1_W01,
naukowego badacza, potrzebnego do badań nad
SNK_K1_W03,
Półwyspem Koreańskim, w ujęciu społecznoSNK_K1_W05
politycznym oraz kulturowym

esej, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

opisywać problematykę społeczną, polityczną
i kulturową w obrębie Półwyspu Koreańskiego,
ze szczególnym uwzględnieniem realiów
południowokoreańskich

SNK_K1_U01,
SNK_K1_U02,
SNK_K1_U04

esej, prezentacja

U2

przygotować krótkie naukowe prace pisemne,
z uwzględnieniem odpowiedniego warsztatu
edycyjnego i metodologicznego, w wybranej tematyce
związanej z problematyką społeczno-polityczną oraz
kulturową Półwyspu Koreańskiego, z uwzględnieniem
relacji w regionie

SNK_K1_U01,
SNK_K1_U02,
SNK_K1_U03,
SNK_K1_U04

esej, prezentacja

SNK_K1_K01

esej, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

pogłębiania swojej znajomości szeroko pojętej
problematyki regionu Półwyspu Koreańskiego,
z perspektywy historycznej, współczesnej
i w odniesieniu do badań związanych z tematyką,
służacej do przygotowania krótkich analiz i prac

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
seminarium

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

70

analiza i przygotowanie danych

70

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

70

Przygotowanie prac pisemnych

80

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

Sylabusy
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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

6.

formułowanie problemów badawczych

W1, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, wykład konwersatoryjny, dyskusja, konsultacje
Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia
esej, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Esej naukowy oraz prezentacja koncepcji 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 nad Koreą

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNKS.1280.5cc2edaa18969.22

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

Okresy
Semestr 4, Semestr 6

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

Zaznajomienie studenta z podstawami koreańskiego języka polityki, dyplomacji i mediów oraz, w ramach
uzupełnienia, ekonomii i zagadnień społeczno-kulturowych

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

relacje między koreańskimi strukturami i systemami,
obejmującymi dyskurs polityczny, dyplomatyczny
i medialny, odgrywającymi rolę w kształtowaniu
uwarunkowań polityczno-społecznych i przemian w ich
obszarze

SNK_K1_W01,
SNK_K1_W02,
SNK_K1_W03,
SNK_K1_W04,
SNK_K1_W05

zaliczenie na ocenę

SNK_K1_U05

zaliczenie na ocenę

SNK_K1_K01

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

komunikować się w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin
naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku,
ze szczególnym uwzględnieniem tematyki związanej
z polityką, dyplomacją i dyskursem medialnym,
zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Absolwent jest gotów do rozpoznania wyzwań
rozwojowych swojej roli ustawicznie doskonaląc
wiedzę i umiejętności z zakresu kompetencji
komunikacyjnych, zarówno na poziomie językowym,
jak i poprzez znajomość kontekstów politycznych,
gospodarczych, kulturowych

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
warsztaty

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

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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Zapoznanie z koreańskim dyskursem politycznym i medialnym - konstrukcją
tekstu, sposobem przekazywania informacji, doborem tematów i słownictwa oraz
wpływem uwarunkowań polityczno-społecznych na jego treść
Poszerzenie zakresu słownictwa związanego z polityką wewnętrzną i zagraniczną,
gospodarką, zagadnieniami społeczno-kulturowymi
W1, U1, K1

1.
Ćwiczenie rozumienia i samodzielnego formułowania materiałów informacyjnych
(notatek prasowych, relacji radiowych i telewizyjnych)
Wykorzystanie zdobytego słownictwa poza ich oryginalnym kontekstem - w
dyskusjach akademickich, rozmowach i korespondencji, sytuacjach życia
codziennego

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, gra dydaktyczna, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań,
metody e-learningowe, konsultacje
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
Obecność obowiązkowa.

Sylabusy
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Seminarium licencjackie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Koreą

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNKS.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 podjęcia badań nad
Półwyspem Koreańskim, oraz przygotowania pracy
dyplomowej z zakresy społeczeństwa, polityki,
gospodarki, lub kultury regionu

SNK_K1_W01,
SNK_K1_W03,
SNK_K1_W05

zaliczenie

W2

podstawowe metody analizy i interpretacji różnych
przejawów kultury, polityki, oraz kwestii społecznych,
związanych z regionem Półwyspu Koreańskiego,
potrzebne do stworzenia pracy, poświęconej szeroko
pojętej tematyce koreańskiej

SNK_K1_W01,
SNK_K1_W04,
SNK_K1_W05

zaliczenie

U1

wyszukiwać, analizować i prezentować w formie pracy
pisemnej źródła oraz badania związane z szeroko
pojętą tematyką socjopolityczną, gospodarczą, lub
kulturową regionu

SNK_K1_U01,
SNK_K1_U02,
SNK_K1_U04

zaliczenie

U2

analizę problemu badawczego, zastosowanie
właściwych metod i narzędzi badawczych,
opracowanie wyników badań w formie pracy
dyplomowej związanej z problematyką koreańską.

