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KARTA PRZEDMIOTU  

 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Azja Wschodnia – historia, polityka, kultura 
- seminarium 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim East Asia - history, politics, culture 
- (B.A. seminar) 

Kierunek studiów  Sinologia 

Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) I 

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) Stacjonarne 

Dyscyplina Kulturoznawstwo, Historia 

Język wykładowy Polski  

 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna Lech Buczek 
 

 

Forma zajęd (katalog 
zamknięty ze słownika) 

Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

wykład    
 
3 

konwersatorium   

dwiczenia   

laboratorium   

warsztaty   

seminarium 60 V, VI 

proseminarium   

lektorat   

praktyki   

zajęcia terenowe   

pracownia dyplomowa   

translatorium   

wizyta studyjna   

 

Wymagania wstępne W1 - Ogólne zainteresowanie problematyką koreaoską i umiejętnośd 
logicznego myślenia 
W2 – Tematy prac licencjackich związane z problematyką koreaoską 

 

 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

C1. Zapoznanie z zasadami przygotowania (metodologia i metodyka) pracy dyplomowej 
 

C2. Wybór tematu, przygotowanie planu, określenie tezy badawczej 
 

C3. Przygotowanie pracy dyplomowej 

C4. Przygotowanie na egzamin licencjacki w ramach listy tez egzaminacyjnych 
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III. Efekty uczenia się dla przedmiotu wraz z odniesieniem do efektów kierunkowych 

Symbol Opis efektu przedmiotowego  

WIEDZA 

K_W01 Wymienia procesy tworzenia się paostwa koreaoskiego, jego 
osiągnięcia naukowe, w dziedzinie prawa, piśmiennictwa oraz 
historii do czasów współczesnych. 

W01 

K_W02 Wyjaśnia zagadnienia dotyczące filozofii, literatury, etnologii i 
antropologii Korei, ze szczególnym uwzględnieniem 
tradycyjnych wierzeo i zwyczajów oraz związaną z nimi 
typologię i terminologię; 

W02 

K_W04 Wymienia podstawy prawne ochrony własności intelektualnej 
oraz etyki w działalności zawodowej   

W03 

K_W05 Wyjaśnia podstawowe metody, etapy i elementy procesu 
badania naukowego, klasyfikacje metod naukowych oraz status 
orientalistyki jako nauki 

W04  

   

UMIEJĘTNOŚCI 

K_U01 Rozpoznaje konfucjaoskie i legistowskie metody rządzenia; 
Analizuje, objaśnia i interpretuje  teksty źródłowe 

U01 

K_U02 Stosuje w mowie i piśmie wiedzę z zakresu kultury koreaoskiej, 
w tym filozofii, piśmiennictwa, historii 

U02 

K_U04 Samodzielnie planuje i konsekwentnie realizuje własne uczenie 
się przez całe życie, jest otwarty na nowe idee, nurty i 
odmiennośd kulturową 

U03 

K_U06 Stosuje merytoryczną argumentację z wykorzystywaniem 
poglądów innych autorów; uzasadnia swoje stanowisko 

U04 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
K_K02 Samodzielne podejmuje decyzje,  krytycznie ocenia działania  własne  i  

zespołów uwzględniając opinie ekspertów 
K01 

 

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

1. Wybór obszaru badawczego i zakreślenie tematu związanego z problematyką koreaoską; 
2. Metodologia ogólna prac pisemnych;  
3. Kwerenda;  
4. Formułowanie tematu i struktury rozprawy;  
5. Przygotowanie tez na egzamin licencjacki ; 
6. Redagowanie tekstu;  
7. Prezentacja fragmentów pracy;  
8. Przygotowanie do egzaminu licencjackiego. 

 

V. Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się 

Symbol 
efektu 

Metody dydaktyczne 
(lista wyboru) 

Metody weryfikacji 
(lista wyboru) 

Sposoby dokumentacji 
(lista wyboru) 

WIEDZA 

W_01 Słowne: dyskusja, opis  
Oglądowe: pokaz, 

Kolokwium  Uzupełnione i ocenione 
kolokwium 
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wykorzystywanie 
technicznych (w tym 
multimedialnych) środków 
dydaktycznych, e-learning  
 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 
U_02 

Praktyczne: samodzielne 
przygotowywanie planu 
pracy, formułowanie 
tematu, tezy badawczej, 
opis metod badawczych, 
struktury pracy oraz 
uzasadnienie wyboru 
tematu 

Sprawdzenie umiejętności 
praktycznych 

 

Uzupełnione i ocenione 
kolokwium 

Karta oceny pracy w 
grupie 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

    

 

VI. Kryteria oceny, uwagi:  

Zaliczenie - udział w zajęciach z ogólnej metodologii prac pisemnych; po kwerendzie do 

kooca pierwszego semestru winien byd sformułowany temat i plan; w drugim 

semestrze złożenie wstępnej wersji pracy do połowy semestru, przygotowanie na 

egzamin w ramach listy tez egzaminacyjnych. Złożenie ostatecznej wersji pracy zgodnie 

z przepisami regulaminu studiów. 

 

VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  
 

60 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 
 

180 

 

VIII. Literatura 

Literatura podstawowa 

Literatura podstawowa:  
1. A. Pułło, Prace magisterskie i licencjackie. Wskazówki dla studentów, Warszawa 2004  
2. J. Bod, Jak pisad pracę magisterską, Wrocław 2001.  
3. G. Gambarelli G., Łucki Z., Jak przygotowad pracę dyplomową lub doktorską. Wybór tematu, 
pisanie, prezentowanie, publikowanie, Kraków1998. Sinko T., Gramatyka łacioska, Lwów-Warszawa 
1932. 

Literatura uzupełniająca 

P. Wasylczyk, Prezentacje naukowe. Praktyczny poradnik dla studentów, doktorantów i nie tylko, 
PWN, Warszawa 2017. 

 


