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A. Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów ze zróżnicowaniem obecnej sytuacji demograficznej na świecie i jej przyszłymi skutkami, zarówno
demograficznymi jak i społeczno-ekonomicznymi. Ukazanie specyfiki problemów ludnościowych w grupach krajów i
regionach świata oraz ich kulturowych, społecznych, politycznych i ekonomicznych uwarunkowań. Nauczenie
kompleksowego rozumienia procesów demograficznych i ich znaczenia dla perspektyw rozwojowych poszczególnych
regionów i świata. W ramach zajęć słuchacze zapoznają się z głównymi problemami demograficznymi świata i ich
zróżnicowaniem zależnym od etapu transformacji demograficznej oraz poziomu rozwoju społeczno-ekonomicznego.
Omawiane zagadnienia przedstawione są w ujęciu problemowym obejmującym główne kwestie dotyczące reprodukcji
ludności (płodność i zdrowie reprodukcyjne, umieralności - przejście epidemiologiczne i AIDS, migracje, straty
ludnościowe, zmiany struktur wieku) oraz w ujęciu regionalnym odnoszącym się do specyfiki problemów
demograficznych w powiązaniu z procesami kulturowymi, społecznymi i ekonomicznymi krajów rozwiniętych, krajów b.
ZSRR, krajów arabskich, regionu Afryki Subsaharyjskiej, Ameryki Łacińskiej, Azji Południowej oraz Chin. Ze względu na
podstawowe znaczenie zmian demograficznych dla gospodarki oraz proces globalizacji w wymiarze społecznokulturowym przekazywana wiedza może być przydatna dla studentów różnych kierunków studiów.
B. Program przedmiotu

Patrz semestralny plan zajęć.
C. Szczegółowe przedmiotowe efekty kształcenia
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Wiedza

Student powinien:
1. znać sytuację demograficzną świata i jej perspektywy,
2. znać podstawowe problemy demograficzne współczesnego świata w wymiarze globalnym i
regionalnym,
3. rozumieć charakter i źródła zróżnicowania procesów ludnościowych na świecie,
4. wiedzieć jakie są możliwe konsekwencje aktualnych zmian demograficznych,
5. rozumieć istotę procesów reprodukcyjnych i znaczenie dla nich czynników cywilizacyjnych,
społecznych, gospodarczych i politycznych.

Umiejętności

Student potrafi:
1. określić główne problemy i wyzwania wynikające z sytuacji demograficznej w wymiarze
globalnym i regionalnym,
2. scharakteryzować regiony i największe kraje świata ze względu na ich problemy ludnościowe,
3. określić możliwe skutki tych problemów wymiarze lokalnym i globalnym,
4. analizować i krytycznie oceniać procesy ekonomiczne, kulturowe i polityczne i ich wpływ na
procesy demograficzne.

Kompetencje
społeczne

Lepsze zrozumienie problemów ludnościowych - ich wymiaru globalnego i zróżnicowania w
poszczególnych regionach świata oraz ich znaczenia dla procesu rozwoju.

D. Semestralny plan zajęć

1

Obraz demograficzny świata na przełomie wieków - kontrasty i podobieństwa.

2

Perspektywy demograficzne świata według projekcji ludnościowych ONZ.

3

Dylematy demograficzne krajów rozwiniętych (Europa, Ameryka Północna, Japonia i Australia).

4

Nowa demografia Europy - konstruktywna reakcja na zmiany demograficzne

5

Kryzys demograficzny w Rosji i w niektórych krajach b. ZSRR.

6

Sytuacja demograficzna krajów Azji Południowej (Indie, Afganistan, Bangladesz, Nepal,
Pakistan) - regiony kontrastów.

7

Problemy demograficzne Chin - znaczenie polityki ludnościowej.

8

Sytuacja demograficzna krajów arabskich (Północna Afryka, Bliski i Środkowy Wschód).

9

Problemy demograficzne krajów Afryki Subsaharyjskiej.

10

Sytuacja demograficzna w krajach Ameryki Łacińskiej i Karaibów.

11

Zdrowie reprodukcyjne, planowanie rodziny i bezpieczne macierzyństwo. Status kobiet w
różnych kulturach, polityka dotycząca urodzeń.

12

Przejście epidemiologiczne, epidemia HIV/AIDS - wymiar demograficzny.

13

Migracje w świecie: główne kierunki i przyczyny migracji międzynarodowych, problem
uchodźstwa we współczesnym świecie.

14

Demografia strat we współczesnym świecie: epidemie, głód, klęski żywiołowe i konflikty zbrojne.

15

Milenijne cele rozwoju ONZ.
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G. Najważniejsze publikacje autora(ów) dotyczące proponowanych zajęć

1.Edukacja dla zmiany. Wyzwanie i szansa. (współautor E.Chmielecka) [w:] Kryzys, niepewność i niestabilność we
współczesnej Europie, red. J. Osiński, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013r., s. 289-311. 2. Edukacja wobec
zmian demograficznych w Polsce [w:] Współczesne problemy demograficzne. Rzeczywistość i mity. Ujęcie krajowe,
regionalne i globalne, red. J. Osiński, SGH, Warszawa 2011r., s. 179-201. 3. Niepełnosprawność (współautorzy P.
Błędowski, P.Kubicki) [w:] Diagnoza Społeczna 2009 Warunki i jakość życia Polaków, red. J. Czapiński, T. Panek, Rada
Monitoringu Społecznego, Warszawa 2009r. 4. Migracje ludności woj.stołecznego o wykształceniu wyższym (współautor
W. Rakowski), Biuletyn IGS 1-2/1996, SGH, Warszawa 1996r., s.60-77. 5. Przemiany demograficzne a dostosowanie
polskiego systemu edukacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (w druku).

H. Sygnatury wymaganych prerekwizytów

nie są wymagane

I. Wymiar i forma zajęć
Stacj.

Sb.Niedz.

Popołud.

Ogółem:

30

16

30

Wykład

30

16

30

J. Elementy oceny końcowej

egzamin tradycyjny-pisemny

70%

referaty/eseje

30%

K. Wymagana znajomość języka obcego

nie jest wymagana

L. Kryteria selekcji
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M. Metody prowadzenia zajęć

Wykład

