Nazwa Wydziału
Nazwa jednostki prowadzącej moduł
Nazwa modułu kształcenia
Kod modułu
Język kształcenia

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu
Tajwan – społeczeństwo i kultura
Język polski
EK1: Ma podstawową wiedzę o azjatyckich strukturach społecznych i instytucjach
[K_W02+]
EK2: Ma podstawową wiedzę o człowieku, jako podmiocie konstytuującym
struktury społeczne w Azji [KW_04+]

Efekty kształcenia dla modułu kształcenia

EK3: Ma świadomość kompleksowej natury dziedzictwa kulturowego Azji, we
wszystkich jego wytworach [K_W08+++]
EK4: Ma wiedzę o procesach zmiany struktur, systemów wartości, instytucji oraz
typów więzi społecznej w Azji [K_W09+++]
EK5: Posiada umiejętność rozpoznania i wykorzystania wiedzy teoretycznej do
samodzielnej i krytycznej analizy rzeczywistości danego regionu Azji [K_U02++]
EK6: Posiada umiejętność rozumienia, analizowania i interpretowania konkretnych
zjawisk społecznych właściwych dla danego regionu Azji [K_U03+++]

Typ modułu kształcenia
(obowiązkowy/fakultatywny)

fakultatywny

Rok studiów
Semestr
Imię i nazwisko osoby/ osób
prowadzących moduł
Imię i nazwisko osoby/osób
egzaminującej/egzaminujących bądź
udzielających zaliczenia, w przypadku
gdy nie jest to osoba prowadząca dany
moduł
Sposób realizacji

dowolny
zimowy

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

Stosowane metody dydaktyczne

dr Bogdan Zemanek

nie dotyczy

wykład konwersatoryjny
Bierna i czynna znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym poprawne
wyrażanie się i pisanie, znajomość jęz. angielskiego w stopniu umożliwiającym
lekturę tekstów naukowych; zaliczone kursy: Cywilizacja konfucjańska, historia
Dalekiego Wschodu, historia Chin XX w., historia Japonii

30

3
Uczestnictwo w zajęciach – 30 h;
Samodzielna lektura i studiowanie zagadnień poruszanych na zajęciach, w celu
przygotowania się do kolejnych zajęć – 30 h;
Przygotowani pracy zaliczeniowej – 30 h;
Razem 90h =3 ECTS
wykład z elementami konwersatorium, prezentacje multimedialne, pokaz filmów i
głośne odtwarzanie muzyki tajwańskiej

Metody sprawdzania i kryteria oceny
efektów kształcenia uzyskanych przez
studentów

EK1, EK2, EK3, EK4, EK5, EK6 – praca zaliczeniowa

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

Obowiązkowa obecność na egzaminie w terminie ustalonym; wyjątki uwzględniane
według przepisów ogólnych Regulaminu Studiów UJ

Treści modułu kształcenia

Wykład monograficzny poświęcony opisowi społeczeństwa tajwańskiego:
podziałom etnicznym, pochodzeniu grup, współczesnej demografii (urbanizacja,
uprzemysłowienie, poziom wykształcenia), sytuacji kobiet. Formom partycypacji
społecznej (rola mniejszości, organizacje lokalne, NGO).
Drugą grupą tematyczną jest kultura Tajwanu: formy tradycyjnej religijności i
obyczajowości, współczesna kultura i popkultura tajwańska, jej historyczne, crosskulturowe i ekonomiczne uwarunkowania, ze szczególnym uwzględnieniem muzyki
tajwańskiej i jej roli w stosunkach z ChRL, międzynarodowej roli kina
tajwańskiego, oraz „lokalnej literatury” (bentu wenhua)

Wykaz literatury podstawowej i
uzupełniającej, obowiązującej do
zaliczenia danego modułu

Bogdan S. Zemanek, 2009, Tajwańska tożsamość narodowa w publicystyce
politycznej, Kraków: Księgarnia akademicka; Brown, Melissa J., 2004, Is Taiwan
Chinese:The Impact of Culture, Power and Migration of Changing Identities,
Berkeley; Ahern, Emily Martin and Gates, Hill, 1981, The Anthropology of
Taiwanese Society, CA: Stanford University Press; Makeham, John, Hsiau A-Chin,
2005, Bentuhua: Cultural, Ethnic, and Political Nationalism in Contemporary
Taiwan, New York: Palgrave Macmillan; materiały prasowe i multimedialne

Wymiar, zasady i forma odbywania
praktyk, w przypadku, gdy program
kształcenia przewiduje praktyki

nie dotyczy