SNK_K1_U01,
SNK_K1_U02,
SNK_K1_U03,
SNK_K1_U04

zaliczenie

SNK_K1_K01,
SNK_K1_K02

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

przygotowania i zaprezentowania w ramach pracy
dyplomowej zagadnień dotyczących Półwyspu
Koreańskiego, z uwzględnieniem warsztatu
metodologicznego i edycyjnego, oraz dalszego
rozwijania kompetencji naukowych, celem poszerzania
znajomości regionu w kontekście dalszych projektów

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

Sylabusy
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* 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 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

505 / 512

Lektorat języka koreańskiego poz. 3
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Koreą

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNKS.1300.5cd42d2d20efa.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

Opanowanie języka koreańskiego na poziomie 3/podstawowym/średniozaawansowanym

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

potraﬁ czytać, analizować i interpretować teksty oraz
dialogi na poziomie
podstawowym/średniozaawansowanym A2/B1

SNK_K1_W01,
SNK_K1_W05

zaliczenie na ocenę,
egzamin

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

potraﬁ wypowiedzieć się i określić swoje stanowisko
w codziennych sytuacjach oraz sytuacjach
społecznych

SNK_K1_U01,
SNK_K1_U04,
SNK_K1_U05

zaliczenie na ocenę,
egzamin

U2

potraﬁ wypowiedzieć się i określić swoje stanowisko
w codziennych sytuacjach oraz prostych sytuacjach
społecznych

SNK_K1_U01,
SNK_K1_U02,
SNK_K1_U05

zaliczenie na ocenę,
egzamin

SNK_K1_K01

zaliczenie na ocenę,
egzamin

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym
w przestrzeni międzykulturowej wykazując się
podstawowym 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 sprawdzianu

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
80

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 egzaminu

10

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
70

ECTS
3.0
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Liczba godzin
60

Liczba godzin kontaktowych

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

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 5
Metody nauczania:
inscenizacja, wykład z prezentacją multimedialną, gra dydaktyczna, rozwiązywanie zadań, konwersatorium językowe,
konsultacje
Rodzaj zajęć

lektorat

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia przedmiotu: -zaliczenie
wszystkich pisemnych testów kontrolnych w ciągu semestru (min. 60%;
ilość ustalona indywidualnie przez wykładowcę) -obecność na zajęciach
(max. 6nieobecności – przy 3 zajęciach w tygodniu; max. 4 nieobecności
– przy 2 zajęciach w tygodniu, max. 2 nieobecności przy 1 zajęciach w
tygodniu), każda kolejna wiąże się z oddaniem eseju na zadany temat o
objętości min. 1 strony, czcionka 12, interlinia 1,5) *jeśli nieobecności
zaliczenie na ocenę studenta przekroczą 50% dopuszczalnej liczby, nie zostaje on
dopuszczony do pierwszego terminu egzaminu końcowego -ocena pracy
pozalekcyjnej (bieżące przygotowanie do zajęć oraz oddanie zadanych
prac domowych w terminie) Zaliczenie na ocenę następuje w systemie
semestralnym, a ocena końcowa wystawiana jest na podstawie wyniku z
egzaminu pisemnego oraz ustnego (po semestrze zimowym i letnim).
Student dopuszczany jest do egzaminu końcowego na podstawie
wcześniej spełnionych kryteriów zaliczenia przedmiotu.

Semestr 6
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, gra dydaktyczna, rozwiązywanie zadań, konwersatorium językowe, konsultacje

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

lektorat

Formy zaliczenia

egzamin

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia przedmiotu: -zaliczenie wszystkich
pisemnych testów kontrolnych w ciągu semestru (min. 60%; ilość ustalona
indywidualnie przez wykładowcę) -obecność na zajęciach (max.
6nieobecności – przy 3 zajęciach w tygodniu; max. 4 nieobecności – przy 2
zajęciach w tygodniu, max. 2 nieobecności przy 1 zajęciach w tygodniu),
każda kolejna wiąże się z oddaniem eseju na zadany temat o objętości
min. 1 strony, czcionka 12, interlinia 1,5) *jeśli nieobecności studenta
przekroczą 50% dopuszczalnej liczby, nie zostaje on dopuszczony do
pierwszego terminu egzaminu końcowego -ocena pracy pozalekcyjnej
(bieżące przygotowanie do zajęć oraz oddanie zadanych prac domowych
w terminie) Zaliczenie na ocenę następuje w systemie semestralnym, a
ocena końcowa wystawiana jest na podstawie wyniku z egzaminu
pisemnego oraz ustnego (po semestrze zimowym i letnim). Student
dopuszczany jest do egzaminu końcowego na podstawie wcześniej
spełnionych kryteriów zaliczenia przedmiotu.

Wymagania wstępne i dodatkowe
-znajomość języka angielskiego pozwalająca na korzystanie z anglojęzycznego podręcznika oraz słowników angielskokoreańskich i koreańsko-angielskich, -obecność na zajęciach jest obowiązkowa

Sylabusy
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Praktyki
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad Koreą

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSNKS.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:
W1

Sylabusy

Ma podstawową wiedzę o strukturach społecznych,
organizacjach i zasadach ich funkcjonowania

SNK_K1_W01,
SNK_K1_W02,
SNK_K1_W03

zaliczenie
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Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Potraﬁ świadomie uczestniczyć w przygotowaniu
projektów społecznych uwzględniając aspekty
ekonomiczne i polityczne Wschodu i Zachodu

SNK_K1_U01,
SNK_K1_U02,
SNK_K1_U03

zaliczenie

SNK_K1_K01,
SNK_K1_K02,
SNK_K1_K03

zaliczenie

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
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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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