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Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
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Nazwa modułu kształcenia

Organizacje międzynarodowe na Bliskim i Dalekim Wschodzie

Język kształcenia

Język polski

Cel kształcenia

Cel 1: Zapoznanie studentów z wiedzą na
międzynarodowych na Bliskim i Dalekim Wschodzie

temat

organizacji

Cel 2: Wykształcenie umiejętności analizowania stosunków politycznych,
gospodarczych i społecznych na Bliskim i Dalekim Wschodzie z
uwzględnieniem roli organizacji międzynarodowych
Efekty kształcenia dla modułu kształcenia

EK1: Zna podstawową terminologię dla organizacji międzynarodowych
[K_W01++][K_W05++][K_W06++]
EK2: Posiada wiedzę na temat specyfiki organizacji międzynarodowych na
Bliskim i Dalekim Wschodzie [K_W2++] [K_W3++] [K_W9++]
EK3: Posiada umiejętności analizowania stosunków międzynarodowych na
Bliskim i Dalekim Wschodzie w kontekście organizacji międzynarodowych
[K_U01++][K_U03++]
EK4: Potrafi diagnozować w sposób podstawowy wyzwania dla organizacji
międzynarodowych na Bliskim i Dalekim Wschodzie oraz budować w
oparciu o to proste prognozy [K_U03++] [K_U04++][K_U05++]
[K_U07++]
EK5: Potrafi w sposób podstawowy samodzielnie opracować wyniki
prowadzonych analiz dotyczących problemów współpracy międzynarodowej
w regionach Bliskiego i Dalekiego Wschodu oraz zaprezentować je
[K_U04++]

Metody sprawdzania i kryteria oceny
efektów kształcenia uzyskanych przez
studentów
Typ modułu kształcenia
(obowiązkowy/fakultatywny)
Rok studiów

EK1, EK2, EK4 – test i egzamin końcowy w formie testu z pytaniami otwartymi
i zamkniętymi
EK3, EK4 – ocena aktywności podczas zajęć − udział w dyskusjach
EK5 – praca w grupie i indywidualna – prezentacje, briefingi
Fakultatywny
Dowolny

Semestr

II

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

Rafał Kwieciński

Wymagania wstępne i dodatkowe

Brak

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

30 godz.

Bilans punktów ECTS

Udział w zajęciach, 30 godz.
Przygotowanie do zajęć: studiowanie dokumentów, prasy
i podręczników 30 godz.
Przygotowanie prezentacji, 20 godz.
Przygotowanie do egzaminu, 40 godz.
Razem: 120 godz. (4 ECTS)
Metody podające: wyjaśnienie, opis, prezentacja multimedialna, wykład
informacyjny
Metody praktyczne: ćwiczenia przedmiotowe, metoda projektów, pokaz
Metody problemowe − metody aktywizujące: dyskusja dydaktyczna, metoda
przypadków, wykład konwersatoryjny
Warunkiem zaliczenia kursu jest udział w zajęciach, przedstawienie

Stosowane metody dydaktyczne

Forma i warunki zaliczenia modułu, w tym
zasady dopuszczenia do egzaminu,

Nie dotyczy

Wykład

4 ECTS

zaliczenia, a także forma i warunki zaliczenia
poszczególnych zajęć wchodzących w zakres
danego modułu

prezentacji oraz uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego.

Treści modułu kształcenia

Regiony Bliskiego i Dalekiego Wschodu są niezwykle zróżnicowane pod
względem politycznym, ekonomicznym i kulturowo-cywilizacyjnym.
Jednocześnie na region Dalekiego Wschodu przypada większość
przepływów finansowych we współczesnej gospodarce światowej. Region
Bliskiego Wschodu jest światowym zagłębiem surowców energetycznych.
Oba regiony geopolityczne cechuje wzrastająca konkurencja gospodarcza
oraz rywalizacja polityczna prowadząca do napięć i konfliktów.
Problematyka wykładów koncentruje się wokół następujących problemów:

Multilateralizm jako forma dyplomacji

Teoretyczne aspekty organizacji międzynarodowych

Znaczenie Organizacji Narodów Zjednoczonych na Bliskim i Dalekim
Wschodzie

Uwarunkowania procesów integracyjnych – regionalne specyfiki

Bliski i Daleki Wschód we współczesnej gospodarce światowej

Multilateralizm z „chińskim charakterem” – case study

Rola ASEAN, wymiar polityczny i gospodarczy

Rozwój współpracy w ramach APEC

Szanghajska Organizacja Współpracy

SEATO, CENTO, ANZUS – efemerydy regionalnego bezpieczeństwa

Liga Państw Arabskich i jej znaczenie na przełomie XX i XXI w.

Rada Współpracy Zatoki Perskiej – gospodarka i polityka

Organizacja Współpracy Islamskiej (Konferencja Państw Islamskich)
– działalność w regionie Bliskiego Wschodu i poza nim

Udział państw bliskowschodnich w działalności OPEC
Literatura podstawowa:
Łoś-Nowak T., (red.), Organizacje w stosunkach międzynarodowych. Istota
– mechanizmy działania – zasięg, Wydawnictwo Uniwersytetu
Wrocławskiego, Wrocław 2009 (fragmenty)
Latoszek E., Proczek M., Organizacje międzynarodowe we współczesnym
świecie, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2006 (fragmenty)
Cziomer E., Zyblikiewicz L., Zarys współczesnych stosunków
międzynarodowych
Grabowski M., Rywalizacja czy integracja, Księgarnia Akademicka,
Kraków 2015
Literatura uzupełniająca:
Gawlikowski K. (red.), Azja Wschodnia na przełomie XX i XXI w. Stosunki
międzynarodowe i gospodarcze, Wydawnictwo TRIO, Warszawa 2004
(fragmenty)
Haliżak E., Stosunki międzynarodowe w regionie Azji i Pacyfiku,
Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 1999
Latoszek E., Proczek M., Organizacje międzynarodowe we współczesnym
świecie, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2006
Szymborski W., Zatoka Perska – problemy stabilizacji, Wydawnictwo
„Wers” 1999
Bazy danych i artykuły w wolnym dostępie internetowym.

Wykaz literatury podstawowej i
uzupełniającej, obowiązującej do zaliczenia
danego modułu

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

