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

Stosunki japońsko-chińskie w XX I XXI wieku

Język kształcenia

Język polski

Cele kształcenia

Celem zasadniczym przedmiotu jest zapoznanie studentów ze skomplikowanymi relacjami japońskochińskimi w dziedzinach politycznej i gospodarczej, które odgrywały w XX i odgrywają w XXI wieku
istotny wpływ na całokształt relacji międzynarodowych w regionie Azji i Pacyfiku. Umiejętność analizy
tych relacji, stawianie prawidłowych pytań oraz zdolność przewidywania przyszłych wydarzeń,
szczególnie w Azji Wschodniej, są celami cząstkowymi realizowanego przedmiotu.

Efekty kształcenia dla modułu kształcenia

EK1: Student zna podstawową terminologię stosowaną w naukach o polityce [K_W01+]
EK2: Ma podstawową wiedzą o historii stosunków Japonii z innymi krajami Azji Wschodniej [K_W01+]
EK3: Posiada umiejętność rozpoznania i wykorzystania wiedzy teoretycznej do samodzielnej i krytycznej
analizy rzeczywistości danego regionu Azji w kontekście współczesnych stosunków międzynarodowych
[K_U02+++]
EK4: Rozumie i potrafi analizować proponowane rozwiązania konfliktów właściwych dla danego regionu
Azji i Pacyfiku [K_U07+++]

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia
uzyskanych przez studentów

Egzamin końcowy w formie ustnej.

Typ modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny)

Fakultatywny

Rok studiów

Dowolny

Semestr

Zimowy

Forma studiów

Studia stacjonarne

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

Prof. nadzw. dr hab. Robert Jakimowicz

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

Nie dotyczy

Sposób realizacji

Wykład

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. 1 ECTS
Przygotowanie do egzaminu: 50 godz., 2 ECTS
Razem: 80 godz., 3 ECTS

Stosowane metody dydaktyczne

Metody podające: wykład i prezentacja multimedialna.

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

Egzamin ustny

Treści modułu kształcenia (z podziałem na formy realizacji
zajęć)

1. Od wojny japońsko-chińskiej (1894-1895) do 1930 roku
2. Polityka ekspansji Japonii w latach 1931-1945
3. Japonia wobec powstania i pierwszych lat istnienia Chińskiej Republiki Ludowej
4. Chińska polityka neutralizacji Japonii w latach pięćdziesiątych XX wieku
5. Od rewizji japońsko-amerykańskiego traktatu o bezpieczeństwie do „szoku nixonowskiego”
6. Rozwój nieoficjalnych stosunków gospodarczych
7. Problem normalizacji stosunków z ChRL za premierostwa Kakuei Tanaki
8. Kwestia zawarcia japońsko-chińskiego traktatu pokojowego
9. Rozwój kontaktów gospodarczych w latach 1972-1978
10. Długoterminowe porozumienie handlowe i dalszy rozwój współpracy gospodarczej
11. Japońskie inwestycje, oficjalna pomoc rozwojowe i inne formy współpracy z ChRL
12. Kwestia podręcznikowa i oficjalne wizyty rządowe w świątyni Yasukuni
13. Spór terytorialny o Wyspy Senkaku (Diaoyutai) i problem stosunków japońsko-tajwańskich dla relacji
japońsko-chińskich
14. Procesy globalizacyjne a japońska polityka ekonomiczna w ostatniej dekadzie XX wieku
15. Stosunki japońsko-chińskie w XXI wieku – współpraca, rywalizacja i konfrontacja

Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej obowiązującej
do zaliczenia danego modułu

Literatura podstawowa:
- Japan’s International Relations. Politics, economics and security, G.D. Hook, J. Gilson, Ch.W.Hughes,
G. Dobson, Sheffield Centre for Japanese Studies/Routledge Series, London and New York 2001.
- Jakimowicz R., Stosunki japońsko-chińskie w latach 1949-2002. Aspekty polityczne i gospodarcze,
Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2004.
- Jakimowicz R., Stosunki japońsko-chińskie w pierwszych latach XXI wieku – współpraca, rywalizacja i
konfrontacja (wybrane aspekty), [w:] Czynniki stabilizacji i destabilizacji w stosunkach międzynarodowych

na początku XXI wieku, pod red. Ireny Stawowy-Kawki, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego,
Kraków 2009, s. 345-358.
- Rowiński J., Stosunki chińsko-japońskie na nowym etapie, [w:] Japonia na początku XXI wieku, pod red.
K. Gawlikowskiego i M. Ławacz, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008, s. 189-207.
- Pałasz-Rutkowska E., Starecka K., Japonia, Wydawnictwo TRIO, The Japan Foundation Biblioteka
Funkacji im. Takashimy, Warszawa 2004.
Literatura uzupełniająca:
- Drea E.J., Cesarska armia Japonii 1853-1945, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
2012.
- The Cambridge History of Japan. Volume 5, The nineteenth century, Edited by M.B. Jansen, Cambridge
University Press, New York 2007.
- The Cambridge History of Japan. Volume 6, The twentieth century, Edited by M.B. Jansen, Cambridge
University Press, New York 2005.

