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Charakterystyka kierunku

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Nazwa kierunku: migracje międzynarodowe

Poziom: drugiego stopnia

Profil: ogólnoakademicki

Forma: studia stacjonarne

Język studiów: polski

Przyporządkowanie kierunku do dziedzin oraz dyscyplin, do
których odnoszą się efekty uczenia się

Nauki o polityce i administracji 16,52%

Nauki socjologiczne 9,91%

Historia 8,26%

Nauki o kulturze i religii 54,5%

Nauki prawne 4,95%

Ekonomia i finanse 2,47%

Językoznawstwo 3,3%

Charakterystyka kierunku, koncepcja i cele kształcenia

Charakterystyka kierunku

Migracje międzynarodowe to kierunek studiów łączący obszar nauk humanistycznych i społecznych, z wiodącą dyscypliną
nauk  o  kulturze  i  religii.  Program studiów  II  stopnia  w  zakresie  migracji  międzynarodowych  jest  ukierunkowany  na
dostarczanie  interdysycplinarnej  wiedzy  oraz  kształtowanie  umiejętności  i  kompetencji  związanych  z  teoretycznymi  i
praktycznymi  aspektami  procesów  migracji  oraz  będących  ich  konsekwencjami  przeobrażeniami  etniczności.  Podczas
studiów student dogłębnie pozna m.in. uwarunkowania i mechanizmy procesów migracyjnych, zagadnienia związane ze
zróżnicowaniem etnicznym z perspektywy europejskiej, amerykańskiej, azjatyckiej, afrykańskiej i australijskiej, problematykę
wielokulturowości oraz zarządzania migracjami międzynarodowymi, a także współczesne wyzwania stojące przed państwami
i społeczeństwami w związku z nowymi przepływami migracyjnymi i uchodźczymi na świecie. Jednocześnie student pogłębi
wiedzę w zakresie nauk o kulturze i  religii  oraz nauk społecznych, uczestnicząc w takich modułach, jak antropologia,
współczesne instytucje polityczno-prawne, metody badań społecznych z elementami statystyki. Instytut Amerykanistyki i
Studiów  Polonijnych  jako  jedyna  instytucja  naukowa  w  Polsce  prowadzi  studia  II  stopnia  na  kierunku  migracje
międzynarodowe, a program studiów został stworzony w taki sposób, by w pełni wykorzystać wyniki zaawansowanych badań
migracyjnych,  etnicznych i  polonijnych prowadzonych w jednostce.  IAiSP współpracuje przy tym z innymi ośrodkami i
instytucjami podejmującymi zagadnienia migracji (Muzeum Emigracji w Gdyni, JCSM UJ, Komisja PAU do Badań Diaspory
Polskiej, PAHA)
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Koncepcja kształcenia

Kształcenie na kierunku migracje międzynarodowe ma na celu rozszerzanie wiedzy w zakresie objętym programem studiów,
rozwijanie umiejętności  indywidualnego oraz grupowego rozwiązywania problemów społecznych, podejmowanie nowych
wątków naukowych dotyczących procesów migracyjnych oraz kwestii etnicznych, dbanie o jak najwyższą jakość dydaktyki,
wspieranie dalszego kształcenia na poziomie uniwersyteckim, a także stymulowanie samodzielnego dążenia studenta do
rozszerzania  swojej  wiedzy  oraz  wdrażania  nabytych  umiejętności  i  kompetencji  społecznych  w  życiu  publicznym  i
prywatnym. Istotnym efektem kształcenia na kierunku migracje międzynarodowe jest uświadomienie studentom wartości
łączenia różnych podejść badawczych wobec zmieniających się w wyniku mobilności i wzrastającej różnorodności kulturowej
społeczeństw. Dywersyfikacja form prowadzonych zajęć (ćwiczenia, konwersatoria, wykłady, warsztaty) podnosi atrakcyjność
kierunku, a nacisk na interakcję i metody aktywizujące zwieksza skuteczność procesu uczenia się oraz wyzwala kreatywność
i pomysłowość uczestnikó zajęć.
Powyższe  cele  odpowiadają  ściśle  misji  i  strategicznym celom Uczelni  określonym w Strategii  Rozwoju  Uniwersytetu
Jagiellońskiego  na  lata  2014-2020.  Program kształcenia  pozostaje  także  w  ścisłym związku  z  badaniami  naukowymi
prowadzonymi w jednostce.

Cele kształcenia

Nabycie przez studentów pogłębionej wiedzy, umiejętności oraz kompetencji związanych z teoretycznymi i praktycznymi
aspektami migracji międzyanrodowych

Potrzeby społeczno-gospodarcze

Wskazanie potrzeb społeczno-gospodarczych utworzenia kierunku

Kierunek powstał z myślą o zaspokojeniu potrzeb rynku pracy związanych z wzrastającą mobilnością przestrzenną ludności
oraz powstawaniem coraz bardziej zróżnicowanych etnicznie i kulturowo społeczeństw. Z jednej strony chodzi o perspektywę
krajową,  z  drugiej  wyzwania  współczesnego  świata.  W  obliczu  niekorzystnych  trendów  demograficznych,  zachodzących  w
Polsce i w innych państwach europejskich, w tym szczególnie starzenie się społeczeństwa i spadek liczby osób w wieku
produkcyjnym,  gospodarka  będzie  potrzebowała  pracowników  cudzoziemskich.  Kwestie  migracyjne,  w  szczególności
konieczność  wypracowania  kompleksowej  polityki  migracyjnej  oraz  rozwoju  instrumentów  integracyjnych  dla  różnych
kategorii  cudzoziemców  oraz  reemigrantów  należą  do  priorytetów  zdefiniowanych  przez  władze  państwowe  w  ramach
realizacji  Agendy 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju. Wśród planowanych działań znalazły się m.in. doskonalenie
systemów monitorowania procesów migracyjnych, rozwój i integracja systemów monitorowania polskiego rynku pracy w
kontekście potrzeb polskiej gospodarki oraz wypracowanie narzędzi analitycznych pozwalających m.in. na określanie popytu
na pracę migrantów zarobkowych i  oczekiwanego poziomu kwalifikacji  migrantów. Tym samym rośnie zapotrzebowanie na
specjalistów  w  zakresie  studiów  migracyjnych,  osób  mających  wszechstronną  i  zaawansowaną  wiedzę  na  temat
mechanizmów migracji, polityk i praktyk integracyjnych, posiadających umiejętność rozwiązywania ewentualnych napięć, a
także przygotowanych do informowania i upowszechniania wiedzy na temat migracji. Dotyczy to również zapotrzebowania
na ekspertów w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego (np. dokumentacja polskiego wychodźstwa). Z drugiej strony
rosnące  oddziaływanie  korporacji  międzynarodowych  w  gospodarce  Polski,  a  także  internacjonalizacja  polskich
przedsiębiorstw  powodują  wzrost  zapotrzebowania  na  pracowników  dobrze  odnajdujących  się  w  wieloetnicznych  i
wielokulturowych zespołach.

Wskazanie zgodności efektów uczenia się z potrzebami społeczno-gospodarczymi

Program  studiów  na  kierunku  migracje  międzynarodowe  uwzględnia  potrzeby  otoczenia  społeczno-kulturowego  i
gospodarczego, w tym w szczególności  rynku pracy,  oraz odpowiednia na wyzwania współczesnego świata,  w ktorym
migracje, mobilność i róznorodnosć etniczna odgrywają coraz większą rolę. Położenie nacisku na aktywizujące formy pracy
ze studentami (konwersatoria i ćwiczenia) oraz na kształtowanie umiejetności samodzielnego i zespołowego analizowania i
rozwiązywania problemów ma na celu przygotowanie absolwenta do wejścia na rynek pracy, na którym wysoko cenione są
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takie  umiejetności,  jak  posiadanie  wiedzy  z  wielu  dziedzin,  kreatywność,  sprawność  w  wyszukiwaniu  i  weryfikowaniu
informacji, rozwinięte umiejętności komunikacyjne i wrażliwość na różnice etniczne i kulturowe. Efekty uczenia się osiągane
w czasie studiów odpowiadają przy tym wyrażanym przez władze regionalne potrzebom. Absolwenci studiów II stopnia, jeżeli
nie  decydują  się  na  dalsze  kształcenie  w szkole  doktorskiej,  są  w stanie  wykorzystać  nabytą  wiedzę,  umiejętności  i
kompetencje społeczne do pracy w instytucjach publicznych (społecznych, politycznych, kulturalnych), w tym w instytucjach
administracji  państwowej,  zajmujących  się  imigrantami  oraz  polityką  integracji  imigrantów,  a  także  w  organizacjach
pozarządowych działających na rzecz migrantów, repatriantów i mniejszości etnicznych.
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Nauka, badania, infrastruktura

Główne kierunki badań naukowych w jednostce
badania z zakresu historii Stanów Zjednoczonych, stosunków międzynarodowych, relacji transatlantyckich;
badania z zakresu procesów politycznych, polityk i instytucji publicznych, dyplomacji;
badania z zakresu ruchów migracyjnych i polityki migracyjnej;
badania z zakresu zmiany społecznej i procesów społecznych w Stanach Zjednoczonych oraz na linii transatlantyckiej;
badania z zakresu współczesnych stosunków międzynarodowych, szczególnie w obszarze bezpieczeństwa, polityki i kultury;
badania z zakresu zarządzania globalnego, ekonomii i przywództwa.
badania z zakresu historii i współczesnej roli Polonii w Amerykach i w Europie badania z zakresu kultury amerykańskiej
badania z zakresu tożsamości etnicznej i polityki tożsamości mniejszości narodowych i grup etnicznych w Europie Środkowo-
Wschodniej nieposiadających własnego państwa

Związek badań naukowych z dydaktyką
Program kształcenia  w ramach kierunku odzwierciedla  główne kierunki  badań prowadzonych w jednostce.  Pracownicy
naukowo-badawczy IAiSP aktywnie uczestniczą w krajowym i międzynarodowym dyskursie na temat migracji oraz dziejów
etniczności, realizując projekty naukowe, a także pełniąc aktywną rolę w różnorodnych instytucjach naukowo-badawczych i
eksperckich (np. Komitet Badań nad Migracjami PAN, Komisja PAU do Badań Diaspory Polskiej, Komisji do rozpatrywania
wniosków o udzielenie dotacji na realizację zadań mających na celu ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej
mniejszości narodowych i  etnicznych oraz zachowanie i  rozwój języka regionalnego przy MSWiA, PAHA). Wyniki  badań
prowadzonych w jednostce znajdują odzwierciedlenie w treści kursów prowadzonycyh w ramach studiów, mających na celu
zapoznanie  studentów z  zagadnieniami  zróżnicowania  etnicznego świata,  wielokulturowości,  zarządzaniem migracjami,
ruchami uchodźczymi czy ekonomiką migracji. Współpraca z badaczami z uczelni zagranicznych m.in. Uniwersytetem w Lund
w  Szwecji,  Griffith  University  w  australijskim  Brisbane  czy  Columbia  College  w  Chicago  owocuje  wykładami  gościnnymi,
wymianą publikacji, organizacją międzynarodowych sympozjów oraz realizacją wspólnych projektów badawczych.

Opis infrastruktury niezbędnej do prowadzenia kształcenia
W budynku przy Rynku Głównym 34 znajduje się 9 sal wykładowych i ćwiczeniowych, pokoje mieszczące poszczególne
Katedry i Zakład Instytutu oraz sekretariat i pokój dyrektorów Instytutu. Wszystkie sale dydaktyczne wyposażone są w
zamocowane na stałe l projektory multimedialne, laptopy, głośniki, rzutniki pisma. Do dyspozycji prowadzących zajęcia oraz
studentów są także magnetowid z TV, aparaty cyfrowe oraz kopiarki umożliwiające prowadzącym przygotowanie materiałów
tekstowych na zajęcia. Wszędzie dostępny jest także bezprzewodowy Internet, z którego studenci mogą korzystać także
poza  godzinami  zajęć  dydaktycznyc.  Zasoby  biblioteczne  Instytutu  zlokalizowane  są  w  trzech  miejscach.  Dwa zbiory
mieszczą się w Rynku Głównym 34, a trzeci przy al. Mickiewicza 3.
W siedzibie biblioteki o powierzchni 74,96m2 przy al. Mickiewicza 3, w skład której wchodzi czytelnia dla 8 osób, pracownia i
dwa magazyny, znajduje się 6100 vol. książek z zakresu : stosunki etniczne i migracje międzynarodowe; problematyka
polonijna, etniczność, mniejszości narodowe, tożsamość społeczna; nauk historycznych, społecznych i politycznych a także
czasopisma (252 tytuły), mapy, bogaty zbiór wycinków prasowych dotyczących problemów diaspory polskiej w świecie. W
siedzibie mieszczącej się przy Rynku Głównym 34, o powierzchni 70m2, (pomieszczenie biblioteczne oraz czytelnia dla 8
osób)  znajduje  się10  366  vol.  książek  o  szeroko  rozumianym  profilu  amerykanistycznym.  Zbiory  tej  biblioteki  są  głównie
anglojęzyczne, 99% książek i czasopism. Biblioteka posiada katalog tradycyjny oraz komputerowy włączony do Katalogu
Zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej; http://www.bj.uj.edu.pl, czytelnia wyposażona jest w bezprzewodowy Internet
Biblioteka Katedry Amerykanistyki w bardzo krótkim czasie wzbogaciła się o niezwykle cenne prace o najwyższej wartości
naukowej i dydaktycznej, stając się jedną z najprężniej rozwijających się bibliotek dysponujących książkami anglojęzycznymi
w Krakowie. Rozwój bazy bibliotecznej stanowi jedną z mocnych stron IAiSP, wpływając na jakość kształcenia, studiowania
oraz rozwoju naukowego kadry akademickiej.
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W  pomieszczeniach  zawierających  zbiory  latynoamerykanistyczne  o  powierzchni  35m2,  (pomieszczenie  biblioteczne  i
czytelnia dla 8 osób) znajduje się 4078 vol. książek oraz czasopism związanych przede wszystkim z regionem Ameryki
Łacińskiej.  Przeważającym językiem zbiorów jest  język  hiszpański  40% książek  i  60% czasopism,  kolejnym angielski,
odpowiednio  25% i  30%.  Zbiory  tej  biblioteki  są  własnością  Polskiego  Towarzystwa  Studiów Latynoamerykańskich,  a
czytelnicy Instytutu korzystają z nich na zasadzie użyczenia. Biblioteka posiada katalog zarówno kartkowy jak i komputerowy
on-line: www.bl.mth.pl Czytelnia biblioteki wyposażona jest w bezprzewodowy Internet.
Zasoby biblioteczne Instytutu opracowywane są do katalogu Biblioteki Jagiellońskiej w systemie VIRTUA.
Poprzez stronę internetową Biblioteki Jagiellońskiej studenci IAiSP mający obowiązek posiadania indywidualnego konta na
serwerze uj.edu.pl mogą korzystać z bardzo wielu baz danych dostępnych przez stronę www.bj.uj.edu.pl.
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Program

Podstawowe informacje

Klasyfikacja ISCED: 0314

Liczba semestrów: 4

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: magister

Opis realizacji programu:

Studia na kierunku migracje międzyanrodowe trwają dwa lata, w trakcie których student realizuje kursy obowiązkowe oraz
fakultatywne. Kursy fakultatywne wybierane są spośród przedmiotów z zakresu nauk o kulturze i religii oraz nauk o polityce i
administracji. Kursy fakultatywne mogą być realizowane w języku polskim lub angielskim. W ciągu toku studiów student jest
zbowiązany zaliczyć jeden przedmiot fakultatywny w języku angielskim. Znaczącym elemetem studiów jest praca własna
studenta (np. lektura wskazanych tekstów, przygotowanie prac pisemnych, realizacja projektów) oraz indywidualne lub
grupowe konsultacje z prowadzącymi zajęcia.

Liczba punktów ECTS

konieczna do ukończenia studiów 121

w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich
lub innych osób prowadzących zajęcia 110

którą student musi uzyskać w ramach zajęć z zakresu nauki języków obcych 4

którą student musi uzyskać w ramach modułów realizowanych w formie
fakultatywnej 39

którą student musi uzyskać w ramach praktyk zawodowych 0

którą student musi uzyskać w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub
nauk społecznych

Liczba godzin zajęć

Łączna liczba godzin zajęć: 1005

Praktyki zawodowe

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

Nie dotyczy

Ukończenie studiów
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Wymogi związane z ukończeniem studiów (praca dyplomowa/egzamin
dyplomowy/inne)

Aby  ukończyć  stacjonarne  studia  II  stopnia  na  kierunku  migracje  międzynarodowe,  student  obowiązany  jest  zaliczyć
szkolenie BHP, zaliczyć wszystkie zajęcia przewidziane w programie studiów, których łączna wartość wynosi 121 ECTS, w
tym zdać egzamin z języka angielskiego co najmniej na poziomie B2+, a także złożyć pracę dyplomową i zdać egzamin
dyplomowy. Egzamin dyplomowy ma formę ustną. Przeprowadza go komisja,  w skład której  wchodzą przewodniczący,
recenzent i promotor. Członkowie komisji zadają pytania odnoszące się do problematyki pracy dyplomowej oraz tematyki
zawartej w programie studiów. Zasady obliczania ogólnego wyniku studiów są określone w Regulaminie Studiów UJ.
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Efekty uczenia się

Wiedza

Kod Nazwa PRK

MMI_K2_W01 Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu genezę i rozwój procesów
migracyjnych i etnicznych na przestrzeni dziejów po czasy współczesne P7U_W, P7S_WG

MMI_K2_W02
Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu terminologię oraz problematykę
badawczą nauk o kulturze i religii ze szczególnym uwzględnieniem problematyki
migracyjnej i etnicznej

P7U_W, P7S_WG

MMI_K2_W03
Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu rolę oraz znaczenie struktur i
instytucji społecznych i politycznych oraz ich wzajemne relacje we współczesnym
świecie w skali krajowej, międzynarodowej i międzykulturowej, a także dylematy i
wyzwania związane z mobilnością przestrzenną

P7S_WG,
P7S_WK

MMI_K2_W04 Absolwent zna i rozumie w pogłębiony sposób różnorodne teorie kulturowe i
społeczne wykorzystywane w analizach procesów migracji i integracji imigrantów P7U_W, P7S_WG

MMI_K2_W05 Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu metody i narzędzia pozyskiwania
danych służących analizie procesów migracyjnych oraz etniczności P7U_W, P7S_WG

MMI_K2_W06 Absolwent zna i rozumie zasady ochrony własności intelektualnej i przemysłowej oraz
prawa autorskiego, a także umie je zastosować w środowisku zawodowym P7S_WK

Umiejętności

Kod Nazwa PRK

MMI_K2_U01
Absolwent potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną w celu pogłębionej analizy
procesów kulturowych, społecznych i politycznych, warunkujących przebieg procesów
migracji oraz przemian etniczności

P7U_U, P7S_UW

MMI_K2_U02
Absolwent potrafi zastosować wiedzę teoretyczną odnoszącą się do różnorodnych
norm społecznych i kulturowych warunkujących procesy migracji oraz przemiany
etniczności

P7U_U, P7S_UW

MMI_K2_U03
Absolwent potrafi prognozować zjawiska społeczne zachodzące na skutek
narastającej migracji i strumieni uchodźców oraz będącej tego konsekwencją
przemianie etniczności

P7U_U, P7S_UW

MMI_K2_U04 Absolwent potrafi samodzielnie przygotowywać i realizować projekty społeczne
inicjując je lub współpracując z innymi osobami P7S_UO

MMI_K2_U05
Absolwent potrafi posługiwać się językiem angielskim na poziomie co najmniej B2+
wymaganym przez Europejski System Opisu Kształcenia Językowego oraz
komunikować się w tym języku na tematy specjalistyczne, związane ze studiami
migracyjnymi

P7S_UK

MMI_K2_U06
Absolwent potrafi samodzielnie poszerzać i aktualizować posiadaną wiedzę, między
innymi poprzez udział w konferencjach i innych wydarzeniach o charakterze
naukowym

P7S_UU

Kompetencje społeczne
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Kod Nazwa PRK

MMI_K2_K01
Absolwent jest gotów do odgrywania aktywnej roli w życiu społecznym poprzez
wdrażanie pogłębionej wiedzy i umiejętności, w szczególności w zakresie migracji i
stosunków etnicznych, a także umiejętnego korzystania z wiedzy i pomocy
specjalistów

P7S_KK

MMI_K2_K02

Absolwent jest gotów 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

P7U_K, P7S_KO

MMI_K2_K03 Absolwent jest gotów do okazywania wrażliwości na skomplikowane problemy różnic
etnicznych i działania na rzecz mniejszości etnicznych i imigrantów P7S_KK, P7S_KO

MMI_K2_K04 Absolwent jest gotów do ciągłego poszerzania wiedzy oraz doskonalenia umiejętności
i kompetencji społecznych P7S_KR

MMI_K2_K05 Absolwent jest gotów do zastosowania swojej wiedzy i umiejętności
interdyscyplinarnych wdrażając je w życiu publicznym, w tym zawodowym P7S_KK, P7S_KO
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Plany studiów
Zajęcia fakultatywne są podzielone na wykłady (grupa zajęć fakultatywnych 1) oraz konwersatoria (grupa zajęć
fakultatywnych 2). W pierwszym semestrze student zobowiązany jest zrealizować jedno konwersatorium; w drugim
semestrze jedno konwersatorium i jeden wykład; w trzecim semestrze jeden wykład w języku angielskim z zakresu nauk o
kulturze i religii (grupa K - kultura); w czwartym semestrze dwa wykłady. W sumie, w trakcie studiów student musi
zrealizować dwa wykłady i jedno konwersatorium z grupy P (polityka) oraz jeden wykład i jedno konwersatorium z grupy K
(kultura). W drugim smestrze student wybiera ponadto proseminarium magisterskie, którego kontynuacją jest seminarium
magisterskie w trzecim i czwartym semestrze studiów. Ponadto student jest zobowiązany do zaliczenia Otwartych Spotkań
Akademickich (OSA). Oznacza to uczestnictwo w wykładach gościnnych, seminariach, konferencjach i innych wydarzeniach
naukowych odbywających się w IAiSP, ale także organizowanych przez  instytucje zewnętrzne, w ciągu całego cyklu studiów
-  tym samym na zrealizowanie wymaganej liczby godzin OSA studenci studiów magisterskich mają 2 lata. Punkty ECTS
dopisywane są na zakończenie II roku studiów. Dyrekcja Instytutu wskazuje, które przedmioty fakultatywne są uruchamiane
w danym roku akademickim.

