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Efekty kształcenia dla modułu kształcenia

EK1: Posiada wiedzę o polityce Stanów Zjednoczonych wobec państw
regionu Azji i Pacyfiku [K_W02++]
EK2: Posiada wiedzę o regionalnym systemie międzynarodowym oraz
pozycji USA w regionie [K_W2++] [K_W3++] [K_W9++]
EK3: Potrafi analizowania stosunki międzynarodowe na Dalekim
Wschodzie z uwzględnieniem interesów i pozycji Stanów Zjednoczonych
[K_U01]
EK4: Potrafi diagnozować w sposób podstawowy wyzwania dla Stanów
Zjednoczonych w regionie Azji i Pacyfiku i budować proste prognozy
[K_U03++] [K_U04++][K_U05++] [K_U07++]
EK5: Potrafi w sposób podstawowy samodzielnie opracować wyniki
prowadzonych analiz dotyczących stosunków Stanów Zjednoczonych w
regionie Azji i Pacyfiku oraz zaprezentować je [K_U04+]

Typ modułu kształcenia
(obowiązkowy/fakultatywny)
Rok studiów

Fakultatywny

Semestr

II

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

Dr Rafał Kwieciński

Wymagania wstępne i dodatkowe

Brak

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

30 godz.

Bilans punktów ECTS

Udział w zajęciach, 30 godz.
Przygotowanie do zajęć: studiowanie dokumentów, prasy
i podręczników 20 godz.
Przygotowanie prezentacji, 10 godz.
Przygotowanie do egzaminu, 30 godz.
Razem: 90 godz. (3 ECTS)
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
EK1, EK2, EK4 – test i egzamin końcowy w formie testu z pytaniami otwartymi
i zamkniętymi
EK3, EK4 – ocena aktywności podczas zajęć − udział w dyskusjach
EK5 – praca w grupie i indywidualna – prezentacje, briefingi
Warunkiem zaliczenia kursu jest udział w zajęciach (możliwe są dwie
nieobecności), przedstawienie prezentacji oraz uzyskanie pozytywnej oceny
z egzaminu końcowego.

Stosowane metody dydaktyczne

Metody sprawdzania i kryteria oceny
efektów kształcenia uzyskanych przez
studentów
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
Treści modułu kształcenia

Dowolny

Nie dotyczy

Wykład

3 ECTS

Egzamin końcowy przeprowadzany jest w formie pisemnej (test z pytaniami
otwartymi i zamkniętymi).
Region Azji i Pacyfiku zawsze odgrywał dużą rolę w polityce Stanów
Zjednoczonych, szczególnego znaczenia nabrał jednak po zakończeniu

Wykaz literatury podstawowej i
uzupełniającej, obowiązującej do zaliczenia
danego modułu

zimnej wojny. Regionalny układ sił w opinii niektórych komentatorów
przyjął postać systemu bipolarnego, w którym na przemian zderzają się i
splatają interesy USA, Chin oraz pozostałych mocarstw. Wiek XXI ma być
wiekiem Azji i Pacyfiku. Chociaż pozycja Stanów Zjednoczonych w
regionie nadal jest bardzo znacząca (w niektórych aspektach –
przeważająca), to narastają pytania jakie miejsce będą zajmować i jakie role
odgrywać w nadchodzącej przyszłości.
Tematyka wykładu koncentruje się wokół następujących problemów:
 Historia obecności Stanów Zjednoczonych w regionie (Chiny,
Japonia, Tajwan, Indochiny – studia przypadku)
 Współczesna pozycja USA w regionie Azji i Pacyfiku, ich
potencjał oraz potencjał głównych konkurentów i partnerów
 Instytucjonalne ramy polityki zagranicznej USA
 Bezpieczeństwo i ekonomia – cele oraz instrumenty polityki
zagranicznej Stanów Zjednoczonych
 Ewolucja polityki USA po 1989 r. w regionie (administracje G.
Busha, B. Clintona, G.W. Busha, B. Obamy)
 Chiny – wyzwanie dla polityki amerykańskiej
 Japonia – strategiczny partner USA w regionie Azji i Pacyfiku
 Półwysep Koreański i Tajwan w amerykańskiej polityce
zagranicznej i polityce bezpieczeństwa
 USA w regionalnej architekturze bezpieczeństwa
 Przemiany strategii i polityki zagranicznej wobec regionu Azji i
Pacyfiku w okresie prezydentury D. Trumpa
 Zmieniający się układ sił w regionie Azji i Pacyfiku – próba
prognozy
Literatura podstawowa:
Haliżak E., Zmiana układu sił USA-Chiny a transformacja porządku
międzynarodowego, „Żurawia Papers” 2005, zeszyt 7
Grabowski M., Wiek Pacyfiku – polityka Stanów Zjednoczonych wobec
regonu Azji i Pacyfiku po roku 1989, Wydawnictwo Uniwersytetu
Jagiellońskiego, Kraków 2012
Gawlikowski K. (red.), Azja Wschodnia na przełomie XX i XXI w. Stosunki
międzynarodowe i gospodarcze, Wydawnictwo TRIO, Warszawa 2004
Literatura uzupełniająca:
Haliżak E., Stosunki międzynarodowe w regionie Azji i Pacyfiku,
Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 1999
Haliżak E., Regionalny kompleks bezpieczeństwa Azji Północno-Wschodniej,
„Żurawia Papers” 2004, zeszyt 3
Haliżak E., Polityka i strategia Chin w kształtowaniu międzynarodowego
bezpieczeństwa, „Żurawia Papers” 2007, zeszyt 10
Kissinger H., Dyplomacja, Wydawnictwo Philip Wilson, Warszawa 2006
Bazy danych i artykuły w wolnym dostępie internetowym.

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk,
w przypadku gdy program kształcenia
przewiduje praktyki

Brak

