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Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

This is an introductory course aiming at providing students with basic knowledge of the international relations of
Asia and the Paciﬁc, including theoretical background, determinants of the problem: introduction to geography,
demography, socio-cultural, economic and strategic situation of the region. The role of the PRC, Japan, Korean
Peninsula, Southeast Asia and the United States, as well as regional organizations will be discussed.
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

basic issues of international relations in the AsiaPaciﬁc region, as well as their theoretical background

SMI_K1_W03,
SMI_K1_W05

egzamin pisemny

W2

IR participants and current events in the Asia-Paciﬁc
Region

SMI_K1_W02,
SMI_K1_W05,
SMI_K1_W07

egzamin pisemny

W3

political, social and economic processes determining
international relations in the region

SMI_K1_W02,
SMI_K1_W04,
SMI_K1_W05

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

do basic research, critically analyze and synthesize
information

SMI_K1_U01,
egzamin pisemny
SMI_K1_U02, SMI_K1_U06

U2

discuss regional issues based on research

SMI_K1_U02,
egzamin pisemny
SMI_K1_U03, SMI_K1_U06

U3

present knowledge based opinions, exchange them,
defend his thesis during discussion

SMI_K1_U02,
egzamin pisemny
SMI_K1_U03, SMI_K1_U06

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

debate his opinions during classes understanding
diﬀerences in worldviews

SMI_K1_K01

egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie do egzaminu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

2/5

This is an introductory course aiming at providing students with basic knowledge
of the international relations of Asia and the Paciﬁc, including theoretical
background, determinants of the problem: introduction to geography,
demography, socio-cultural, economic and strategic situation of the region. The
role of the PRC, Japan, Korean Peninsula, Southeast Asia and the United States, as
well as regional organizations will be discussed (content of the course is divided
into lectures and readings for students).
1. Theoretical background.
2. Overview of the history of the region.
3. Political systems in the Asia-Paciﬁc.
4. Geography and geopolitics of the region.
5. Demography of the Asia-Paciﬁc.
6. Socio-cultural characteristic of the region.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1

1.
7. Religions of the Asia-Paciﬁc.
8. Economic situation in the Asia-Paciﬁc.
9. Regional economic integration.
10. Outline of the strategic situation.
11. The People’s Republic of China – a rising power of the region.
12. Role of Japan in regional policy since 1945.
13. Korean Peninsula – rising threat and chances for uniﬁcation.
14. United States as crucial factor of regional interactions.
15. Secondary powers of the region – India, European Union, Australia and Russia.
16. Regional organizations 1 (APEC, ASEAN, APT, EAS, ARF, ASEM, SAARC, SCO).

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną,
dyskusja, analiza przypadków, konsultacje
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny

Active participation in classes and written exam (lectures' and readings'
based). Students who cannot participate in classes will be asked to
prepare an extra essay (ca. 20 000 characters, topic must be agreed with
the lecturer in advance).
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Literatura
Obowiązkowa
1. Obligatory reading: Shambaugh D., Yahuda M. (eds.), International Relations of Asia, Rowman and Littleﬁeld Publishers,
Lanham 2014. Pekkanen S., Ravenhill J., Foot R. (eds.), The Oxford Handbook of the International Relations of Asia,
Oxford University Press, New York 2014 – selected chapters.
Dodatkowa
1. Recommended reading: Beeson M., Regionalism and Globalization in East Asia: Politics, Security, and Economic
Development, Palgrave 2014. Borthwick M., Paciﬁc Century: The Emergence of Modern Paciﬁc Asia, Westview Press,
Boulder 2014. Connors M., Davison R., Dosch J., The New Global Politics of the Asia-Paciﬁc, Routledge, New York 2012.
2. Recommended reading: Kaur I, Singh N. (eds.), The Oxford Handbook of the Economics of the Paciﬁc Rim, Oxford
University Press, Oxford 2014. McDougall D., Asia Paciﬁc in World Politics, Lynne Rienner Boulder 2017. Weatherbee D.,
International Relations in Southeast Asia: The Struggle for Autonomy, Rowman and Littleﬁeld Publishers, Lanham 2015.
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Kierunkowe efekty uczenia się
Kod

Treść

Absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu rodzaje więzi społecznych z punktu widzenia
SMI_K1_W03 stosunków międzynarodowych z perspektywy historycznej i współczesnej oraz zmiany zachodzące w
strukturach społecznych
Absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu teoretyczne modele stosunków międzynarodowych,
SMI_K1_W05 funkcjonowanie i znaczenie systemów międzynarodowych, a także dynamikę zmian struktur
międzynarodowych i instytucji politycznych oraz ich ideologicznych i teoretycznych podstaw
SMI_K1_W02

Absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu struktury i funkcjonowanie instytucji politycznych na
poziomie państwowym, organizacji międzynarodowych, w tym ugrupowań integracyjnych

Absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zasady funkcjonowania, działalności i zarządzania
SMI_K1_W07 instytucjami politycznymi o charakterze rządowym i pozarządowym w wymiarze krajowym i
międzynarodowym
SMI_K1_W04

Absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu normy i systemy prawne regulujące relacje społeczne
w wymiarze państwowym i międzynarodowym oraz ich praktyczne zastosowanie

SMI_K1_U01

Absolwent potraﬁ dostrzec oraz dokonać interpretacji zjawisk kulturowych, politycznych, gospodarczych,
prawnych zachodzących w relacjach międzynarodowych, a także dokonać wielowymiarowej analizy
zagrożeń militarnych, gospodarczych, politycznych oraz antropogenicznych

SMI_K1_U02

Absolwent potraﬁ zebrać oraz dokonać selekcji informacji na temat zjawisk zachodzących w stosunkach
międzynarodowych oraz dokonać ich wstępnej analizy przy wykorzystaniu posiadanej wiedzy teoretycznej z
uwzględnieniem obowiązujących norm i reguł prawnych

SMI_K1_U06

Absolwent potraﬁ korzystając z poznanych teorii, wykorzystać zebrane materiały źródłowe do
przygotowania prac pisemnych oraz wypowiedzi ustnych z zakresu konkretnych problemów stosunków
międzynarodowych w języku polskim oraz wybranym języku obcym wykorzystując kompetencje językowe
uwzględniające terminologię charakterystyczną dla stosunków międzynarodowych na poziomie B2
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

SMI_K1_U03

Absolwent potraﬁ dokonać analizy genezy, przebiegu oraz skutków konkretnych zjawisk zachodzących w
stosunkach międzynarodowych, a także wykorzystać posiadaną wiedzę do przewidywania i tworzenia
scenariuszy rozwoju sytuacji międzynarodowej

SMI_K1_K01

Absolwent jest gotów do ciągłego pogłębiania zdobytej wiedzy, przyswajania i analizowania nowych
wiadomości i procesów z zakresu stosunków międzynarodowych, a także wykorzystując poznane narzędzia
wyrażać krytyczną opinię w tym zakresie
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