Semestr 1

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Współczesne instytucje polityczno-prawne 30 4,0 zaliczenie O

Metody badań społecznych z elementami statystyki 30 4,0 zaliczenie O

Zróznicowanie kulturowe Europy 30 3,0 egzamin O

Naród i nacjonalizm 30 4,0 zaliczenie O

Studia migracyjne - podejście interdyscyplinarne 45 5,0 egzamin O

Migracje transatlantyckie 30 3,0 egzamin O

Prawa autorskie 10 1,0 zaliczenie O

Język angielski 30 2,0 zaliczenie O

Grupa zajęć fakultatywnych 2 O

Specjalistyczne translatorium migracyjne (K) 30 5,0 egzamin F

History of the 1950s (P) 30 5,0 egzamin F

History of the 1960s (P) 30 5,0 egzamin F

History of the 1970s (P) 30 5,0 egzamin F

History of the 1980s (P) 30 5,0 egzamin F

Amerykańska kultura popularna w Europie (K) 30 5,0 egzamin F

Amerykańskie wyznania w filmie dokumentalnym (K) 30 5,0 egzamin F

Literatura kanadyjska (K) 30 5,0 egzamin F

Zajęcia fakultatywne (K) 30 5,0 egzamin F

Semestr 2
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Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Migracje przymusowe: przeszłości teraźniejszość 60 7,0 egzamin O

Nowe mniejszości etniczne 30 4,0 zaliczenie O

Kolonizacja i dekolonizacja 30 3,0 egzamin O

Ekonomika migracji międzynarodowych 30 3,0 egzamin O

Język angielski 30 2,0 egzamin O

Proseminarium magisterskie 15 2,0 zaliczenie O

Grupa zajęć fakultatywnych 1 O

Meksyk w XXI wieku (P) 30 3,0 egzamin F

Prekolumbijskie dziedzictwo Ameryk - polityka i społeczeństwo (P) 30 3,0 egzamin F

Język hiszpański i polityka językowa w Ameryce Łacińskiej (P) 30 3,0 egzamin F

Amerykańskie migracje w XXI wieku (P) 30 3,0 egzamin F

Historia i współczesność Brazylii (P) 30 3,0 egzamin F

Multicultural Writers in North America (K) 30 3,0 egzamin F

Etnopolityka w Ameryce Łacińskiej (P) 30 3,0 egzamin F

Design thinking (P) 30 3,0 egzamin F

Humour in Contemporary Native American Fiction and Movies (K) 30 3,0 egzamin F

American Youth Culture (K) 30 3,0 egzamin F

Zajęcia fakultatywne (K) 30 3,0 egzamin F

Grupa zajęć fakultatywnych 2 O

Specjalistyczne translatorium migracyjne (K) 30 5,0 egzamin F

History of the 1950s (P) 30 5,0 egzamin F

History of the 1960s (P) 30 5,0 egzamin F

History of the 1970s (P) 30 5,0 egzamin F

History of the 1980s (P) 30 5,0 egzamin F

Amerykańska kultura popularna w Europie (K) 30 5,0 egzamin F

Amerykańskie wyznania w filmie dokumentalnym (K) 30 5,0 egzamin F

Literatura kanadyjska (K) 30 5,0 egzamin F

Zajęcia fakultatywne (K) 30 5,0 egzamin F

Semestr 3

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Antropologia społeczna 30 3,0 egzamin O

Wspołczesne prawo imigracyjne 45 5,0 egzamin O

Komunikowanie międzykulturowe 30 4,0 zaliczenie O
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Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Wybrane strumienie migracji z ziem polskich w XIX-XXI wieku 30 3,0 egzamin O

Wieloetniczność i wielokulturowość 30 3,0 egzamin O

Konwersatorium migracyjne 30 5,0 egzamin O

Seminarium magisterskie 30 3,0 zaliczenie O

Przedmiot do wyboru w języku angielskim 30 4,0 egzamin F

Semestr 4

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Handel ludźmi 30 4,0 zaliczenie O

Zróżnicowanie religijne świata 30 4,0 zaliczenie O

Afryka: regiony i ludność 30 3,0 egzamin O

Australia: doświadczenia migracji i etniczności 30 3,0 egzamin O

Seminarium magisterskie 30 9,0 zaliczenie O

Otwarte spotkania akademickie 20 2,0 zaliczenie F

Grupa zajęć fakultatywnych 1 O

Meksyk w XXI wieku (P) 30 3,0 egzamin F

Prekolumbijskie dziedzictwo Ameryk - polityka i społeczeństwo (P) 30 3,0 egzamin F

Język hiszpański i polityka językowa w Ameryce Łacińskiej (P) 30 3,0 egzamin F

Amerykańskie migracje w XXI wieku (P) 30 3,0 egzamin F

Historia i współczesność Brazylii (P) 30 3,0 egzamin F

Multicultural Writers in North America (K) 30 3,0 egzamin F

Etnopolityka w Ameryce Łacińskiej (P) 30 3,0 egzamin F

Design thinking (P) 30 3,0 egzamin F

Humour in Contemporary Native American Fiction and Movies (K) 30 3,0 egzamin F

American Youth Culture (K) 30 3,0 egzamin F

Zajęcia fakultatywne (K) 30 3,0 egzamin F

O - obowiązkowy
F - fakultatywny
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Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Współczesne instytucje polityczno-prawne

Nazwa przedmiotu
Współczesne instytucje polityczno-prawne

Klasyfikacja ISCED
0312 Politologia i wiedza o społeczeństwie

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
migracje międzynarodowe

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 1

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Liczba punktów ECTS
4

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zajęcia są obowiązkowe - student powinien uczęszczać na 90% zajęć, pozostałe, w których nie będzie uczestniczył powinien
usprawiedliwić.

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem zajęć jest zaznajomienie studentów z podstawowymi strukturami, teoriami i procesami kształtującymi
funkcjonowanie współczesnych instytucji prawnych i politycznych na kontynentach amerykańskich.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie
Kierunkowe

efekty uczenia
się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 pogłębioną wiedzę na temat funkcjonowania instytucji politycznych i prawnych oraz ich
wpływu na pozycję jednostki w społeczeństwie, w szczególności w państwach amerykańskich

MMI_K2_W01,
MMI_K2_W03,
MMI_K2_W04

W2
pogłębioną wiedzę na temat systemów politycznych, organizacji społeczno-politycznych oraz
aktualnych procesów społecznych, politycznych i prawnych w państwach amerykańskich,
zarówno w aspekcie wewnętrznym, jak i zewnętrznym

MMI_K2_W05

W3 różnorodne teorie społeczne, polityczne i prawne, w szczególności zna najważniejsze
koncepcje władzy politycznej, zwłaszcza w wymiarze amerykańskim MMI_K2_W02



Sylabusy 17 / 147

W4 pogłębioną wiedzę na temat funkcjonowania amerykańskich demokracji i amerykańskich
społeczeństw obywatelskich oraz ich roli w relacjach z innymi państwami MMI_K2_W03

Umiejętności – Student potrafi:

U1 dostrzegać, analizować i oceniać procesy zachodzące w społeczeństwach i państwach
amerykańskich w wymiarze polityczno-prawnym MMI_K2_U01

U2 rozumieć znaczenie zachowań politycznych i zachowań wyborczych dla zjawisk politycznych MMI_K2_U03

U3
poprawnie posługiwać się podstawową terminologią, metodami i narzędziami badawczymi
oraz koncepcjami i teoriami do analizy procesów polityczno-prawnych zachodzących
w społeczeństwach i państwach amerykańskich

MMI_K2_U02,
MMI_K2_U04

U4 badać, wyjaśniać i prognozować rolę i zmianę praktyk i instytucji polityczno-prawnych
we współczesnych społeczeństwach amerykańskich, zwłaszcza w ujęciu komparatystycznym MMI_K2_U03

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 doskonalenia wiedzy i umiejętności w zakresie badań instytucji polityczno-prawnych MMI_K2_K01

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.
Koncepcja umowy społecznej; Władza – funkcje, środki sprawowania, legitymizacja;
Systemy prawne; Ustawa zasadnicza; Terytorialna organizacja państw; Reżim
polityczny; Naród i nacjonalizm; Państwo narodowe; Doktryny i ideologie polityczne;
Systemy medialne i media publiczne; Prawo międzynarodowe.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, wykład konwersatoryjny, dyskusja

Rodzaj zajęć

For
my

zalic
zeni

a

Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia

zalicz
enie
na
ocen
ę

Zaliczenie odbywa się na podstawie: aktywnego udziału w dyskusji dydaktycznej (40%
oceny końcowej), prezentacji zespołowej (30%) oraz zaliczenia pisemnego kolokwium
końcowego (30%). Osoby najbardziej aktywne (te, które otrzymają punkty za
aktywność podczas przynajmniej 60% wszystkich zajęć merytorycznych; zaokrąglone
do najbliższej liczby całkowitej) zostaną zwolnione z kolokwium. Końcowe kolokwium
zaliczeniowe jest przeprowadzane w pisemnej formie testowej (pytania jednokrotnego
wyboru oraz uzupełnienia). Prezentacje, po uprzednim uzgodnieniu ich tematyki z
prowadzącym, przedstawiane są przez grupy projektowe podczas dwóch ostatnich
zajęć przed kolokwium. Oceniane są one według następujących kryteriów: poziom
akademicki, poprawność metodologiczna i rodzaj wykorzystanych źródeł, struktura i
logika prezentacji, wkład pracy i staranność edycyjna. Prezentacje przygotowywane są
w grupach maksymalnie trzyosobowych.

Bilans punktów ECTS
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Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

przygotowanie do ćwiczeń 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie na ocenę

W1 x

W2 x

W3 x

W4 x

U1 x

U2 x

U3 x

U4 x

K1 x
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Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Specjalistyczne translatorium migracyjne

(K)

Nazwa przedmiotu
Specjalistyczne translatorium migracyjne (K)

Nazwa przedmiotu w języku angielskim
Specjalistyczne translatorium migracyjne (K)

Klasyfikacja ISCED
0314 Socjologia i kulturoznawstwo

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
migracje międzynarodowe

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 1, Semestr 2

Języki wykładowe
Polski, Angielski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba punktów ECTS
5

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie studentów ze specjalistyczną terminologią w języku angielskim, która dotyczy zjawisk migracyjnych
w świecie.

C2 Omówienie głównych technik tłumaczeniowych związanych z tekstami pisanymi oraz przedstawianymi w formie
ustnej, o charaterze naukowym i popularno-naukowym, które dotyczą tematyki migracyjnej.

C3 Doskonalenie umiejętności pisemnego i ustnego tłumaczenia tekstów specjalistycznych o tematyce migracyjnej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie
Kierunkowe

efekty uczenia
się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 posiada wiedzę teoretyczną i językową na temat genezy i rozwoju procesów migracyjnych
i etnicznych na przestrzeni dziejów po czasy współczesne. MMI_K2_W01

W2
posiada wiedzę i terminologię dotyczącą słownictwa z zakresu j. angielskiego stosowanego
do opisywania podstawowych instytucji społecznych, politycznych, gospodarczych
i prawnych.

MMI_K2_W02,
MMI_K2_W03
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W3 posiada wiedzę teoretyczną i językową o metodach i narzędziach pozyskiwania danych
służących analizie procesów migracyjnych oraz etniczności.

MMI_K2_W04,
MMI_K2_W05

W4
zna teorie i terminologię w języku angielskim wyjaśniające zmiany społeczne, ekonomiczne,
polityczne, kulturowe i prawne, ze szczególnym uwzględnieniem teorii dotyczących
procesów migracyjnych oraz przeobrażeń etniczności.

MMI_K2_W02,
MMI_K2_W03

Umiejętności – Student potrafi:

U1
wykorzystuje wiedzę teoretyczną i językową w celu analizy procesów politycznych,
prawnych, gospodarczych i kulturowych, warunkujących przebieg procesów migracji oraz
przemian etniczności.

MMI_K2_U01,
MMI_K2_U05

U2
potrafi badać, wyjaśniać i prognozować (w języku polskim i angielskim) rolę struktur
społecznych, politycznych i gospodarczych we współczesnych procesach poziomej
i pionowej ruchliwości społecznej oraz w przeobrażeniach etniczności

MMI_K2_U01,
MMI_K2_U05

U3 potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 wymaganym przez Europejski
System Opisu Kształcenia Językowego. MMI_K2_U05

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 jest społecznie wrażliwy na problemy różnic etnicznych, rasowych i wszelkich form
dyskryminacji MMI_K2_K03

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Tłumaczenie pisanych tekstów naukowch i popularno-naukowych odnoszących się
do problematyki migracyjności w perspektywie nauk o kulturze i religii; tłumaczenie
konsekutywne i symultaniczne fragmentów wystąpień, wywiadów, odczytów
prezentujących zagadnienia transkulturowości, kulturowej dychotomii migrantów,
asymilacji, wykorzenienia; analiza specjalistyczengo słownictwa związanego
z tematyką migracyjną.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, konwersatorium językowe

Rodzaj zajęć
Formy

zaliczen
ia

Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium egzamin
pisemny

Egzamin pisemny obejmujący słownictwo tematyczne, jakie zostało omówione
podczas zajęć oraz w ramach pracy domowej;studenci wypełniają zadania
polegające na podaniu krótkiej definicji słów / wyrażeń w języku angielskim, a także
wykonują pisemne tłumaczenie na język polski fragmentów podanych tekstów o
tematyce migracyjnej. By uzyskać ocenę pozytywną z egzaminu student powinien
zaliczyć egzamin na min. 55%.

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
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konwersatorium 30

uczestnictwo w egzaminie 2

przygotowanie do egzaminu 30

przygotowanie do ćwiczeń 20

poznanie terminologii obcojęzycznej 25

wykonanie ćwiczeń 25

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
132

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

egzamin pisemny

W1 x

W2 x

W3 x

W4 x

U1 x

U2 x

U3 x

K1 x



Sylabusy 22 / 147

Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Metody badań społecznych z elementami

statystyki

Nazwa przedmiotu
Metody badań społecznych z elementami statystyki

Klasyfikacja ISCED
0312 Politologia i wiedza o społeczeństwie, 0314 Socjologia i
kulturoznawstwo

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia
się
zaliczenie

Kierunek studiów
migracje międzynarodowe

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 1

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Liczba punktów ECTS
4

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne, Nauki o polityce i administracji

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Wymagania wstępne i dodatkowe
Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest czynny udział w zajęciach (dopuszczalne dwie nieobecności, każda kolejna musi zostać
zaliczona w formie uzgodnionej z danym prowadzącym), znajomość literatury przedmiotu, rozwiązywanie zadań i ćwiczeń,
przygotowanie i zaprezentowanie projektu badawczego z wykorzystaniem metod i narzędzi poznanych podczas zajęć oraz
zaliczenie kolokwium w formie pisemnej.

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Przekazanie studentom wiedzy o metodach i technikach badań społecznych (jakościowych i ilościowych)
służących analizie procesów i zjawisk społecznych zachodzących na kontynencie amerykańskim

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie
Kierunkowe

efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 student zna i rozumie w pogłębionym stopniu terminologię oraz problematykę badawczą nauk
o kulturze i religii ze szczególnym uwzględnieniem problematyki migracyjnej i etnicznej MMI_K2_W02

W2 student zna i rozumie w pogłębionym stopniu metody i narzędzia pozyskiwania danych
służących analizie procesów migracyjnych oraz etniczności MMI_K2_W05

Umiejętności – Student potrafi:
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U1
student potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną w celu pogłębionej analizy procesów
kulturowych, społecznych i politycznych, warunkujących przebieg procesów migracji oraz
przemian etniczności.

MMI_K2_U01

U2 student potrafi samodzielnie przygotowywać i realizować projekty społeczne inicjując je lub
współpracując z innymi osobami MMI_K2_U04

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
student jest gotów do odgrywania aktywnej roli w życiu społecznym poprzez wdrażanie
pogłębionej wiedzy i umiejętności, w szczególności w zakresie migracji i stosunków etnicznych,
a także umiejętnego korzystania z wiedzy i pomocy specjalistów

MMI_K2_K01

K2
student jest gotów 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

MMI_K2_K02

K3 student jest gotów do ciągłego poszerzania wiedzy oraz doskonalenia umiejętności
i kompetencji społecznych MMI_K2_K04

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

- Metoda eksperymentalna w badaniach społecznych. Odmiany schematów
eksperymentalnych. Zagadnienia szczegółowe dotyczącego prowadzenia
eksperymentów społecznych. - Badania niereaktywne: jakościowa a ilościowa analiza
treści - porównanie, zastosowanie, przydatność. - Wykorzystanie filmu
dokumentalnego w naukach społecznych. - Krytyka źródeł. - Inne badania
niereaktywne: analizy historyczno-porównawcze, analiza zastanych danych
statystycznych. - Analiza danych statystycznych – ćwiczenia. - Omówienie
przydatności programu SPSS w badaniach opinii: statystyczna analiza danych
pochodzących z sondaży przedwyborczych. - Początki wykorzystania metod
wizualnych w naukach społecznych - Socjologia wizualna (rodzaje analizy) - Wybrane
metody stosowane w politologii: analiza historyczna (metoda genetyczna), metoda
instytucjonalno-prawna, metoda porównawcza (ilościowa i jakościowa). -
Sporządzanie raportów - Prezentacje projektów badawczych

W1, W2, U1, U2, K1, K2,
K3

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków, metody e-
learningowe, udział w badaniach, ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia
zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
projekt, wyniki
badań

Prowadzący będzie oceniać aktywność studentów na ćwiczeniach, ich
umiejętność pracy w grupie (podczas rozwiązywania zadań), formę i
treść przygotowanego projektu badawczego, jego prezentację, a także
wiedzę uzyskaną podczas zajęć zweryfikowaną w formie pisemnego
kolokwium.

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
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ćwiczenia 30

przygotowanie projektu 35

przygotowanie do egzaminu 20

przygotowanie do zajęć 15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie pisemne zaliczenie ustne projekt wyniki badań

W1 x x x x

W2 x x x x

U1 x x

U2 x x

K1 x

K2 x x

K3 x
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Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
History of the 1950s (P)

Nazwa przedmiotu
History of the 1950s (P)

Nazwa przedmiotu w języku angielskim
History of the 1950s (P)

Klasyfikacja ISCED
0312 Politologia i wiedza o społeczeństwie

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
migracje międzynarodowe

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 1, Semestr 2

Języki wykładowe
Angielski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba punktów ECTS
5

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zajęcia są obowiązkowe - student powinien uczęszczać na 90% zajęć, pozostałe, w których nie będzie uczestniczył powinien
usprawiedliwić.

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem tego kursu jest zdobycie szerszej wiedzy na temat podstawowych aspektów społecznych, kulturowych,
politycznych i ekonomicznych dziesięciolecia lat pięćdziesiątych. Kurs zajmie się także polityką zagraniczną
Stanów Zjednoczonych i jej wpływem na zmieniające się środowisko międzynarodowe lat 50. XX wieku.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 szerszą wiedzę na temat podstawowych społecznych i politycznych trendów
rozważanej dekady MMI_K2_W02, MMI_K2_W04

W2 szerszą wiedzę o podstawowym tle historycznym rozważanej dekady MMI_K2_W01

Umiejętności – Student potrafi:

U1 osiągnąć prawidłowy dostęp i zrozumienie szerszej historii gospodarczej
rozważanej dekady MMI_K2_U01
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U2 umiejętnie umiejscawiać Stany Zjednoczone w szerszych zmianach w historii
świata MMI_K2_U01

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.
Geneza i wpływ zimnej wojny; ekonomia keynesowska; wojna koreańska; główne
trendy społeczne i kulturowe dekady; wyścig kosmiczny; kwestie pracy;
suburbanizacja; prawa obywatelskie

W1, W2, U1, U2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium egzamin pisemny,
prezentacja

Treść egzaminu będzie opierała się na tematyce poruszanej
podczas wykładów.

