SYLABUS – OPIS ZAJĘĆ/PRZEDMIOTU
I. Informacje ogólne
1. Nazwa zajęć/przedmiotu: Stosunki Polski z państwami Europy Wschodniej (ST1)
2. Kod zajęć/przedmiotu: 18-SPPEW-23uST1
3. Rodzaj zajęć/przedmiotu (obowiązkowy lub fakultatywny): fakultatywne, obowiązkowy w
ramach modułu na ścieżce tematycznej 1
4. Kierunek studiów: wschodoznawstwo
5. Poziom studiów (I lub II stopień, jednolite studia magisterskie): II stopień
6. Profil studiów (ogólnoakademicki / praktyczny): ogólnouniwersytecki
7. Rok studiów (jeśli obowiązuje): II SUM
8. Rodzaje zajęć i liczba godzin (np.: 15 h W, 30 h ĆW): 15 W
9. Liczba punktów ECTS: 2
10. Imię, nazwisko, tytuł / stopień naukowy, adres e-mail prowadzącego zajęcia: :
Agnieszka Smólczyńska – Wiechetek, doktor, agnieszka.smolczynska@amu.edu.pl
Piotr Oleksy, doktor, p.oleksy@amu.edu.pl
Marek Figura, prof. UAM dr hab. figura@amu.edu.pl
11. Język wykładowy: polski
12. Zajęcia / przedmiot prowadzone zdalnie (e-learning) (tak [częściowo/w całości] / nie): nie
II. Informacje szczegółowe
1. Cele zajęć/przedmiotu:
Pogłębienie wiedzy z zakresu węzłowych problemów stosunków politycznych, ekonomicznych i
kulturalnych Polski z państwami Europy Wschodniej
2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych (jeśli
obowiązują):
Podstawowa wiedza na temat historii stosunków Polski z krajami sąsiedzkimi
Podstawowa wiedza na temat Partnerstwa Wschodniego
Podstawowa znajomość węzłowych problemów stosunków politycznych, ekonomicznych i
kulturalnych Polski z państwami Europy Wschodniej
3. Efekty uczenia się (EU) dla zajęć i odniesienie do efektów uczenia się (EK) dla kierunku studiów:
Symbol EU dla
zajęć/przedmiotu
SPPEW_1

SPPEW _2

SPPEW _3

SPPEW _4
SPPEW _5

Po zakończeniu zajęć i potwierdzeniu osiągnięcia EU
student/ka:
w pogłębionym stopniu – wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz
dotyczące ich metody i teorie wyjaśniające złożone zależności
między nimi, stanowiące wiedzę ogólną z stosunków Polski z
krajami Europy wschodniej
w stopniu pogłębionym tendencje rozwojowe historii, nauk o
polityce, ekonomii oraz nauk o komunikacji społecznej i mediach
oraz złożone związki między nimi w kontekście budowania polityki
sąsiedztwa, umów międzynarodowych , dobrych praktyk z Krajami
Europy Wschodniej
formułować i rozwiązywać złożone problemy oraz wykonywać
nietypowe zadania, w tym w stopniu zaawansowanym dokonywać
właściwego doboru źródeł i informacji z nich pochodzących, oceny,
krytycznej analizy i syntezy tych informacji przy zastosowaniu
odpowiednich metod, narzędzi i technik informacyjna –
komunikacyjnych traktowanych innowacyjnie
komunikować się na tematy specjalistyczne ze zróżnicowanymi
kręgami odbiorców
Absolwent jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i
odbieranych treści oraz inicjowania działań na rzecz interesu
publicznego w zakresie stosunków Polski z państwami Europy
Wschodniej i Azji

Symbole EK dla
kierunku studiów
K_W02

K_W06

K_U01

K_U03

K_K01, K_K04

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

Symbol EU dla
zajęć/przedmiotu
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1.
2.
3.
4.

Polska polityka wschodnia. Zarys historyczny 1990 – 2019 (Partnerstwo
Wschodnie i rola Polski, podstawowe akty prawne – umowy bilateralne.
Determinanty i główne bariery partnerstwa międzynarodowego)
Przesłanki i rozwój stosunków politycznych między Polską a Federacją Rosyjską
(po 1990 roku do 2014) – węzłowe problemy
Polityka Polski wobec Ukrainy: geopolityka, strategiczne partnerstwo,
bezpieczeństwo, problem migracji zarobkowych do Polski
Białoruś w Polskiej polityce zagranicznej (stosunki ekonomiczne, polityczne,
społeczne)

5.

