Nazwa Wydziału

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Nazwa jednostki prowadzącej moduł

Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu

Nazwa modułu kształcenia

Ruchy migracyjne w Azji Południowej i diaspora
południowoazjatycka w świecie
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Cele kształcenia

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 kształcenia dla modułu
kształcenia

EK1: Ma podstawową wiedzę o człowieku, jako podmiocie
konstytuującym struktury społeczne w krajach Azji Południowej
oraz w diasporze południowoazjatyckiej [MK_10; K_W04+++]
EK2: Ma uporządkowaną wiedzę o powiązaniach nauk i dyscyplin
umożliwiających studia nad Azją Południową [MK_10; K_W06
+++]
EK3: Rozumie przyczyny, konsekwencje oraz mechanizmy
ruchów migracyjnych w obrębie Azji Południowej, posiada
umiejętność analizowania ich i prezentowania [MK_10;
K_W10++][MK_10; K_U05+++][MK_10; K_K01++].
EK4: Ma podstawową wiedzę o różnego rodzaju strukturach i
instytucjach społecznych w krajach Azji Południowej oraz wśród
diaspory południowoazjatyckiej [MK_10; K_W03+++; K_U03
+++]
EK5:Ma wiedzę o procesach zmiany struktur, systemów wartości,
instytucji oraz typów więzi społecznej w Azji Południowej oraz
diasporze południowoazjatyckiej [MK_10; K_W09 +++]
EK6: Rozumie i potrafi analizować proponowane rozwiązania
problemów społecznych właściwych dla regionu Azji Południowej
oraz diaspory południowoazjatyckiej [MK_10; K_U07 +++]
EK7: Posiada umiejętność przygotowania i prezentacji wystąpień
ustnych, w języku polskim, dotyczących zagadnień
szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć
teoretycznych, a także różnych źródeł [MK_10; K_U10 +++;
K_K05 ++]

Metody sprawdzania i kryteria oceny
efektów kształcenia uzyskanych przez
studentów

EK1, EK3, EK4, EK5, EK6 – egzamin końcowy

Typ modułu kształcenia
(obowiązkowy/fakultatywny)
Rok studiów

Fakultatywny

EK2, EK7 – samodzielne przygotowanie prezentacji oraz dyskusja
podczas zajęć (ocenianie ciągłe)

Dowolny

Semestr

Letni

Forma studiów

Studia stacjonarne

Imię i nazwisko koordynatora modułu
i/lub osoby/osób prowadzących moduł
Imię
i
nazwisko
osoby/osób
egzaminującej/egzaminujących
bądź
udzielającej zaliczenia, w przypadku
gdy nie jest to osoba prowadząca dany
moduł
Sposób realizacji

Dr hab. Agnieszka Kuczkiewicz-Fraś

Wymagania wstępne i dodatkowe

Brak

Rodzaj i liczba godzin zajęć
dydaktycznych wymagających
bezpośredniego udziału nauczyciela
akademickiego i studentów, gdy w
danym module przewidziane są takie
zajęcia
Liczba punktów ECTS przypisana
modułowi
Bilans punktów ECTS

30 godz.

Nie dotyczy

Konwersatorium

3 ECTS
Udział w zajęciach, 30 godz.
Przygotowanie do zajęć (studiowanie zadanych materiałów), 30
godz.
Przygotowanie prezentacji i przedstawienie jej podczas zajęć, 30
godz.
Razem 90 godz. (3 ECTS)

Stosowane metody dydaktyczne

Metody podające: wyjaśnienie, opis, prezentacja multimedialna,
wykład informacyjny
Metody praktyczne: ćwiczenia przedmiotowe, metoda
przewodniego tekstu
Metody problemowe − metody aktywizujące: dyskusja
dydaktyczna, wykład konwersatoryjny

Forma i warunki zaliczenia modułu, w
tym zasady dopuszczenia do egzaminu,
zaliczenia, a także forma i warunki
zaliczenia poszczególnych zajęć
wchodzących w zakres danego modułu

Warunkiem zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach
(dopuszczalne są dwie nieobecności) i samodzielne przygotowanie
prezentacji na zadany temat albo zaliczenie testowego egzaminu
końcowego (w uzasadnionych przypadkach uzgodnionych z
prowadzącą)

Treści modułu kształcenia

Zakres dziedzinowy: migracje ludności w obrębie Azji Pd.;
diaspora południowoazjatycka w świecie; zagadnienia społeczne
Azji Pd.; Azja Południowa
Opis:
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:
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
Wykaz literatury podstawowej i
uzupełniającej obowiązującej do
zaliczenia danego modułu

Literatura podstawowa:
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