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

zbieranie informacji do zadanej pracy 30

przeprowadzenie badań literaturowych 30

przygotowanie do egzaminu 30

przygotowanie do zajęć 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
150

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

egzamin pisemny prezentacja

W1 x x

W2 x x

U1 x x

U2 x x



Sylabusy 28 / 147

Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
History of the 1960s (P)

Nazwa przedmiotu
History of the 1960s (P)

Nazwa przedmiotu w języku angielskim
History of the 1960s (P)

Klasyfikacja ISCED
0312 Politologia i wiedza o społeczeństwie

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
migracje międzynarodowe

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 1, Semestr 2

Języki wykładowe
Angielski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba punktów ECTS
5

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zajęcia są obowiązkowe - student powinien uczęszczać na 90% zajęć, pozostałe, w których nie będzie uczestniczył powinien
usprawiedliwić.

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem tego kursu jest zdobycie szerszej wiedzy na temat podstawowych aspektów społecznych, kulturowych,
politycznych i ekonomicznych dekady lat sześćdziesiątych. Kurs zajmie się także polityką zagraniczną Stanów
Zjednoczonych i jej wpływem na zmieniające się środowisko międzynarodowe lat sześćdziesiątych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 szerszą wiedzę na temat podstawowych społecznych i politycznych trendów
rozważanej dekady MMI_K2_W01

W2 szerszą wiedzę o podstawowym tle historycznym rozważanej dekady MMI_K2_W01

Umiejętności – Student potrafi:

U1 zdobyć prawidłowy dostęp i zrozumienie szerszej historii gospodarczej rozważanej
dekady MMI_K2_U01
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U2 Umiejętnie stawiać Stany Zjednoczone w szerszych zmianach w historii świata MMI_K2_U01

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.
John Kennedy i New Frontier; polityka wyścigu kosmicznego; prawa obywatelskie;
Lyndon Johnson i Wietnam; wzrost New Left; kontrkultura; muzyka lat 60.; Nixon
i „Silent Majority”

W1, W2, U1, U2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium egzamin pisemny,
prezentacja

Treść egzaminu będzie opierała się na tematyce poruszanej
podczas wykładów.

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przeprowadzenie badań literaturowych 30

przygotowanie do zajęć 30

zbieranie informacji do zadanej pracy 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
150

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

egzamin pisemny prezentacja

W1 x x

W2 x x

U1 x x

U2 x x



Sylabusy 31 / 147

Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Zróznicowanie kulturowe Europy

Nazwa przedmiotu
Zróznicowanie kulturowe Europy

Klasyfikacja ISCED
0314 Socjologia i kulturoznawstwo

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
migracje międzynarodowe

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 1

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba punktów ECTS
3

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zaznajomienie studentów z tematyką zróżnicowania kulturowego, etnicznego, religijnego i językowego Europy.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 student/ka posiada wiedzę na temat zróżnicowania kulturowego, etnicznego, religijnego
i językowego Europy MMI_K2_W01

W2 student/ka posiada wiedzę na temat lokalizacji kompleksów cywilizacyjnych i obszarów
kulturowych Europy MMI_K2_W02

W3 student/ka zna specyfikę środowiskową, społeczną, polityczną i gospodarczą
poszczególnych regionów Europy MMI_K2_W05

Umiejętności – Student potrafi:

U1 student/ka potrafi zastosować zdobytą w czasie wykładu wiedzę teoretyczną do analizy
przypadków empirycznych; MMI_K2_U02

U2 student/ka potrafi scharakteryzować zróżnicowanie kulturowe poszczególnych regionów
Europy MMI_K2_U02

U3 student/ka potrafi zlokalizować i opisać poszczególne grupy pod względem odmienności
kulturowych MMI_K2_U01

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
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K1 student/ka ma głęboką wrażliwość społeczną na problemy różnic etnicznych, rasowych
i wszelkich form dyskryminacji MMI_K2_K03

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Kurs w ujęciu porównawczym przedstawia historyczne przemiany i współczesny stan
ukształtowania etnicznego i narodowego poszczególnych regionów Europy,
z uwzględnieniem czynników kulturowych, językowych, religijnych, rasowych,
politycznych i społeczno-gospodarczych specyficznych dla danego regionu Europy.
Pełny program zajęć zostanie podany na pierwszych zajęciach.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny Zaliczenie modułu następuje w drodze egzaminu z wykładu na
zakończenie semestru.

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

uczestnictwo w egzaminie 30

przygotowanie do egzaminu 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

egzamin pisemny

W1 x

W2 x

W3 x

U1 x

U2 x

U3 x

K1 x
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Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Naród i nacjonalizm

Nazwa przedmiotu
Naród i nacjonalizm

Klasyfikacja ISCED
0314 Socjologia i kulturoznawstwo

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
migracje międzynarodowe

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 1

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Liczba punktów ECTS
4

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii, Nauki socjologiczne

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa. Dopuszczalne są 2 nieobecności, każda kolejna musi zostać zaliczona w formie
uzgodnionej z prowadzącą. Nieobecność na ponad 5 zajęciach wyklucza możliwość uzyskania zaliczenia.

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zapoznanie studentów z różnymi podejściami do problematyki narodu i nacjonalizmu. Przedstawienie
klasycznych i współczesnych teorii narodu i nacjonalizmu i ich twórców oraz kontekstu ich powstania.
Kształtowanie u studentów krytycznego i analitycznego podejścia do przedstawianych i analizowanych w trakcie
zajęć teorii narodu i nacjonalizmu oraz zjawisk społecznych będących ich egzemplifikacją. Wyrobienie
u studentów umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy w analizie współczesnych i historycznych aspektów
i trwania narodów zarówno w Europie jak i poza jej granicami.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 zna podstawowe pojęcia i kategorie teoretyczne z zakresu problematyki narodu
i nacjonalizmów

MMI_K2_W01,
MMI_K2_W02, MMI_K2_W04

W2 zna klasyczne i współczesne teorie narodu i nacjonalizmu i ich twórców oraz
kontekst ich powstania.

MMI_K2_W02,
MMI_K2_W03, MMI_K2_W04

W3 zna empiryczne egzemplifikacje omawianych na wykładzie teorii narodu, procesów
narodotwórczych i nacjonalizmów.

MMI_K2_W01,
MMI_K2_W03, MMI_K2_W04
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Umiejętności – Student potrafi:

U1 rozumie zachodzące we współczesnym świecie przemiany narodów i nacjonalizmów MMI_K2_U01, MMI_K2_U02

U2 potrafi analizować zachodzące we współczesnym świecie przemiany wspólnot
narodowych i nacjonalizmów w oparciu o poznane teorie

MMI_K2_U01, MMI_K2_U02,
MMI_K2_U03

U3
posiada umiejętność wyjaśniania złożonych zjawisk i procesów społecznych
obejmujących kształtowanie się i trwanie społeczności narodowych
z wykorzystaniem klasycznych i współczesnych teorii narodu i nacjonalizmów

MMI_K2_U01, MMI_K2_U02

U4 rozumie, analizuje i wyjaśnia mechanizmy tworzenia i funkcjonowania społeczeństw
narodowych i wielokulturowych.

MMI_K2_U01, MMI_K2_U02,
MMI_K2_U03

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
powinien posiadać wrażliwość społeczną na problemy wynikające różnic
kulturowych, narodowych i tych wynikających z różnorodnych przejawów
nacjonalizmu o charakterze integralnym.

MMI_K2_K01, MMI_K2_K03

K2 potrafi samodzielnie poszerzać swoją wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu
wiedzy na temat narodów i nacjonalizmów MMI_K2_K04

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Naród jako przedmiot zainteresowania przedstawicieli nauk społecznych -
różnorodność perspektyw; prekursorzy - oświeceniowe i romantyczne tradycje
we współczesnej refleksji nad narodem; charakterystyka podstawowych koncepcji
narodu wraz z krytycznym przeglądem sposobów definiowania narodu; więź
narodowa, jej elementy składowe i uwarunkowania powstawania; narody jako produkt
modernizacji; kulturalistyczne koncepcje narodu; naród w koncepcjach polskich
socjologów; naród i państwo – relacje pomiędzy wspólnotą kultury a instytucją
o charakterze politycznym; narody bezpaństwowe; obiektywne i subiektywne
wyznaczniki narodowych odrębności i tożsamości; nacjonalizmy jako przedmiot
zainteresowania przedstawicieli nauk społecznych; różnorodność podejść i sposobów
definiowania; narody i nacjonalizmy w kontekście integracji ponadnarodowej; narody
i globalizacja, transnarodowość. Problemy dezintegracji państw narodowych,
regionalizmy.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków

Rodzaj zajęć
Formy

zaliczen
ia

Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia
zaliczeni
e
pisemne
, projekt

Na ocenę końcową z ćwiczeń składają się trzy elementy: aktywność (30%),
kolokwium (50%), przygotowany samodzielnie projekt na temat wybranego
zagadnienia związanego z tematyką poruszaną w trakcie ćwiczeń (20%).
Warunkiem uzyskania końcowego zaliczenia z ćwiczeń jest pozytywne zaliczenie
drugiego i trzeciego elementu (kolokwium i prezentacja projektu). Kolokwium
sprawdza wiedzę z tekstów i treści omawianych i dyskutowanych podczas ćwiczeń.
Aby pozytywnie zaliczyć kolokwium należy uzyskać minimum 51% punktów.
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Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 30

przygotowanie projektu 25

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

przygotowanie do sprawdzianu 35

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie pisemne projekt

W1 x

W2 x

W3 x

U1 x x

U2 x x

U3 x x

U4 x x

K1 x

K2 x
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Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
History of the 1970s (P)

Nazwa przedmiotu
History of the 1970s (P)

Nazwa przedmiotu w języku angielskim
History of the 1970s (P)

Klasyfikacja ISCED
0312 Politologia i wiedza o społeczeństwie

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
migracje międzynarodowe

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 1, Semestr 2

Języki wykładowe
Angielski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba punktów ECTS
5

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zajęcia są obowiązkowe - student powinien uczęszczać na 90% zajęć, pozostałe, w których nie będzie uczestniczył powinien
usprawiedliwić.

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem tego kursu jest zdobycie szerszej wiedzy na temat podstawowych aspektów społecznych, kulturowych,
politycznych i ekonomicznych dekady lat 70-tych. Kurs zajmie się także polityką zagraniczną Stanów
Zjednoczonych i jej wpływem na zmieniające się środowisko międzynarodowe lat 70-tych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 szerszą wiedzę na temat podstawowych społecznych i politycznych trendów
rozważanej dekady MMI_K2_W01

W2 szerszą wiedzę o podstawowym tle historycznym rozważanej dekady MMI_K2_W01

Umiejętności – Student potrafi:

U1 zdobyć prawidłowy dostęp i zrozumienie szerszej historii gospodarczej rozważanej
dekady MMI_K2_U01
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U2 Umiejętnie stawiać Stany Zjednoczone w szerszych zmianach w historii świata MMI_K2_U01

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Richard Nixon; détente; Watergate; stagflacja; Ford i Carter; kryzys zaufania; kryzys
w Iranie; druga zimna wojna W1, W2, U1, U2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium egzamin pisemny,
prezentacja

Treść egzaminu będzie opierała się na tematyce poruszanej
podczas wykładów.

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie do egzaminu 60

przygotowanie do zajęć 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
150

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

egzamin pisemny prezentacja

W1 x x

W2 x x

U1 x x

U2 x x
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Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
History of the 1980s (P)

Nazwa przedmiotu
History of the 1980s (P)

Nazwa przedmiotu w języku angielskim
History of the 1980s (P)

Klasyfikacja ISCED
0312 Politologia i wiedza o społeczeństwie

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
migracje międzynarodowe

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 1, Semestr 2

Języki wykładowe
Angielski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba punktów ECTS
5

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zajęcia są obowiązkowe - student powinien uczęszczać na 90% zajęć, pozostałe, w których nie będzie uczestniczył powinien
usprawiedliwić.

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem tego kursu jest zdobycie szerszej wiedzy na temat podstawowych aspektów społecznych, kulturowych,
politycznych i ekonomicznych dekady lat 80-tych. Kurs zajmie się także polityką zagraniczną Stanów
Zjednoczonych i jej wpływem na zmieniające się środowisko międzynarodowe lat 80-tych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 szerszą wiedzę na temat podstawowych społecznych i politycznych trendów
rozważanej dekady MMI_K2_W03

W2 szerszą wiedzę o podstawowym tle historycznym rozważanej dekady MMI_K2_W01

Umiejętności – Student potrafi:

U1 zdobyć prawidłowy dostęp i zrozumienie szerszej historii gospodarczej rozważanej
dekady MMI_K2_U01
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U2 Umiejętnie stawiać Stany Zjednoczone w szerszych zmianach w historii świata MMI_K2_U01

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Rewolucja Reagana; zimna wojna; Afganistan; ożywienie gospodarcze; rozwój ery
komputerów; era „Yuppie”;1989; koniec zimnej wojny W1, W2, U1, U2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium egzamin pisemny,
prezentacja

Treść egzaminu będzie opierała się na tematyce poruszanej
podczas wykładów.

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie do egzaminu 30

przygotowanie do zajęć 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

analiza źródeł historycznych 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
150

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

egzamin pisemny prezentacja

W1 x x

W2 x x

U1 x x

U2 x x
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Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Studia migracyjne - podejście

interdyscyplinarne

Nazwa przedmiotu
Studia migracyjne - podejście interdyscyplinarne

Klasyfikacja ISCED
0314 Socjologia i kulturoznawstwo

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
migracje międzynarodowe

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 1

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 15

Liczba punktów ECTS
5

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii, Nauki socjologiczne

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak wymagań wstępnych

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem kursu jest oswojenie studentów z trans-dyscyplinarną perspektywą w studiach migracyjnych. Służy temu
przegląd dyscyplin, które mają udział w badaniach migracyjnych.

C2 Dodatkowym celem kursu jest wprowadzenie fachowej terminologii oraz podstawowych konceptualizacji.

C3 Kurs stanowi wprowadzenie do problematyki nowoczesnych studiów migracyjnych i ma na celu zachęcanie
do podejmowania własnych analiz i wyboru własnych tematów.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 w pogłębionym stopniu terminologię oraz problematykę badawczą nowoczesnych
studiów migracyjnych. MMI_K2_W02

W2 w pogłębiony sposób główne konceptualizacje wykorzystywane w analizach procesów
migracji i integracji imigrantów. MMI_K2_W04

W3 w pogłębionym stopniu metody i techniki studiów migracyjnych. MMI_K2_W05
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W4 w pogłębionym stopniu genezę i rozwój procesów migracyjnych i etnicznych. MMI_K2_W01,
MMI_K2_W03

Umiejętności – Student potrafi:

U1 wykorzystywać wiedzę teoretyczną w celu pogłębionej analizy procesów migracji oraz
przemian etniczności.

MMI_K2_U01,
MMI_K2_U02

U2 samodzielnie przygotowywać i realizować projekty społeczne dotyczące tematyki
migracyjnej i etnicznej, inicjując je lub współpracując z innymi osobami.

MMI_K2_U02,
MMI_K2_U04

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
odgrywania aktywnej roli w życiu społecznym poprzez wdrażanie pogłębionej wiedzy
i umiejętności, w szczególności w zakresie migracji i stosunków etnicznych, a także
umiejętnego korzystania z wiedzy i pomocy specjalistów.

MMI_K2_K01,
MMI_K2_K02

K2 okazywania wrażliwości na skomplikowane problemy różnic etnicznych i działania
na rzecz mniejszości etnicznych i imigrantów. MMI_K2_K03

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Elementarz badacza migracji: terminologia, typologie i główne konceptualizacje. W2

2.
Przegląd dyscyplin mających udział w rozwoju studiów migracyjnych: historia,
socjologia, antropologia kulturowa, ekonomia, demografia, statystyka, geografia
społeczna, psychologia społeczna, politologia, prawo, teologia, nauki o sztuce.

W1, W2, W4, U1

3.
Tematyczne zajęcia warsztatowe: praca nad projektami na temat współczesnych
kwestii, np. kwestia uchodźców, migracje ze względu na klimat, dylematy polityki
migracyjnej.

W3, W4, U1, U2, K2

4. Zajęcia warsztatowe z przedstawicielami NGO's, które zajmują się kwestiami migracji. W3, W4, U1, K1, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, metody e-learningowe, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny obecność na zajęciach, zaliczenie ćwiczeń, zaliczenie egzaminu
pisemnego

ćwiczenia zaliczenie pisemne,
projekt, prezentacja

aktywna obecność za zajęciach, lektura zadanej literatury,
przygotowanie w zespole i prezentacja projektu, zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

ćwiczenia 15
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przygotowanie projektu 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 8

konsultacje 10

przygotowanie do ćwiczeń 15

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego 15

przygotowanie do egzaminu 25

uczestnictwo w egzaminie 2

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
150

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
45

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

egzamin pisemny zaliczenie pisemne projekt prezentacja

W1 x x x

W2 x x x

W3 x x

W4 x x x

U1 x x x x

U2 x x

K1 x x x x

K2 x x
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Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Migracje transatlantyckie

Nazwa przedmiotu
Migracje transatlantyckie

Klasyfikacja ISCED
0222 Historia i archeologia

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
migracje międzynarodowe

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 1

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba punktów ECTS
3

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Historia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie studentów z rozmaitymi fazami imigracji do Ameryki Północnej oraz ich skutkami.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 zna i rozumie przebieg wędrówek transatlantyckich MMI_K2_W01

W2 zna i rozumie proces formowania się kultury i narodów o imigracyjnym rodowodzie MMI_K2_W01, MMI_K2_W03

Umiejętności – Student potrafi:

U1 potrafi analizować i objaśniać wynikające z imigracji i etniczności zjawiska oraz
relacje społeczne w państwach amerykańskich MMI_K2_U01, MMI_K2_U02

U2 potrafi porównywać odmienność przeobrażeń społeczeństw Kanady, USA i krajów
Ameryki Łacińskiej MMI_K2_U01, MMI_K2_U02

U3 potrafi, korzystając z różnych źródeł, samodzielnie wyszukiwać i selekcjonować
informacje MMI_K2_U03

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 jest gotów do wykorzystywania swojej wiedzy w życiu zawodowym i codziennym
wykazując przy tym wrażliwość dla różnic kulturowych i etnicznych MMI_K2_K01, MMI_K2_K03
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wykład omawiający osadnictwo i kolejne fale imigracyjne na terenie dzisiejszych
Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Ameryki Łacińskiej od początków wieku XVI.
Zagadnienia poruszane podczas wykładu: napływ imigrantów z różnych krajów
do kolonii; służący kontraktowi; roli rasy i etniczności w owym okresie dziejów
Ameryki; niewolnictwo; imigracja w okresie 1820-1870 oraz tzw. “wielkiej emigracji”
po wojnie secesyjnej w okresie 1870-1921/24; rola transatlantyckich migracji
w rozwoju poszczególnych obszarów i terenów: osadnictwo, rozmieszczenie, konflikty
religijne, klasowe i interetniczne, praca; napływ przybyszów spoza Europy: z Azji,
Karaibów, Meksyku, imigranci francuscy z Kanady.; natywizm i ustawodawstwo
imigracyjne z lat 1921-1924; DP-si oraz imigracja żydowska do USA. Migracje okresu
międzywojennego i do 1945: wewnętrzne regionalne przemieszczenia z Ameryki
Łacińskiej, głównie z Meksyku, z Karaibów; zmiany w ustawodawstwie imigracyjnym
w związku z narastającymi kryzysami uchodźców (1948-1980). Szczególne miejsce
poświęcone będzie napływowi imigrantów polskich za Ocean.

W1, W2, U1, U2, U3, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie do egzaminu 50

uczestnictwo w egzaminie 1

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
81

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

egzamin pisemny

W1 x

W2 x

U1 x

U2 x

U3 x

K1 x
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Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Amerykańska kultura popularna w Europie

(K)

Nazwa przedmiotu
Amerykańska kultura popularna w Europie (K)

Klasyfikacja ISCED
0314 Socjologia i kulturoznawstwo

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
migracje międzynarodowe

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 1, Semestr 2

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba punktów ECTS
5

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest zapoznanie studentów z formami obecności amerykańskiej kultury popularnej w wybranych
krajach europejskich po roku 1918. Interesować nas będą zarówno konkretne reprezentacje tej kultury (film,
muzyka jazzowa, rock, etc.) jak i  funkcja jaką spełniały w określonych momentach historii. Kurs zapozna także
studentów z podstawowymi teoriami odnoszącymi się do kultury popularnej (np. semiotyka, marksizm, feminizm,
etc.).

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 student ma pogłębioną wiedzę na temat genezy i rozwoju kultury popularnej
w Stanach Zjednoczonych oraz jej wpływów globalnych. MMI_K2_W03

W2 student zna rozmaite teorie kultury odnoszące się do kultury popularnej MMI_K2_W04

W3 student posiada szeroką wiedzę na temat roli i znaczenia kultury popularnej
w Europie w różnych okresach historycznych po 1918 roku. MMI_K2_W03, MMI_K2_W04

Umiejętności – Student potrafi:

U1 student prawidłowo analizuje i wyjaśnia rozmaite zjawiska społeczne i kulturowe. MMI_K2_U01, MMI_K2_U02,
MMI_K2_U04
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U2 student analizuje w sposób pogłębiony złożone relacje Europejczyków
z amerykańska kulturą popularną. MMI_K2_U01, MMI_K2_U02

U3 student rozumie i analizuje mechanizmy i funkcje amerykańskiej kultury popularnej
w społeczeństwach europejskich. MMI_K2_U01, MMI_K2_U04

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
student jest w pełni przygotowany do pracy w instytucjach społecznych w których
przydatna jest znajomość funkcjonowania kultury popularnej oraz procesów, jakie
teksty kulturowe generują.

