Sylabus modułu kształcenia na studiach wyższych
Nazwa Wydziału

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Nazwa jednostki prowadzącej moduł

Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu

Nazwa modułu kształcenia

Tajwan w systemie międzynarodowym

Język kształcenia

Język polski

Cele kształcenia

Zapoznanie studentów z terminologią z zakresu studiów
międzynarodowych.
Wykształcenie umiejętności analizowania informacji dotyczących
problematyki Tajwanu na arenie międzynarodowej.
Rozwijanie kompetencji badawczych i komunikacyjnych.

Efekty kształcenia dla modułu
kształcenia

EK1: Zna podstawową terminologię stosowaną w naukach
społecznych [K_W01+][K_W05+][K_W06++]
EK2: Posiada wiedzę o porządku międzynarodowym na Dalekim
Wschodzie i czynnikach determinujących charakter stosunków
międzynarodowych w tym regionie determinujących rolę i miejsce
Tajwanu w systemie międzynarodowym [K_W2++] [K_W3++]
[K_W9++]
EK3: Posiada podstawowe umiejętności wyszukiwania,
analizowania i wykorzystywania informacji w różnych
płaszczyznach nauk społecznych [K_U01++][K_U03++]
EK4: Potrafi przeprowadzić analizę sytuacji międzynarodowej
Tajwanu w oparciu o poznany warsztat badawczy [K_U04++]
EK5: Potrafi przedstawić wyzwania międzynarodowe Tajwanu
[K_U05++]

Metody sprawdzania i kryteria oceny
efektów kształcenia uzyskanych przez
studentów

EK1, EK2, EK4, EK5 – egzamin końcowy w formie testu z
pytaniami zamkniętymi

Typ modułu kształcenia
(obowiązkowy/fakultatywny)

Fakultatywny

Rok studiów

Dowolny

Semestr

Letni

Forma studiów

Studia stacjonarne

Imię i nazwisko koordynatora modułu
i/lub osoby/osób prowadzących moduł

Ewa Trojnar

Imię
i
nazwisko
osoby/osób
egzaminującej/egzaminujących
bądź
udzielającej zaliczenia, w przypadku gdy
nie jest to osoba prowadząca dany moduł

Nie dotyczy

Sposób realizacji

Konwersatorium

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

30 godz.

EK3, EK4 – warsztaty, praca indywidualna podczas zajęć

Liczba punktów ECTS przypisana
modułowi

3 ECTS

Bilans punktów ECTS

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

Stosowane metody dydaktyczne

Metody podające: wyjaśnienie, opis, prezentacja multimedialna,
wykład informacyjny
Metody praktyczne: ćwiczenia przedmiotowe, metoda projektów,
pokaz
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

Warunkiem zaliczenia kursu jest aktywny udział w zajęciach i
zdanie egzaminu końcowego w formie ustnej. Dopuszczalne dwie
nieobecności jako warunek dopuszczenia do egzaminu.

Treści modułu kształcenia (z podziałem
na formy realizacji zajęć)

Przedstawienie kwestii tajwańskiej w stosunkach
międzynarodowych na przestrzeni XX i XXI w. będzie uwzględniało
cztery płaszczyzny rozwoju wyspy: polityczną, militarną,
gospodarczą i społeczną z uwagi na ich wpływ na kształtowanie się
pozycji wyspy w przestrzeni międzynarodowej.
1. Tajwan w perspektywie historycznej
2. Dyktatura Kuominatangu na Tajwanie (1949–1988)
3. Demokratyzacja Tajwanu (1988–2000)
4. Wyzwania międzynarodowe Tajwanu w XXI w.

Wykaz literatury podstawowej
i uzupełniającej obowiązującej do
zaliczenia danego modułu

Literatura podstawowa:
Łukasz Gacek, Ewa Trojnar, Pokojowe negocjacje czy twarda gra.
Zarys stosunków ponad Cieśniną Tajwańską, Księgarnia
Akademicka, Kraków 2012.
Ewa Trojnar, Tajwan. Dylematy rozwoju, Księgarnia Akademicka,
Kraków 2015.
Bazy danych i artykuły prasowe w wolnym dostępie internetowym.
Literatura uzupełniająca:
Roman Sławiński, Historia Tajwanu, Księgarnia Akademicka, Dom
Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2001.
Bogdan S. Zemanek, Tajwańska tożsamość narodowa w publicystyce
politycznej, Księgarnia Akademicka, Kraków 2009.

