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Sylabus modułu kształcenia na studiach wyższych
Nazwa Wydziału

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Nazwa jednostki prowadzącej moduł

Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ

Nazwa modułu kształcenia

Współpraca rozwojowa. Teoria i praktyka.

Język kształcenia

Język polski

Cele kształcenia

Student/ka posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na analizę
zagadnień związanych z problematyką współpracy rozwojowej –
zarówno w perspektywie historycznej, jak i współczesnej, a także na
przygotowanie ramowego projektu pomocowego.

Efekty kształcenia dla modułu
kształcenia

Ek1: Student/ka ma wiedzę o relacjach zachodzących między
strukturami i instytucjami państw oraz organizacji (zwłaszcza
międzynarodowych) zajmujących się współpracą rozwojową.
Ek2: Student/ka ma uporządkowaną wiedzę o powiązaniach nauk i
dyscyplin umożliwiających studia nad współpracą rozwojową.
Ek3: Student/ka zdobywa specjalistyczną wiedzę (teoretyczną i
empiryczną) z zakresu problematyki współpracy rozwojowej.
Ek4: Student/ka posiada umiejętność rozpoznania oraz
wykorzystania wiedzy teoretycznej do samodzielnej i krytycznej
analizy zjawisk społecznych, polityczno-prawnych i gospodarczych
z zakresu zagadnień związanych ze współpracą rozwojową.
Ek5: Student/ka posiada umiejętność rozumienia, analizowania i
interpretowania konkretnych procesów polityczno-prawnych oraz
gospodarczych właściwych dla współpracy rozwojowej.
Ek6: Student/ka umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów
społecznych, uwzględniając aspekty polityczno-prawne oraz
gospodarcze, co będzie przydatne w późniejszej pracy zawodowej w
strukturach państwowych oraz organizacjach międzynarodowych.

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

Fakultatywny
BW i DW – różne lata (od drugiego wzwyż)

Semestr

Letni

Forma studiów

Dzienne

Imię i nazwisko koordynatora modułu
i/lub osoby/osób prowadzących moduł
Imię
i
nazwisko
osoby/osób
egzaminującej/egzaminujących
bądź
udzielającej zaliczenia, w przypadku,

Michał Lipa, Barbara Szymanowska
Barbara Szymanowska

gdy nie jest to osoba prowadząca dany
moduł
Sposób realizacji

Zajęcia konwersatoryjne

Wymagania wstępne i dodatkowe

Zakończony pierwszy rok studiów

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

20

3
Udział w zajęciach: 20 godz. - 1 ECTS
Przygotowanie do zajęć: 30 godz. - 1 ECTS
Przygotowanie pracy zaliczeniowej 30 – 1 ECTS

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 kształcenia (z podziałem
na formy realizacji zajęć)

Metody podające: wyjaśnienie, analiza przypadku, prezentacja
multimedialna, wykład informacyjny
Metody problemowe – metody aktywizujące: dyskusja, wykład
konwersatoryjny, zajęcia warsztatowe
Warunkiem zaliczenia kursu jest czynny udział w zajęciach oraz
przygotowanie (w grupach) i prezentacja założeń projektu
pomocowego.
1. Teoretyczne aspekty międzynarodowej współpracy na rzecz
rozwoju – wykład.
Definicje polityki międzynarodowej współpracy na rzecz rozwoju,
Oficjalna Pomoc Rozwojowa, pomoc rozwojowa a pomoc
humanitarna, formy i instrumenty współpracy rozwojowej.
2. Ewolucja międzynarodowej współpracy na rzecz rozwoju –
wykład oraz dyskusja.
Milenijne Cele Rozwoju, Cele Zrównoważonego Rozwoju,
współczesne tendencje we współpracy rozwojowej (bezpieczeństwo,
demokratyzacja, handel, ochrona środowiska, zmiany klimatyczne,
zmiana roli i znaczenia sektora prywatnego).
3. Główni udziałowcy współpracy rozwojowej – wykład
konwersatoryjny.
Donatorzy państwowi, UE i inne organizacje/agendy
międzynarodowe, organizacje pozarządowe (NGO), partnerzy/biorcy
pomocy rozwojowej.
4. Udział Polski w międzynarodowej współpracy na rzecz rozwoju –
wykład konwersatoryjny.
Wzrost udziału i znaczenia Polski w międzynarodowej współpracy
na rzecz rozwoju – od biorcy pomocy do dawcy. Uwarunkowania
prawne i podstawowe dokumenty programowe. Główne kierunki
działań. Wielkość polskiej pomocy. Partnerzy polskiej współpracy
rozwojowej – wybrane przykłady zaangażowania pomocowego w
Afryce, Azji i na Bliskim Wschodzie.
5. Efektywność i skuteczność pomocy rozwojowej i humanitarnej–
dyskusja.

Zarys zagadnienia – czy powinniśmy pomagać, czy pomoc działa,
czy pomoc uzależnia?

Wykaz literatury podstawowej
i uzupełniającej obowiązującej do
zaliczenia danego modułu

6. Studium przypadku – warsztaty/praca w grupach – element
zaliczeniowy.
Elementy składające się na projekt rozwojowy/pomocowy.
Podstawowa:
Piasecki R. (red.), Ekonomia rozwoju, Warszawa 2011.
Bagiński P., Czaplicka K., Szczyciński J., Międzynarodowa
współpraca na rzecz rozwoju: ewolucja, stan obecny i perspektywy,
Warszawa 2009.
Fyderek Ł. (red.), Wprowadzenie do problematyki pomocy
rozwojowej, Kraków 2010.
Latoszek E. (red.), Pomoc rozwojowa dla krajów rozwijających się
na przełomie XX i XXI wieku, Warszawa 2010.
Uzupełniająca:
Leszczyński, A. Eksperymenty na biednych. Warszawa 2016.
Easterly W., Brzemię białego człowieka, Warszawa 2008.
Stiglitz J., Cena nierówności. W jaki sposób dzisiejsze podziały
społeczne zagrażają naszej przyszłości, Warszawa 2015.
Stiglitz J., Fair trade, Warszawa 2006.
Sachs J., Koniec z nędzą: Zadanie dla naszego pokolenia, Warszawa
2005.
Grzebyk P. i Mikos-Skuza E. (red.) Pomoc humanitarna w świetle
prawa i praktyki, Warszawa 2016.
Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o współpracy rozwojowej, Dz.U.
2011 Nr 234 poz. 1386, z późn. zm.
MSZ, Wieloletni program współpracy rozwojowej na lata 20162020, Warszawa 2016.
Raporty: OECD Development Cooperation Report 2018; UNDP
HDI Report 2018; MSZ. Polska współpraca rozwojowa. Raport
roczny 2017; Grupa Zagranica. Polska współpraca rozwojowa.
Raport 2018; IMF World Economic Outlook
Materiały informacyjne ze stron: Organizacja Współpracy
Gospodarczej i Rozwoju http://www.oecd.org/; UNIC Warszawa:
http://www.un.org.pl/

