Nazwa Wydziału

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Nazwa jednostki prowadzącej
moduł

Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu

Nazwa modułu kształcenia

Przemiany społeczne, kulturowe i polityczne na Tajwanie

Język kształcenia

Język polski, język angielski

Cele kształcenia

Zapoznanie studentów z przemianami społecznymi, kulturowymi i
politycznymi na Tajwanie.
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 rozwoju społecznym na Dalekim Wschodzie i
czynnikach determinujących ich przebieg w tym regionie [K_W2++]
[K_W3++] [K_W9++]
EK3: Posiada podstawowe umiejętności analizowania i wykorzystywania
informacji
w
różnych
płaszczyznach
nauk
społecznych
[K_U01++][K_U03++]
EK4: Potrafi przeprowadzić analizę sytuacji społecznej, kulturowej i
politycznej Tajwanu w oparciu o poznany warsztat badawczy [K_U04++]
EK5: Potrafi przedstawić wyzwania przemian społecznych, kulturowych i
politycznych na Tajwanie [K_U05++]

Metody sprawdzania i kryteria
oceny efektów kształcenia
uzyskanych przez studentów

EK1, EK2, EK3, EK4, EK5 – warsztaty, praca indywidualna i grupowa
podczas zajęć

Typ modułu kształcenia
(obowiązkowy/fakultatywny)

Fakultatywny

Rok studiów

Dowolny

Semestr

Letni

Forma studiów

Studia stacjonarne i studia niestacjonarne

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.

Liczba punktów ECTS
przypisana modułowi

3 ECTS

Bilans punktów ECTS

Udział w zajęciach, 30 godz.
Przygotowanie do zajęć: studiowanie podręczników i dokumentów, 45 godz.
Razem: 75 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.

Treści modułu kształcenia
(z podziałem na formy
realizacji zajęć)

23 maja 2017 r. (wtorek)
17:00-18:30
Sean Chuang, autor komiksów (Filmmaker’s Notes, The Window, ‘80s Diary
in Taiwan) i reżyser filmów komercyjnych, laureat GIO’s Graphic Novel
Award oraz Times Asia-Pacific Advertising Awards.
https://www.youtube.com/watch?v=o_qE922eB-c


Temat: Komiksy na Tajwanie z perspektywy autora - komiksy w
okresie stanu wojennego, obecny status i rynek komiksów,
promowanie twórczości lokalnej, współpraca z zagranicą, wydane
dotychczas własne tytuły
Wykład w j. chińskim z tłumaczeniem na j. polski
24 maja 2017 r. (środa)
17:00-18:30
Sean Chuang


Temat: Tajwan w latach 80. XX wieku - wspomnienia i obrazy (na
podstawie pamiętnika "‘80s Diary in Taiwan”)
Wykład w j. chińskim z tłumaczeniem na j. angielski
3 czerwca 2017 r. (sobota)
10:00-12:00
Prof. Lingfang Cheng, Graduate Institute of Gender Studies, Kaohsiung
Medical University


Temat: Political and Socio-cultural Movements for a democratic
Taiwan 1950-2000
It takes 50 years for democracy to be rooted in Taiwan. The talk will lead the
audience to understand the long process of social, political and cultural
changes during the period of 1950-2000. The first part of the talk will focus on
how one-party (Nationalist Party, KMT) dominance shaped the ideology and
values of baby-boomer generation. The second part focus on the changes took
place after the lift of Martial Law in 1987 and gave birth to the opposition
party, Democratic Progressive Party (DPP). We will discuss various social
movements which took place during 1980-2000, such as feminist movement,
worker's movement, aboriginal movement and environmental movement.
13:00-15:00
Projekcja filmu dokumentalnego 回首來時路 (Glimpses Down the Path)
Film przedstawia powstanie i rozwój ruchu na rzecz praw kobiet na Tajwanie
w latach 1970-1995 w odniesieniu do postępującej demokratyzacji wyspy.
Zajęcia w j. angielskim

6 czerwca 2017 r. (niedziela)
10:00-12:00
Prof. Lingfang Cheng, Graduate Institute of Gender Studies, Kaohsiung
Medical University
 Temat: How democracy is practiced in Taiwan 2000-2017?
After the general election in 2000, Democratic Progressive Party (DPP) took
the political power, eight year later, DPP was voted out, and re-elected into
power in 2016. During this period, the Taiwan society had gone through a seachange. The talk will focus on the practice of democracy via the changes in the
family, sex and gender relations, healthcare and national identity, as well as
the flourishing of NGOs (non-government organizations). At the end of the
talk, the audience could have a much deeper understanding of democratic
Taiwan. (with youtube visual material).
13:00-15:00
Temat: Debata podejmująca tematykę kwestii społeczno-kulturowych na
Tajwanie.
Zajęcia w j. angielskim
24-25 czerwca (sobota – niedziela)
Dr hab. Łukasz Gacek/ Dr Rafał Kwieciński/ Dr hab. Ewa Trojnar
 Temat: Sytuacja polityczna, społeczna i kulturowa na Tajwanie
Zajęcia będą koncentrowały się na zobrazowaniu przemian w sferze
politycznej i społeczno-kulturowej na Tajwanie na przestrzeni ostatniego
półwiecza, od momentu ucieczki po przegranej wojnie domowej Kuomintangu
na wyspę, do ostatnich wyborów powszechnych w 2016 r. W szerszej
perspektywie zostanie zarysowany proces demokratyzacji na Tajwanie,
obrazujący ewolucję elit rządzących i społeczeństwa. W analizie zostaną
uwzględnione procesy kształtowania się tożsamości tajwańskiej w obliczu
rozległych powiazań z Chinami kontynentalnymi.
Zajęcia w j. polskim
Wykaz literatury podstawowej
i uzupełniającej obowiązującej
do zaliczenia danego modułu

Gacek Ł., Chińskie elity polityczne w XX w., Księgarnia Akademicka, Kraków
2009.
Gacek Ł., Trojnar E., Pokojowe negocjacje czy twarda gra. Zarys stosunków
ponad Cieśniną Tajwańską, Księgarnia Akademicka, Kraków 2012.
Kwieciński R., Zjednoczenie Chin? Proces reintegracji Wielkich Chin na
przełomie XX i XXI w., Księgarnia Akademicka, Kraków 2016.
Sławiński R., Historia Tajwanu, Księgarnia Akademicka, Dom Wydawniczy
Elipsa, Warszawa 2001.
Tajwan w stosunkach międzynarodowych, red. E. Haliżak, Scholar, Warszawa
1997.
The Taiwan Issues, red. E. Trojnar, Księgarnia Akademicka, Kraków 2012.
Trojnar E., Tajwan. Dylematy rozwoju, Księgarnia Akademicka, Kraków
2015.
Zemanek B.S., Tajwańska tożsamość narodowa w publicystyce politycznej,
Księgarnia Akademicka, Kraków 2009.

