SYLABUS – OPIS ZAJĘĆ/PRZEDMIOTU
I. Informacje ogólne
1. Nazwa zajęć/przedmiotu: Konwersatorium wschodoznawcze
2. Kod zajęć/przedmiotu: 18-KonW1-11Wsch2, 18-KonW2-12Wsch2, 18-KonW3-23Wsch2, 18KonW4-24uWsch2
3. Rodzaj zajęć/przedmiotu (obowiązkowy lub fakultatywny): obowiązkowy (do wyboru w dwóch
wersjach językowych)
4. Kierunek studiów: wschodoznawstwo
5. Poziom studiów (I lub II stopień, jednolite studia magisterskie): II stopień
6. Profil studiów (ogólnoakademicki / praktyczny): ogólnoakademicki
7. Rok studiów (jeśli obowiązuje): I/II
8. Rodzaje zajęć i liczba godzin (np.: 15 h W, 30 h ĆW): 15 h Kon semestr/moduł realizowany w
ramach semestrów I/1, I/2, II/3, II/4 (do wyboru grupa podstawowa w języku polskim),
fakultatywnie
9. Liczba punktów ECTS: 1 (łącznie ECTS)
10. Imię, nazwisko, tytuł / stopień naukowy, adres e-mail prowadzącego zajęcia: zespół dydaktyczny
Katedry Studiów Wschodnich
11. Język wykładowy: polski
12. Zajęcia / przedmiot prowadzone zdalnie (e-learning) (tak [częściowo/w całości] / nie): nie
II. Informacje szczegółowe
1. Cele zajęć/przedmiotu: wyrobienie u słuchaczy umiejętności zdobywania i selekcjonowania

informacji na temat bieżącej sytuacji polityczno-gospodarczej i kulturalnej Europy Wschodniej i Azji
Środkowej.

2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji
obowiązują): ogólna wiedza humanistyczna.

społecznych (jeśli

3. Efekty uczenia się (EU) dla zajęć i odniesienie do efektów uczenia się (EK) dla kierunku studiów:
Symbol EU dla
Po zakończeniu zajęć i potwierdzeniu osiągnięcia EU
zajęć/przedmiotu student/ka:

KonWsch_01
KonWsch _02
KonWsch_03
KonWsch_04
KonWsch_05

Symbole EK dla
kierunku studiów

potrafi wskazać historyczne podłoże aktualnych wydarzeń i
procesów w zakresie polityki, gospodarki i kultury, zachodzących
K_W01
na obszarze Europy Wschodniej i Azji i Środkowej
orientuje się w bieżącej możliwości realizacji roli zawodowej
wschodoznawcy, zna zasady działalności profesjonalnej zgodne z K_W08
poszanowaniem etyki zawodowej i praw autorskich
potrafi skutecznie pokierować pracą kilkuosobowego zespołu,
któremu powierzono zadanie przygotowania raportu na temat
K_U06
bieżącej sytuacji polityczno-gospodarczej i kulturalnej na obszarze
Europy Wschodniej i Azji Środkowej w formie raportu
twórczo wykorzystuje wiedzę na temat obszaru Europy
Wschodniej i Azji Środkowej w ramach pracy w zespole
K_U07
wielospecjalistycznym
ma świadomość dynamicznie zmieniającej się sytuacji politycznogospodarczej i kulturalnej na obszarze Europy Wschodniej i Azji
K_U08
Środkowej i związanej z tym konieczności wyrobienia sobie
trwałego nawyku czytania prasy codziennej

KonWsch_06

rozumie
znaczenie
aktywności
społecznej
w
stowarzyszeniach, klubach i organizacjach pozarządowych,
K_K03
których działalność obejmuje obszar bloku postradzieckiego,
a także jest gotowa/ów ją podejmować.

