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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

China-Russia relations

Język kształcenia

angielski

Cele kształcenia

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 kształcenia dla modułu
kształcenia

EK 1: Ma wiedzę o charakterze, miejscu i znaczeniu nauk
społecznych i humanistycznych, ich specyfice przedmiotowej i
metodologicznej w systemie nauk [K_W01++]
EK2 Ma wiedzę o różnego rodzaju strukturach i instytucjach
społecznych w Azji [KW_02++]
EK3: Ma wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami
społecznymi w Azji [K_W03++]
EK4: Posiada umiejętność rozpoznania i wykorzystania wiedzy
teoretycznej do samodzielnej i krytycznej analizy rzeczywistości
[K_U02++]
EK5: Potrafi prognozować procesy społeczne z uwzględnieniem
zjawisk politycznych, ekonomicznych i demograficznych
wpływających na doświadczenia człowieka w dobie globalizacji
[K_U05++]

Metody sprawdzania i kryteria oceny
efektów kształcenia uzyskanych przez
studentów

EK1, EK2, EK3, EK4, EK5 – egzamin pisemny, testowy z kilkoma
pytaniami zamkniętymi i otwartymi

Typ modułu kształcenia
(obowiązkowy/fakultatywny)

Fakultatywny

Rok studiów

I i II studiów azjatyckich drugiego stopnia

Semestr

I

Forma studiów

stacjonarne

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

Michał Lubina

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

Podstawowa znajomość historii Chin i Rosji, podstawowa znajomość
języka angielskiego

Rodzaj i liczba godzin zajęć
dydaktycznych wymagających
bezpośredniego udziału nauczyciela

30 godzin

akademickiego i studentów, gdy w
danym module przewidziane są takie
zajęcia
Liczba punktów ECTS przypisana
modułowi

5 ETCS

Bilans punktów ECTS

Uczestnictwo w zajęciach: 30 godzin
Samodzielna lektura i studiowanie zagadnień poruszanych na
zajęciach, w celu przygotowania się do kolejnych zajęć: 60 godzin
Przygotowanie do egzaminu końcowego: 60 godzin
Razem: 150 godzin

Stosowane metody dydaktyczne

metody podające:
- wykład informacyjny,
- pogadanka,
metody problemowe:
- wykład konwersatoryjny,
metody aktywizujące:
- dyskusja dydaktyczna
metody praktyczne:
- metoda przewodniego tekstu

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

Obowiązkowa obecność na egzaminie w terminie ustalonym;
wyjątki uwzględniane według przepisów ogólnych Regulaminu
Studiów UJ. Egzamin pisemny, zawierający pytania zamknięte i
otwarte; do zaliczenia konieczne ponad 50% możliwych do
uzyskania punktów.

Treści modułu kształcenia (z podziałem
na formy realizacji zajęć)

Stosunki rosyjsko – chińskie zawsze budziły zainteresowanie wielu
politologów, historyków i ekonomistów. Z racji wielkości państw,
ich znaczenia i wpływu politycznego, położenia geograficznego,
potencjału gospodarczego i wojskowego stanowią one jedno z
najważniejszych zagadnień współczesnego świata.
Celem kursu jest wieloaspektowe omówienie relacji chińskorosyjskich. Zajęcia składać się będą z następujących bloków
tematycznych:
Relacje historyczne Chin i Rosji (do 1991)
Chińsko-rosyjskie stosunki polityczne 1991-2016
Chińsko-rosyjskie stosunki gospodarcze 1991-2016
Chińsko-rosyjskie stosunki militarne 1991-2016
Relacje regionalne (Azja Środkowa, Azja-Pacyfik; relacje Rosji i
Chin wobec państw/jednostek regionu: Kazachstanu, Uzbekistanu,
Kirgistanu, Tadżykistanu i Turkmenistanu w Azji Środkowej oraz
Japonii, obu Korei, Indii, Tajwanu i azjatyckich organizacji
multilateralnych).
Chiny a rosyjski Daleki Wschód (wpływ Chin na sytuację

wewnętrzną w Rosji)
Wykaz literatury podstawowej
i uzupełniającej obowiązującej do
zaliczenia danego modułu

Lubina Michał, Niedźwiedź w cieniu smoka. Rosja-Chiny 19912014, Kraków 2014
Bobo Lo, The Axis of Convenience. Moscow, Beijing and the
new Geopolitics, London 2008
Bäcker Roman, Rosyjskie myślenie polityczne za czasów prezydenta
Putina, Toruń 2007
Bażanow Jewgienij, Aktualnyje probliemy mieżdunarodnych
otnoszenij, Moskwa 2002
Bieleń Stanisław, Tożsamość międzynarodowa Federacji Rosyjskiej,
Warszawa 2006
Bryc Agnieszka, Cele polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej,
Toruń 2007
Bryc Agnieszka, Rosja w XXI wieku. Gracz światowy, czy koniec
gry?, Warszawa 2008.
Brzeziński Zbigniew Wielka Szachownica, Warszawa 1999
Dmochowski Tadeusz, Radziecko-chińskie stosunki polityczne po
śmierci Mao Zedonga, Gdańsk 2009
Imperium Putina, pod red. Wojciecha Konończuka, Warszawa 2007
Kaczmarski Marcin, Rosja na rozdrożu. Polityka zagraniczna
Władimira Putina, Warszawa 2006
Rapprochement or Rivalry? Russia – China Relations in a Changing
Asia, ed. by Sherman W. Garnett, Washington D.C. 2000
Rosja – Chiny. Dwa modele transformacji, pod red. R.
Paradowskiego i K. Gawlikowskiego, Toruń 2001
Wilson Jeanne L., Strategic Partners. Russian-Chinese Relations in
the Post-Soviet Era, London 2004
Woskriesienskij A. D., Bolszaja Bostocznaja Azija, mirowaja

politika i energeticzeskaja biezopasnost’, Moskwa 2006

