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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

Angielski

Cele kształcenia

Zapoznanie studentów ze złożonymi relacjami między
Polakami i Koreańczykami, a także między Polską a oboma
państwami koreańskimi w XX w.

Polish-Korean Relations in the 20th Century

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.

Efekty kształcenia dla modułu

EK 1: Student posiada podstawową wiedzę na temat
najważniejszych wydarzeń z zakresu relacji między Polską i
Polakami a Koreą (potem Północną i Południową) i
Koreańczykami w XX w.
EK 2: Student rozumie wpływ realiów zimnowojennych na
stosunek Polski do obu państw koreańskich.
EK 3: Student wyciąga wnioski z wydarzeń przeszłych dla
analizy współczesnych relacji Polski z państwami
koreańskimi.
EK: 4 Student potrafi wskazać podobieństwa i różnice w
stosunku państw koreańskich do Polski i innych krajów
Europy Środowo-Wschodniej.

Metody sprawdzania i kryteria
oceny efektów kształcenia
uzyskanych przez studentów

Przygotowanie prezentacji multimedialnej. Napisanie
eseju na wskazany przez prowadzącego temat.

Typ modułu

Fakultatywny

Rok studiów

Dowolny

Semestr

Letni

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)

6 ECTS
Udział w zajęciach: 30 h
Aktywność na zajęciach: 30 h
Przygotowanie prezentacji multimedialnej: 60 h
Napisanie eseju: 60 h
Razem: 180 h (6 ECTS)
 metody podające: wykład informacyjny,
prezentacja multimedialna
 metody problemowe: wykład konwersatoryjny
 metody aktywizujące: dyskusja dydaktyczna





Zaprezentowanie przygotowanej prezentacji
Napisanie eseju na zadany temat
Ocena końcowa będzie średnią arytmetyczną
ocen uzyskanych za prezentację i esej
Dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione
nieobecności

Poruszone zagadnienia:
- pierwsze kontakty Polaków z Koreą jeszcze w czasach
zaborów
- nawiązanie stosunków między PRL a Koreą Północną
i początek relacji dwustronnych
- 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
- stosunki PRL i KRLD na tle relacji KRLD z innymi
europejskimi państwami komunistycznymi
- dążenia Korei Południowej do nawiązania relacji
gospodarczych i dyplomatycznych z PRL oraz
przeciwdziałanie ze strony Korei Północnej
- Korea Północna wobec przemian demokratycznych w
Polsce
- nawiązanie stosunków Polski z Republiką Korei i
skutki tego wydarzenia dla dalszych relacji Polski z
państwami koreańskimi
Wykaz literatury podstawowej
i uzupełniającej obowiązującej
do zaliczenia danego modułu
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