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polski

Cele kształcenia

1. Wyposażenie w podstawowy zasób wiedzy nt.
funkcjonowania współczesnej gospodarki Chin
pozwalający w szczególności na:

Transformacja gospodarki chińskiej XXI wieku – koszty
ekonomiczne i społeczne

a. zrozumienie procesu przemian gospodarczych w
Chinach i związanych z tym kosztów
ekonomicznych i społecznych
b.samodzielne pozyskiwanie dalszej wiedzy na
w/wymieniony temat i, na bazie zgromadzonego
zasobu informacji, ich analizowanie w ujęciu
przyczynowo-skutkowym
2. Sprzyjanie rozwojowi samodzielnego i krytycznego
myślenia
Efekty kształcenia dla modułu
kształcenia

EK1: Zna podstawowe pojęcia z zakresu ekonomii
związane z funkcjonowaniem gospodarki narodowej
[K_W01+]
EK2: Rozróżnia i charakteryzuje podstawowe instytucje i
struktury gospodarcze współczesnych Chin oraz ich
wpływ na funkcjonowanie gospodarki Chin [K_W04++]
EK3: Ma podstawową wiedzę o systemie gospodarczym
Chin po 1976 r., zachodzących w tym kraju procesach
gospodarczych, ich uwarunkowaniach wewnętrznych
oraz skutkach ekonomicznych i społecznych [K_W10+]
EK4: Potrafi pozyskiwać niezbędne dane do
analizowania konkretnych procesów i zjawisk
gospodarczych oddziałujących na gospodarkę Chin po
1976 r. [K_U02++]
EK5: Potrafi właściwie analizować przyczyny, przebieg i
skutki konkretnych procesów oraz zjawisk
gospodarczych w Chinach po 1976 r. [K_U03+]

EK6: Ma świadomość poziomu swojej wiedzy na temat
współczesnej gospodarki Chin, jej drogi rozwoju i
związanych z tym kosztów ekonomicznych i społecznych
[K_K01++]
Metody sprawdzania i kryteria
oceny efektów kształcenia
uzyskanych przez studentów

Efekty sprawdzane w oparciu o aktywny udział w
wykładach [K_U03+]
Efekty sprawdzane w oparciu o prezentacje grupowe
[K_U02++] [K_U03+] [K_W04++] [K_W10+]
Efekty sprawdzane w oparciu o test zaliczeniowy
[K_W04++] [K_W10+]

Typ modułu kształcenia
(obowiązkowy/fakultatywny)
Rok studiów

Fakultatywny

Semestr

Letni

Forma studiów

Stacjonarne

Dowolny

Dr Jerzy Ząbkowicz
Imię i nazwisko koordynatora
modułu i/lub osoby/osób
prowadzących moduł
Imię i nazwisko osoby/osób
egzaminującej/egzaminujących
bądź udzielającej zaliczenia,
w przypadku gdy nie jest to osoba
prowadząca dany moduł
Sposób realizacji
Wykład z aktywnym udziałem studentów
Wymagania wstępne i dodatkowe

Konwersatorium ‘Gospodarki Dalekiego Wschodu’

30
Rodzaj i liczba godzin zajęć
dydaktycznych wymagających
bezpośredniego udziału
nauczyciela akademickiego
i studentów, gdy w danym
module przewidziane są takie
zajęcia
Liczba punktów ECTS przypisana 3
modułowi
Bilans punktów ECTS
Udział w zajęciach: 30 godz. Praca własna:
przygotowanie pacy zaliczeniowej: 30 godz.
Przygotowanie do zajęć w ramach pracy własnej z
podręcznikiem – na podstawie publikacji
przedstawionych w obowiązkowej i uzupełniającej

literaturze: 30 godz. Razem: 90 godz. (3 ECTS).
Stosowane metody dydaktyczne

Metody podające: wykład informacyjny, opis,
wyjaśnienie, prezentacja multimedialna
Metody problemowe: wykład problemowy z elementami
konwersatoryjnymi
Metody praktyczne: pokaz

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
(z podziałem na formy realizacji
zajęć)

Warunkiem zaliczenia jest aktywny udział w zajęciach i
przedstawienie prezentacji grupowej, a przy
niespełnieniu obu w/wymienionych warunków zaliczenie
w formie testu z pytaniami zamkniętymi

1.Plany 5-letnie Państwa Środka – ewolucja założeń i
celów strategii gospodarczej
2.Pojęcie kosztów ekonomicznych i społecznych
wzrostu gospodarczego w podejściu Mao Zedonga i
Deng Xiaopinga
3.Rozwiązywanie problemów społecznych i walka z
ubóstwem jako cele gospodarki chińskiej
4.Chiński system ubezpieczeń społecznych i
emerytalnych oraz system edukacji – wartość czy
koszt?
5.Konsumpcja i jej miejsce w chińskim modelu
gospodarczym i społecznym
6.Bezpieczeństwo energetyczne i surowcowe Chin a
środowisko naturalne – ewolucja podejścia władz
chińskich
7.Polityka inwestycyjna Chin a środowisko naturalne –
ewolucja podejścia władz chińskich
8.13. plan 5-letni Chin (2016-2020) – strategia
modernizacji gospodarki Chin
9.Model chińskiej innowacyjności Xi Jingpinga – cele,
koszty
10.’Poprawa cywilizacji ekologicznej’ – partyjny slogan
czy realna strategia?

Wykaz literatury podstawowej
i uzupełniającej obowiązującej do

Literatura podstawowa:

zaliczenia danego modułu

1. A. Bolesta, Chiny w okresie transformacji,
Wydawnictwo Akademickie DIALOG, Warszawa
2006
2. J. Marszałek-Kawa (red.nauk.), Perspektywy i bariery
rozwoju chińskiej gospodarki, Adam Marszałek,
Toruń 2016
Literatura uzupełniająca:
1. J. Gittings, Historia współczesnych Chin. Od Mao do
gospodarki rynkowej, Wydawnictwo Uniwersytetu
Jagiellońskiego, Kraków 2010
2. M. Leonard, Zrozumieć Chiny, Media Lazar / Nadir,
Warszawa 2010
3. Ł. Gacek, Zielona energia w Chinach. Zrównoważony
rozwój – ochrona środowiska – gospodarka
niskoemisyjna, Wydawnictwo Uniwersytetu
Jagiellońskiego, Kraków 2015