MMI_K2_K01, MMI_K2_K02,
MMI_K2_K04

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1- Wyjaśnienie pojęć i zależności miedzy nimi - amerykanizacja, globalizacja,
modernizacja, westernizacja 2- Specyfika amerykańskiej kultury popularnej. Kultura
masowa. 3- Narodziny amerykańskiej kultury popularnej i jej obecność w Europie -
wiek XIX- 1918. 4. Międzywojnie - Francja, Wielka Brytanie, Niemcy 5. Funkcja
społeczna amerykańskiej kultury popularnej - przypadek muzyki jazzowej 6.
Amerykańska kultura popularne w Europie po  II wojnie światowej - 7. Amerykańska
kultura popularna formy recepcji - Wielka Brytania, Niemcy, Francja. 8. Amerykańska
kultura popularna za żelazną kurtyną - Polska 9.Amerykańska kultura popularna
za żelazną kurtyną - NRD 10. Europa i kontrkukultura - lata 60. 11. Video rewolucja -
wpływ amerykańskiej kultury popularnej na zmiany polityczne końca lat 1980. 12.
Amerykańska kultura popularna w służbie transformacji 13. Nowe technologia, nowa
Ameryka - w kierunku postamerykanizacji.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

metoda projektów, burza mózgów, dyskusja, analiza przypadków, metody e-learningowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium
egzamin pisemny,
projekt, wyniki badań,
prezentacja

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest przeprowadzenie projektu
badawczego oraz zaprezentowania jego wyników oraz napisania
egzaminu w formie eseju na wybrany temat.

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie projektu 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 20

przygotowanie do zajęć 35

przygotowanie do egzaminu 33
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uczestnictwo w egzaminie 2

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
150

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

egzamin pisemny projekt wyniki badań prezentacja

W1 x x x

W2 x x x

W3 x x

U1 x x x x

U2 x x x

U3 x x

K1 x x x x
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Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Amerykańskie wyznania w filmie

dokumentalnym (K)

Nazwa przedmiotu
Amerykańskie wyznania w filmie dokumentalnym (K)

Klasyfikacja ISCED
0314 Socjologia i kulturoznawstwo

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
migracje międzynarodowe

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 1, Semestr 2

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba punktów ECTS
5

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka angielskiego jest konieczna. Część filmów będzie projektowana w angielskiej wersji językowej ze względu
na brak polskich wersji językowych. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Dopuszczalne są 2 nieobecności. Pozostałe
należy zaliczyć na warunkach ustalonych z prowadzącym. Przekroczenie 50% nieobecności skutkuje niezaliczeniem kursu.

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Poszerzenie wiedzy studentów na temat różnych wyznań i nowych ruchów religijnych funkcjonujących w USA

C2 Krytyczna ocena sposobu prezentacji poszczególnych grup religijnych w filmach dokumentalnych.

C3 Ćwiczenie z zakresu analizy filmu dokumentalnego jako źródła w badaniach społecznych i kulturoznawczych oraz
umiejętności dokonania szczegółowej i rzetelnej krytyki tego typu źródeł

C4 Przybliżenie studentom różnic między kościołami, wyznaniami, sektami i kultami

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie
Kierunkowe

efekty uczenia
się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 student dysponuje rozszerzoną wiedzą na temat podstawowych struktur i instytucji życia
społecznego, w tym Kościołów oraz grup religijnych w USA MMI_K2_W03
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W2 student rozumie rolę filmu dokumentalnego jako źródła w badaniach społecznych
i kulturoznawczych MMI_K2_W02

W3 student zna podstawowe nurty religijne oraz rozumie rolę religii i rozdziału państwa
od Kościoła w amerykańskiej demokracji MMI_K2_W04

Umiejętności – Student potrafi:

U1 student prawidłowo analizuje zachowania społeczne i kulturowe w życiu publicznym, w tym
zjawiska związane z religijnością MMI_K2_U01

U2 wykorzystać film dokumentalny jako źródło w badaniach oraz dokonać jego rzetelnej
krytyki MMI_K2_U04

U3 wyjaśnić rolę pluralizmu religijnego w wielokulturowym społeczeństwie amerykańskim MMI_K2_U01

U4 zastosować wiedzę o różnych nurtach religijnych do analizy procesów społeczno-
kulturowych w USA MMI_K2_U01

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 aktywnej roli w życiu społecznym poprzez wdrażanie wiedzy o formach funkcjonowania
zróżnicowania religijnego we współczesnych społeczeństwach MMI_K2_K01

K2 wykazania się wrażliwością społeczną oraz rozumieniem różnic religijnych i kulturowych MMI_K2_K03

K3 uczestnictwa w projektach badawczych, analizy i prezentacji ich wyników MMI_K2_K02

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Poszerzenie wiedzy studentów na temat różnych wyznań funkcjonujących w USA -
historia religijna USA. Rola religii w kulturze USA. Nowe ruchy religijne. Kościoły,
wyznania, sekty, kulty. Nauka krytycznego podejścia do sposobu prezentacji
poszczególnych grup religijnych w filmach dokumentalnych: analiza filmu
dokumentalnego jako źródła w badaniach. Omówienie zasad dokonywania
szczegółowej i rzetelnej krytyki tego typu źródeł. Analiza sposobu prezentacji
pewnych wyznań, Kościołów i grup religijnych, a także kultów (sekt) przedstawianych
w wybranych filmach dokumentalnych. Dyskusja na temat stereotypów odnoszących
się do określonych grup religijnych w USA. Szczegółowy program zostanie ustalony
po konsultacjach ze studentami na temat znajomości proponowanej listy filmów.
Proponowane filmy: „Jesus Camp”, „Marjoe”, „Waco. A New Revelation”, „David
Koresh and his multiple wives”, „Children of God: Lost and Found”, “Mary Baker Eddy
– A Heart in Protest”, “The Secretes of Scientology”, “The Mormons”, “Trouble in
Amish Paradise”

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1, K2, K3

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, burza mózgów, dyskusja, analiza przypadków, metody e-learningowe, ćwiczenia
przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy
zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu
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Rodzaj zajęć Formy
zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium
zaliczenie
pisemne,
projekt,
esej

Zaliczenie składa się z kilku części: aktywność - udział w dyskusjach
dydaktycznych sprawdzających wiedzę studentów w zakresie zadanej literatury
oraz zagadnień przedstawionych w filmach, kolokwium sprawdzające wiedzę z
zajęć, projekt polegający na samodzielnej analizie wybranego filmu
dokumentalnego przedstawiającego jedno z amerykańskich wyznań. Wyniki
projektu powinny zostać zaprezentowane w formie krótkiego eseju.

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

przygotowanie projektu 40

przygotowanie do egzaminu 30

analiza problemu 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
150

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie pisemne projekt esej

W1 x x x

W2 x x

W3 x

U1 x x

U2 x x

U3 x

U4 x x

K1 x

K2 x x

K3 x x
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Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Prawa autorskie

Nazwa przedmiotu
Prawa autorskie

Klasyfikacja ISCED
0421 Prawo

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
migracje międzynarodowe

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 1

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 10

Liczba punktów ECTS
1

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem kursu jest zapoznanie się z podstawowymi pojęciami i zasadami prawa autorskiego, ze szczególnym
uwzględnieniem ich zastosowania w kontekście akademickim oraz wyjaśnienie znaczenia znajomości i ochrony
prawa autorskiego w życiu codziennym.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie
Kierunkowe

efekty uczenia
się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 student/ka zna i rozumie kluczowe pojęcia i akty prawne dotyczące prawa autorskiego
i praw pokrewnych. MMI_K2_W06

W2 student/ka dysponuje wiedzą teoretyczną na temat zasad ochrony prawa autorskiego i praw
pokrewnych. MMI_K2_W06

W3
student/ka posiada pogłębioną wiedzę na temat wybranych aspektów ochrony prawa
autorskiego, ze szczególnym uwzględnieniem zasad dotyczących pracy twórczej
w kontekście akademickim.

MMI_K2_W06

Umiejętności – Student potrafi:

U1 student/ka potrafi przedstawiać swoją wiedzę w formie pisemnej i ustnej z zachowaniem
zasad ochrony prawa autorskiego.

MMI_K2_U01,
MMI_K2_U04

U2 student/ka potrafi krytycznie analizować różnorodne kazusy prawne związane z ochroną
prawa autorskiego i praw pokrewnych. MMI_K2_U04
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U3 student/ka dostrzega i potrafi wyjaśnić znaczenie ochrony prawa autorskiego i praw
pokrewnych w życiu kulturowym, gospodarczym i społecznym. MMI_K2_U04

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
student/ka jest świadomy/a konieczności wdrażania i przestrzegania zasad ochrony prawa
autorskiego i praw pokrewnych w pracy naukowej, działalności zawodowej oraz w życiu
codziennym.

MMI_K2_K01,
MMI_K2_K02

K2 student/ka jest gotowy/a do efektywnej pracy w grupie nad rozwiązywaniem zadań
i analizowaniem przypadków dotyczących ochrony prawa autorskiego i praw pokrewnych.

MMI_K2_K01,
MMI_K2_K02

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Znaczenie praw autorskich we współczesnym świecie, miejsce prawa autorskiego
w systemie ochrony własności intelektualnej.; 2. Przedmiot ochrony prawa
autorskiego, cechy twórczości i oryginalności, rodzaje utworów.; 3. Podmioty ochrony
oraz rodzaje prawa autorskiego. Organizacje zbiorowego zarządzania.; 4. Prawa
pokrewne i artystyczne wykonanie, ochrona wizerunku.; 5. Naruszenie prawa
autorskiego.; 6. Plagiat w kontekście pracy akademickiej.; 7. Ograniczenia praw
autorskich i praw pokrewnych (dozwolony użytek, domena publiczna).; 8. Prawo
autorskie w dobie Internetu: nowe zjawiska i nowe wyzwania.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy
zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie
pisemne

Uczestnicy kursu są zobowiązani regularnie uczęszczać na zajęcia oraz brać
aktywny udział w dyskusjach i ćwiczeniach. Warunkiem pozytywnego
zaliczenia przedmiotu jest zdanie egzaminu końcowego w formie pisemnej.

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 10

przygotowanie do egzaminu 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
30

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
10

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut



Sylabusy 58 / 147

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie pisemne

W1 x

W2 x

W3 x

U1 x

U2 x

U3 x

K1 x

K2 x
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Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Literatura kanadyjska (K)

Nazwa przedmiotu
Literatura kanadyjska (K)

Klasyfikacja ISCED
0314 Socjologia i kulturoznawstwo

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
migracje międzynarodowe

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 1, Semestr 2

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba punktów ECTS
5

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość historii Kanady

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie studenta z wybranymi dziełami literackimi z obszaru literatury kanadyjskiej

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 posiada wiedzę na temat analizy i interpretacji pozycji człowieka w aspekcie
kulturowym i społecznym w tekstach literackich

MMI_K2_W01, MMI_K2_W02,
MMI_K2_W04

W2 ma wiedzę o literackim odzwierciedleniu mechanizmów rządzących procesami
migracyjnymi, etnicznymi i rasowymi w kontekście kanadyjskim

MMI_K2_W01, MMI_K2_W02,
MMI_K2_W04

W3
posiada rozszerzoną wiedzę na temat roli i znaczenia mediów i instytucji kultury
we współczesnym społeczeństwie kanadyjskim w odniesieniu do recepcji dzieł
literackich

MMI_K2_W01, MMI_K2_W02,
MMI_K2_W03

Umiejętności – Student potrafi:

U1 potrafi dostrzegać procesy zachodzące w społeczeństwie kanadyjskim
wykorzystując analizę tych zjawisk w odpowiednich gatunkach literackich

MMI_K2_U01, MMI_K2_U02,
MMI_K2_U03, MMI_K2_U05
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U2
prawidłowo analizuje zachowania społeczne i kulturowe w życiu publicznym
społeczeństwa kanadyjskiego w oparciu o interpretację tych zjawisk
w adekwatnych tekstach literackich

MMI_K2_U01, MMI_K2_U03,
MMI_K2_U05

U3
dostrzega przyczyny i skutki procesów migracyjnych, etnicznych i rasowych
mających miejsce w społeczeństwach amerykańskich na przykładzie ewolucji
gatunków literackich służących analizie konstrukcji tożsamości

MMI_K2_U01, MMI_K2_U02,
MMI_K2_U05

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
student poprzez wnikliwą analizę i interpretację wybranych tekstów literackich jest
społecznie wrażliwy na problemy różnic etnicznych, rasowych i wszelkich form
dyskryminacji

MMI_K2_K01, MMI_K2_K02,
MMI_K2_K03

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Tradycja brytyjska: Stephen Leacock, Susanna Moodie oraz Robertson Davies Piąta
osoba dramatu 2. Tradycja Pierwszych Narodów w Kanadzie: Thomas King Green
Grass, Running Water, Rudy Wiebe The Temptations of Big Bear oraz Michael
Crummey Rzeka złodziei 3. Kanadyjska literatura dziecięca: Grey Owl Sejdżio i jej
bobry oraz Lucy Maud Montgomery Ania z Zielonego Wzgórza 4. Wielokulturowość:
Lawrence Hill Aminata. Siła miłości, Joy Kogawa Obasan Wielokulturowość i emigracja:
Michael Onaatje Angielski pacjent oraz Mordechai Richler Terminator Duddy Kravitz 5.
Postmodernizm: Timothy Findley Not Wanted On the Voyage, Carol Shields Kroniki
ryte w kamieniu oraz Robert Kroetsch Badlands 6. Feminizm i dystopia: Margaret
Lawrence Kamienny anioł, Alice Munro Dziewczęta i kobiety oraz Margaret Atwood
Wynurzenie i Opowieść podręcznej 7. Od determinizmu geograficznego do nurtu eco:
Farley Mowat People of the Deer, Yann Martell Życie Pi 8. Realizm magiczny: Jack
Hodgins The Invention of the World oraz Michael Crummey Dostatek 9. Zdawanie
lektur 10. Zdawanie lektur 11. Zdawanie lektur 12. Zdawanie lektur 13. Zdawanie
lektur

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium egzamin ustny obecność obowiązkowa, aktywność na zajęciach, recenzja wybranej
powieści, egzamin ustny z 2 lektur z listy

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

uczestnictwo w egzaminie 30

przygotowanie do egzaminu 30
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zbieranie informacji do zadanej pracy 30

przeprowadzenie badań literaturowych 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
150

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

egzamin ustny

W1 x

W2 x

W3 x

U1 x

U2 x

U3 x

K1 x
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Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Zajęcia fakultatywne (K)

Nazwa przedmiotu
Zajęcia fakultatywne (K)

Klasyfikacja ISCED
0314 Socjologia i kulturoznawstwo

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
migracje międzynarodowe

Profil studiów
ogólnoakademicki

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
fakultatywny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Formy prowadzenia zajęć

Okresy
Semestr 1, Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych
efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.00

konwersatorium 30

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych
efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.00

wykład 30

Wymagania wstępne i dodatkowe
Konwersatorium: obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Dopuszczalne są dwie nieobecności, każda kolejna musi zostać
zaliczona w formie uzgodnionej z prowadzącym.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty uczenia
się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 przebieg procesów migracyjnych we współczesnym świecie MMI_K2_W02, MMI_K2_W03

W2 pojęcia oraz problematykę badawczą z zakresu migracji, stosunków etnicznych
i zróżnicowania kulturowego MMI_K2_W02

Umiejętności – Student potrafi:

U1 wykorzystywać wiedzę teoretyczną w celu analizy procesów migracyjnych oraz
stosunków etnicznych MMI_K2_U01, MMI_K2_U02
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U2 współpracować z innymi osobami przy realizacji zadań i projektów MMI_K2_U04

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 samodzielnego wyszukiwania informacji oraz poszerzania swojej wiedzy
i umiejętności MMI_K2_K04

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Treści programowe obejmuje tematykę związaną z szeroko rozumianymi kulturowymi
aspektami procesów migracyjnych. Tematyka zajęć może dotyczyć kwestii
teoretycznych i praktycznych związanych z procesami kulturowymi, w tym
szczególnie procesami migracji, stosunków etnicznych i różnorodności religijnej,
zarówno w ujęciu historycznym, jak i współczesnym. Informacja o konkretnej
tematyce zajęć w danym roku akademickim jest udostępniana na stronie internetowej
Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych oraz na tablicy ogłoszeń przed
rozpoczęciem roku akademickiego. Zajęcia prowadzone są na ogół w języku polskim,
choć dopuszcza się także fakultety w języku obcym (w tym prowadzone przez
profesorów wizytujących).

W1, W2, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Semestr 1, Semestr 2

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza
przypadków, metody e-learningowe

Rodzaj zajęć Formy
zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium
egzamin
pisemny /
ustny

Szczegółowe warunki zaliczenia przedmiotu przedstawia prowadzący na
pierwszych zajęciach. Zajęcia kończą się egzaminem, do którego student może
przystąpić po zaliczeniu określonego wymogu, wskazanego przez prowadzącego,
jakim może być napisanie eseju, napisanie recenzji, przygotowanie projektu,
przedstawienie prezentacji lub analiza tekstu naukowego.

Semestr 2, Semestr 4

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań,
metody e-learningowe

Rodzaj zajęć Formy
zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład
egzamin
pisemny /
ustny

Szczegółowe warunki zaliczenia przedmiotu zostaną określone przez
prowadzącego na pierwszych zajęciach.Przedmiot kończy się egzaminem, do
którego student może przystąpić po zaliczeniu określonego wymogu/ów,
wskazanego przez prowadzącego.
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Bilans punktów ECTS

Semestr 1, Semestr 2

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

zbieranie informacji do zadanej pracy 30

przygotowanie do egzaminu 30

przygotowanie do zajęć 50

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
140

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 2, Semestr 4

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie do egzaminu 60

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

egzamin pisemny / ustny

W1 x

W2 x

U1 x

U2 x

K1 x
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Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Migracje przymusowe: przeszłości

teraźniejszość

Nazwa przedmiotu
Migracje przymusowe: przeszłości teraźniejszość

Klasyfikacja ISCED
0222 Historia i archeologia, 0314 Socjologia i kulturoznawstwo

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
migracje międzynarodowe

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 2

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 30

Liczba punktów ECTS
7

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Historia, Nauki socjologiczne, Nauki o kulturze i religii

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Wymagania wstępne i dodatkowe
Nie dotyczy

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem kursu jest pogłębienie wiedzy na temat historycznych i współczesnych migracji przymusowych. Poza
dostarczeniem wiedzy, udział w zajęciach ma zachęcić i zaangażować uczestników do podjęcia krytycznej
refleksji nad tematyką poruszaną na zajęciach i oceny własnej wiedzy.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 student/ka posiada wiedzę na temat historycznych i współczesnych przykładów
migracji przymusowych.

MMI_K2_W01,
MMI_K2_W02

W2 student/ka wskazuje najważniejsze instytucje, akty prawne oraz zjawiska związane
z tematyką migracji przymusowych.

MMI_K2_W01,
MMI_K2_W02

W3 student/ka posada wiedzę na temat przyczyn, przebiegu i skutów przymusowych
migracji.

MMI_K2_W01,
MMI_K2_W02

Umiejętności – Student potrafi:
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U1 student/ka dostrzega podobieństwa i różnice pomiędzy różnymi zjawiskami migracji
przymusowych. MMI_K2_U01

U2 student/ka potrafi zanalizować przyczyny, przebieg i skutki historycznych
i współczesnych procesów migracji przymusowych. MMI_K2_U01

U3 student/ka wykorzystuje nabytą wiedzę do analizy współczesnej sytuacji społecznej
i politycznej i bieżących informacji medialnych. MMI_K2_U01

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 student/ka potrafi się krytycznie odnieść do aktualnych wydarzeń i informacji
przekazywanych w mediach MMI_K2_K03

K2 student/ka rozwija zdolność krytycznego myślenia i weryfikacji wiedzy własnej
i potocznej.

