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Sylabus modułu kształcenia na studiach wyższych
Nazwa Wydziału

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Nazwa jednostki prowadzącej
moduł
Nazwa modułu kształcenia

Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu

Język kształcenia

Język polski

Cele kształcenia

Zapoznanie studentów z polityką państw regionu Australii i
Oceanii wobec Azji oraz rozmaitymi formami wzajemnych
wpływów polityczno-gospodarczych, ze szczególnym
uwzględnieniem relacji bilateralnych państw Oceanii z
Japonią, ChRL, Republiką Chińską oraz Indonezją.

Azja Wschodnia w polityce państw Australii i Oceanii

Przekazanie informacji na temat szerszego kontekstu, w
jakim występują omówione zjawiska: zagadnienia
polityczne, ekonomiczne i społeczne.
Kształtowanie umiejętności samodzielnej analizy zjawisk
mieszczących się w zakresie tematycznym kursu, z
uwzględnieniem informacji przekazanych w czasie zajęć i
uzyskanych z zalecanej literatury.

Efekty kształcenia dla modułu
kształcenia

EK1: Posiada rozszerzoną wiedzę o szerszym kontekście
instytucjonalnym, politycznym, gospodarczym, kulturowym
i społecznym, w jakim zachodzą omówione zjawiska
[K_W02+++] [K_W03+++]
EK2: Posiada rozszerzoną wiedzę na temat wzajemnych
wpływów politycznych i ekonomicznych między
omówionymi krajami Dalekiego Wschodu, [K_W09+++]
EK3: Potrafi samodzielnie analizować zagadnienia
mieszczące się w zakresie tematycznym kursu, z
zastosowaniem wiedzy uzyskanej podczas kursu [K_U01++]
[K_U03+++] [K_U05+++] [K_U07+++]

Metody sprawdzania i kryteria
oceny efektów kształcenia
uzyskanych przez studentów

EK1-EK3: przygotowanie i wygłoszenie prezentacji;
pisemny egzamin obejmujący całą treść przekazaną podczas
zajęć

Typ modułu kształcenia
(obowiązkowy/fakultatywny)
Rok studiów

fakultatywny

Semestr

I

Forma studiów

Studia stacjonarne

Dowolny

Dariusz Zdziech
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
Wykład
Sposób realizacji

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 godzin

3 ECTS
Udział w zajęciach, 30 godz.
Przygotowanie do zajęć: studiowanie podręczników i
dokumentów, 30 godz.
Przygotowanie prezentacji: 10 godz.
Przygotowanie do egzaminu: 20 godz.
Razem: 90 godz. (3 ECTS)

Stosowane metody dydaktyczne

Metody podające: prezentacja multimedialna, wykład
informacyjny
Metody problemowe − metody aktywizujące: dyskusja
dydaktyczna, metoda przypadków, 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

Warunki zaliczenia kursu są następujące: 1) przygotowanie
prezentacji na podstawie literatury podanej przez
wykładowcę i informacji znalezionych we własnym zakresie;
2) wygłoszenie prezentacji w czasie zajęć; 3) zaliczenie testu
końcowego. Ocena końcowa będzie się składać w 30% z
oceny prezentacji i 70% z oceny otrzymanej z końcowego
testu w formie pisemnej, pytania otwarte. Do zaliczenia
całego kursu konieczne jest zaliczenie testu końcowego (tj.
uzyskanie co najmniej 50% punktów).

Treści modułu kształcenia
(z podziałem na formy realizacji
zajęć)

Poruszone zagadnienia: polityka państw Oceanii wobec
Japonii, ChRL, Republiki Chińskiej oraz Indonezji; ogólny
kontekst polityczny i ekonomiczny w relacjach Oceania Azja; Współpraca bilateralna w omówionych krajach Azji

Wschodniej i Pacyfiku; Wpływ relacji politycznogospodarczych Azji Wschodniej oraz Australii i Oceanii na
relacje z USA; Znaczenie SPC i PIF dla krajów Azji
Wschodniej.

Wykaz literatury podstawowej
i uzupełniającej obowiązującej
do zaliczenia danego modułu

E. Haliżak, Stosunki międzynarodowe w regionie Azji i
Pacyfiku, Warszawa 1999;
Ł. Fijałkowski, A. Polus, Azja Południowo - Wschodnia i
Australiazja w stosunkach międzynarodowych, Wrocław
2006;
Ł. Kaczmarek, Fidżi - Dzieje i barwy wielokulturowości,
Poznań 2008
R. Prebble , Nowozelandzkie Odrodzenie Gospodarcze,
Warszawa 2008;
M. Sprengel, Gospodarczo-polityczne współczesne relacje
Australii z Japonią, Kraków 2012;
S. R. Fischer, A History of the Pacific Island, New York,
2002
Pacific Futures, ed. Michael Powels, Wellington 2006;
oraz inne teksty zadane na początku kursu