Mołdawia w Polskiej polityce zagranicznej (stosunki ekonomiczne, polityczne,
społeczne)

6.

Litwa jako partner gospodarczy w ramach wspólnego rynku UE - Sytuacja
gospodarcza, finanse, system podatkowy, prowadzenie działalności gospodarczej
, • Inwestycje zagraniczne Współpraca międzynarodowa z krajami trzecimi i
państwami członkowskimi UE, Polsko- litewska współpraca gospodarcza,
Polsko- litewska współpraca transgraniczne
Wzajemna percepcja - dyplomacja publiczna w relacjach z Rosją, Ukrainą,
Białorusią, Mołdawią i Litwą
Koncepcje polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej , Białorusi, Ukrainy, Mołdawii
– analiza porównawcza - miejsce Polski. Strategia bezpieczeństwa narodowego a
polityka zagraniczna Federacji Rosyjskiej (2000, 2009, 2014,)

7.
8.

SPPEW _1- SPPEW
_5
SPPEW _1- SPPEW
_5
SPPEW _1- SPPEW
_5
SPPEW _1- SPPEW
_5
SPPEW _1- SPPEW
_5
SPPEW _1- SPPEW
_5
SPPEW _1- SPPEW
_5
SPPEW _1- SPPEW
_5

5. Zalecana literatura:
Podstawowa:
‒ Rotfeld A., Torkunow, A., Białe Plamy, czarne plamy. Sprawy trudne w relacjach polskorosyjskich (1918-2008), Warszawa 2010,
‒ Fiszer J., Stwpniewski T., Świder K., Polska-Ukraina-Białoruś – Rosja. Obraz politycznej
dynamiki regionu, Warszawa 2019.
‒ Balcer A, Na wschodzie bez zmian. Polska polityka wschodnia stan obecny i perspektywy,
Wrocław 2015.
‒ Pełczyńska-Nałęcz K., Dokąd sięgają granice Zachodu? Rosyjsko-polskie konflikty strategiczne
1990-2010,Warszawa 2010
‒ A. Maksimczuk, L. Sidorowicz, Polska granica wschodnia w warunkach transformacji (wybrane
aspekty), WSE, Białystok 2008,
‒ Ministerstwo Gospodarki, Portal Promocji Eksportu (Przewodniki i poradniki dla eksporterów i
inwestorów), http://www.eksporter.gov.pl/
‒ Wydziały Promocji Handlu i Inwestycji Ambasad i Konsulatów RP (w poszczególnych
państwach)
‒ Krzysztofowicz M. (red)., Беларусь i Польшча - Polska i Białoruś, PISM, Warszawa 2004.
‒ Stolarczyk M. (red.), Stosunki Polski z sąsiadami w pierwszej dekadzie XXI wieku

Uzupełniająca:
‒ Stryjek T., Jakiej przeszłości potrzebuje przyszłość? Interpretacje dziejów narodowych w
historiografii i debacie publicznej na Ukrainie 1991-2004, warszawa 2007
‒ Pełczyńska-Nałęcz K., Polska wobec Rosji. Radykalizm bez polityki, Warszawa 2018.
‒ S. Stępień-Kuczyńska, M. Słowikowski, Unia Europejska a Państwa Europy Wschodniej,
Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2008,
‒ Portal Internetowy Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Informator ekonomiczny o krajach świata,
http://www.msz.gov.pl/Informator,ekonomiczny,o,krajach,swiata
‒ Federacja Rosyjska. Przewodnik dla przedsiębiorców (wydanie czwarte), UNIDO, Warszawa
2006,
‒ Biuletyn Informacyjny Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Moskwie,
http://www.polweh.ru/biuletyny/indexp.shtml Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP
w Kijowie,
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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)
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

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?) …

SPP
EW
_1
x

SPP
EW
_2
x

SPP
EW
_3
x

SPP
EW
_4
x

SPP
EW
_5
x

x

x

x

x

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

Forma aktywności

Praca własna studenta*

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem

15

Przygotowanie do zajęć

15

Czytanie wskazanej literatury

10

Przygotowanie pracy pisemnej, raportu, prezentacji,
demonstracji, itp.

