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KARTA ZAJĘĆ (SYLABUS)  

 

I.  Zajęcia i ich usytuowanie w harmonogramie realizacji programu  

 

1. Jednostka prowadząca kierunek 

studiów 
Instytut Nauk Społecznych i Ochrony Zdrowia 

2. Nazwa kierunku studiów Stosunki transgraniczne 

3. Forma prowadzenia studiów stacjonarne 

4. Profil studiów praktyczny 

5. Poziom kształcenia  studia II stopnia 

6. Nazwa zajęć 
Migracje międzynarodowe a bezpieczeństwo 

transgraniczne 

7. Kod zajęć ST.O.8 

8. Poziom/kategoria zajęć zajęcia kierunkowe  

9. Status zajęć obowiązkowe 

10. Usytuowanie zajęć w 

harmonogramie realizacji zajęć 
semestr II 

11. Język wykładowy polski 

12. Liczba punktów ECTS 2 

13. Koordynator zajęć  

14. Odpowiedzialny za realizację 

zajęć 
dr hab. Andrzej Essen, prof. PWSW 

 

2 Formy zajęć dydaktycznych i ich wymiar w harmonogramie programu studiów  

 

Wykład 

W 

Ćwiczenia 

C 

Konwersatorium 

K 

Laboratorium 

L 

Projekt 

P 

Seminarium 

S 

Praktyka 

PZ 

- - 30 - - - - 
 

3. Cele zajęć  

C 1 - student nabywa wiedzę z zakresu migracji międzynarodowych oraz ich ekonomicznych, 

politycznych i społecznych uwarunkowań  

 

C 2 - student potrafi analizować, syntetyzować i twórczo interpretować wiedzę na temat 

specyfiki, charakteru i dynamiki zjawiska migracji międzynarodowych oraz ich wpływu na 

stan bezpieczeństwa państwa 

 

C 3 - student zdobywa umiejętności indywidualnej i zbiorowej analizy złożoności zjawiska 

migracji międzynarodowych  
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4. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji. 

 

Zaliczenie przedmiotów „Teoria bezpieczeństwa”, jak również znajomość zakresu przedmiotowego 

problemów charakterystycznych dla płaszczyzny międzynarodowych stosunków politycznych.  

 

5. Efekty uczenia się dla zajęć, wraz z odniesieniem do kierunkowych efektów uczenia się  

 

Lp. Opis efektów uczenia się dla zajęć  

Odniesienie 

do kierunkowych 

efektów uczenia się - 

identyfikator 

kierunkowych 

efektów uczenia się 

W_01 
Ma pogłębioną wiedzę na temat zjawiska migracji 

międzynarodowych 
K_W03 

W_02 
Ma pogłębioną wiedzę na temat ekonomicznych, politycznych i 

społecznych uwarunkowań migracji międzynarodowych 

K_W04 

K_W05 

K_W06 

U_01 
Potrafi analizować, syntetyzować i twórczo interpretować wiedzę 

na temat złożoności zjawiska migracji międzynarodowych 
K_U02 

U_02 
Wyjaśnia złożoność zjawiska migracji i ich wpływ na politykę 

bezpieczeństwa państw i organizacji międzynarodowych 
K_U04 

K_01 
Nabywa umiejętność pracy w grupie podczas zbiorowych analiz 

migracji międzynarodowych  
K_K04 

 

6. Treści kształcenia – oddzielnie dla każdej formy zajęć dydaktycznych  

          (W- wykład, K- konwersatorium, P- projekt, C-ćwiczenia) 
 

 

Lp. 
Tematyka zajęć – szczegółowy opis bloków tematycznych Liczba 

godzin 

K1 
Zjawisko migracji międzynarodowych w teorii stosunków  

międzynarodowych oraz w nauce o bezpieczeństwie. 

