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Sylabus modułu zajęć na studiach wyższych
Nazwa Wydziału

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Nazwa jednostki prowadzącej
moduł
Nazwa modułu

Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu

Klasyfikacja ISCED

Wykaz kodów ISCED dostępny na stronie Działu
Nauczania.

Język kształcenia

Polski

Cele kształcenia

Zapoznanie studentów z zagadnieniem stosunków polskokoreańskich na przestrzeni XX i XXI wieku.

Stosunki polsko-koreańskie w XX i XXI wieku

Ukazanie wzajemnych relacji na wielu płaszczyznach:
politycznej, militarnej, ekonomicznej, społecznej i kulturalnej.

Efekty kształcenia dla modułu

Prezentacja ewolucji stosunków między państwami
koreańskimi i Polską, a także między społeczeństwami Polski i
półwyspu koreańskiego z uwzględnieniem oddziaływania na
te procesy szerszych uwarunkowań geopolitycznych.
EK 1: Student posiada podstawową wiedzę o relacjach polskokoreańskich na przestrzeni XX w. i w pierwszych latach XXI w.
EK 2: Student rozumie wpływ czynników ideologicznych i
geopolitycznych na ewolucję stosunków Polski z państwami
koreańskimi
EK 3: Student wyciąga wnioski z wydarzeń przeszłych dla
analizy współczesnych relacji polsko-koreańskich
EK: 4 Student posiada wiedzę ułatwiającą podejmowanie
wyzwań zawodowych na polu współpracy polsko-koreańskiej

Metody sprawdzania i kryteria
oceny efektów kształcenia
uzyskanych przez studentów

Egzamin końcowy w formie pisemnej

Typ modułu

Fakultatywny

Rok studiów

Dowolny

Semestr

Letni

Forma studiów

Stacjonarne

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

Marek Hańderek

Imię i nazwisko osoby/osób Marek Hańderek
egzaminującej/egzaminujących
bądź udzielającej zaliczenia,
w przypadku gdy nie jest to osoba
prowadząca dany moduł
Konwersatorium
Sposób realizacji
Wymagania wstępne i dodatkowe

Brak

Rodzaj i liczba godzin zajęć
30 h
dydaktycznych wymagających
bezpośredniego udziału
nauczyciela akademickiego
i studentów, gdy w danym
module przewidziane są takie
zajęcia
Liczba punktów ECTS przypisana 3 ECTS
modułowi
Udział w zajęciach: 30 h
Bilans punktów ECTS
Przygotowanie do zajęć: studiowanie literatury i
dokumentów, 30 h
Przygotowanie do egzaminu: 30 h
Razem: 90 h (3 ECTS)
Stosowane metody dydaktyczne
 metody podające: wykład informacyjny,
prezentacja multimedialna
 metody problemowe: wykład konwersatoryjny
 metody aktywizujące: dyskusja dydaktyczna

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 (z podziałem na
formy realizacji zajęć)





Egzamin pisemny (cześć pytań testowych, część
otwartych)
Uzyskanie minimum 60% punktów na egzaminie
Dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione
nieobecności

Poruszone zagadnienia:
- pierwsze kontakty Polaków z Koreą jeszcze w czasach
zaborów
- problem koreański w ujęciu dyplomacji II RP oraz
rządu RP na uchodźstwie
- nawiązanie stosunków między PRL a Koreą Północną i
początki relacji
- stanowisko Polski względem wojny koreańskiej
(wsparcie propagandowe, materiałowe i działalność
attaché wojskowego PRL)
- udział Polski w Komisji Nadzorczej Państw
Neutralnych w Korei oraz w Komisji Repatriacyjnej
Państw Neutralnych w Korei
- zaangażowanie Polski w odbudowę Korei Północnej i
opiekę nad sierotami
- kryzysy w stosunkach PRL – KRLD i ich przyczyny
- dążenia Korei Południowej do nawiązania relacji

gospodarczych i dyplomatycznych z PRL oraz
przeciwdziałanie ze strony Korei Północnej
- charakter stosunków Polski z państwami koreańskimi w
XXI wieku
- Polska wobec kwestii zjednoczenia Półwyspu
Koreańskiego
- Ewolucja stosunku Polaków do Korei i Koreańczyków
na przestrzeni dziesięcioleci
- Podobieństwa w losach Polski i Korei
Wykaz literatury podstawowej
i uzupełniającej obowiązującej do
zaliczenia danego modułu
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