MMI_K2_K03,
MMI_K2_K04

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Wprowadzenie do tematyki migracji przymusowych; 2. Uchodźcy i azylanci - prawo
do ochrony międzynarodowej; 3. Historyczne migracje przymusowe; 4. Historyczne
migracje przymusowe; 5. Uchodźcy w XX w.; 6. Obecny kryzys uchodźczy w Europie;
7. Polscy uchodźcy; 8. Uchodźcy w Polsce; 9. Procedura uchodźcza i obozy uchodźcze;
10. Alternatywne projekty i rozwiązania na rzecz uchodźców; 11. Przemyt migrantów
współcześnie: wybrane przypadki; 12. Handel ludźmi współcześnie: wybrane
przypadki; 13. Przemyt migrantów i handel ludźmi w Polsce; 14. Migracje ekologiczne
1: katastrofy naturalne; 15. Migracje ekologiczne 2: zmiany klimatu i inwestycje
infrastrukturalne.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną,
dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny Obecność i zdanie egzaminu końcowego

ćwiczenia zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Obecność (2 możliwe nieobecności) i aktywność podczas zajęć,
prezentacja i kolokwium końcowe

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

ćwiczenia 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 30
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przygotowanie do ćwiczeń 70

przygotowanie do egzaminu 30

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
210

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
60

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

egzamin pisemny zaliczenie na ocenę prezentacja

W1 x x x

W2 x x x

W3 x x x

U1 x x x

U2 x x x

U3 x x x

K1 x x x

K2 x x x
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Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Meksyk w XXI wieku (P)

Nazwa przedmiotu
Meksyk w XXI wieku (P)

Klasyfikacja ISCED
0312 Politologia i wiedza o społeczeństwie

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
migracje międzynarodowe

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 2, Semestr 4

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba punktów ECTS
3

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność na zajęciach

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem kursu jest zapoznanie studenta z sytuacją polityczną, społeczną i ekonomiczną współczesnego Meksyk,
najważniejszymi problemami oraz najistotniejszymi zjawiskami zachodzącym w tym państwie w obecnym stuleciu

C2 uświadomienie uczestnikom kursu najważniejszych problemów z jakimi boryka się współcześnie państwo
meksykańskie, jak przemoc, bezkarność, łamanie praw człowieka, sytuacja ludności rdzennej

C3 zapoznanie studentów z sytuacją międzynarodową Meksyku w XXI wieku

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 student posiada pogłębioną wiedzę na temat genezy i rozwoju struktur, relacji i norm
społecznych w Meksyku; MMI_K2_W03

W2 student posiada rozszerzoną wiedzę o meksykańskich instytucjach społecznych,
politycznych, gospodarczych i prawnych

MMI_K2_W03,
MMI_K2_W05

W3
student posiada pogłębioną wiedzę z zakresu funkcjonowania systemu
demokratycznego i społeczeństwa obywatelskiego w Meksyku oraz jego roli
w relacjach z innymi państwami;

MMI_K2_W03,
MMI_K2_W05
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Umiejętności – Student potrafi:

U1 dostrzegać, analizować i oceniać procesy zachodzące w społeczeństwie
meksykańskim MMI_K2_U01, MMI_K2_U03

U2 student prawidłowo analizuje i wyjaśnia zachowania społeczne i kulturowe w życiu
publicznym społeczeństwa meksykańskiego

MMI_K2_U01,
MMI_K2_U02, MMI_K2_U06

U3
student wykorzystuje rozszerzoną wiedzę teoretyczną w celu analizy i zrozumienia
procesów politycznych, prawnych, gospodarczych i kulturowych zachodzących
w Meksyku

MMI_K2_U02,
MMI_K2_U04, MMI_K2_U06

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 student jest świadomy swojej znacznej wiedzy i umiejętności interdyscyplinarnych
wdrażając je w życiu publicznym, w tym zawodowym MMI_K2_K04, MMI_K2_K05

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.
Transformacja demokratyczna ; Współczesny system polityczny; Przemoc;
Przestępczość zorganizowana i wojna z kartelami; System prawa karnego; Prawa
człowieka; NAFTA 2.0; Zapatyści; Meksyk we współczesnych stosunkach
międzynarodowych; Problemy na granicy z USA; Migracje

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

seminarium, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny,
esej

egzamin pisemny skladajacy sie z pytan opisowyc; esej na wybrany
przez studenta temat związany z problematyką współczesnego Meksyku

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie do egzaminu 30

zbieranie informacji do zadanej pracy 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

egzamin pisemny esej

W1 x

W2 x

W3 x

U1 x x

U2 x x

U3 x

K1 x
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Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Nowe mniejszości etniczne

Nazwa przedmiotu
Nowe mniejszości etniczne

Klasyfikacja ISCED
0314 Socjologia i kulturoznawstwo

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
migracje międzynarodowe

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 2

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Liczba punktów ECTS
4

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie studentów z mechanizmami rządzącymi procesami migracyjnymi, etnicznymi i rasowymi oraz ich
konsekwencjami

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 student/ka ma wiedzę o koncepcjach teoretycznych dotyczących współczesnych
procesów migracyjnych i etnicznych MMI_K2_W02

W2 student/ka zna mechanizmy tworzenia się i funkcjonowania mniejszości etnicznych MMI_K2_W01

W3 student/ka zna przyczyny i skutki współczesnych globalnych procesów migracyjnych MMI_K2_W04

Umiejętności – Student potrafi:

U1 student/ka potrafi przeanalizować i wyjaśnić mechanizmy tworzenia i funkcjonowania
wielokulturowych społeczeństw MMI_K2_U01

U2 student/ka potrafi przeanalizować i ocenić konsekwencje współczesnych ruchów
wychdoźczych w kontekście funkcjonowania mniejszości narodowych i etnicznych MMI_K2_U03

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 student/ka jest społecznie wrażliwy na problemy różnic etnicznych, rasowych i wszelkich
form dyskryminacji MMI_K2_K03
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.
Celem kursu jest zapoznanie studentów z problematyką tak zwanych nowych
mniejszości etnicznych, powstałych głównie w wyniku działania współczesnych
ruchów migracyjnych. Analizie poddane zostaną wybrane grupy etniczne
zamieszkujące w różnych częściach świata.

W1, W2, W3, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia projekt, esej, prezentacja Zaliczenie odbywa się na podstawie eseju i prezentacji na zadany
temat.

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 30

przygotowanie projektu 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 30

przygotowanie eseju 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

projekt esej prezentacja

W1 x x x

W2 x x x

W3 x x x

U1 x x x

U2 x x x

K1 x x x



Sylabusy 74 / 147

Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Prekolumbijskie dziedzictwo Ameryk -

polityka i społeczeństwo (P)

Nazwa przedmiotu
Prekolumbijskie dziedzictwo Ameryk - polityka i społeczeństwo (P)

Klasyfikacja ISCED
0312 Politologia i wiedza o społeczeństwie

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
migracje międzynarodowe

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 2, Semestr 4

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba punktów ECTS
3

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Wymagania wstępne i dodatkowe
nie dotyczy

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem kursu jest zapoznanie studenta z rozwojem społeczno-politycznym i najważniejszymi osiągnięciami
rozwoju kulturowego społeczeństw amerykańskich doby przed-hiszpańskiej oraz analiza statusu,
wykorzystywania i roli dziedzictwa kulturowego ludności rdzennej Ameryki Łacińskiej z perspektywy politycznej,
społecznej i prawnej w okresie nowożytnym (XIX – XXI wiek).

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie
Kierunkowe

efekty uczenia
się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
uczestnik kursu posiada wiedzę na temat instytucji, procesów i zjawisk społeczno-
politycznych i osiągnięć w dziedzinie kultury społeczeństw amerykańskich doby
przedhiszpańskiej

MMI_K2_W02,
MMI_K2_W04

W2
uczestnik kursu posiada wiedzę na temat genezy i ewolucji współczesnych zjawisk
i procesów społecznych i politycznych, w których kluczową rolę odgrywają elementy
prekolumbijskiego dziedzictwa Ameryki Łacińskiej.

MMI_K2_W01,
MMI_K2_W02
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W3
student rozumie znaczenie współczesnej polityki kulturowej oraz zna procesy
upolitycznienia i społecznego wykorzystywania elementów prekolumbijskiego dziedzictwa
społeczeństw amerykańskich

MMI_K2_W03

Umiejętności – Student potrafi:

U1
uczestnik kursu potrafi prawidłowo analizować literaturę i dokumenty (w tym akty prawne)
związane z polityką kulturową, ochroną i zabezpieczeniem elementów dziedzictwa
prekolumbijskiego Ameryk

MMI_K2_U01,
MMI_K2_U02

U2 uczestnik kursu rozumie i potrafi wskazać i zdefiniować genezę oraz ewolucję procesów
prowadzących do różnorodności kulturowej społeczeństw Ameryki Łacińskiej

MMI_K2_U01,
MMI_K2_U02

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
samodzielnej krytycznej analizy przedstawionych i omówionych materiałów (faktów, hipotez
badawczych, dokumentacji prawnej, materiałów audiowizualnych) oraz potrafi prezentować
swoje opinie i nabytą wiedzę na forum publicznym

MMI_K2_K03,
MMI_K2_K04

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.
Ameryka Łacińska doby przed-hiszpańskiej - region tzw. Tradycji Andyjskiej; krąg
cywilizacji mezoamerykańskiej: regionalne zróżnicowanie i organizacja społeczno-
polityczna; instytucje - koncepcja państwa i wojny; osiągnięcia w zakresie sztuki,
architektury

W1, W2, U2

2.
Dziedzictwo prekolumbijskie w dobie nowożytnej: nacjonalizacja dziedzictwa
kulturowego; instytucjonalizacja badań i ochrony dziedzictwa kulturowego; polityka
kulturowa i prawa kulturowe; procesy upolityczniania i społecznego wykorzystywania
dziedzictwa prekolumbijskiego

W2, W3, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy
zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin
pisemny

Ze względu na brak jednolitego podręcznika, w dużej mierze autorski program
kursu oraz analizę case studies i materiału dokumentalnego – zaleca się
uczestnictwo w zajęciach (wymagane minimum 60% obecności). Egzamin
pisemny (pytania opisowe, wyjaśnianie pojęć) – należy uzyskać minimum 60%
punktów

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie do egzaminu 25
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uczestnictwo w egzaminie 2

zbieranie informacji do zadanej pracy 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
77

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

egzamin pisemny

W1 x

W2 x

W3 x

U1 x

U2 x

K1 x



Sylabusy 77 / 147

Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Język hiszpański i polityka językowa w

Ameryce Łacińskiej (P)

Nazwa przedmiotu
Język hiszpański i polityka językowa w Ameryce Łacińskiej (P)

Klasyfikacja ISCED
0312 Politologia i wiedza o społeczeństwie

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
migracje międzynarodowe

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 2, Semestr 4

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba punktów ECTS
3

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Wymagania wstępne i dodatkowe
Używanie urządzeń elektronicznych na zasadach określonych przez prowadzącego. Dobrze widziana podstawowa znajomość
języka hiszpańskiego.

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 omówienie wybranych aspektów polityk językowych w Ameryce hiszpańskiej w ujęciu historycznym

C2
ukazanie miejsca i roli języka hiszpańskiego w kształtowaniu tożsamości zbiorowej w regionie na wybranych
przykładach (głównie Meksyk, Argentyna, Dominikana, Paragwaj). Szczególny nacisk położono na okres
formowania narodów w regionie.

C3 zapoznanie studentów z obecną sytuacją językową w regionie

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie
Kierunkowe

efekty uczenia
się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
student zna historyczne i społeczno-polityczne uwarunkowania rozwoju sytuacji językowej
w Ameryce Łacińskiej; posiada ogólną wiedzę na temat aktualnej sytuacji językowej
w regionie; posiada wiedzę o konsekwencjach procesów migracyjnych i etnicznych dla jej
rozwoju

MMI_K2_W01
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W2 posiada wiedzę na temat roli języka hiszpańskiego w procesie formowania się tożsamości
grupowych w regionie i ich konsekwencji w wymiarze kulturowym MMI_K2_W01

W3 student posiada określoną wiedzę na temat kształtowania się polityk językowych w regionie MMI_K2_W01

Umiejętności – Student potrafi:

U1 potrafi określić rolę i znaczenie języka hiszpańskiego w procesach narodotwórczych
w Ameryce Łacińskiej MMI_K2_U03

U2 potrafi identyfikować i analizować wpływ różnych czynników na politykę językową w regionie MMI_K2_U03

U3 potrafi określić rolę i znaczenie różnych czynników na ukształtowanie się obecnej sytuacji
językowej w regionie MMI_K2_U03

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 student ma świadomość znaczenia wiedzy o szeroko rozumianych procesach i zjawiskach
kulturowych dla kształtowania postaw i więzi społecznych MMI_K2_K04

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wprowadzenie do tematyki polityki językowej, pojęcia; językowa mapa regionu;
polityka językowa Korony w okresie kolonialnym; debaty językowe XIX i XX w.;
procesy formowania narodów a rola języka hiszpańskiego - przykład Meksyku,
Argentyny i Urugwaju oraz Dominikany; specyfika Paragwaju; współczesna polityka
językowa w regionie (przykład Meksyku i Argentyny); język i tożsamość w Portoryko

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład z prezentacją multimedialną

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny Egzamin pisemny (60 min) - do zaliczenia egzaminu konieczne jest
uzyskanie co najmniej 60% punktów.

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie do egzaminu 45

uczestnictwo w egzaminie 2

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
77
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Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

egzamin pisemny

W1 x

W2 x

W3 x

U1 x

U2 x

U3 x

K1 x
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Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Kolonizacja i dekolonizacja

Nazwa przedmiotu
Kolonizacja i dekolonizacja

Klasyfikacja ISCED
0314 Socjologia i kulturoznawstwo

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
migracje międzynarodowe

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 2

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba punktów ECTS
3

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie studentów z teoriami dotyczącymi procesów kolonizacyjnych i dekolonizacyjnych w świecie

C2 Przedstawienie studentom mechanizmów charakterystycznych dla procesów kolonizacyjnych i dekolonizacyjnych
w świecie (na wybranych przykładach)

C3 Kształtowanie u studentów postaw i naukowych przekonań, opartych na świadomości konsekwencji wynikających
z kolonizacji i dekolonizacji dla współczesnego świata

C4 Wyrobienie umiejętności samodzielnego analizowania konsekwencji kolonizacji i dekolonizacji oraz dokonywania
oceny tych procesów

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty uczenia
się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 teorie związane z kolonizacją i dekolonizacją MMI_K2_W04

W2 najważniejsze wydarzenia w dziejach kolonizacji i dekolonizacji MMI_K2_W02, MMI_K2_W03

Umiejętności – Student potrafi:

U1 interpretować procesy kolonizacyjne i dekolonizacyjne w kontekście historii
powszechnej MMI_K2_U01

U2 identyfikować i analizować społeczne, kulturowe i polityczne konsekwencje
procesów kolonizacji i dekolonizacji dla współczesnego świata MMI_K2_U01

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
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K1 samodzielnego pogłębiania swojej wiedzy oraz jej przekazywania w swoim
środowisku społecznym MMI_K2_K01, MMI_K2_K04

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Studia nad kolonializmem i dekolonizacją jako dziedzina badań; Definiowanie pojęć:
kolonializm, imperializm, neokolonializm, dekolonizacja, postkolonializm, orientalizm;
Europejska ekspansja kolonialna; Kształtowanie się relacji między kolonizatorami;
Polityka kolonialna wybranych państw; Metody i etapy dekolonizacji; Polityczne,
kulturowe, społeczne skutki dekolonizacji;

W1, W2, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny Uzyskanie co najmniej 51% punktów z egzaminu pisemnego
obejmującego tematykę wykładów oraz wskazanych lektur

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie do egzaminu 45

uczestnictwo w egzaminie 2

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
77

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut



Sylabusy 82 / 147

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

egzamin pisemny

W1 x

W2 x

U1 x

U2 x

K1 x
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Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Ekonomika migracji międzynarodowych

Nazwa przedmiotu
Ekonomika migracji międzynarodowych

Klasyfikacja ISCED
0311 Ekonomia

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
migracje międzynarodowe

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 2

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba punktów ECTS
3

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Ekonomia i finanse

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie studentów z najważniejszymi koncepcjami teoretycznymi wyjaśniającymi proces migracji w ujęciu
ekonomicznym

C2 Przedstawienie studentom przykładów, w jaki sposób migranci wpływają na sytuację gospodarczą krajów
pochodzenia i docelowych, uwzględniając rozmaite obszary analizy (mikro, mezo i makro)

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 ekonomiczne teorie migracji międzynarodowych MMI_K2_W04

W2 sytuację migrantów na europejskich rynkach pracy, z uwzględnieniem różnic
kulturowych MMI_K2_W01

Umiejętności – Student potrafi:

U1 analizować i interpretować wpływ emigracji i imigracji na zjawiska społeczno-
gospodarcze MMI_K2_U01

U2 pozyskiwać dane i wykorzystywać je do analizy procesów migracji w ujęciu
ekonomiczno-społecznym MMI_K2_U01, MMI_K2_U03

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 okazywania wrażliwości na problemy integracyjne imigrantów w aspekcie
ekonomicznym MMI_K2_K03
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Wpływ migracji na rynek pracy, Integracja imigrantów w ujęciu społeczno-
ekonomicznym, Przedsiębiorczość imigrantów, Przekazy pieniężne W1, W2, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy
zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład esej Zajęcia kończą się egzaminem w formie eseju na temat uzgodniony z
prowadzącym.

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie eseju 20

zbieranie informacji do zadanej pracy 15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
85

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut



Sylabusy 85 / 147

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

esej

W1 x

W2 x

U1 x

U2 x

K1 x
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Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Amerykańskie migracje w XXI wieku (P)

Nazwa przedmiotu
Amerykańskie migracje w XXI wieku (P)

Klasyfikacja ISCED
0312 Politologia i wiedza o społeczeństwie

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
migracje międzynarodowe

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 2, Semestr 4

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba punktów ECTS
3

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie studenta z procesami migracyjnymi zachodzącymi w obrębie kontynentów amerykańskich w XXI
wieku

C2 Omówienie współczesnych problemów wynikających z procesów migracyjnych dla państw przyjmujących

C3 Przedstawienie powiązań migracyjnych między Ameryką Łacińską a USA

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie
Kierunkowe

efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu genezę i rozwój procesów migracyjnych
i etnicznych na przestrzeni dziejów po czasy współczesne MMI_K2_W01

W2
absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu rolę oraz znaczenie struktur i instytucji
społecznych i politycznych oraz ich wzajemne relacje we współczesnym świecie w skali krajowej,
międzynarodowej i międzykulturowej, a także dylematy i wyzwania związane z mobilnością
przestrzenną

MMI_K2_W03

W3 absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu metody i narzędzia pozyskiwania danych
służących analizie procesów migracyjnych oraz etniczności MMI_K2_W05

Umiejętności – Student potrafi:
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U1
absolwent potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną w celu pogłębionej analizy procesów
kulturowych, społecznych i politycznych, warunkujących przebieg procesów migracji oraz
przemian etniczności

MMI_K2_U01,
MMI_K2_U02

U2 absolwent potrafi zastosować wiedzę teoretyczną odnoszącą się do różnorodnych norm
społecznych i kulturowych warunkujących procesy migracji oraz przemiany etniczności MMI_K2_U02

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
absolwent jest gotów do odgrywania aktywnej roli w życiu społecznym poprzez wdrażanie
pogłębionej wiedzy i umiejętności, w szczególności w zakresie migracji i stosunków etnicznych,
a także umiejętnego korzystania z wiedzy i pomocy specjalistów

MMI_K2_K01,
MMI_K2_K02

K2 absolwent jest gotów do okazywania wrażliwości na skomplikowane problemy różnic etnicznych
i działania na rzecz mniejszości etnicznych i imigrantów MMI_K2_K03

K3
absolwent jest gotów 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

MMI_K2_K02

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.
Charakterystyka współczesnych migracji globalnych, globalizacja migracji, kubańscy
uchodźcy- kryzys 2015 r., nieletni imigranci z Ameryki Środkowej, nielegalni imigranci
w amerykańskiej poprawności politycznej, trendy migracyjne między Hiszpanią a
Latynoameryką, Latynosi w Kanadzie

W1, W2, W3, U1, U2, K1,
K2, K3

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład z prezentacją multimedialną

Rodzaj zajęć
Formy

zaliczeni
a

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin
pisemny

na końcową ocenę z kursu składa się: 1/ pozytywnie (51%) zaliczony egzamin
pisemny w formie testu (pytania otwarte i zamknięte) -obejmuje zakres materiału
prezentowanego podczas wykładów oraz ewentualnie ze wskazanych źródeł
dodatkowych. 2/ zaliczenie pracy z tekstem (rodzaj kolokwium pisanego przez
studentów w oparciu o zadany tekst do samodzielnej analizy)

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie do sprawdzianu 11

przygotowanie do egzaminu 30
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uczestnictwo w egzaminie 4

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
75

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

egzamin pisemny

W1 x

W2 x

W3 x

U1 x

U2 x

K1 x

K2 x

K3 x
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Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Historia i współczesność Brazylii (P)

Nazwa przedmiotu
Historia i współczesność Brazylii (P)

Klasyfikacja ISCED
0312 Politologia i wiedza o społeczeństwie

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
migracje międzynarodowe

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 2, Semestr 4

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba punktów ECTS
3

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie studentów z historią Brazylii

C2 Przedstawienie współczesnego funkcjonowania Brazylii

C3 Omówienie wybranych zagadnień politycznych, społecznych i kulturowych Brazylii

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie
Kierunkowe

efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu rolę oraz znaczenie struktur i instytucji
społecznych i politycznych oraz ich wzajemne relacje we współczesnym świecie w skali
krajowej, międzynarodowej i międzykulturowej, a także dylematy i wyzwania związane
z mobilnością przestrzenną

MMI_K2_W03

W2 absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu genezę i rozwój procesów migracyjnych
i etnicznych na przestrzeni dziejów po czasy współczesne MMI_K2_W01

Umiejętności – Student potrafi:

U1
absolwent potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną w celu pogłębionej analizy procesów
kulturowych, społecznych i politycznych, warunkujących przebieg procesów migracji oraz
przemian etniczności

MMI_K2_U01
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U2 absolwent potrafi zastosować wiedzę teoretyczną odnoszącą się do różnorodnych norm
społecznych i kulturowych warunkujących procesy migracji oraz przemiany etniczności MMI_K2_U02