4 

K2 Charakter, specyfika i dynamika migracji międzynarodowych. 4 

K3 Uwarunkowania migracji międzynarodowych w XXI wieku. 4 

K4 
Migracje międzynarodowe jako zagrożenia bezpieczeństwa o charakterze 

transgranicznym. 

4 

K5 

 

Pojmowanie zagrożenia transgranicznego, jego specyfika i koncepcje 

przeciwdziałania. 

4 

 

K6 
Transnarodowa przestępczość zorganizowana jako przykład zagrożenia 

transgranicznego. 

2 

K7 
Główne obszary transnarodowej przestępczości zorganizowanej a migracje 

międzynarodowe. 

2 

K8 
Instytucje międzynarodowe i współpraca wielostronna a migracje 

międzynarodowe. 

2 

K9 
Polityka bezpieczeństwa Polski a migracje międzynarodowe jako 

zagrożenie o charakterze transgranicznym. 

2 

     K10 
Kierunki ewolucji zjawiska migracji międzynarodowych jako wyzwania 

bezpieczeństwa międzynarodowego w XXI wieku. 

2 

 

 Razem  30 
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7. Metody weryfikacji efektów uczenia się/w odniesieniu do poszczególnych efektów/ 

 

Symbol 

efektu 

uczenia się 

Forma weryfikacji 

Egzamin 

ustny 

Egzamin 

pisemny 
Kolokwium Projekt 

Sprawdzian 

wejściowy 
Sprawozdanie Inne 

W_01   X     

W_02   X     

U_01    X   
X (ocena 

aktywności) 

U_02    X   
X (ocena 

aktywności) 

K_01       
X (ocena 

aktywności) 

 

8. Narzędzia dydaktyczne 

Symbol Forma zajęć  

N1 - Metody podające – objaśnienie lub wyjaśnienie C1-C10 

N2 – Metody problemowe – dyskusja dydaktyczna C1-C10  

N3 – Metody praktyczna – metoda projektu  C1-C10 

 

9. Ocena osiągniętych efektów uczenia się 

 

9.1. Sposoby oceny 

Ocena formująca 

F1 Kolokwium 

F2 Projekt 

F3 Ocena aktywności  
 

Ocena podsumowująca 

P1 zaliczenie przedmiotu na podstawie średniej zwykłej 

(F1+F2+F3) 
 

9.2. Kryteria oceny 

 

S
y
m

 

sy
m

b
o
l 

ef
ek

tu
 

u
cz

en
ia

 

si
ę 

Na ocenę 3 Na ocenę 3,5 Na ocenę 4 Na ocenę 4,5 Na ocenę 5 

W_01  

Ma bardzo 

podstawową 

wiedzę na temat 

zjawiska migracji 

międzynarodowyc

h, zaliczenie 

przedmiotu: 51%-

60% pkt. 

Ma podstawową 

wiedzę na temat 

zjawiska migracji 

międzynarodowyc

h, zaliczenie 

przedmiotu: 61%-

70% pkt. 

Ma średnią wiedzę 

na temat zjawiska 

migracji 

międzynarodowyc

h, zaliczenie 

przedmiotu: 71%-

80% pkt. 

Ma dużą wiedzę 

na temat zjawiska 

migracji 

międzynarodowyc

h, zaliczenie 

przedmiotu: 81% - 

90% pkt. 

Ma bardzo dużą 

wiedzę na temat 

zjawiska migracji 

międzynarodowych

, zaliczenie 

przedmiotu: 91% - 

100% pkt.  