10

Przygotowanie projektu
Przygotowanie pracy semestralnej
Przygotowanie do egzaminu / zaliczenia

10

Inne (jakie?) …
SUMA GODZIN

60

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): wysoce precyzyjne formułowanie w mowie i na piśmie złożonych problemów
dotyczących relacji politycznych Polski z państwami Europy Wschodniej, w pełni wyczerpująca analiza
krytyczna problemów związanych z polityką zagraniczną państw regionu, zależności politycznych
wynikających ze specyfiki elit politycznych regionu, będąca wysoce świadomą refleksją w znakomitym
języku naukowym.
dobry plus (+db; 4,5): bardzo sprawne formułowanie w mowie i na piśmie złożonych problemów
dotyczących problemów politycznych Polski z państwami Europy Wschodniej, umiejętność formułowania
własnej oceny aktualnych wydarzeń politycznych, poprawna analiza krytyczna problemów związanych z
polityką zagraniczną państw regionu, zależności politycznych wynikających ze specyfiki elit politycznych
regionu.
dobry (db; 4,0): sprawne formułowanie w mowie i na piśmie złożonych problemów dotyczących
relacji politycznych Polski z państwami Europy Wschodniej, umiejętność formułowania własnej oceny
aktualnych wydarzeń politycznych, poprawna analiza krytyczna problemów związanych z polityką
zagraniczną państw regionu, zależności politycznych wynikających ze specyfiki elit politycznych regionu.
dostateczny plus (+dst; 3,5): formułowanie w mowie i na piśmie podstawowych problemów dotyczących
relacji Polski z państwami Europy Wschodniej, umiejętność formułowania własnej oceny aktualnych
wydarzeń politycznych, poprawna analiza problemów związanych z polityką zagraniczną państw regionu,
zależności politycznych wynikających ze specyfiki elit politycznych regionu.
dostateczny (dst; 3,0): podjęcie próby formułowania w mowie i na piśmie formułowanie w mowie i na
piśmie złożonych problemów dotyczących relacji Polski z państwami Europy Wschodniej, umiejętność
formułowania własnej oceny aktualnych wydarzeń politycznych, poprawna analiza krytyczna problemów
związanych z polityką zagraniczną państw regionu, zależności politycznych wynikających ze specyfiki elit
politycznych regionu.
niedostateczny (ndst; 2,0): nieumiejętność formułowania w mowie i na formułowanie w mowie i na piśmie
złożonych problemów dotyczących relacji Polski z państwami Europy Wschodniej.
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Zagadnienia egzaminacyjne:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Polska polityka wschodnia.
Zarys historyczny 1990 – 2019 w zakresie: Partnerstwo Wschodnie i rola Polski,
Podstawowe akty prawne – umowy bilateralne (wybór z tekstów źró dłowych
Determinanty i główne bariery partnerstwa międzynarodowego
Przesłanki i rozwój stosunków politycznych między Polską a Federacją Rosyjską (po 1990 roku do 2014) –
węzłowe problemy
Polityka Polski wobec Ukrainy: geopolityka,
Polityka Polski wobec Ukrainy: strategiczne partnerstwo,
Polityka Polski wobec Ukrainy: bezpieczeństwo,
Polityka Polski wobec Ukrainy:problem migracji zarobkowych do Polski
Białoruś w Polskiej polityce zagranicznej (stosunki ekonomiczne)
Białoruś w Polskiej polityce zagranicznej (st. polityczne),
Białoruś w Polskiej polityce zagranicznej (st. społeczne)
Mołdawia w Polskiej polityce zagranicznej (stosunki ekonomiczne)
Mołdawia w Polskiej polityce zagranicznej (st. polityczne)
Mołdawia w Polskiej polityce zagranicznej (st. społeczne)
Litwa jako partner gospodarczy w ramach wspólnego rynku UE –
Litwa - Polska: sytuacja gospodarcza
Litwa - Współpraca międzynarodowa z krajami trzecimi i państwami członkowskimi UE,
Polsko- litewska współpraca gospodarcza,
Polsko- litewska współpraca transgraniczne
Dyplomacja publiczna w relacjach z Rosją,
Dyplomacja publiczna w relacjach z Ukrainą,
Dyplomacja publiczna w relacjach z Białorusią,
Dyplomacja publiczna w relacjach z Mołdawią
Dyplomacja publiczna w relacjach z Litwą
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