Współczesne migracje
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
migracje międzynarodowe

Cykl kształcenia
2020/21

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMMMIS.180.5cb42583b93f1.20

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312 Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
obowiązkowy

Kod USOS
WSM.IASP-LM65

Koordynator
przedmiotu

Joanna Kulpińska

Prowadzący zajęcia

Joanna Kulpińska

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zaznajomienie studentów z mechanizmami i procesami rządzącymi współczesnymi migracjami, z aktualnymi
trendami migracyjnymi oraz podstawowymi koncepcjami teoretycznymi niezbędnymi do ich analizy.
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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

student/ka ma wiedzę o mechanizmach rządzących
procesami migracyjnymi, etnicznymi i rasowymi oraz
o ich konsekwencjach

MMI_K1_W01

esej

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

student/ka dostrzega przyczyny i skutki procesów
migracyjnych, etnicznych i rasowych, zwłaszcza
w ujęciu komparatystycznym

MMI_K1_U02

esej

U2

student/ka potraﬁ dostrzegać, analizować i oceniać
procesy społeczne ze szczególnym uwzględnieniem
procesów migracji

MMI_K1_U03

esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

student/ka jest społecznie wrażliwy na problemy
różnic etnicznych, rasowych i wszelkich form
dyskryminacji

MMI_K1_K01,
MMI_K1_K05

esej

K2

Student/ka jest gotów do krytycznej analizy treści
dotyczących procesów migracyjnych

MMI_K1_K02

esej

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

15

zbieranie informacji do zadanej pracy

25

przygotowanie eseju

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i koncepcjami
teoretycznymi studiów migracyjnych w kontekście współczesnej międzynarodowej
mobilności. Analizie poddane zostaną najnowsze trendy migracyjne, w
odniesnieniu do takich kwestii jak m.in. polityka migracyjna czy kwestia płci we
współczesnych ruchach wychodźczych.

W1, U1, U2, K1, K2
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, burza mózgów, dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia
esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie przedmiotu następuje na podstawie eseju.

Literatura
Obowiązkowa
1.
2.
3.
4.
5.
6.

publikacje Intenational Centre for Migration Policy Development: https://www.icmpd.org/home/
publikacje International Organization for Migration: https://www.iom.int
publikacje UNHCR: http://www.unhcr.org
S. Castles, M. Miller, Migracje we współczesnym świecie, Warszawa 2012
World Migration Report, Genewa 2010.
Biuletyn Migracyjny - http://biuletynmigracyjny.uw.edu.pl

Dodatkowa
1. D. Praszałowicz, Teoretyczne koncepcje procesów migracyjnych, Przegląd Polonijny, t. 28, 2002, nr 4;
2. Ludzie na huśtawce. Migracje między peryferiami Polski i Zachodu, red. E. Jaźwińska, M. Okólski, Warszawa 2001, s. 9-61;
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Kierunkowe efekty uczenia się
Kod

Treść

Absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu teorie wyjaśniające zmiany kulturowe, religijne,
MMI_K1_W01 społeczne i polityczne oraz prawne, ze szczególnym uwzględnieniem teorii dotyczących procesów
migracyjnych oraz przeobrażeń etniczności
MMI_K1_U02

Absolwent potraﬁ wyszukiwać informacje, formułować wnioski i prognozy dotyczące obecnych i przyszłych
trendów migracyjnych

MMI_K1_U03

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

MMI_K1_K01

Absolwent jest gotów do pracy w instytucjach społecznych zajmujących się teoretycznymi i praktycznymi
konsekwencjami procesów migracji

MMI_K1_K05

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

MMI_K1_K02

Absolwent jest gotów do odgrywania aktywnej roli w życiu zawodowym poprzez wykorzystanie nabytej
wiedzy i umiejętności oraz inicjowania projektów i działań w zakresie migracji i stosunków etnicznych
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