U3
absolwent potrafi samodzielnie przygotowywać i realizować projekty społeczne inicjując je lub
współpracując z innymi osobami oraz potrafi samodzielnie poszerzać i aktualizować posiadaną
wiedzę

MMI_K2_U04,
MMI_K2_U06

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 absolwent jest gotów do okazywania wrażliwości na skomplikowane problemy różnic etnicznych
i działania na rzecz mniejszości etnicznych i imigrantów MMI_K2_K03

K2 absolwent jest gotów do ciągłego poszerzania wiedzy oraz doskonalenia umiejętności
i kompetencji społecznych MMI_K2_K04

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.
przegląd najważniejszych aktualnych wydarzeń związanych z Brazylią, portret
współczesnej Brazylii, charakterystyka społeczeństwa brazylijskiego, historia ustroju
politycznego, współczesny ustrój polityczny Brazylii, historia Brazylii

W1, W2, U1, U2, U3, K1,
K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład z prezentacją multimedialną

Rodzaj zajęć Formy
zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin
pisemny

na końcową ocenę z kursu składa się: 1/ pozytywnie (51%) zaliczony egzamin
pisemny w formie testu (pytania otwarte i zamknięte) -obejmuje zakres
materiału prezentowanego podczas wykładów oraz ewentualnie ze wskazanych
źródeł dodatkowych. 2/ zaliczenie pracy pisemnej

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

zbieranie informacji do zadanej pracy 10

przygotowanie projektu 10

przygotowanie do egzaminu 30

uczestnictwo w egzaminie 2

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
82
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Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

egzamin pisemny

W1 x

W2 x

U1 x

U2 x

U3 x

K1 x

K2 x
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Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Proseminarium magisterskie

Nazwa przedmiotu
Proseminarium magisterskie

Klasyfikacja ISCED
0314 Socjologia i kulturoznawstwo

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
migracje międzynarodowe

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 2

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 15

Liczba punktów ECTS
2

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak wymagań wstępnych

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Studenci mają zapoznać się ze specyfiką badań historycznych, socjologicznych, politologicznych

C2 Studenci mają umieć odpowiednio zredagować tekst, przypisy oraz zapisy bibliograficzne

C3 Studenci mają poćwiczyć umiejętne korzystanie z zasobów bibliotecznych, internetowych baz danych oraz
literatury przedmiotu

C4 Studenci mają zaznajomić się zaznajomić się z zasadami przestrzegania praw autorskich; czytania i pisania
recenzji,

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 specyfikę badań historycznych, socjologicznych, politologicznych MMI_K2_W02, MMI_K2_W05

W2 zasady korzystania z zasobów bibliotecznych, internetowych baz danych
a w końcu literatury przedmiotu MMI_K2_W02, MMI_K2_W06

W3 zasady przestrzegania praw autorskich oraz RODO MMI_K2_W06

W4 zasady czytania i pisania recenzji MMI_K2_W04, MMI_K2_W05

Umiejętności – Student potrafi:

U1 korzystać z zasobów bibliotecznych i internetowych baz danych MMI_K2_U01, MMI_K2_U04
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U2 skompletować literaturę przedmiotu MMI_K2_U02

U3 napisać recenzję zadanego tekstu MMI_K2_U01

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 określenia interesującej go problematyki migracyjnej, którą będzie analizował
w trakcie pisania pracy magisterskiej MMI_K2_K04

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Specyfika badań kulturoznawczych – aspekty socjologiczny, politologiczny,
historyczny. Jak przygotować się i z sukcesem przeprowadzić kwerendę; jak
skompletować literaturę przedmiotu; jak korzystać z zasobów bibliotek on-line, baz
danych, zasobów internetowych; co to są prawa autorskie i jak wykorzystywać
w pracy magisterskiej różnorakie materiały by nie naruszać praw ich autorów. Czym
kierować się w wyborze tematu własnej pracy magisterskiej.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, seminarium, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy
zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

seminarium zaliczenie
napisanie recenzji wybranej zadanej monografii; sporządzenie bibliografii do
zadanego przez prowadzącego tematu z uwzględnieniem zasobów bibliotek on-
line; napisanie eseju uwzględnieniem poprawnych zapisów przypisowych i
bibliograficznych.

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium 15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 20

przygotowanie referatu 10

przygotowanie do zajęć 10

konsultacje 5

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
15
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* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie

W1 x

W2 x

W3 x

W4 x

U1 x

U2 x

U3 x

K1 x
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Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Multicultural Writers in North America (K)

Nazwa przedmiotu
Multicultural Writers in North America (K)

Nazwa przedmiotu w języku angielskim
Multicultural Writers in North America (K)

Klasyfikacja ISCED
0314 Socjologia i kulturoznawstwo

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
migracje międzynarodowe

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 2, Semestr 4

Języki wykładowe
Angielski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba punktów ECTS
3

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie studentów z literackim dorobkiem wielokulturowych pisarzy zamieszkałych w Stanach Zjednoczonych
i Kanadzie.

C2 Omówienie problematyki i głównych toposów obecnych w literaturze wielokulturowej Stanów Zjednoczonych
i Kanady.

C3 Przestawienie kontekstów społeczno-kulturowych, które ukształtowały sylwetkę twórczą pisarzy wielokulturowych
zamieszkałych na kontynencie północnoamerykańskim.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe
efekty uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 posiada wiedzę na temat rozwoju twórczości pisarzy wielokulturowych zamieszkałych
na kontynencie północnoamerykańskim. MMI_K2_W02

W2
posiada wiedzę dotyczącą problematyki / najważniejszych toposów, jakie charakteryzują
pisarstwo wielokulturowe XX i XXI wieku, tworzone na kontynencie
północnoamerykańskim.

MMI_K2_W01,
MMI_K2_W02

W3 posiada wiedzę na temat wpływu życia w kontekście wielokulturowym na tworczość
pisarską. MMI_K2_W04
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Umiejętności – Student potrafi:

U1
potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną w celu przeprowadzenia krytycznej analizy
wybranych tekstów literackich pisarzy wielokulturowych (w ujęciu komparatystycznym),
w odniesieniu do społeczno-kulturowych realiów życia na kontynencie
północnoamerykańskim.

MMI_K2_U01,
MMI_K2_U02,
MMI_K2_U05

U2
potrafi samodzielnie formułować pytania badawcze dotyczące problematyki
północnoamerykańskiej ( w tym migracyjnej) poruszanej w tekstach pisarzy
wielokulturowych.

MMI_K2_U01,
MMI_K2_U05

U3
potrafi omówić mechanizmy tworzenia i funkcjonowania wielokulturowych społeczeństw
zamieszkujących kontynent północnoamerykański w odniesieniu do ich kulturowego
(literackiego) dziedzictwa, jakie powstaje poza krajem urodzenia.

MMI_K2_U01,
MMI_K2_U02,
MMI_K2_U05

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 jest gotów do wykazywania się wrażliwością społeczną oraz zrozumieniem dla różnic
kulturowych, etnicznych i rasowych w życiu społecznym. MMI_K2_K03

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Przedstawienie biografii, sylwetek twórczych oraz utworów najważniejszych pisarzy
reprezentujących społeczności wielokulturowe Stanów Zjednoczonych i Kanady:
pisarze afroamerykańscy, twórcy pochodzący z azjatyckiego kręgu kulturowego,
pisarze latynoamerykańscy, pisarstwo rdzenncyh Amerykanów. Omówienie
europejskiej twórczości emigracyjnej ze szczególnym uwzględnieniem emigracyjnego
pisarstwa Czesława Miłosza i Evy Hoffman. Całość przedstawiona zostanie w ujęciu
komparatystycznym, z uwzględnieniem istotnych zjawisk historycznych, społecznych
i  kulturowych (ze szczególnym uwzględnieniem problemayki związenej z nauką
o religii) kraju osiedlenia oraz krajów pochodzenia twórców wielokulturowych.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny

Rodzaj zajęć
Formy

zaliczeni
a

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin
pisemny

Egzamin pisemny w formie testu wyboru oraz otwartych pytań, skonstruowany w
oparciu o treści problemowe przedstawione podczas wykładu. By zaliczyć egzamin
na ocenę pozytywną, należy uzyskać 55% ilości punktów możliwych do zdobycia.
Przy ocenie końcowej uwzględniany jest również aktywny udział studenta w
dyskusjach podczas zajęć.

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30
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uczestnictwo w egzaminie 10

przygotowanie do egzaminu 30

poznanie terminologii obcojęzycznej 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

egzamin pisemny

W1 x

W2 x

W3 x

U1 x

U2 x

U3 x

K1 x
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Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Etnopolityka w Ameryce Łacińskiej (P)

Nazwa przedmiotu
Etnopolityka w Ameryce Łacińskiej (P)

Klasyfikacja ISCED
0312 Politologia i wiedza o społeczeństwie

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
migracje międzynarodowe

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 2, Semestr 4

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba punktów ECTS
3

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Wymagania wstępne i dodatkowe
wskazana (mocno zalecana) znajomość historii Ameryki Łacińskiej (XVI-XXI wiek)

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem kursu jest zapoznanie studentów ze strukturą polityką społeczną i kulturową skierowaną wobec ludów
tubylczych Ameryki Łacińskiej w czasach nowożytnych oraz analiza statusu prawnego i politycznego
przedstawicieli ludności tubylczej na terenie wybranych państw latynoamerykańskich (głównie Hispanoameryki).

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 zna i rozumie funkcję instytucji społecznych i politycznych oraz procesy społeczne i
polityczne występujące w odniesieniu do etnopolityki regionu Hispanoameryki MMI_K2_W03

W2 zna i rozumie najważniejsze mechanizmy / paradygmaty polityczne i społeczne
kształtujące relacje inter-etniczne w czasach nowożytnych na terenie Hispanomeryki

MMI_K2_W02,
MMI_K2_W03,
MMI_K2_W04

W3
zna i rozumie charakter ruchów społecznych, relacji na linii państwo - ludność tubylcza;
procesy i rezultaty aktywizacji politycznej i kulturowej przedstawicieli ludów tubylczych
Hispanoameryki

MMI_K2_W02,
MMI_K2_W03

Umiejętności – Student potrafi:
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U1 potrafi zdefiniować i interpretować zagadnienia związane z polityką państwa wobec
ludów tubylczych

MMI_K2_U01,
MMI_K2_U02

U2
potrafi wskazać źródło i rezultat procesów prowadzacych do nierówności społecznych
(klasowych, rasowych) oraz zróżnicowania etnicznego i kulturowego społeczeństw
latynoamerykańskich

MMI_K2_U01

U3 potrafi w formie pisemnej i ustnej dokonać analizy i interpretacji zjawisk społecznych
w dziedzinie etnopolityki na terenie Hispanoameryki

MMI_K2_U01,
MMI_K2_U02

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 jest gotów do krytycznej analizy i interpretacji informacji dostępnych w sferze publicznej
oraz wykorzystania nabytej wiedzy w dalszej karierze zawodowej

MMI_K2_K03,
MMI_K2_K05

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Tematem zajęć są relacje na linii państwo – ludność tubylcza na terenie
Hispanoameryki. Analizie jest poddana ewolucja etnopolityki w kontekście
zmieniających się koncepcji państwa i prawa: kolonializm, dekolonizacja, neo-
kolonializm; legal pluralism - legal monism, prawa indywidualne - prawa kolektywne;
państwa narodowe (unitarne), państwa wielokulturowe, państwa wielonarodowe.
Główna oś rozważań to analiza statusu politycznego, społecznego i prawnego ludności
tubylczej w czasach nowożytnych oraz analiza dynamiki ruchów społecznych
i politycznych, których głównymi aktorami byli i są przedstawiciele ludów tubylczych
na przestrzeni XIX – XXI wieku (ruchy indiańskie, nacjonalizm kreolski - kształtowanie
i ewolucja tożsamości narodowej; indigenizm republikański, indigenizm współczesny,
indianizm, neo-indigenizm, dekolonizacja, endokolonizacja). Omówione zagadnienia
teoretyczne są konfrontowane z wybranymi case studies.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków

Rodzaj zajęć
Formy

zaliczeni
a

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin
pisemny

ze względu na brak jednolitego podręcznika i w dużej mierze autorski charakter
kursu zaleca się uczestnictwo w zajęciach (wymagane minimum 60% obecności).
Egzamin pisemny (definicje pojęć, pytania opisowe - wyjaśnianie zjawisk w
odniesieniu do omawianych case studies i dokumentów) - należy uzyskać
minimum 60% punktów.

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

uczestnictwo w egzaminie 2
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przygotowanie do egzaminu 30

zbieranie informacji do zadanej pracy 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
82

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

egzamin pisemny

W1 x

W2 x

W3 x

U1 x

U2 x

U3 x

K1 x
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Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Design thinking (P)

Nazwa przedmiotu
Design thinking (P)

Klasyfikacja ISCED
0312 Politologia i wiedza o społeczeństwie

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
migracje międzynarodowe

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 2, Semestr 4

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba punktów ECTS
3

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 przekazanie wiedzy na temat głównych cech oraz sposobów stosowania metodyki Design Thinking

C2 przeprowadzenie studenta przez proces praktycznej realizacji wyzwania projektowego, zgodnie z wytycznymi
metodyki Design Thinking

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 student zna narzędzia Design Thinking oraz przykłady ich stosowania MMI_K2_W03, MMI_K2_W04

Umiejętności – Student potrafi:

U1 student ma umiejętność pracy w interdyscyplinarnym zespole oraz
przeszukiwania źródeł wiedzy (dane wtórne) oraz wyciągania wniosków.

MMI_K2_U02, MMI_K2_U04,
MMI_K2_U06

U2 zdiagnozować potrzeby oraz zastosować narzędzia rozwiązywania
problemów w pracy projektowej. MMI_K2_U01, MMI_K2_U02

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 analizowania złożonych sytuacji, społecznych i biznesowych, określenia
warunków służących realizacji określonego zadania. MMI_K2_K01, MMI_K2_K02

K2 aktywnego i twórczego pogłębiania swojej wiedzy i poszerzania kompetencji MMI_K2_K03, MMI_K2_K04,
MMI_K2_K05



Sylabusy 102 / 147

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Wprowadzenie do Design Thinking. Historia designu, historia innowacyjności. W1, K1, K2

2. Założenia projektowe, myślenie systemowe, W1, K1, K2

3. Psychologiczne uwarunkowania procesu twórczego. Stymulacja potencjału: a) co
tłumi kreatywność (visual thinking) b) twórcze rozwiązywanie problemów. W1, U1, U2

4. Rozwiązania, modele, prototypy. Kodeks dobrych praktyk i przykładów zastosowania
metodyki Design Thinking. W1, U1, U2

5.
Narzędzie zrozumienia odbiorcy. Zasady badania rynku i sondowania oczekiwań.
Design nad market research – analiza danych wtórnych; - analiza i prognoza trendów;
- wizualizacja pozycji marki/produktu/usługi względem otoczenia;

W1, K1, K2

6. Zasady realizacji procesu twórczego wg. Design Thinking. Cykl zajęć warsztatowych.
Problem, empatia, pomysł, weryfikacja, prototyp, testy, informacja zwrotna. W1, U1, U2, K1, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, burza mózgów, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie projektu 60

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie na ocenę

W1 x

U1 x

U2 x

K1 x

K2 x
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Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Humour in Contemporary Native American

Fiction and Movies (K)

Nazwa przedmiotu
Humour in Contemporary Native American Fiction and Movies (K)

Nazwa przedmiotu w języku angielskim
Humour in Contemporary Native American Fiction and Movies (K)

Klasyfikacja ISCED
0314 Socjologia i kulturoznawstwo

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
migracje międzynarodowe

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 2, Semestr 4

Języki wykładowe
Angielski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba punktów ECTS
3

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami ze współczesnej kultury, historii, literatury i kinematografii
rdzennych Amerykanów

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty uczenia
się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 posiada wiedzę na temat analizy i interpretacji pozycji człowieka w aspekcie
kulturowym i społecznym w kanonicznych tekstach literackich

MMI_K2_W01, MMI_K2_W02,
MMI_K2_W04, MMI_K2_W05

W2 ma wiedzę o literackim odzwierciedleniu mechanizmów rządzących procesami
migracyjnymi, etnicznymi i rasowymi w kontekście amerykańskim

MMI_K2_W01, MMI_K2_W02,
MMI_K2_W04, MMI_K2_W05

W3
posiada rozszerzoną wiedzę na temat roli i znaczenia mediów i instytucji kultury
we współczesnych społeczeństwach amerykańskich w odniesieniu do recepcji
dzieł literackich

MMI_K2_W01, MMI_K2_W02,
MMI_K2_W04

Umiejętności – Student potrafi:

U1 potrafi dostrzegać procesy zachodzące w społeczeństwie amerykańskim
wykorzystując analizę tych zjawisk w odpowiednich gatunkach literackich

MMI_K2_U01, MMI_K2_U02,
MMI_K2_U03, MMI_K2_U05
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U2
prawidłowo analizuje zachowania społeczne i kulturowe w życiu publicznym
społeczeństw amerykańskich w oparciu o interpretację tych zjawisk
w adekwatnych tekstach literackich

MMI_K2_U01, MMI_K2_U02,
MMI_K2_U03, MMI_K2_U05

U3
dostrzega przyczyny i skutki procesów migracyjnych, etnicznych i rasowych
mających miejsce w społeczeństwach amerykańskich na przykładzie ewolucji
gatunków literackich służących analizie konstrukcji tożsamości

MMI_K2_U01, MMI_K2_U02,
MMI_K2_U04, MMI_K2_U05

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
student poprzez wnikliwą analizę i interpretację wybranych tekstów literackich
jest społecznie wrażliwy na problemy różnic etnicznych, rasowych i wszelkich
form dyskryminacji

MMI_K2_K01, MMI_K2_K03,
MMI_K2_K04

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

“Survival Humour”w cyklu powieściowym Louise Erdrich (od humoru trickstera
po paradoksy metysażu): 1. Wstęp: fragmenty filmu Dead Man Jima Jarmuscha 2.
Wstęp: „Dobry dzień na śmierć” – film dokumentalny 3. Tracks – rozdział 1 4. Tracks –
rozdział 6 5. Love Medicine – rozdział “Love Medicine” 6. The Bingo Palace – rozdział
17 “Getting Nowhere Fast” Indianin Spokane w świecie pop-kultury – Sherman Alexie I
zabawa stereotypami 7. “Every Little Hurricane” z cyklu opowiadań The Lone Ranger
and Tonto Fistfight in Heaven 8. “This is What It Means to Say Phoenix, Arizona”
z cyklu opowiadań The Lone Ranger and Tonto Fistfight in Heaven 9. Film “Smoke
Signals” 10. The Absolutely True Diary of a Part-Time Indian 11. Film “The Business of
Fancydancing”

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja

Rodzaj zajęć
Formy
zalicze

nia
Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład esej
obecność obowiązkowa, aktywność na zajęciach oraz esej zaliczeniowy w języku
angielskim (70% treść, 30% poprawność językowa)i: 10 stron, czcionka 12 Times
New Roman, podwójny odstęp, temat uzgodniony z wykładowcą i dotyczący listy
lektur, bibliografia i przypisy obowiązkowe

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

zbieranie informacji do zadanej pracy 30

przygotowanie projektu 30
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Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

esej

W1 x

W2 x

W3 x

U1 x

U2 x

U3 x

K1 x
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Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
American Youth Culture (K)

Nazwa przedmiotu
American Youth Culture (K)

Nazwa przedmiotu w języku angielskim
American Youth Culture (K)

Klasyfikacja ISCED
0314 Socjologia i kulturoznawstwo

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
migracje międzynarodowe

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 2, Semestr 4

Języki wykładowe
Angielski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba punktów ECTS
3

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

This course offers a broad and critical understanding of American youth and young adult (YA) cultures within the
wider context of the U.S. society and politics. Looking through the lens of “race”, ethnicity, gender, religion,
sexuality, class and nationhood, we will consider what it means to be a teenager/young adult in America.
Exploring, among the others, the American prom as a space of discipline and resistance, the connection between
cars, submarines and dating etiquette, the central role of young people in Civil Rights Movement and Amish
courtship customs, we will look into diverse cultural representations and identities of American youth.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 students have knowledge on a wide array of topics associated with American youth
and young adult cultures. MMI_K2_W01

W2 students are aware of and understand the complexities and the diversity of youth
cultures in the United States. MMI_K2_W01, MMI_K2_W03

W3 students have gained a deeper understanding of American history, society and
politics through the perspective of youth studies. MMI_K2_W01, MMI_K2_W03

Umiejętności – Student potrafi:
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U1 students can critically examine a variety of aspects of American youth culture
through diverse cultural paradigms. MMI_K2_U01, MMI_K2_U05

U2 students can work independently to deepen their knowledge on their particular area
of interest within the field. MMI_K2_U01, MMI_K2_U05

U3 students can discuss and present in English their knowledge about American youth
culture. MMI_K2_U01, MMI_K2_U05

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Forever Young. Introduction to American Youth Culture. 2. What’s the Matter with
the Kids?! American Youth History, part I (1930s-1950s). 3. I Won't Give Up My Seat!
Youth in Civil Rights Movement. 4. What’s the Matter with the Kids?! American Youth
History, part II (1960s – 1990s). 5. In God We Trust (or We Don’t). American Youth and
Religion. 6. Let’s Talk About Sex. American Teenagers and Sexuality. 7.16 and
Pregnant. The Culture of Teenage Parenting. 8. Growing Up Gay. LGBTQ Youth in
America. 9. The Night of Nights. American Prom Culture. 10. Born to Eat (or Not).
American Youth and the Culture of Food. 11. Behind the Veil. Muslim Youth in
America. 12. What is Rumspringa? Amish Youth in America.

