Uchwała nr 74/VI/2016
Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego
z dnia 29 czerwca 2016 r.
w sprawie: utworzenia na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ
stacjonarnych studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku
studiów migracje międzynarodowe, od roku akademickiego 2017/2018 oraz wprowadzenia
efektów kształcenia dla tego kierunku studiów
Na podstawie art. 11 oraz art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie
wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.), w związku z rozporządzeniem Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie krajowych ram kwalifikacji
dla szkolnictwa wyższego, w związku z § 24 pkt 7 i pkt 22 Statutu UJ oraz w związku
z zarządzeniem nr 67 Rektora UJ z 18 czerwca 2015 r. w sprawie zasad tworzenia i likwidacji
studiów wyższych, studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających w Uniwersytecie
Jagiellońskim stanowi się, co następuje:
§1
Od roku akademickiego 2017/2018 tworzy się stacjonarne studia drugiego stopnia na kierunku
studiów migracje międzynarodowe na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych
UJ o profilu ogólnoakademickim, w obszarze nauk społecznych, w dziedzinie nauk
społecznych.
§2
1. Uchwala się od roku akademickiego 2017/2018 efekty kształcenia dla kierunku studiów
migracje międzynarodowe na drugim stopniu studiów o profilu ogólnoakademickim.
2. Efekty kształcenia dla kierunku studiów migracje międzynarodowe na drugim stopniu
studiów o profilu ogólnoakademickim zostały określone w załączniku do niniejszej
uchwały.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały nr 74/VI/2016
Senatu UJ z 29 czerwca 2016 roku
Nazwa wydziału: Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Nazwa kierunku studiów: migracje międzynarodowe
Obszar kształcenia w zakresie: nauk społecznych
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Symbol
Odniesienie do
Opis zakładanych efektów kształcenia
efektów
Absolwent studiów drugiego stopnia:
kształcenia dla
obszaru
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posiada pogłębioną wiedzę na temat pozycji człowieka w
życiu społecznym w ujęciu historycznym oraz
współczesnym
dysponuje rozszerzoną wiedzą na temat funkcjonowania
społeczeństwa oraz podstawowych struktur i instytucji
życia społecznego
ma pogłębioną wiedzę na temat genezy i rozwoju
procesów migracyjnych i etnicznych na przestrzeni
dziejów po czasy współczesne
posiada rozszerzoną wiedzę o podstawowych
instytucjach społecznych, politycznych, gospodarczych i
prawnych
dysponuje szeroką wiedzą na temat systemów
politycznych, organizacji społeczno-politycznych oraz
aktualnych procesów społecznych, politycznych i
kulturowych
posiada pogłębioną wiedzę o metodach i narzędziach
pozyskiwania danych służących analizie procesów
migracyjnych oraz etniczności
zna różnorodne teorie wyjaśniające zmiany społeczne,
ekonomiczne, polityczne, kulturowe i prawne, ze
szczególnym uwzględnieniem teorii dotyczących
procesów migracyjnych oraz przeobrażeń etniczności
ma szeroką wiedzę o poglądach na temat struktur i
instytucji społecznych oraz rodzajów więzi społecznych i
ich historycznej ewolucji ze szczególnym
uwzględnieniem poglądów odnoszących się do tego, jaki
jest ich (struktur, instytucji, więzi) wpływ na procesy
poziomej oraz pionowej ruchliwości społecznej
ma rozbudowaną wiedzę o mechanizmach rządzących
procesami migracyjnymi, etnicznymi i rasowymi oraz o
ich konsekwencjach
posiada szeroką wiedzę na temat roli i znaczenia mediów
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i instytucji kultury we współczesnych społeczeństwach
dysponuje znaczną wiedzą teoretyczną na temat zasad
ochrony własności intelektualnej
UMIEJĘTNOŚCI
potrafi dostrzegać skomplikowane procesy zmian
społecznych oraz ich wpływ na przebieg procesów
migracji oraz przeobrażenia etniczności
profesjonalnie analizuje zachowania społeczne i
kulturowe
w kontekście procesów migracji oraz przemian
etniczności
wykorzystuje wiedzę teoretyczną w celu pogłębionej
analizy procesów politycznych, prawnych,
gospodarczych i kulturowych, warunkujących przebieg
procesów migracji oraz przemian etniczności
potrafi profesjonalnie badać, wyjaśniać i prognozować
rolę struktur społecznych, politycznych i gospodarczych
we współczesnych procesach ruchliwości społecznej
(poziomej i pionowej) oraz w przeobrażeniach
etniczności
potrafi zastosować wiedzę teoretyczną odnoszącą się do
różnorodnych norm społecznych warunkujących procesy
migracji oraz przemiany etniczności
umie gromadzić i przedstawić w formie pisemnej i
ustnej, w języku polskim i obcym, wiedzę na temat
skomplikowanych mechanizmów ruchliwości społecznej
oraz przeobrażeń etniczności
potrafi wykorzystywać wyrafinowane metody i narzędzia
badawcze do analizy procesów migracyjnych oraz
etniczności
prowadzi skomplikowane analizy migracji i etniczności
w kontekście zjawisk politycznych, prawnych,
gospodarczych i kulturowych
dostrzega nieoczywiste i wymagające głębokiej wiedzy
przyczyny i skutki procesów migracyjnych, etnicznych i
rasowych, mających miejsce we współczesnym świecie
rozumie mechanizmy oraz wyzwania przebiegających
współcześnie procesów tworzenia i funkcjonowania
społeczeństw wielokulturowych, ze szczególnym
uwzględnieniem społeczeństw imigracyjnych
umie prognozować zjawiska społeczne zachodzące
na skutek narastającej migracji i strumieni uchodźców
oraz będącej tego konsekwencją przemianie etniczności
potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+
wymaganym przez Europejski System Opisu Kształcenia
Językowego
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
jest świadomy roli jaką powinien odegrać w życiu
społecznym poprzez wdrażanie pogłębionej wiedzy i
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umiejętności
jest przygotowany do pracy w krajowych oraz
międzynarodowych instytucjach społecznych
zajmujących się praktycznymi konsekwencjami
procesów migracji oraz zagadnieniami etniczności
jest świadom niezbędności ciągłego poszerzania wiedzy
oraz doskonalenia umiejętności i kompetencji
społecznych
jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w życiu
publicznym oraz wykonywania odpowiedzialnych i
wymagających profesjonalizmu zadań w większych
grupach społecznych lub organizacjach realizujących
cele społeczne, polityczne i obywatelskie, w tym w
misjach na rzecz uchodźców oraz w działaniach
zmierzających do rozładowania konfliktów etnicznych
jest społecznie wrażliwy na skomplikowane problemy
różnic etnicznych, rasowych i wszelkich form
dyskryminacji
potrafi przygotowywać duże projekty społeczne
współpracując z innymi osobami w celu uzyskania jak
najwyższej efektywności i jakości pracy
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