Nazwa Wydziału

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Nazwa jednostki prowadzącej moduł

Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu

Nazwa modułu kształcenia

Polityka zagraniczna Rosji w regionie Azji i Pacyfiku

Język kształcenia

Język polski

Cele kształcenia

Celem kształcenia jest: zapoznanie studentów z zagadnieniami
dotyczącymi polityki zagranicznej Rosji w regionie Azji i Pacyfiku po
upadku ZSRR; zapoznanie studentów z teoretycznymi aspektami badania
polityki zagranicznej państwa; uświadomienie studentom znaczenia teorii
naukowych w opisie, wyjaśnianiu i prognozowaniu polityki zagranicznej,
a także potrzeby systematycznego uzupełniania wiedzy w zmieniającej się
rzeczywistości międzynarodowej.

Efekty kształcenia dla modułu kształcenia

EK1: Zna podstawową terminologię stosowaną w naukach o polityce
[K_W01+][K_W05+][K_W06++]
EK2: Posiada podstawową wiedzę teoretyczną o polityce zagranicznej
państwa oraz o polityce zagranicznej Rosji w regionie Azji i Pacyfiku
[K_W2++] [K_W3++] [K_W9++]
EK3: Posiada podstawowe umiejętności wyszukiwania, analizowania
i wykorzystywania informacji w różnych płaszczyznach z zakresu polityki
zagranicznej Rosji w regionie Azji i Pacyfiku [K_U01++][K_U03+++]
EK4: Potrafi diagnozować podstawowe wyzwania bezpieczeństwa Rosji
w regionie Azji i Pacyfiku we wszystkich jego wymiarach oraz
prognozować przebieg procesów w przyszłości [K_U03+++]
[K_U05+++] [K_U07+++]

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

EK1, EK2, EK4 – egzamin końcowy w formie testu z pytaniami otwartymi
i zamkniętymi
EK3, EK4 – ocena aktywności podczas zajęć − udział w dyskusjach
Fakultatywny

Semestr

Letni

Forma studiów

Studia stacjonarne

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

Małgorzata Stańczyk

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
Bilans punktów ECTS

30 godz.

Dowolny

Nie dotyczy
Wykład

3 ECTS
Udział w zajęciach:30godz.
Przygotowanie do zajęć: 25 godz.
Przygotowanie do egzaminu: 20 godz.
Razem 75 godz. (3 ECTS)

Stosowane metody dydaktyczne

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

Metody podające: wyjaśnienie, opis, prezentacja multimedialna, wykład
informacyjny
Metody problemowe − metody aktywizujące: dyskusja dydaktyczna,
metoda przypadków, wykład konwersatoryjny
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest aktywność na zajęciach oraz zdanie
egzaminu końcowego w formie pisemnej - testu z pytaniami otwartymi i
zamkniętymi.

zaliczenia poszczególnych zajęć
wchodzących w zakres danego modułu
Treści modułu kształcenia

Wykaz literatury podstawowej i
uzupełniającej, obowiązującej do zaliczenia
danego modułu

W ostatnich latach przywódcy Rosji deklarują wzrost intensywności
polityki zagranicznej Moskwy w regionie Azji i Pacyfiku. Wpływa to na
potrzebę lepszego poznania uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych
ją kształtujących. Zagadnieniem badawczym wymagającym analizy są
cele Rosji wobec obszaru i jego poszczególnych państw oraz możliwości
ich realizacji. To także analiza i prognoza szans i wyzwań dla polityki
tego kraju w regionie w świetle wewnętrznego i zewnętrznego potencjału i
ograniczeń. Kolejnym zagadnieniem do badań jest kwestia osiągnięcia
deklarowanych celów wraz z próbą odpowiedzi na pytanie o przyczyny
danego stopnia ich realizacji.
Problematyka zajęć:

Uwarunkowania polityki zagranicznej – zarys problematyki

Uwarunkowania polityki zagranicznej Rosji w regionie Azji i
Pacyfiku

Rosyjski Daleki Wschód w polityce zagranicznej Rosji

Polityka zagraniczna Rosji wobec wybranych państw regionu

Polityka energetyczna Rosji w regionie

Szanse i zagrożenia dla celów Rosji w regionie – próba
prognozy
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