W1, W2, W3, U1, U2, U3

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny Written exam at the end of the course.

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie do egzaminu 60

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

egzamin pisemny

W1 x

W2 x

W3 x

U1 x

U2 x

U3 x
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Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Antropologia społeczna

Nazwa przedmiotu
Antropologia społeczna

Klasyfikacja ISCED
0314 Socjologia i kulturoznawstwo

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
migracje międzynarodowe

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 3

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba punktów ECTS
3

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest zapoznanie studentów z pojęciami i dorobkiem teoretycznym antropologii społecznej, oraz
głównymi problemami które są w centrum zainteresowania tej dyscypliny. Przedstawione zostaną podstawowe
cechy antropologicznego ujęcia kultury oraz główne obszary zainteresowań badawczych zarówno klasycznej jak
i współczesnej antropologii. Osobne miejsce zajmie prezentacja klasycznych teorii antropologicznych wraz z ich
krytycznym omówieniem i próba wskazania ich współczesnych kontynuacji.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 zróżnicowanie kulturowe świata w ujęciu historycznym i współczesnym oraz teorii,
które proponują różnorodne sposoby wyjaśniania tego zróżnicowania.

MMI_K2_W01,
MMI_K2_W02,
MMI_K2_W04

W2 pojęcia służące do analizy kultury, zróżnicowania kulturowego. MMI_K2_W02,
MMI_K2_W04

W3 na czym polega specyfika dyscypliny jaką jest antropologia, swoistość sposobów
gromadzenia danych empirycznych i ich interpretowania.

MMI_K2_W02,
MMI_K2_W05

Umiejętności – Student potrafi:

U1
korzystając ze zdobytej w czasie wykładu wiedzy teoretycznej analizować
współczesne zjawiska kulturowe, społeczne i polityczne dynamikę kultur, ich
zmienność oraz procesy kulturowe i społeczne.

MMI_K2_U01, MMI_K2_U02
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U2 wyjaśniać złożone zjawiska i procesy społeczne MMI_K2_U01,
MMI_K2_U02, MMI_K2_U03

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

student powinien posiadać wrażliwość społeczną na problemy różnic kulturowych,
etnicznych , rasowych i wszelkich form dyskryminacji, uczestnictwo w zajęciach ma
ukształtować u studentów postawy otwartości, tolerancji, akceptacji dla kulturowej
odmienności a także postawę kulturowego relatywizmu wobec zróżnicowania
kulturowego świata.

MMI_K2_K02,
MMI_K2_K03, MMI_K2_K05

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Antropologia a inne nauki humanistyczne. Zakres i zainteresowania antropologii;
Prekursorzy. Od refleksji podróżników i misjonarzy do wiedzy naukowej; metodologia
i praktyka badawcza antropologii – badanie terenowe jako wyróżnik antropologii
zmieniające się pojęcie terenu; Kultura w ujęciu antropologicznym; Główne szkoły
i teorie antropologiczne:ewolucjonizm; dyfuzjonizm; historyzm; funkcjonalizm;
funkcjonalizm strukturalny; psychokulturalizm; neoewolucjonizm i materializm
kulturowy; strukturalizm; okres krytyczny: fenomenologia, etnometodologia,
poststrukturalizm i postmodernizm Podsumowanie wykładu: Czy antropologia
społeczna ma przyszłość?

W1, W2, W3, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną

Rodzaj zajęć Formy
zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin
pisemny

Egzamin pisemny z treści wykładów i lektury obowiązkowej. Egzamin będzie
zawierał różnego typu pytania: otwarte, zamknięte, pytania z luką, pytania z
materiałem źródłowym, tak by sprawdzał nie tylko wiedzę studenta ale także jej
zrozumienie i umiejętność stosowania do analizy współczesnych zjawisk
kulturowych.

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 25

przygotowanie do egzaminu 30

uczestnictwo w egzaminie 2
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Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
87

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

egzamin pisemny

W1 x

W2 x

W3 x

U1 x

U2 x

K1 x
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Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Wspołczesne prawo imigracyjne

Nazwa przedmiotu
Wspołczesne prawo imigracyjne

Klasyfikacja ISCED
0421 Prawo

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
migracje międzynarodowe

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 3

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 30

Liczba punktów ECTS
5

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak wymagań wstępnych

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem zajęć jest przybliżenie podstaw współczesnego prawa imigracyjnego, ze szczegónym uwzględnieniem
norm prawa międzynarodowego, prawa Unii Europejskiej oraz prawa polskiego. W czasach, w których pojęcia
takie jak 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 współczesnego
prawa imigracyjnego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty uczenia
się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 zna podstawowe pojęcia związane z imigracją MMI_K2_W02

W2 zna podstawy prawne polityki imigracyjnej UE MMI_K2_W03

W3 zna podstawy prawne polskiej polityki imigracyjnej oraz sposoby jej realizacji MMI_K2_W03, MMI_K2_W04

Umiejętności – Student potrafi:

U1 potrafi analizować dokumenty prawne dotyczące zjawisk imigracji MMI_K2_U01, MMI_K2_U06

U2
jest w stanie prezentować argumenty w dyskusji związanej z obecnym
i przyszłym statusem imigrantów w prawie międzynarodowym, europejskim oraz
polskim;

MMI_K2_U01, MMI_K2_U02,
MMI_K2_U03, MMI_K2_U06
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U3 jest świadomy dyskursu na temat konieczności właściwej ochrony osób
migrujących przymusowo; MMI_K2_U01, MMI_K2_U02

U4
rozumie wyzwania stojące przed społecznością międzynarodową oraz
instytucjami państwowymi i ponadpaństwowymi wpływającymi
na wprowadzanie i interpretację regulacji dotyczących imigrantów.

MMI_K2_U01, MMI_K2_U03

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 krytycznego odbioru przekazów medialnych dotyczących procesów
migracyjnych MMI_K2_K01, MMI_K2_K05

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Zagadnienia wprowadzające: podstawowe pojęcia (migracje, imigracja, emigracja,
obywatel, cudzoziemiec, obywatel UE, obywatel państwa trzeciego, bezpaństwowiec,
wiza, dokument podróży, azyl, status uchodźcy), źródła współczesnego prawa
imigracyjnego oraz zakres swobody państw odnośnie do ruchu osobowego – kogo
państwo może, a kogo musi wpuścić i tolerować na swoim terytorium;

W1, W2, W3, U2, K1

2.

Regulacje prawne dotyczące migracji przymusowych (początki i źródła
międzynarodowej ochrony, pojęcie uchodźcy, non-refoulement, inne formy ochrony
międzynarodowej; dzielanie cudzoziemcom ochrony z polskiej perspektywy –
procedura, statystyki, problemy i wyzwania; udzielanie cudzoziemcom ochrony
z perspektywy Europejskiej konwencji praw człowieka i podstawowych wolności –
orzecznictwo sądów międzynarodowych; udzielanie cudzoziemcom ochrony
z perspektywy prawa unijnego – procedura, statystyki, problemy i wyzwania);

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1

3. Global Compacts - nowe podejście społeczności międzynarodowej do migracji? W1, U1, U2, U3, U4, K1

4. Dostęp do terytorium i procedur (m.in. system wizowy Schengen, wiza krajowa, strefy
tranzytowe, odwołania) perspektywa europejska i polska

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1

5.
Legalna imigracja w UE: z perspektywy obywateli UE (specjalny status obywateli UE
i członków ich rodzin, delegowanie pracowników), z perspektywy obywateli państw
trzecich (nowe instrumenty prawne: praca sezonowa, transfer wewnątrz
przedsiębiorstwa, Niebieska Karta UE)

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1

6. Życie prywatne i rodzinne imigranta, ze szczególnym uwzględnieniem łączenia rodzin W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1

7.
Przymusowe powroty i wydalenia: podstawowe pojęcia, Dyrektywa powrotowa
(2008/115) i jej implementacja do prawa polskiego (w tym zgoda na pobyt
ze względów humanitarnych i zgoda na pobyt tolerowany)

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1

8. Karta Polaka i karty narodowe innych państw W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną,
dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, metody e-learningowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny / ustny

ćwiczenia zaliczenie
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Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 15

ćwiczenia 30

przygotowanie pracy dyplomowej 30

przygotowanie do egzaminu 45

zbieranie informacji do zadanej pracy 15

przygotowanie prezentacji multimedialnej 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
150

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
45

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

egzamin pisemny / ustny zaliczenie

W1 x x

W2 x x

W3 x x

U1 x x

U2 x x

U3 x x

U4 x x

K1 x x
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Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Komunikowanie międzykulturowe

Nazwa przedmiotu
Komunikowanie międzykulturowe

Klasyfikacja ISCED
0314 Socjologia i kulturoznawstwo

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
migracje międzynarodowe

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 3

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Liczba punktów ECTS
4

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Wymagania wstępne i dodatkowe
Nie dotyczy

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem kursu jest zapoznanie studentów z najważniejszymi zagadnieniami, pojęciami oraz teoriami i podejściami
badawczymi w badaniach nad komunikacją międzykulturową.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 terminy i pojęcia z zakresu komunikowania międzykulturowego, a także
najważniejsze teorii komunikacji. MMI_K2_W02, MMI_K2_W04

W2 formy, metody i zasady komunikacji międzykulturowej. MMI_K2_W02, MMI_K2_W04

W3 główne bariery w komunikacji międzykulturowej. MMI_K2_W02, MMI_K2_W04

Umiejętności – Student potrafi:

U1 analizować różne zjawiska komunikacji międzykulturowej przez pryzmat
poznanych teorii. MMI_K2_U01, MMI_K2_U02

U2 definiować pojęcia i terminy związane z komunikowaniem
międzykulturowym. MMI_K2_U01, MMI_K2_U02
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U3 dostrzegać złożoność i różnorodność procesów komunikacji
międzykulturowej. MMI_K2_U01, MMI_K2_U02

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 student/ka jest świadomy swojej wiedzy i umiejętności analizy zagadnień
związanych z komunikowaniem międzykulturowym. MMI_K2_K03, MMI_K2_K05

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Wprowadzenie do tematyki kursu; 2. Definiowanie kultury i komunikowania; 3.
Różnice kulturowe; 4. Tożsamość kulturowa; 5. Przywłaszczenie kulturowe; 6.
Kulturowy imperializm, rasa i biały przywilej; 7. Międzykulturowa świadomość
i inteligencja; 8. Wielokulturowość, międzykulturowość i transkulturowość; 9.
Obywatelstwo globalne; 10. Komunikowanie a kultura popularna; 11. Komunikowanie
niewerbalne; 12. Bariery w komunikacji międzykulturowej; 13. Polepszanie
komunikacji międzykulturowej

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja,
analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

warsztaty zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Obecność (2 możliwe nieobecności) i aktywność podczas zajęć,
prezentacja i kolokwium końcowe

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 30

przygotowanie do sprawdzianu 15

przygotowanie do zajęć 45

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie na ocenę prezentacja

W1 x x

W2 x x

W3 x x

U1 x x

U2 x x

U3 x x

K1 x x
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Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Wybrane strumienie migracji z ziem

polskich w XIX-XXI wieku

Nazwa przedmiotu
Wybrane strumienie migracji z ziem polskich w XIX-XXI wieku

Klasyfikacja ISCED
0222 Historia i archeologia

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
migracje międzynarodowe

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 3

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba punktów ECTS
3

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Historia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Wymagania wstępne i dodatkowe
znajomość historii Polski Obowiązek obecności na wykładzie

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Zapoznanie studentów z przebiegiem najważniejszych i największych ruchów migracyjnych z ziem polskich, ich
przyczynach, przebiegu i skutkach oraz z uwarunkowaniami i procesami towarzyszącymi migracjom.
Uświadomienie studentom znaczenia migracji w dziejach Polski oraz powiązań wydarzeń z przeszłości
z procesami współczesnymi

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 absolwent zna i rozumie przebieg, uwarunkowania i skutki najważniejszych ruchów
migracyjnych z ziem polskich. MMI_K2_W01

W2 absolwent zna politykę emigracyjną i imigracyjną konkretnych państw. MMI_K2_W03

Umiejętności – Student potrafi:

U1 absolwent zna i rozumie terminologię i problemy badawcze odnoszące się
do procesów migracyjnych MMI_K2_U01
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U2 absolwent zna i rozumie teorie odnoszące się do procesów migracyjnych MMI_K2_U01, MMI_K2_U03

U3 absolwent zna i potrafi analizować politykę emigracyjną państw zaborczych i Polski
oraz politykę imigracyjną państw przyjmujących emigrantów MMI_K2_U01

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 uczestnictwa w projektach obejmujących prace w środowisku emigrantów i diaspory MMI_K2_K01, MMI_K2_K03

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.
Tematyka wykładu obejmuje dzieje najważniejszych procesów migracyjnych z ziem
polskich (od czasów najdawniejszych do współczesnych). Omawiane i analizowane
będą zarówno migracje Polaków jak i grup mniejszościowych zamieszkujących
terytoria należące w przeszłości oraz obecnie do Państwa Polskiego.

W1, U1, K1

2. Studenci zostaną zapoznani z terminologią i metodologią używaną w badaniach
migracyjnych. U1, U2, K1

3. Studenci zostaną zapoznani z polityką emigracyjną państw rozbiorowych oraz Polski
w poszczególnych okresach dziejów W1, W2, U3

4.
Studenci poznają politykę imigracyjną państw zaborczych ( Austrii, Rosji i Prus) oraz
Państwa Polskiego w różnych okresach a także politykę imigracyjna państw
przyjmujących emigrantów

W1, U3

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy
zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład
zaliczenie
na ocenę,
esej

- udział w wykładzie - przedstawienie eseju na wybrany temat dotyczący
emigracji z ziem polskich w XX w . (max 5 tys. znaków; tekst powinien
wykorzystywać co najmniej jeden tekst drukowany; maszynopis: Times New
Roman, czcionka 12, odstępy między wierszami 1.5, przypisy i bibliografia
zgodnie z polskimi zasadami edytorskimi)

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 10

zbieranie informacji do zadanej pracy 20

analiza źródeł historycznych 10
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samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie na ocenę esej

W1 x x

W2 x x

U1 x

U2 x

U3 x

K1 x
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Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Wieloetniczność i wielokulturowość

Nazwa przedmiotu
Wieloetniczność i wielokulturowość

Klasyfikacja ISCED
0314 Socjologia i kulturoznawstwo

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
migracje międzynarodowe

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 3

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba punktów ECTS
3

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak wymagań wstępnych

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Przedstawienie różnych rodowodów społeczeństw wieloetnicznych

C2 Czy wieloetniczność jest tożsama z wielokulturowością, Pokazanie studentom różnic w podejściu
do wielokulturowości oraz możliwych wymiarów wielokulturowości

C3 Pokazanie różnic między wieloetnicznością i wielokulturowością europejską a północnoamerykańską i australijską

C4 Próby odpowiedzi na pytanie w jakim kierunku zmierza wielokulturowość europejska

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 podstawowe pojęcia i kategorie opisu współczesnych społeczeństw wieloetnicznych
i różnych modeli wielokulturowości.

MMI_K2_W01,
MMI_K2_W04

W2 typy pluralizmu kulturowego w wersji europejskiej i północnoamerykańskiej MMI_K2_W01,
MMI_K2_W04

W3 pozycję różnych grup etniczno-kulturowych w zbiorowościach pluralistycznych tak
w kontekście historycznym jak i współczesnym

MMI_K2_W01,
MMI_K2_W03

W4 procesy przemian kultury w rezultacie procesów migracyjnych oraz w wyniku procesów
emancypacji mniejszości w ramach szerszych zbiorowości

MMI_K2_W03,
MMI_K2_W04
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Umiejętności – Student potrafi:

U1 badać, wyjaśniać i prognozować rolę migracji i przemian kulturowych
we współczesnych społeczeństwach

MMI_K2_U01,
MMI_K2_U02

U2 korzystać z metod i narzędzi badawczych w analizie procesów zachodzących
we współczesnych zbiorowościach wieloetnicznych

MMI_K2_U01,
MMI_K2_U02

U3 analizować zachowania społeczne i kulturowe w życiu publicznym społeczeństw
o rodowodzie imigracyjnym

MMI_K2_U01,
MMI_K2_U03

U4
posługiwać się terminologią naukową związaną ze studiami migracyjnymi i jest
świadomy konieczności stosowania uzyskanej wiedzy w życiu zawodowym i relacjach
społecznych

MMI_K2_U01,
MMI_K2_U02

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
potrafi wyjaśnić współczesne problemy społeczeństw wieloetnicznych w trakcie
dyskusji i sporów przedmiotowych; potrafi analizować skutki zmian w sferze kultury
uwarunkowane procesami migracyjnymi tak historycznymi jak współczesnymi.

MMI_K2_K01,
MMI_K2_K02

K2 jest przygotowany do pracy w strukturach i instytucjach funkcjonujących w ramach
współczesnych społeczeństw wieloetnicznych

MMI_K2_K03,
MMI_K2_K05

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Pojęcia i definicje procesów wieloetniczności i wielokulturowości; modele
wieloetniczności i wielokulturowości; tradycyjna wieloetniczność europejska
a wieloetniczność krajów o rodowodzie imigracyjnym; współczesne modele
wieloetniczności i wielokulturowości europejskiej; wzorce polityki pluralizmu
kulturowego i ich przemiany w czasie i przestrzeni. Powyższe treści znajdują
egzemplifikacje w: Kontekście europejskim: Hiszpania, Francja; Belgia, Szwajcaria,
Niemcy Kraje o rodowodzie imigracyjnym: Kanada , USA, Australia

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, wykład konwersatoryjny, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy
zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład
egzamin
pisemny,
prezentacja

znajomość zadanej literatury i aktywność w trakcie dyskusji w ramach zajęć;
przygotowanie i umiejętność prezentacji projektu; zaliczenie egzaminu
pisemnego (konieczność uzyskanie minimum 60% punktów ) opartego na
tematyce poruszanej podczas wykładów i dyskusji konwersatoryjnej.

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30
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przygotowanie projektu 10

przygotowanie do egzaminu 15

uczestnictwo w egzaminie 2

przygotowanie do zajęć 20

konsultacje 5

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
82

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

egzamin pisemny prezentacja

W1 x x

W2 x x

W3 x x

W4 x x

U1 x x

U2 x x

U3 x x

U4 x x

K1 x x

K2 x x
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Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Konwersatorium migracyjne

Nazwa przedmiotu
Konwersatorium migracyjne

Klasyfikacja ISCED
0314 Socjologia i kulturoznawstwo

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
migracje międzynarodowe

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 3

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba punktów ECTS
5

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Zaznajomienie studentów z bieżącymi trendami migracyjnymi, przemianami współczesnych procesów
wychodźczych oraz aktualną debatą polityczną, społeczną oraz medialną na temat obecnych zjawisk
migracyjnych

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 student/ka ma wiedzę na temat koncepcji teoretycznych i mechanizmów rządzących
współczesnymi procesami migracyjnymi

MMI_K2_W02,
MMI_K2_W04

W2 student/ka zna aktualne śwatowe trendy migracyjne oraz przeobrażenia współczesnych
strumieni wychodźczych MMI_K2_W05

Umiejętności – Student potrafi:

U1 student/ka potrafi dostrzegać, analizować i oceniać procesy współczesnych migracji MMI_K2_U01

U2 student/ka potrafi krytycznie analizować treści polityczne, medialne, społeczne na temat
oceny współczesnych procesów migracyjnych MMI_K2_U02

U3 student/ka potrafi ocenić i przedstawić skutki oraz przyczyny współczesnych ruchów
wychodźczych MMI_K2_U01

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
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K1 student/ka jest społecznie wrażliwy na problemy różnic etnicznych, rasowych i wszelkich
form dyskryminacji MMI_K2_K03

K2 student/ka jest gotowy do samodzielnej analizy oraz krytycznej oceny informacji
dotyczących współczesnych procesów wychodźczych MMI_K2_K05

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Celem kursu jest zapoznanie studentów ze najnowszymi trendami migracyjnymi, jak
również podstawowymi koncepcjami teoretycznymi z zakresu studiów migracyjnych
oraz sposobami posługiwania się nimi w celu analizy procesów wychodźczych.
Analizie poddane zostaną takie zjawiska jak m.in. aktualne trendy światowej polityki
migracyjnej, czy też struktura współczesnych strumieni migracyjnych.