W_02 

 

Ma bardzo 

podstawową  

 wiedzę na temat 

ekonomicznych, 

Ma podstawową  

 wiedzę na temat 

ekonomicznych, 

politycznych i 

Ma średnią  

 wiedzę na temat 

ekonomicznych, 

politycznych i 

Ma dużą  

 wiedzę na temat 

ekonomicznych, 

politycznych i 

Ma bardzo dużą 

 wiedzę na temat 

ekonomicznych, 

politycznych i 
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politycznych i 

społecznych 

uwarunkowań 

migracji 

międzynarodowyc

h 

zaliczenie 

przedmiotu: 51%-

60% pkt. 

społecznych 

uwarunkowań 

migracji 

międzynarodowyc

h 

zaliczenie 

przedmiotu: 61%-

70% pkt. 

społecznych 

uwarunkowań 

migracji 

międzynarodowyc

h 

zaliczenie 

przedmiotu: 71%-

80% pkt. 

społecznych 

uwarunkowań 

migracji 

międzynarodowyc

h 

zaliczenie 

przedmiotu: 81% - 

90% pkt. 

społecznych 

uwarunkowań 

migracji 

międzynarodowych 

zaliczenie 

przedmiotu: 91% - 

100% pkt. 

U_01 

Potrafi w bardzo 

minimalnym 

zakresie 

analizować, 

syntetyzować i 

twórczo 

interpretować 

wiedzę na temat 

złożoności 

zjawiska migracji 

międzynarodowyc

h 

zaliczenie 

przedmiotu: 51%-

60% pkt. 

 Potrafi w 

minimalnym 

zakresie 

analizować, 

syntetyzować i 

twórczo 

interpretować 

wiedzę na temat 

złożoności 

zjawiska migracji 

międzynarodowyc

h 

zaliczenie 

przedmiotu: 61%-

70% pkt. 

Potrafi w średnim 

zakresie 

analizować, 

syntetyzować i 

twórczo 

interpretować 

wiedzę na temat 

złożoności 

zjawiska migracji 

międzynarodowyc

h 

zaliczenie 

przedmiotu: 71%-

80% pkt. 

Potrafi w dużym 

zakresie 

analizować, 

syntetyzować i 

twórczo 

interpretować 

wiedzę na temat 

złożoności 

zjawiska migracji 

międzynarodowyc

h 

zaliczenie 

przedmiotu: 81% - 

90% pkt. 

Potrafi w bardzo 

dużym zakresie 

analizować, 

syntetyzować i 

twórczo 

interpretować 

wiedzę na temat 

złożoności zjawiska 

migracji 

międzynarodowych 

zaliczenie 

przedmiotu: 91% - 

100% pkt. 

U_02 

 

Wyjaśnia w 

bardzo niewielkim 

zakresie złożoność 

zjawiska migracji i 

ich wpływ na 

politykę 

bezpieczeństwa 

państw i 

organizacji 

międzynarodowyc

h 

zaliczenie 

przedmiotu: 51%-

60% pkt. 

Wyjaśnia w 

zakresie złożoność 

zjawiska migracji i 

ich wpływ na 

politykę 

bezpieczeństwa 

państw i 

organizacji 

międzynarodowyc

h 

zaliczenie 

zaliczenie 

przedmiotu: 61%-

70% pkt. 

Wyjaśnia w 

znacznym zakresie 

złożoność 

zjawiska migracji i 

ich wpływ na 

politykę 

bezpieczeństwa 

państw i 

organizacji 

międzynarodowyc

h 

zaliczenie 

zaliczenie 

przedmiotu: 71%-

80% pkt. 

Wyjaśnia w 

szerokim zakresie 

złożoność 

zjawiska migracji i 

ich wpływ na 

politykę 

bezpieczeństwa 

państw i 

organizacji 

międzynarodowyc

h 

zaliczenie  

zaliczenie 

przedmiotu: 81% - 

90% pkt. 

Wyjaśnia w bardzo 

szerokim zakresie 

złożoność zjawiska 

migracji i ich 

wpływ na politykę 

bezpieczeństwa 

państw i organizacji 

międzynarodowych 

zaliczenie 

zaliczenie 

przedmiotu:91%-

100% pkt.  

