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Sylabus modułu zajęć na studiach wyższych
Nazwa Wydziału

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Nazwa jednostki prowadzącej
moduł
Nazwa przedmiotu w języku
polskim i angielskim

Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu
Od energetyki i demografii po wyzwania militarne
państw azjatyckich.
From the energy technology and demography to
military challenges of Asian countries.

Klasyfikacja ISCED
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Język kształcenia

polski

Cele kształcenia

Zapoznanie studentów z istotą zagadnień dot. wyzwań,
szans i zagrożeń w rozwoju państw, ze szczególnym
uwzględnieniem państw azjatyckich. Przekazanie
wiedzy specjalistycznej dot. najważniejszych wyzwań z
jakimi borykają się państwa Azji. Zajęcia umożliwiają
zdobycie poszerzonej wiedzy dot. specyfiki wyzwań
Azji. Istotny cel to także zaznajomienie studentów ze
specyfika problemów politycznych , demograficznych,
ekonomicznych, energetycznych, ekologicznych,
terytorialnych, religijnych oraz militarnych na
kontynencie azjatyckim.

Efekty kształcenia
EK1: Posiada wiedzę o polityce i wyzwaniach najważniejszych
państw azjatyckich wobec państw regionu Azji i Pacyfiku
[K_W02++]
EK2: Posiada wiedzę o regionalnym azjatyckim systemie
międzynarodowym oraz pozycji Chin, Indii, Japonii, Iranu, Izraela,
Korei i innych głównych państw azjatyckich w regionie [K_W2++]
[K_W3++] [K_W9++]
EK3: Potrafi analizowania stosunki międzynarodowe na Dalekim i
Bliskim Wschodzie z uwzględnieniem interesów ,szans i zagrożeń
państw azjatyckich. [K_U01]
EK4: Potrafi diagnozować w sposób podstawowy wyzwania dla
najważniejszych państw w regionie Azji i Pacyfiku i budować proste
prognozy [K_U03++] [K_U04++][K_U05++] [K_U07++]
EK5: Potrafi w sposób podstawowy samodzielnie opracować wyniki
prowadzonych analiz dotyczących stosunków Stanów Zjednoczonych,
Chin i Rosji w regionie Azji i Pacyfiku oraz zaprezentować je
[K_U04+]

Metody sprawdzania i kryteria
oceny efektów kształcenia
uzyskanych przez studentów

Uzyskana przez studenta wiedza i umiejętności zostaną
zweryfikowane na podstawie:
- pracy pisemnej, obejmującej tematykę związaną z
wyzwaniami państw azjatyckich,
-aktywności podczas konwersatorium,
-pisemnego testu zaliczającego na koniec zajęć.
Ocenie podlega:
● wykorzystanie wiedzy nabytej podczas zajęć
konwersatoryjnych,
● umiejętność przeprowadzenia analizy i
interpretacji,
● poprawność formalna,
● wartość merytoryczna pracy,
● dobór i wykorzystanie literatury.
Termin złożenia pracy zostanie ustalony na zajęciach.
.

Typ modułu

fakultatywny

Rok studiów

II

Semestr

Letni

Forma studiów

stacjonarna

Imię i nazwisko koordynatora
Prof. dr hab. Bogusław Pacek
modułu i/lub osoby/osób
prowadzących moduł
Imię i nazwisko osoby/osób Prof. dr hab. Bogusław Pacek
egzaminującej/egzaminujących
bądź udzielającej zaliczenia,
w przypadku gdy nie jest to
osoba prowadząca dany moduł
konwersatorium
Sposób realizacji
Wymagania wstępne i
dodatkowe

Znajomość zagadnień dot. systemów politycznych i
gospodarczych państw azjatyckich.

