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Streszczenie projektu
Projekt „Eurasian Insights: Strenghening Indo-Pacific Studies In Europe” (EISIPS) ma na celu
przybliżenie tematyki związanej z rejonem Indo-Pacyfiku nie tylko studentom na poziomie
magisterskim oraz doktoranckim ale także badaczom stosunków międzynarodowych. IndoPacyfik rozciąga się od wybrzeży Pakistanu przez Ocean Indyjski , Chiny i Azję PołudniowoWschodnią do Japonii, Nowej Zelandii i wysp Pacyfiku. Zamieszkuje go ponad połowa ludności
świata, tam też ulokowane są jedne z największych gospodarek na świecie. Region IndoPacyfiku jest najprężniej rozwijającym się regionem na świecie. Zrozumienie tego regionu jest
kluczowe dla wszystkich, którzy są zainteresowani współczesnymi stosunkami
międzynarodowymi, gospodarką światową czy też prawem międzynarodowym.
Przez ostatnich kilka lat pojawiło się zapotrzebowanie na specjalistów posiadających szeroką
wiedzę w zakresie znajomości tego regionu, jego skomplikowanej historii, gospodarki, polityki i

kwestii związanych z bezpieczeństwem.
Projekt EISIPS ma na celu umożliwienie kształcenia takich specjalistów poprzez: wydanie
podręcznika, który będzie mógł stanowić podstawę do nauki o regionie, zaproponowanie kursu
wprowadzającego do tematyki Indo-Pacyfiku i narzędzi dydaktycznych umożliwiających
skuteczne nauczanie oraz nagranie podcastów, które będą służyły zarówno nauce jak i
promocji wiedzy o regionie.
Podręcznik, który będzie podstawowym rezultatem projektu będzie dostępny dla wszystkich
zainteresowanych do bezpłatnego pobrania online (podobnie jak podcasty). Podręcznik ma
stanowić wprowadzenie do regionu jak również przydatne narzędzie nauczania. Wykorzystany
wraz z kursem i narzędziami dydaktycznymi zaproponowanymi przez projekt pozwoli
wykształcić specjalistów do spraw regionu Indo-Pacyfiku. Współpraca w ramach projektu z
partnerami z Indii i Japonii zapewni, że nauczanie o tym regionie nie będzie eurocentryczne,
będzie przestawiało możliwie prawdziwy obraz regionu.

