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Sylabus modułu kształcenia na studiach wyższych
Nazwa Wydziału

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ

Nazwa jednostki
prowadzącej moduł
Nazwa modułu
kształcenia

Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu

Język kształcenia

Polski

Cele kształcenia

Uzyskanie pogłębionej wiedzy szczegółowej (obejmującej
terminologię, teorię i fakty), rozumienie problematyki, nabycie
umiejętności przeprowadzania krytycznej analizy i interpretacji,
również w perspektywie porównawczej, najważniejszych zjawisk i
procesów z zakresu zagadnień wskazanych w treści modułu
kształcenia.

Efekty kształcenia
dla modułu
kształcenia

Studenci po ukończeniu modułu będą mieć pogłębioną wiedzę
szczegółową, będą rozumieć problematykę i potrafić przeprowadzić
krytyczną analizę oraz interpretację najważniejszych zjawisk i
procesów z zakresu zagadnień wskazanych w treści modułu
kształcenia. Będą również mieli pogłębioną umiejętność prezentacji
zagadnień szczegółowych z zakresu tej problematyki.

Metody sprawdzania
i kryteria oceny
efektów kształcenia
uzyskanych przez
studentów

Zajęcia mają charakter konwersatoriów i składają się z części
zasadniczej w postaci wykładów osoby prowadzącej oraz części
dodatkowej w postaci referatów studentów, których jakość podlega
ocenie. Wykładowca oceni przygotowany samodzielnie przez
każdego studenta referat dotyczący zagadnienia mieszczącego się w
problematyce modułu. Referat może poruszać problem ogólny bądź
stanowić tzw. studium przypadku. Wykładowca oceniając pracę
studenta zwróci uwagę na umiejętność syntetycznego
przedstawienia danego zagadnienia, znaczenie przytoczonych
faktów, rozumienie i stosowanie fachowej terminologii, krytyczną
analizę i poglądy własne. Na ocenę będzie się również składać
aktywna partycypacja studenta w zajęciach (zadawanie pytań,
udział w dyskusji).
Fakultatywny

Typ modułu
kształcenia
(obowiązkowy/fakult
atywny)
Rok studiów
Semestr

Gospodarka Indonezji

II
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Forma studiów

Stacjonarne

Imię i nazwisko
Krzysztof Trzciński
koordynatora
modułu i/lub
osoby/osób
prowadzących moduł
Imię i nazwisko
osoby/osób
egzaminującej/egza
minujących
bądź
udzielającej
zaliczenia,
w przypadku gdy nie
jest
to
osoba
prowadząca
dany
moduł
Sposób realizacji
Konwersatoria
Wymagania wstępne
i dodatkowe

-

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

Wykład, prezentacja, dyskusja

4
Jeden punkt ECTS odpowiada efektom kształcenia, których
uzyskanie wymaga od studenta 25-30 godzin pracy. Liczba godzin
pracy studenta obejmuje zajęcia realizowane w bezpośrednim
kontakcie z nauczycielem akademickim, zgodnie z planem studiów
oraz czas poświęcony przez studenta na pracę indywidualną.

Forma i warunki
Zaliczenie na ocenę na podstawie obecności i aktywności, w tym
zaliczenia modułu, w zwłaszcza referatów.
tym zasady
dopuszczenia do
egzaminu,
2

zaliczenia, a także
forma i warunki
zaliczenia
poszczególnych
zajęć wchodzących
w zakres danego
modułu
Treści modułu
kształcenia
(z podziałem na
formy realizacji
zajęć)

- Wprowadzenie do wiedzy o gospodarce Indonezji.
- Rys historyczny rozwoju gospodarki wysp Archipelagu
Malajskiego i Nowej Gwinei w okresach: przedkolonialnym,
kolonializmu holenderskiego, początków niepodległej Indonezji
(okres władzy Sukarno). Zaangażowanie armii w działalność
gospodarczą – kwestia tzw. niewidzialnych biznesów.
- Rozwój gospodarki Indonezji w okresie rządów Suharto,
założenia i praktyka tzw. Orde Baru (polityki Nowego Ładu).
Indonezja jako przykład tzw. azjatyckiego cudu ekonomicznego
(uwarunkowania, perspektywa porównawcza). Kryzys gospodarczy
w latach 1997-98. Korelacja między problemami gospodarczymi a
wybuchem tzw. communal conflicts. Wpływ niestabilności
politycznej i demokratyzacji na gospodarkę na przełomie XX i XXI
w. Ożywienie gospodarcze w początkach XXI w. Polityka
decentralizacji i jej wpływ na gospodarkę.
- Rola bogactw naturalnych, w tym surowców energetycznych w
rozwoju gospodarki Indonezji. Problem wahań cen surowców na
rynkach światowych i zagrożenia tzw. klątwą surowcową.
Dywersyfikacja gospodarki indonezyjskiej (struktury produkcji i
eksportu).
- Konflikty na obszarach obfitujących w surowce naturalne. Studia
przypadków: Borneo (Kalimantan), Riu, Timika.
- Sponsorowana przez władze polityka transmigracji (transmigrasi),
tj. przesiedlania ludności z terenów przeludnionych na obszary
słabo zaludnione, lecz obfitujące w surowce lub ziemie uprawne.
Następstwa demograficzne i społeczno-ekonomiczne tej polityki.
- Indonezyjskie rolnictwo: główne cechy i specyfika regionalna.
Dynamiczny rozwój rolnictwa poza Jawą w wyniku transmigracji i
problem tzw. konfliktów „o ziemię”. Polityka samowystarczalności
w kwestii produkcji ryżu. Problem eksploatacji lasów i wypalania
terenów zalesionych oraz jego następstwa wewnętrzne i
międzynarodowe.
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- Kwestia przyrostu naturalnego i walki z ubóstwem. Migracja
ludności z terenów wiejskich do miast i jej następstwa społecznogospodarcze. Problemy urbanizacji na Jawie. Rozwój głównych
indonezyjskich metropolii.
- Rozwój przemysłu. Główne gałęzie i rynki zbytu. Kwestia
inwestycji zagranicznych. Konkurencja ze strony innych państw
ASEAN oraz Chin. Problem niedoborów wykwalifikowanej siły
roboczej w niektórych działach przemysłu. Produkcja energii i
kwestia subsydiowania jej nośników na rynku wewnętrznym.
- Turystyka jako koło zamachowe gospodarki. Specyfika
wybranych obszarów rozwoju turystyki (studia przypadków: Bali i
Lombok, Flores i Komodo, niektóre części Jawy, Sumatry, Papui i
Papui Zachodniej, Celebesu).
- Transport w Indonezji. Specyfika transportu morskiego i jego
znaczenie w przewozie pasażerów i towarów. Transport drogowy i
kolejowy. Dynamiczny rozwój transportu lotniczego.
- Studium przypadku Jawy jako najludniejszej wyspy świata i serca
indonezyjskiej gospodarki.
- Rola ChRL i indonezyjskich Chińczyków w rozwoju gospodarki
Indonezji. Inwestycje Singapurczyków w Indonezji. Kwestia
kontrolowania istotnej części życia gospodarczego przez
mniejszość chińską.
- Rola gospodarki Indonezji w gospodarce Azji i świata – tendencje
i perspektywy rozwojowe.
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