Rodzaj i liczba godzin zajęć

Konwersatorium – 30 godzin

dydaktycznych wymagających
bezpośredniego udziału
nauczyciela akademickiego
i studentów, gdy w danym
module przewidziane są takie
zajęcia
Liczba punktów ECTS
przypisana modułowi
Bilans punktów ECTS

4
Udział w zajęciach:
konwersatorium – 30 h
Praca własna studenta:
● przygotowanie pracy pisemnej – 30 h
● samodzielne przygotowanie do zajęć – 60 h
w sumie: 120 h = 4 pkt ECTS

Stosowane metody dydaktyczne

●
●
●
●

metody eksponujące – film,
metody podające – wykład informacyjny,
metody podające – objaśnienie lub wyjaśnienie,
metody podające – prezentacja multimedialna

● metody aktywizujące – dyskusja („burza
mózgów”)
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

Forma zaliczenia
– samodzielnie przygotowany esej naukowy
- test pisemny zaliczeniowy
- aktywność podczas zajęć.
Warunkiem złożenia pracy jest obecność na zajęciach –
dopuszczalne są 3 nieobecności, . Materiał przerabiany
na zajęciach nieobecnych należy przerobić
indywidualnie i zaliczyć go podczas konsultacji
prowadzącego zajęcia. .
Warunki przyjęcia pracy do oceny:
● Objętość od 15 do 20 tys. znaków;
● Poprawnie sporządzona bibliografia i przypisy;
● Wykorzystanie przynajmniej 5 pozycji
naukowych odnoszących się do podejmowanej
tematyki, w tym poz .literatury obcojęzycznej.

Skrócony opis kursu
Treści modułu (z podziałem na
formy realizacji zajęć)

1.Wyzwania,ryzyka,szanse i zagrożenia – podstawy
teoretyczne.
2.Najważniejsze wyzwania głównych państw Azji.

3. Rozbieżność interesów narodowych państw azjatyckich.
Racja stanu głównych państw Azji.
4. Wyzwania demograficzne i ich wpływ na rozwój i
bezpieczeństwo państw azjatyckich.
5.Wyzwania ekonomiczne państw azjatyckich i ich
znaczenie dla regionu i świata.
6. Główne implikacje i wyzwania energetyczne państw Azji.
8.Antagonizmy dot . kwestii terytorialnych w Azji.
9.Siły zbrojne, bezpieczeństwo militarne państw azjatyckich.
10.Rozwój zbrojeń, wyścig nuklearny państw Azji. przemysł
zbrojeniowy , eksport i import uzbrojenia głównych państw
azjatyckich.
11. Wyzwania bezpieczeństwa ekologicznego w regionie Azji
i Pacyfiku.
12. Islam a działalność organizacji fundamentalistycznych w
Azji. Wyzwania religijne Azji.

13.Terroryzm w państwach azjatyckich.
14.Znaczenie aspektów społeczno-kulturowych dla
bezpieczeństwa państw azjatyckich.
15.Rywalizacja USA, Chin i Rosji w regionie Azji i jej wpływ
na funkcjonowanie państw azjatyckich.

Wykaz literatury podstawowej
i uzupełniającej obowiązującej
do zaliczenia danego modułu

Literatura podstawowa
1.Polityka państw azjatyckich.Wyzwania i
dylematy,(red.J.Marszałek-Kawa,K.J.Helnarska,Toruń 2015.
2.Wyzwania gospodarki a polityka państw
azjatyckich,(red.J.Marszałek-Kawa,P.Wawrzyński,Toruń
2018.
3.D.Mierzejewski,M.Pietrasiak,Współczesne stosunki
międzynarodowe w Azji
Wsch.:Problemy,wyzwania,szanse,Warszawa 2018.
4.Przyszłość azjatyckich tygrysów.Zagrozenia i

wyzwania,(red.J.Marszałek-Kawa,E.Kaja,Toruń 2013.

Literatura uzupełniająca:
1. Państwa i organizacje międzynarodowe we
współczesnym świecie.(red.)M. Chełminiak i W.
Tomaszewski, Olsztyn 2013.

2. Bezpieczeństwo międzynarodowe w regionie Azji i
Pacyfiku .Wybrane zagadnienia.( red.)B. Skulska i P. Skulski,
Wrocław 2010.
3.Między dialogiem a konfliktem. Współczesne stosunki
międzynarodowe na kontynencie azjatyckim.(red.)J.
Marszałek-Kawa i E.Kaja, Toruń 2013.
4. E. Halizak,Polityka i strategia Chin w kształtowaniu
międzynarodowego bezpieczeństwa. Zeszyt 10 z 2007 roku
instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu
Warszawskiego.
5.Zagrożenia dla bezpieczeństwa międzynarodowego w XXI
wieku. Azjatycka perspektywa,( red.)J. Marszałek –
Kawa.Toruń 2011.
6.Azajtyckie strategie bezpieczeństwa,(red.)J. Marszałek –
Kawa, Toruń 2013.

