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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
Wpływ Rosji i Chin na politykę i rozwój państw Azji
Centralnej.
The Russian and Chinese impact on policy and
development of Central Asia countries.

Klasyfikacja ISCED

312

Język kształcenia

polski

Cele kształcenia

Nabycie przez studentów wiedzy i umiejętności
pozwalających na analizę, syntezę i wyciąganie
wniosków z relacji państw Azji Centralnej z Federacją
Rosyjską i Chińską Republiką Ludową.
Posiadanie wiedzy, umiejętności i kompetencji do
wypracowania własnych sądów i rekomendacji dla
państw Azji Centralnej w zakresie korzystnych dla nich
działań wynikających z relacji z Rosją i Chinami oraz
wskazywania na niekorzystne wpływy wymienionych
dwóch mocarstw na politykę i rozwój państw Azji
Centralnej.

Efekty kształcenia
Ek1: Student ma wiedzę o polityce,
jej celach i instrumentach jej realizacji, prowadzonej przez
USA i Federację Rosyjską wobec państw Azji Centralnej,
ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji w Uzbekistanie,
Kirgistanie, Tadżykistanie, Turkmenistanie i Kazachstanie,
Ek2: Student ma uporządkowaną wiedzę o powiązaniach
nauk oraz dyscyplin umożliwiających studia nad omawianą
problematyką
Ek3: Student zdobywa specjalistyczną wiedzę z zakresu
wpływu, współzależności rywalizacji gospodarczej
i potencjalnych konfliktów zbrojnych oraz zjawisk
o charakterze terrorystycznym na politykę Chin i
Federacji Rosyjskiej w regionie
Ek4: Student posiada umiejętność rozpoznania oraz
wykorzystania wiedzy teoretycznej do samodzielnej i krytycznej
analizy zjawisk politycznych i działań o charakterze
politycznym i gospodarczym

Ek5: Student posiada umiejętność rozumienia, analizowania
oraz interpretowania konkretnych decyzji politycznych i
ich konsekwencji
Ek6: Student umie uczestniczyć w przygotowaniu
projektów badawczych, uwzględniając aspekty polityczne,
gospodarcze oraz wojskowe właściwe dla państw Azji
Centralnej.

Metody sprawdzania i kryteria
oceny efektów kształcenia
uzyskanych przez studentów

.
Uzyskana przez studenta wiedza i umiejętności zostaną
zweryfikowane na podstawie :
1.aktywnosci podczas zajęć konwersatoryjnych,
2.pisemnego testu na zakończenie zajęć
3.pisemnej pracy(eseju).
W przypadku eseju ocenie podlega:
● wykorzystanie odpowiedniej terminologii z
zakresu badań nad filmem,
● umiejętność przeprowadzenia analizy i
interpretacji,
● poprawność formalna,
● 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

Znajomość systemu politycznego i gospodarczego Rosji
i Chin oraz głównych pięciu państw Azji Centralnej

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

Konwersatorium – 30 godzin

4
Udział w zajęciach:
warsztat – 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 przedmiotu – samodzielnie
przygotowany esej naukowy oraz pisemny test.
Warunkiem złożenia pracy jest obecność na zajęciach –
dopuszczalne są maksymalnie 3 nieobecności.
Warunki zaliczenia testu:
60% pozytywnych odpowiedzi-ocena 3,0 do 3,5
70-80% pozytywnych odpowiedzi-ocena od 4,0 do 4,5
90-100% pozytywnych odpowiedzi-ocena 5,0
.

Warunki przyjęcia pracy(eseju) do oceny:
● Objętość minimum 15 -20 tys. znaków;
● Poprawnie sporządzona bibliografia i przypisy;
● Wykorzystanie przynajmniej 5 pozycji
naukowych odnoszących się do podejmowanej
tematyki.

Skrócony opis kursu

.

Treści modułu (z podziałem na
formy realizacji zajęć)-tematy
konwersatoriów.

1.Poltyka zagraniczna Chin i Rosji, historia i czasy
współczesne.
2.Relacje ChRL z państwami Azji Centralnej w XX i
XXI wieku
3.Azja Centralna a Federacja Rosyjska-od państw
członkowskich ZSRR po trudną współpracę.
4.Związki gospodarcze, polityczne i kulturowe państw
Azji Centralnej z Rosją.
5.Współpraca gospodarcza i polityczna Chin z Azją
Środkową.
6.Rywalizacja Rosji i Chin o surowce energetyczne w
Azji Centralnej.
7.Wspólpraca wojskowa państw Azji Centralnej z
mocarstwami.
8.Strategiczne interesy Rosji i Chin w Azji Centralnej.
9.Wyniki współpracy z Chinami i Rosją Kazachstanu,
Uzbekistanu, Kirgistanu, Tadżykistanu, Turkmenistanu.
10. Wpływ Rosji i Chin na politykę i rozwój państw Azji
Centralnej

Wykaz literatury podstawowej
i uzupełniającej obowiązującej
do zaliczenia danego modułu

Literatura podstawowa
1.Ł.Gacek,Azja Centralna w polityce energetycznej
Chin, Kraków 2018.
2.A.Włodkowska Bagan, Rywalizacja mocarstw na
obszarze poradzieckim, Warszawa 2013.
3.Z.Śliwa,Strategiczne interesy Rosji w Azji
Centralnej,www,fronda.pl/a/jak-rosja-zabezpieczaswoje-interesy-w-azji-centralnej,119104.html.
4.A.Wróblewska,Rywalizacja Rosji i Chin o surowce
strategiczne
w
Azji
Centralnej,https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/12
3456789/4286/A/20Wroblewska.pdf?
5.M.Mencel,Uwarunkowania stosunków chińskorosyjskich
na
początku
XXI
wieku,31186.81235.8080/api/files/view/628477.pdf

Literatura uzupełniająca:

Lubina Michał, Niedźwiedź w cieniu smoka. Rosja-Chiny 19912014, Kraków 2014
Bobo Lo, The Axis of Convenience. Moscow, Beijing and the
new Geopolitics, London 2008
Bäcker Roman, Rosyjskie myślenie polityczne za czasów
prezydenta Putina, Toruń 2007
Bażanow Jewgienij, Aktualnyje probliemy mieżdunarodnych
otnoszenij, Moskwa 2002
Bieleń Stanisław, Tożsamość międzynarodowa Federacji
Rosyjskiej, Warszawa 2006
Bryc Agnieszka, Cele polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej,
Toruń 2007
Bryc Agnieszka, Rosja w XXI wieku. Gracz światowy, czy
koniec gry?, Warszawa 2008.
Dmochowski Tadeusz, Radziecko-chińskie stosunki polityczne
po śmierci Mao Zedonga, Gdańsk 2009
Kaczmarski Marcin, Rosja na rozdrożu. Polityka zagraniczna
Władimira Putina, Warszawa 2006
Rapprochement or Rivalry? Russia – China Relations in a
Changing Asia, ed. by Sherman W. Garnett, Washington D.C.
2000
Rosja – Chiny. Dwa modele transformacji, pod red. R.
Paradowskiego i K. Gawlikowskiego, Toruń 2001
Wilson Jeanne L., Strategic Partners. Russian-Chinese Relations
in the Post-Soviet Era, London 2004