W1, W2, U1, U2, U3, K1,
K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, burza mózgów, dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium projekt, esej Zaliczenie odbywa się na podstawie eseju będącego wynikiem pracy nad
projektem na zadany temat

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie projektu 60

przygotowanie eseju 60

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
150

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

projekt esej

W1 x x

W2 x x

U1 x x

U2 x x

U3 x x

K1 x x

K2 x x
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Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Seminarium magisterskie

Nazwa przedmiotu
Seminarium magisterskie

Klasyfikacja ISCED
0222 Historia i archeologia, 0314 Socjologia i kulturoznawstwo

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
migracje międzynarodowe

Profil studiów
ogólnoakademicki

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii, Historia, Nauki socjologiczne

Formy prowadzenia zajęć

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych
efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.00

seminarium 30

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych
efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
9.00

seminarium 30

Wymagania wstępne i dodatkowe
zapis do grupy seminaryjnej

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 przekazanie wiedzy na temat zasad wyboru tematu/problematyki pracy magisterskiej

C2
zapoznanie z zasadami gromadzenia literatury przedmiotu; korzystania z baz danych uniwersyteckich
i ogólnodostępnych; zasad korzystania z wiarygodnych portali internetowych; samodzielnego prowadzenia
kwerend; korzystania z dokumentów;

C3 przygotowanie metodologicznie i metodycznie w przypadku prowadzenia badań terenowych, ich
przeprowadzenie i opracowanie wyników

C4
zapoznanie studentów z zasadami tworzenia przypisów oraz zapisów bibliograficznych; przekazanie informacji
na temat przestrzegania praw autorskich i warunków RODO; przekazanie informacji dotyczących opracowania
pracy pod względem językowym, stylistycznym i redakcyjnym

C5 konsultowanie kolejnych fragmentów pracy; doprowadzenie do ukończenia pracy magisterskiej
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Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 zasady obowiązujące przy pisaniu pracy magisterskiej: merytoryczne, redakcyjne,
prawne MMI_K2_W02, MMI_K2_W06

W2
problematykę dotyczącą migracji, w szczególności obszaru, który będzie
przedmiotem dociekań w jego pracy magisterskiej; metodologię pracy
obowiazującą przy pisaniu dysertacji magisterskiej

MMI_K2_W01, MMI_K2_W02

W3 etapy pisania pracy magisterskiej i zasady jej konsultacji z promotorem MMI_K2_W02, MMI_K2_W05,
MMI_K2_W06

W4 tryb składania ukończonej pracy magisterskiej do recenzji oraz tryb
przystępowania do egzaminu magisterskiego MMI_K2_W06

Umiejętności – Student potrafi:

U1 zdecydować, po konsultacji z promotorem, o wyborze tematu pracy magisterskiej MMI_K2_U04

U2 stworzyć plan dysertacji i zaplanować w czasie realizację kolejnych kroków MMI_K2_U02, MMI_K2_U03

U3 zgromadzić literaturę przedmiotu, poszukiwać potrzebnych materiałów w bazach
danych oraz zasobach internetowych

MMI_K2_U02, MMI_K2_U03,
MMI_K2_U05

U4
tworzyć tekst pracy z uwzględnieniem obowiązujących zasad językowych,
stylistycznych oraz redakcyjnych a także wymogów dotyczących ochrony własności
intelektualnej i RODO

MMI_K2_U02, MMI_K2_U04

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 napisania pracy magisterskiej konsultowanej z promotorem oraz jej obrony
w trakcie egzaminu magisterskiego

MMI_K2_K01, MMI_K2_K04,
MMI_K2_K05

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

W semestrze zimowym: ustalenie tematu pracy magisterskiej; zebranie wstępnej
literatury przedmiotu; napisanie szczegółowego planu pracy oraz dwóch rozdziałów;
prezentacja poszczególnych części pracy na seminarium W semestrze letnim:
ukończenie kompletowania bibliografii, pisanie kolejnych rozdziałów; ukończenie
pisania całości pracy; ostateczna redakcja pracy; przygotowanie pracy i magistranta
do egzaminu dyplomowego. Prace z zakresu szeroko rozumianej problematyki
migracyjnej w wymiarze kulturoznawczym, socjologicznym , politologicznym.
Problematyka etniczna, kulturowa, polityczna społeczeństw przyjmujących
imigrantów oraz tych o rodowodzie imigracyjnym: amerykańskiego i kanadyjskiego.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1

Informacje rozszerzone

Semestr 3

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, seminarium, burza mózgów, dyskusja, udział w badaniach, konsultacje
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Rodzaj zajęć Formy
zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

seminarium zaliczenie na
ocenę

w semestrze zimowym ustalenie tematu pracy magisterskiej; zebranie
wstępnej literatury przedmiotu; napisanie szczegółowego planu pracy oraz
dwóch rozdziałów / 15-20 stron/Prezentacja poszczególnych części pracy.

Semestr 4

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, seminarium, burza mózgów, dyskusja, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy
zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

seminarium zaliczenie na
ocenę

Ukończenie kompletowania bibliografii, pisanie kolejnych rozdziałów;
ukończenie pisania całości pracy do końca semestru letniego; ostateczna
redakcja pracy; wczytanie tekstu pracy do systemu usos.

Bilans punktów ECTS

Semestr 3

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium 30

analiza źródeł historycznych 15

przygotowanie projektu 10

zbieranie informacji do zadanej pracy 50

analiza aktów normatywnych 10

konsultacje 5

przygotowanie pracy dyplomowej 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
140

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 4

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium 30
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zbieranie informacji do zadanej pracy 15

analiza aktów normatywnych 10

konsultacje 15

przygotowanie pracy dyplomowej 150

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
220

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie na ocenę

W1 x

W2 x

W3 x

W4 x

U1 x

U2 x

U3 x

U4 x

K1 x
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Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Przedmiot do wyboru w języku angielskim

Nazwa przedmiotu
Przedmiot do wyboru w języku angielskim

Nazwa przedmiotu w języku angielskim
Przedmiot do wyboru w języku angielskim

Klasyfikacja ISCED
0314 Socjologia i kulturoznawstwo

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
migracje międzynarodowe

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 3

Języki wykładowe
Angielski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba punktów ECTS
4

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 mechanizmy przeszłych i współczesnych procesów i zjawisk kulturowych MMI_K2_W01, MMI_K2_W04

W2 rolę i znaczenie instytucji kultury we współczesnych społeczeństwach
wieloetnicznych, szczególnie amerykańskich

MMI_K2_W01, MMI_K2_W02,
MMI_K2_W04

Umiejętności – Student potrafi:

U1 samodzielnie formułować pytania badawcze dotyczące zjawisk i procesów
kulturowych MMI_K2_U01, MMI_K2_U05

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 wykazywania się wrażliwością społeczną oraz zrozumieniem dla
różnorodności etnicznej, rasowej i językowej MMI_K2_K03

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Treści programowe określone w sylabusie wybranego przedmiotu w języku angielskim W1, W2, U1, K1
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny /
ustny

Przedmiot kończy się egzaminem. Szczegółowe informacje dotyczące
warunków zaliczenia przedmiotu są ogłaszane przez prowadzącego przed
rozpoczęciem zajęć.

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie do egzaminu 50

zbieranie informacji do zadanej pracy 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
110

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

egzamin pisemny / ustny

W1 x

W2 x

U1 x

K1 x
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Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Handel ludźmi

Nazwa przedmiotu
Handel ludźmi

Klasyfikacja ISCED
0312 Politologia i wiedza o społeczeństwie, 0314 Socjologia
i kulturoznawstwo

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
migracje międzynarodowe

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 4

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Liczba punktów ECTS
4

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji, Nauki socjologiczne, Nauki o
kulturze i religii

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Wymagania wstępne i dodatkowe
Nie dotyczy

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 W ramach kursu uczestnicy pogłębią swoją wiedzę na temat współczesnego zjawiska handlu ludźmi.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 student/ka posiada poszerzony zasób wiadomości na temat zagadnień
związanych z handlem ludźmi. MMI_K2_W02, MMI_K2_W03

W2 student/ka trafnie identyfikuje najważniejsze zjawiska i aspekty w ramach
szeroko pojętego handlu ludźmi. MMI_K2_W02, MMI_K2_W03

W3 student/ka posada wiedzę na temat związków pomiędzy handlem ludźmi
a innymi zjawiskami i procesami na świecie. MMI_K2_W02, MMI_K2_W03

Umiejętności – Student potrafi:

U1 student/ka potrafi opisać i zanalizować różne globalne przypadki handlu ludźmi. MMI_K2_U01, MMI_K2_U03
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U2 student/ka wykorzystuje nabytą wiedzę do analizy najnowszych aspektów handlu
ludźmi i dyskusji nad tym zjawiskiem. MMI_K2_U01, MMI_K2_U03

U3 student/ka dostrzega współzależności pomiędzy różnymi procesami i zjawiskami
w ramach handlu ludźmi. MMI_K2_U01, MMI_K2_U03

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 student/ka jest świadomy swojej wiedzy i umiejętności analizy zagadnień
związanych z handlem ludźmi. MMI_K2_K03, MMI_K2_K04

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Wprowadzenie; 2. Przyczyny handlu ludźmi; 3. Formy współczesnego handlu
ludźmi: sex trafficking; 4. Formy współczesnego handlu ludźmi: labor trafficking; 5.
Mniej znane formy handlu ludźmi; 6. Ofiary handlu ludźmi; 7. Sprawcy handlu ludźmi;
8. Akty prawne dotyczące handlu ludźmi; 9. Globalne przeciwdziałanie handlowi
ludźmi; 10. Handel ludźmi i przeciwdziałanie zjawisku w Polsce; 11. Handel ludźmi
we współczesnej debacie; 12. Handel ludźmi w USA.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją
multimedialną, dyskusja, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Obecność (2 możliwe nieobecności) i aktywność podczas zajęć,
prezentacja i kolokwium końcowe

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 30

przygotowanie do ćwiczeń 45

przygotowanie do sprawdzianu 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie na ocenę prezentacja

W1 x x

W2 x x

W3 x x

U1 x x

U2 x x

U3 x x

K1 x x
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Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Zróżnicowanie religijne świata

Nazwa przedmiotu
Zróżnicowanie religijne świata

Klasyfikacja ISCED
0314 Socjologia i kulturoznawstwo

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
migracje międzynarodowe

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 4

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Liczba punktów ECTS
4

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Dopuszczalne są 2 nieobecności pozostałe należy zaliczyć na warunkach
ustalonych z prowadzącym.

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Kurs ma za zadnie przedstawienie zróżnicowania religijnego świata oraz wpływu największych systemów
religijnych na historię i kulturę poszczególnych regionów

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie
Kierunkowe

efekty uczenia
się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 student dysponuje rozszerzoną wiedzą na temat podstawowych struktur i instytucji życia
społecznego, w tym Kościołów oraz grup religijnych na świecie MMI_K2_W03

W2
student zna i rozumie w pogłębionym stopniu genezę i rozwój procesów migracyjnych
i etnicznych (w tym tych związanych z religią i religijnością) na przestrzeni dziejów po czasy
współczesne

MMI_K2_W01

Umiejętności – Student potrafi:

U1
student potrafi zastosować wiedzę teoretyczną odnoszącą się do różnorodnych norm
społecznych, kulturowych i religijnych warunkujących procesy migracji oraz przemiany
etniczności

MMI_K2_U02
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U2 prawidłowo analizuje zachowania społeczne i kulturowe w życiu publicznym, w tym zjawiska
związane z religijnością MMI_K2_U04

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 student jest gotów do okazywania wrażliwości na skomplikowane problemy różnic religijnych
i etnicznych i działania na rzecz mniejszości etnicznych i imigrantów MMI_K2_K03

K2
student jest gotów do odgrywania aktywnej roli w życiu społecznym poprzez wdrażanie
pogłębionej wiedzy i umiejętności, w szczególności w zakresie migracji i stosunków etnicznych
oraz zróżnicowania religijnego świata

MMI_K2_K01

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Chrześcijaństwo i jego rozwój na Wschodzie i Zachodzie 2. Katolicyzm w Europie 3.
Reformacja i protestantyzm 4. Katolicyzm i protestantyzm poza Europą - rola religii
w kolonizacji 5. Rozkwit protestantyzmu w USA 6. Islam 7. Podziały w ramach islamu
8. Judaizm i jego podziały 9. Diaspora żydowska na świecie 10. Buddyzm 11.
Hinduizm 12. Konfucjanizm 13. Ruchy fundamentalistyczne w różnych systemach
religijnych 14. Sekularyzacja i 'desekularyzacja' 15. Rola religii w migracjach.
Etniczność a religia.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków, metody e-learningowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia zaliczenie pisemne, projekt,
prezentacja

obecność i aktywność na zajęciach, projekt - analiza przypadku
- prezentacja z projektu, kolokwium

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 30

przygotowanie projektu 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 5

przygotowanie do egzaminu 20

przygotowanie do ćwiczeń 15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120
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Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie pisemne projekt prezentacja

W1 x x x

W2 x x x

U1 x x

U2 x x x

K1 x x

K2 x



Sylabusy 140 / 147

Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Afryka: regiony i ludność

Nazwa przedmiotu
Afryka: regiony i ludność

Klasyfikacja ISCED
0312 Politologia i wiedza o społeczeństwie, 0314 Socjologia i
kulturoznawstwo

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia
się
egzamin

Kierunek studiów
migracje międzynarodowe

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 4

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba punktów ECTS
3

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii, Nauki o polityce i administracji

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie studentów z historią oraz problemami ludności zamieszkującej różne regiony Afryki.

C2 Przedstawienie studentom specyfiki (politycznej, gospodarczej, geograficznej, społecznej, kulturowej)
poszczególnych regionów kontynentu afrykańskiego.

C3 Kształtowanie u studentów zdolności oceny wyzwań i zagrożeń stojących przed ludnością zamieszkującą
kontynent afrykański.

C4 Wyrobienie u studentów umiejętności analitycznej oceny czynników warunkujących procesy polityczne,
gospodarcze oraz społeczne w poszczególnych regionach Afryki.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 student posiada podstawową wiedzę dotyczącą geografii i historii kontynentu
afrykańskiego.

MMI_K2_W01,
MMI_K2_W03

W2 student zna i potrafi scharakteryzować podstawowe problemy państw i społeczeństw
afrykańskich.

MMI_K2_W01,
MMI_K2_W03
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W3 student rozumie kluczowe regionalne i transnarodowe zagrożenia dla
bezpieczeństwa Afryki i Afrykanów oraz ich globalne konsekwencje. MMI_K2_W03

Umiejętności – Student potrafi:

U1 omówić specyfikę regionalną Afryki (geograficzną, polityczną, gospodarczą,
społeczną, kulturową). MMI_K2_U01, MMI_K2_U02

U2 student analizuje i ocenia wyzwania i zagrożenia, przed którymi stoją Afrykanie. MMI_K2_U01, MMI_K2_U03

U3 student posługuje się naukową terminologią związaną z szeroko pojętymi studiami
afrykanistycznymi (African Studies). MMI_K2_U01, MMI_K2_U02

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
student jest w stanie dokonać krytycznej analizy uwarunkowań regionalnych
procesów politycznych, ekonomicznych i społecznych na kontynencie afrykańskim
w oparciu o wiedzę zdobytą na zajęciach oraz samodzielnie wyszukiwaną literaturę.

MMI_K2_K01, MMI_K2_K04

K2 student jest świadomym i krytycznym odbiorcą przekazów medialnych dotyczących
Afryki i Afrykanów.

MMI_K2_K01, MMI_K2_K03,
MMI_K2_K05

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Geografia i geopolityka Afryki; Kontekst historyczny; Zróżnicowanie religijne
i wyznaniowe Afryki; Demografia Afryki (struktura etniczna kontynentu, piramida
wiekowa, migracje, problem uchodźstwa); Współczesne kondycja państw afrykańskich
(państwa upadłe/dysfunkcyjne, zagrożenia konfliktami, terroryzmem, piractwem;
problemy gospodarcze, społeczeństwa pokonfliktowe); Problemy społeczne
Afrykanów; Specyfika państw Afryki Północnej; Specyfika państw Afryki Zachodniej;
Specyfika państw Afryki Wschodniej; Specyfika państw Afryki Środkowej; Specyfika
państw Afryki Południowej

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy
zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład
egzamin
pisemny /
ustny

Warunkiem zaliczenia modułu jest uczestnictwo w zajęciach oraz pozytywna
ocena z egzaminu końcowego. Egzamin ma charakter pisemny (pytania
problemowe otwarte) bądź ustny (na życzenie studentów). Do oceny
wykorzystywana jest standardowa skala ocen.

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie do egzaminu 30
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uczestnictwo w egzaminie 2

przygotowanie do zajęć 13

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
75

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

egzamin pisemny / ustny

W1 x

W2 x

W3 x

U1 x

U2 x

U3 x

K1 x

K2 x
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Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Australia: doświadczenia migracji i

etniczności

Nazwa przedmiotu
Australia: doświadczenia migracji i etniczności

Klasyfikacja ISCED
0314 Socjologia i kulturoznawstwo

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
migracje międzynarodowe

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 4

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba punktów ECTS
3

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność obowiązkowa na zajęciach

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie studentów z historią i współczesnością imigracji i przemian etnicznych społeczeństwa australijskiego

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
na przykładzie Australii tematykę przemian etnicznych społeczeństwa
imigracyjnego, kształtowania się nowoczesnych narodów i grup etnicznych oraz
zmieniającej się pozycji jednostki

MMI_K2_W01, MMI_K2_W02,
MMI_K2_W03, MMI_K2_W04

W2
tematykę przemian etnicznych i imigracji w Australii w ujęciu historycznym,
w tym kształtowanie się i przemiany nowoczesnego narodu i państwa
australijskiego

MMI_K2_W01, MMI_K2_W02,
MMI_K2_W03, MMI_K2_W04

W3 rolę państwa i jego polityki migracyjnej i etnicznej w kształtowaniu się
społeczeństwa imigracyjnego

MMI_K2_W01, MMI_K2_W02,
MMI_K2_W03

Umiejętności – Student potrafi:
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U1 rozpoznać, analizować i wyjaśnić procesy migracyjne w Australii w ujęciu
historycznym i komparatystycznym, MMI_K2_U01, MMI_K2_U02

U2 rozpoznawać, analizować i wyjaśniać zjawiska etniczne, w tym narodotwórcze
w Australii w ujęciu historycznym i porównawczym

MMI_K2_U01, MMI_K2_U03,
MMI_K2_U04

U3 zastosować wiedzę teoretyczną do samodzielnej analizy zjawisk z zakresu
migracji i etniczności MMI_K2_U01, MMI_K2_U02

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
rozwijania wrażliwości na problemy rasowe, migracyjne, narodowe i etniczne,
dzięki czemu korzystając ze zdobytej wiedzy i umiejętności może podejmować
przemyślane i racjonalne działania w tej dziedzinie

MMI_K2_K01, MMI_K2_K03

K2 świadomego, opartego na zdobytej wiedzy podejmowania się działań
w dziedzinie migracji i etniczności

MMI_K2_K01, MMI_K2_K02,
MMI_K2_K04

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Aborygeni – pierwsi mieszkańcy Australii, ich historia i kultura przed i w czasach
białego osadnictwa do l. 20. XX w.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2

2. Aborygeni – pierwsi mieszkańcy Australii, ich historia i kultura od l. 20. XX w.
do współczesności

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2

3. Zesłania i kolonie karne w Australii W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2

4. Imigracja i społeczeństwo australijskie 1788-1860, m. in. "gorączka złota" W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2

5. Imigracja i społeczeństwo australijskie 1860-1945, m. in. polityka „białej Australii” W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2

6. Ewolucja australijskiej polityki imigracyjnej po II wojnie światowej W1, W2, U1

7. Przemiany etniczne społeczeństwa australijskiego oraz zmiany w polityce i ideologii
etnicznej Australii po II wojnie światowej: asymilacja i integracja

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2

8. Przemiany etniczne społeczeństwa australijskiego oraz zmiany w polityce i ideologii
etnicznej Australii po II wojnie światowej: wielokulturowość

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2

9. Polityka w społeczeństwie wieloetnicznym W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2

10. Grupy etniczne a struktura społeczno-gospodarcza Australii W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2

11. Kultura, język, edukacja w społeczeństwie wieloetnicznym. W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2

12. Historia i współczesność wybranych grup etnicznych. Cz. I W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2

13. Historia i współczesność wybranych grup etnicznych. Cz. II W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2

14. Podsumowanie: problem australijskiej tożsamości narodowej. W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy
zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin
pisemny

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zdanie egzaminu pisemnego, który
zawiera pytania dotyczące zarówno wykładu, jak i lektur obowiązkowych.
Ocena końcowa składa się z dwóch elementów: egzaminu (85%) i udziału w
wykładach (15%).

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie do egzaminu 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

egzamin pisemny

W1 x

W2 x

W3 x

U1 x

U2 x

U3 x

K1 x

K2 x
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Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Otwarte spotkania akademickie

Nazwa przedmiotu
Otwarte spotkania akademickie

Klasyfikacja ISCED
0312 Politologia i wiedza o społeczeństwie, 0314 Socjologia i
kulturoznawstwo

Forma weryfikacji uzyskanych efektów
uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
migracje międzynarodowe

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 4

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 20

Liczba punktów ECTS
2

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 zapewnienie studentom możliwości udziału w wydarzeniach naukowych poszerzających wiedzę w zakresie
realizowanych przez nich kierunków studiów

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 zagadnienia w zakresie nauk społecznych MMI_K2_W01, MMI_K2_W02, MMI_K2_W03,
MMI_K2_W04

Umiejętności – Student potrafi:

U1 wykorzystywać wiedzę pozyskaną w toku spotkań
akademickich MMI_K2_U01, MMI_K2_U02, MMI_K2_U03

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 dalszego pogłębiania wiedzy w zakresie nauk
społecznych MMI_K2_K01, MMI_K2_K02, MMI_K2_K04

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. nie dotyczy W1, U1, K1
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

seminarium, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie udział w otwartych spotkaniach akademickich

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 20

konsultacje 25

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
20

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie

W1 x

U1 x

K1 x




