Migracje w prawie międzynarodowym
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
migracje międzynarodowe

Cykl kształcenia
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMMMIS.1100.5cb425847327d.19

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421 Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Kod USOS
WSM.IASP-LM72

Obligatoryjność
obowiązkowy
Koordynator
przedmiotu

Katarzyna Przybysławska

Prowadzący zajęcia

Katarzyna Przybysławska

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
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Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem zajęć jest przybliżenie współczesnych regulacji w prawie międzynarodowym dotyczących zjawiska
migracji. W czasach, w których pojęcia emigrant, migrant, imigrant, uchodźca, azylant, pojawiają się w dyskursie
społecznym i politycznym, istotne jest aby właściwie zdeﬁniować i dokonać analizy kierunków rozwoju prawa
i instytucji międzynarodowych związanych z procesami migracyjnymi.
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

podstawowe pojęcia związane z migracją i procesami
migracyjnymi;

MMI_K1_W03

egzamin ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

prezentować argumenty w dyskusji związanej
z obecnym i przyszłym statusem migrantów w prawie
międzynarodowym

MMI_K1_U01

egzamin ustny

U2

wskazać i opisać wyzwania stojące przed
społecznością międzynarodową oraz instytucjami
państwowymi i ponadpaństwowymi wpływającymi
na wprowadzanie i interpretację regulacji dotyczących
migrantów i migracji

MMI_K1_U01,
MMI_K1_U03

egzamin ustny

MMI_K1_K05

egzamin ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

krytycznego odbioru przekazów medialnych
dotyczących procesów migracyjnych

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do egzaminu

45

uczestnictwo w egzaminie

1

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
76

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Zagadnienia wprowadzające – cz. 1: pojęcie, charakterystyka i źródła prawa
międzynarodowego oraz jego relacje z prawem krajowym;

W1

2.

Zagadnienia wprowadzające – cz. 2: podstawowe pojęcia z perspektywy prawa
międzynarodowego (migracje, obywatel, cudzoziemiec, obywatel UE, obywatel
państwa trzeciego, bezpaństwowiec, wiza, dokument podróży, źródła
międzynarodowego prawa migracyjnego) oraz zakres swobody państw odnośnie
do ruchu osobowego;

W1, U1, K1
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3.

Obywatele a migracje międzynarodowe: prawnomiędzynarodowe regulacje
dotyczące obywatelstwa, regulacje polskie, migracje „obywatelskie” z
perspektywy praw człowieka, opieka dyplomatyczna i konsularna;

W1, U1, U2, K1

4.

Unijna swoboda przepływu osób: rynek wewnętrzny, swobody rynku
wewnętrznego, obywatelstwo UE, swoboda przepływu osób, Dyrektywa 2004/38,
deﬁnicja członka rodziny, ustawodawstwo polskie;

W1, U1, U2, K1

5.

Kto może wjechać? - ochrona międzynarodowa udzielana cudzoziemcom: początki
i źródła międzynarodowej ochrony, pojęcie uchodźcy, aspekty proceduralne;
kontrowersje i wyzwania związane z prawem uchodźczym, kryzysy uchodźcze i
próby ich rozwiązywania; inne formy ochrony, ich geneza i praktyka udzielania;

W1, U1, U2, K1

6.

Kto może wjechać? – polityka wizowa, migracje zarobkowe, inne podstawy
legalnych migracji, przykłady specyﬁcznych regulacji międzynarodowych;

W1, U1, U2, K1

7.

Karta Polaka i karty narodowe innych państw z perspektywy prawa
międzynarodowego;

W1, U1, U2, K1

8.

Status prawny cudzoziemca: standardy praw człowieka, łączenie rodzin, inne
zagadnienia;

W1, U1, U2, K1

9.

Nielegalne migracje oraz ekstradycja, deportacja, ENA i inne formy zmuszania do
wyjazdu z perspektywy prawa międzynarodowego;

W1, U1, U2, K1

10.

Global Compact for Migration oraz Global Compact on Refugees - nowe podejście
społeczności międzynarodowej do migracji?

W1, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
poprawna odpowiedź na trzy pytania

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak wymagań wstępnych

Literatura
Obowiązkowa
1. Podręcznik europejskiego prawa dotyczącego azylu, granic i imigracji, edycja 2014, Luksemburg 2014, dostępny on-line:
https://fra.europa.eu/en/publication/2013/handbook-european-law-relating-asylum-borders-and-immigration
2. fragmenty omawianych aktów prawnych
Dodatkowa
1. V. Chetail (red.), International law and migration, vol. I-II, Edward Elgar Publishing, 2016
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Kierunkowe efekty uczenia się
Kod

Treść

MMI_K1_W03

Absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu pojęcia związane z instytucjami kulturowymi oraz
społeczno-politycznymi w szczególności w kontekście migracji międzynarodowych

MMI_K1_U01

Absolwent potraﬁ identyﬁkować i rozwiązywać problemy zwiazane z przemianami kulturowymi,
społecznymi i politycznymi oraz ich wpływem na przebieg procesów migracji oraz przeobrażania etniczności

MMI_K1_U03

Absolwent potraﬁ wskazywać rozwiązania ewentualnych problemów i wyzwań powstających na skutek
narastającej migracji oraz zachodzących zmian kulturowych

MMI_K1_K05

Absolwent jest gotów do krytycznej oceny odbieranych treści oraz korzystania z opinii ekspertów
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