Nazwa Wydziału
Nazwa jednostki prowadzącej moduł
Nazwa modułu kształcenia
Kod modułu
Język kształcenia
Efekty kształcenia dla modułu kształcenia

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu
Potencjał turystyczny Dalekiego Wschodu

Typ modułu kształcenia
(obowiązkowy/fakultatywny)
Rok studiów
Semestr
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
Wymagania wstępne i dodatkowe
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
Bilans punktów ECTS

Fakultatywny

Stosowane metody dydaktyczne

Metody podające: wyjaśnienie, opis, prezentacja multimedialna, wykład
informacyjny, anegdota
Metody eksponujące: film
Metody problemowe - metody aktywizujące: dyskusja dydaktyczna, wykład
konwersatoryjny

Metody sprawdzania i kryteria oceny
efektów kształcenia uzyskanych przez

Egzamin końcowy w formie pisemnej (test z pytaniami zamkniętymi i
otwartymi).

Język polski
EK1: Student ma podstawową wiedzę o azjatyckich strukturach społecznych i
instytucjach, ma wiedzę na temat potencjału turystycznego oraz społecznych,
kulturowych, historycznych i przyrodniczych uwarunkowań rozwoju turystyki w
państwach Dalekiego Wschodu [K_W02+++]
EK2: Ma podstawową wiedzę o relacjach między strukturami azjatyckich
społeczeństw [K_W03+]
EK3: Ma podstawową wiedzę o człowieku, jako podmiocie konstytuującym
struktury społeczne w Azji, o roli człowieka jako podmiotu aktywnie kreującego
zjawiska turystyczne [K_W04++]
EK4: Ma świadomość kompleksowej natury dziedzictwa kulturowego Azji, we
wszystkich jego wytworach [K_W08+++]
EK5: Ma wiedzę o procesach zmiany struktur, systemów wartości, instytucji oraz
typów więzi społecznej w Azji, rozumie ich różnorodność i zależność od
warunków lokalnych [K_W09++]
EK6: Posiada umiejętność rozumienia, analizowania i interpretowania
konkretnych zjawisk społecznych właściwych dla danego regionu Azji, zjawisk
kulturowych, religijnych i społecznych pod kątem ich wpływu na turystykę w
regionie [K_U03++]
EK7: Rozpoznaje wytwory kultury azjatyckiej i interpretuje je szczególnie w
oparciu o kluczowe systemy normatywne konkretnych kultur, rozpoznaje
wartości rdzenne dziedzictwa kulturowego [K_U06++]
EK8: Posiada podstawowy zakres kompetencji komunikacyjnych w celu
animowania procesów rozumienia, dialogu, współpracy i wymiany
międzykulturowej między społeczeństwami Wschodu i Zachodu [K_U08++]

dr Joanna Wardęga
Nie dotyczy

Konwersatorium
Brak
30 godzin

3 ECTS
Udział w zajęciach, 30 godz.
Przygotowanie do zajęć: studiowanie podręczników i dokumentów, 20 godz.
Przygotowanie projektu tematycznej trasy turystycznej, 20 godz.
Przygotowanie do egzaminu, 20 godz.
Razem 90 godz. (3 ECTS)

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

Wykaz literatury podstawowej i
uzupełniającej, obowiązującej do
zaliczenia danego modułu

Przygotowanie prezentacji multimedialnej i folderu reklamującego wybraną
atrakcję turystyczną regionu lub skonstruowanie planu wycieczki.
Warunkiem zaliczenia kursu jest aktywny udział w zajęciach, przygotowanie
prezentacji multimedialnej i folderu reklamującego wybraną atrakcję
turystyczną regionu lub skonstruowanie planu wycieczki oraz uzyskanie
pozytywnej oceny z egzaminu końcowego w formie pisemnej.
Celem kursu jest przedstawienie potencjału turystycznego oraz społecznych,
kulturowych, historycznych i przyrodniczych uwarunkowań rozwoju turystyki w
państwach Dalekiego Wschodu.
Najważniejsze zagadnienia: Specyfika turystyki w najbardziej rozwiniętych
turystycznie państwach regionu; Charakterystyka typów turystów i form
turystyki, zarówno wyjazdowej, jak i przyjazdowej; Tradycyjne sposoby
uprawiania turystyki (w tym ruch pielgrzymkowy) i najnowsze trendy związane z
globalizacją tej gałęzi usług; Specyficzne typy turystyki: turystyka medyczna, SPA,
turystyka hazardowa, „dark tourism” i inne; Turystyka seksualna wraz z
problemami pedofilii; Sposoby i problemy funkcjonowania branży turystycznej w
różnych państwach regionu; Postawy społeczności lokalnych wobec rozwoju
ruchu turystycznego; Bhutan i Nepal jako przeciwne modele rozwoju potencjału
turystycznego; Kulturowo uwarunkowane sposoby promocji turystyki w różnych
regionach.
Literatura podstawowa:
Cohrane Janet, Asian Tourism: Growth and Change, Advances in Tourism
Research, Elsevier 2008
Przecławski Krzysztof, Człowiek a turystyka. Zarys socjologii turystyki, Kraków
2004
Winter Tim, Teo Peggy, Chang T.C. (red.), Asia on Tour. Exploring the rise of
Asian Tourism, Routledge 2009
Literatura uzupełniająca:
Lew Alan A., Yu Lawrence (red.), Tourism in China: Geographic, Political, and
Economic Perspectives. Boulder 1995
Picard Michel, Wood Robert (red.), Tourism, Ethnicity and the State in Asian and
Pacific Societies, Honolulu 1997
Smith Melanie K., Issues in Cultural Tourism Studies, Routledge 2003
Przewodniki turystyczne poświęcone państwom regionu.

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

Brak
Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 12 Rektora UJ z 15 lutego 2012 r.
Sylabus modułu kształcenia na studiach wyższych

