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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 najważniejszymi wydarzeniami w
historii Korei Południowej od momentu jej powstania do
końca XX w. z uwzględnieniem zarówno problemów
wewnętrznych jak i polityki zagranicznej.

Efekty kształcenia dla modułu

EK 1: Student posiada podstawową wiedzę na temat
najważniejszych wydarzeń z historii Korei Południowej.

Korea Południowa – aspekty współczesnej historii

EK 2: Student rozumie wpływ polityki amerykańskiej na
dzieje Korei Południowej.
EK 3: Student wyciąga wnioski z wydarzeń przeszłych dla
analizy współczesnej polityki prowadzonej przez Republikę
Korei
EK: 4 Student rozumie znaczenie Korei Południowej w grze
politycznej prowadzonej przez mocarstwa i jej sąsiadów w
epoce Zimnej Wojny oraz współcześnie.

Metody sprawdzania i kryteria
oceny efektów kształcenia
uzyskanych przez studentów

Egzamin końcowy w formie pisemnej

Typ modułu

Fakultatywny

Rok studiów

Dowolny

Semestr

Zimowy

Forma studiów

Stacjonarne

Imię i nazwisko koordynatora
Dr Marek Hańderek
modułu i/lub osoby/osób
prowadzących moduł
Imię i nazwisko osoby/osób Dr 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
dydaktycznych wymagających
bezpośredniego udziału
nauczyciela akademickiego
i studentów, gdy w danym
module przewidziane są takie
zajęcia
Liczba punktów ECTS
przypisana modułowi
Bilans punktów ECTS

30 h

Stosowane metody dydaktyczne

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)

4 ECTS
Udział w zajęciach: 30 h
Aktywność na zajęciach, 30 h
Przygotowanie do egzaminu: 60 h
Razem: 120 h (4 ECTS)
 metody podające: wykład informacyjny,
prezentacja multimedialna
 metody problemowe: wykład konwersatoryjny
 metody aktywizujące: dyskusja dydaktyczna




Egzamin pisemny
Uzyskanie minimum 60% punktów na
egzaminie
Dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione
nieobecności

Poruszone zagadnienia:
- geneza podziału Półwyspu Koreańskiego i powstania 2
państw koreańskich
- wojna koreańska i jej skutki
- wpływ Stanów Zjednoczonych na politykę koreańską
w pierwszych latach po zakończeniu wojny koreańskiej
- okres rządów prezydenta Syngmana Rhee
- zamach stanu gen. Park Chung-hee i jego skutki
- znaczenie wojny wietnamskiej dla dziejów Korei
Południowej
- polityka wewnętrzna i zagraniczna Korei Południowej
pod rządami gen. Park Chung-hee
- polityka Korei Południowej względem Korei Północnej
- Republika Korei pod rządami prezydentów Chun Doohwan i Roh Tae-woo
- południowokoreański „cud gospodarczy”
- południowokoreańska „Nordpolitil”
- przemiany ustrojowe przełomu lat 80. i 90.
- emigranci koreańscy w Stanach Zjednoczonych

Wykaz literatury podstawowej
i uzupełniającej obowiązującej
do zaliczenia danego modułu
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