K_01 

 

Wykonuje 

ograniczone 

zadania w ramach 

pracy w grupie, 

podczas 

zbiorowych analiz 

migracji 

międzynarodowyc

h 

Wykonuje 

ograniczone 

zadania w ramach 

pracy w grupie, 

podczas 

zbiorowych analiz 

migracji 

międzynarodowyc

h 

Bierze udział w 

pracach w grupie, 

podczas których 

dokonuje analiz 

migracji 

międzynarodowyc

h 

Aktywnie bierze 

udział w pracach 

w grupie, podczas 

których dokonuje 

analiz migracji 

międzynarodowyc

h 

Inicjuje i aktywnie 

bierze udział w 

pracach w grupie, 

podczas których 

dokonuje analiz 

migracji 

międzynarodowych 

 

 

10. Literatura podstawowa i uzupełniająca 

 

Literatura podstawowa:  

1. Madej M., Zagrożenia asymetryczne bezpieczeństwa państw obszaru transatlantyckiego, 

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2007. 

2. Oleksiewicz I., Uchodźcy w Unii Europejskiej. Aspekty prawne i polityczne, Rzeszów 

2006. 
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3. Pietraś M., Wojtaszczyk K., Polska w systemie bezpieczeństwa międzynarodowego, 

Warszawa 2016.  

 

 

Literatura uzupełniająca:  
 

1. Castles S., Miller M.J., Migracje we współczesnym świecie, Warszawa 2012. 

2. Cebul K., Podgórzyńska R., Feler W., Migracje jako wyzwanie dla Unii Europejskiej i 

wybranych państw członkowskich, Warszawa 2017.  

3. Fehler W., Cebul K., Podgórzańska R., Migracje jako wyzwanie dla Unii Europejskiej i 

wybranych państw członkowskich, Warszawa 2017.  

4. Mądrzejowski W., Przestępczość zorganizowana. System zwalczania, Warszawa 2015. 

5. Przytuła S., Migracje międzynarodowe i ekspatriacja, Warszawa 2017. 

 

 

11. Macierz realizacji zajęć 

 

Symbol 

efektu 

uczenia się 

Odniesienie 

efektu do 

efektów zde-

finiowanych 

dla programu 

Cele 

zajęć 

Treści 

programowe 

Narzędzia 

dydaktyczne 

Sposoby 

oceny 

W_01 K_W03 C1 K1-K10 N1, N2, N3 F1, F2, 

W_02 K_W04 

K_W05 

K_W06 

C1 K1-K10 N1, N2, N3  F1, F2,  

U_01 K_U02 C2 K1-K10 N1, N3, N3 F2, F3 

U_02 K_U04 C2 K1-K10 N1, N3, N3 F2, F3 

K_01 K_K04 C3 K1-K10 N1, N2, N3 F3 

 

 

 

12. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności 
Średnia liczba godzin 

na zrealizowanie aktywności 

Udział w wykładach   - 

Udział w ćwiczeniach  - 

Udział w konwersatoriach/laboratoriach/projektach 30 

Udział w  praktyce zawodowej  - 

Udział nauczyciela akademickiego w egzaminie   - 

Udział w konsultacjach 1 

Suma godzin kontaktowych 31 

Samodzielne studiowanie treści wykładów  - 

Samodzielne przygotowanie do zajęć kształtujących 5 
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umiejętności praktyczne 

Wykonanie projektu  5 

Przygotowanie do egzaminu i kolokwiów 10 

Suma godzin pracy własnej studenta 20 

Sumaryczne obciążenie studenta 51 

Liczba punktów ECTS za przedmiot 2 

Obciążenie studenta zajęciami kształtującymi umiejętności 

praktyczne  
40 

Liczba punktów ECTS za zajęcia kształtujące umiejętności 

praktyczne  
2 

 
 
 

13. Zatwierdzenie karty przedmiotu do realizacji. 

 

 

Odpowiedzialny za przedmiot:                                           Dyrektor Instytutu: 

 

 

 

 

 

Przemyśl, dnia 07.03.2022 