KonWsch_07

skutecznie wykorzystuje zdobytą wiedzę jak również umiejętności
jej zdobywania do poszukiwania pracy w zawodzie
wschodoznawcy

K_K06

4. Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się (EU) z odniesieniem do
odpowiednich efektów uczenia się (EU) dla zajęć/przedmiotu
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Treści programowe dla zajęć/przedmiotu:

Wybrane wydarzenie z zakresu bieżącej sytuacji politycznej, gospodarczospołecznej lub kulturalnej na obszarze Rosji Wybrane wydarzenie z zakresu bieżącej sytuacji politycznej, gospodarczospołecznej lub kulturalnej na obszarze Europy Wschodniej (Ukraina, Białoruś,
Mołdawia) Wybrane wydarzenie z zakresu bieżącej sytuacji politycznej, gospodarczospołecznej lub kulturalnej na obszarze Azji Środkowej i Kaukazu Południowego Wybrane wydarzenie z zakresu bieżącej sytuacji politycznej, gospodarczospołecznej lub kulturalnej na obszarze krajów bałtyckich (Litwa, Łotwa, Estonia) Udział słuchaczy w wykładzie/prelekcji/prezentacji/wystawie w ramach
działalności naukowej Katedry Studiów Wschodnich (oraz zapraszanych gości)
Udział słuchaczy w wykładzie/prelekcji/prezentacji/wystawie w ramach
działalności naukowej Katedry Studiów Wschodnich (oraz zapraszanych gości)

Symbol EU dla
zajęć/przedmiotu

KonWsch_01KonWsch_07
KonWsch_01KonWsch_07
KonWsch_01KonWsch_07
KonWsch_01KonWsch_07
K KonWsch_01KonWsch_07
KonWsch_01KonWsch_07

Udział słuchaczy w wykładzie/prelekcji/prezentacji/wystawie w ramach oferty
kulturalnej miasta Poznania w zakresie wschodoznawczym (np. spotkanie w
ramach cyklu „Spojrzenie na Wschód” organizowane przez KSW UAM oraz
Centrum Kultury Zamek, spotkanie w ramach
Klubu Ukraińskiej Książki KonWsch_01organizowane przez Centrum Kultury Zamek, wydarzenie organizowane przez
Stowarzyszenie
Społeczno-Kulturalne
„Polska-Ukraina”,
wydarzenie KonWsch_07
organizowane przez poznański oddział Towarzystwa Współpracy „PolskaWschód”, wydarzenie
organizowane przez Centrum Wspierania Inicjatyw
Międzynarodowych i inne o charakterze wschodoznawczym).
5. Zalecana literatura:

Wybrane bieżące publikacje:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Ośrodek Studiów Wschodnich: www.osw.waw.pl
„Nowa Europa Wschodnia”
„New Eastern Europe”
„Gazeta Wyborcza”
„Rzeczpospolita”
„Tygodnik Powszechny”
The World Factbook
Agencja informacyjna Fergana: https://www.fergananews.com/
Portal The Jameston Foundation: https://jamestown.org/

III. Informacje dodatkowe
1. Metody i formy prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EU (proszę wskazać z
proponowanych metod właściwe dla opisywanych zajęć lub/i zaproponować inne)
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Metody i formy prowadzenia zajęć

X

Wykład z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień
Wykład konwersatoryjny
Wykład problemowy
Dyskusja
Praca z tekstem
Metoda analizy przypadków
Uczenie problemowe (Problem-based learning)
Gra dydaktyczna/symulacyjna
Rozwiązywanie zadań (np.: obliczeniowych, artystycznych, praktycznych)
Metoda ćwiczeniowa
Metoda laboratoryjna
Metoda badawcza (dociekania naukowego)
Metoda warsztatowa
Metoda projektu
Pokaz i obserwacja
Demonstracje dźwiękowe i/lub video
Metody aktywizujące (np.: „burza mózgów”, technika analizy SWOT, technika drzewka
decyzyjnego, metoda „kuli śniegowej”, konstruowanie „map myśli”)
Praca w grupach
Inne (jakie?) …

x
x
x
x
x

x
x
x
x

2. Sposoby oceniania stopnia osiągnięcia EU (proszę wskazać z proponowanych sposobów właściwe
dla danego EU lub/i zaproponować inne)
Symbole EU dla zajęć/przedmiotu

