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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

Przybliżenie studentom najważniejszych celów i form
działania wywiadu wojskowego oraz cywilnego PRL na
terenie Półwyspu Koreańskiego w Chinach oraz w Japonii
podczas zimnej wojny.

Efekty kształcenia dla modułu

EK 1: Student posiada podstawową wiedzę na temat zasad
funkcjonowania i celów instytucji wywiadowczych oraz
najważniejszą terminologię stosowaną w żargonie służb
specjalnych, zwłaszcza PRL-owskich.

Wywiad PRL na Dalekim Wschodzie (Chiny, Japonia, Korea)
w okresie zimnej wojny

EK 2:Student posiada podstawową wiedzę na temat celów i
sposobu działania wywiadu cywilnego i wojskowego PRL w
czasie zimnej wojny.
EK 3: Student posiada wiedzę na temat stosunków PRL z
Koreą Północną, Chinami i Japonią oraz rozumie zadania
stawiane wywiadowi Polski Ludowej w tych krajach.
EK 4: Student rozumie zależność wywiadu PRL od wywiadu
sowieckiego, a także zbieżność polityki zagranicznej PRL z
polityką sowiecką, zwłaszcza w odniesieniu do Korei, Chin i
Japonii.

Metody sprawdzania i kryteria
oceny efektów kształcenia
uzyskanych przez studentów

Przygotowanie prezentacji multimedialnej. Przeczytanie
zadanej przez prowadzącego lektury.

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)

4 ECTS
Udział w zajęciach: 30 h
Aktywność na zajęciach: 30 h
Przygotowanie prezentacji multimedialne: 30 h
Lektura pozycji zadanej przez prowadzącego: 30 h
Razem: 120 h (4 ECTS)
 metody podające: wykład informacyjny,
prezentacja multimedialna
 metody problemowe: wykład konwersatoryjny
 metody aktywizujące: dyskusja dydaktyczna





Przygotowanie prezentacji multimedialnej
Lektura zadanej przez prowadzącego książki i
rozmowa o niej na dyżurze
Ocena końcowa będzie średnią arytmetyczną z
ocen uzyskanych za prezentację i dyskusję o
książce
Dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione
nieobecności

Poruszone zagadnienia:
- cele i formy działania instytucji wywiadowczych
podczas zimnej wojny
- podstawowa terminologia z zakresu działalności
instytucji wywiadowczych, szczególnie żargon służb
specjalnych PRL
- historia wywiadu wojskowego i cywilnego PRL
- najważniejsze cele i zadania wywiadu PRL w okresie
zimnej wojny
- zależność wywiadu wojskowego i cywilnego PRL od
wywiadu sowieckiego

Wykaz literatury podstawowej
i uzupełniającej obowiązującej
do zaliczenia danego modułu

- stosunki PRL z Chinami, Japonią, Koreą Północną i
Koreą Południową
- założenia działalności i cele wywiadu PRL w Chinach,
Japonii i Korei Północnej
- działalność wywiadu PRL pod przykryciem Komisji
Nadzorczej Państw Neutralnych w Korei oraz Komisji
Repatriacyjnej Państw Neutralnych
- zalążki współpracy wywiadu PRL i wywiadu
północnokoreańskiego w latach 80. XX w.
- uciekinierzy z wywiadu PRL m.in. sprawa płk. Pawła
Monata i płk. Władysława Tykocińskiego
Bagieński W., Wywiad cywilny Polski Ludowej w latach
1945-1961, T. 1-2, Warszawa 2017.
Cenckiewicz S., Długie ramie Moskwy. Wywiad
wojskowy Polski Ludowej 1943-1991¸ Poznań 2011.
Christopher A. Mitrochin W., Archiwum Mitrochina: 2
KGB i świat, Poznań 2006.
Herman M., Potęga wywiadu¸ Warszawa 2002.
Minkina M., Gry wywiadów. Sztuka wywiadu w państwie
współczesnym, Warszawa 2014.
Siemiątkowski Z., Wywiad a władza. Wywiad cywilny w
systemie sprawowania władzy politycznej w PRL,
Warszawa 2009.
Dokumenty wytworzone przez wywiad PRL
przechowywane w archiwum IPN udostępnione przez
prowadzącego.