Sposoby
oceniania

Egzamin pisemny
Egzamin ustny
Egzamin z
„otwartą książką”
Kolokwium
pisemne
Kolokwium ustne
Test
Projekt
Esej
Raport
Prezentacja
multimedialna
Egzamin
praktyczny
(obserwacja
wykonawstwa)
Portfolio
Inne (jakie?) –
ocena
zaangażowania w
dyskusję

Kon
Ws
ch3_

Kon Kon
Ws Ws
ch3 ch3

Kon
Ws
ch3

Kon
Ws
ch3

Kon Kon
Ws Ws
ch3 ch3

Kon Kon
Ws Ws
ch3 ch3

Kon
Ws
ch3
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Inne (jakie?) –
Ocena analizy
tekstu
źródłowego

x

x

x

x

x

X

x

x

x

x

3. Nakład pracy studenta i punkty ECTS
Średnia liczba godzin na zrealizowanie
aktywności

Forma aktywności
Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem
Przygotowanie do zajęć

15
15

Praca własna studenta*

Czytanie wskazanej literatury
Przygotowanie pracy pisemnej, raportu, prezentacji,
demonstracji, itp.
Przygotowanie projektu
Przygotowanie pracy semestralnej
Przygotowanie do egzaminu / zaliczenia
Inne (jakie?) …
SUMA GODZIN

30

LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA ZAJĘĆ/PRZEDMIOTU
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* proszę wskazać z proponowanych przykładów pracy własnej studenta właściwe dla opisywanych zajęć lub/i zaproponować
inne

4. Kryteria oceniania wg skali stosowanej w UAM:
bardzo dobry (bdb; 5,0): doskonale orientuje się w bieżącej sytuacji polityczno-gospodarczej i
kulturalnej Europy Wschodniej i Azji Środkowej, potrafi wskazać jej historyczne podłoże, potrafi (zarówno
w mowie jak i na piśmie) prowadzić dyskusję na temat aktualnej sytuacji w ww. krajach i prognozowanych
scenariuszy jej rozwoju, świadomie docieka i zadaje pytania ekspertom/prelegentom/prowadzącemu
zajęcia i kolegom, biegłość w sztuce argumentacji, pełna frekwencja na zajęciach.
dobry plus (+db; 4,5): bardzo dobrze orientuje się w bieżącej sytuacji polityczno-gospodarczej i
kulturalnej Europy Wschodniej i Azji Środkowej, próbuje wskazać jej historyczne podłoże, potrafi
(zarówno w mowie jak i na piśmie) prowadzić dyskusję na temat aktualnej sytuacji w ww. krajach i
prognozowanych
scenariuszy
jej
rozwoju,
docieka
i
zadaje
pytania
ekspertom/prelegentom/prowadzącemu zajęcia i kolegom, bardzo dobry/a w sztuce argumentacji,
uwzględnienie frekwencji na zajęciach.
dobry (db; 4,0): dobrze orientuje się w bieżącej sytuacji polityczno-gospodarczej i kulturalnej
Europy Wschodniej i Azji Środkowej, próbuje wskazać jej historyczne podłoże, potrafi (zarówno w mowie
jak i na piśmie) prowadzić dyskusję na temat aktualnej sytuacji w ww. krajach, referuje stanowiska
ekspertów, uwzględnienie frekwencji na zajęciach.
dostateczny plus (+dst; 3,5): orientuje się w bieżącej sytuacji polityczno-gospodarczej i
kulturalnej Europy Wschodniej i Azji Środkowej w stopniu zadowalającym, podejmuje próby uczestnictwa
w dyskusji, podejmuje próby referowania stanowiska ekspertów, uwzględnienie frekwencji na zajęciach.

dostateczny (dst; 3,0): wskazuje najważniejsze wydarzenia z zakresu sytuacji politycznogospodarczej i kulturalnej Europy Wschodniej i Azji
dyskusji, uwzględnienie frekwencji na zajęciach.

Środkowej, podejmuje próby uczestnictwa w

niedostateczny (ndst; 2,0): brak orientacji w sytuacji polityczno-gospodarczej i kulturalnej Europy
Wschodniej i Azji Środkowej, brak elementarnego zaangażowania w prowadzoną na zajęciach dyskusję,
frekwencja na zajęciach poniżej 50%.

4

5

