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Tytuł/stopień naukowy 
imię i nazwisko 

dr Karolina Podgórska 

Tytuł zajęć (po polsku i 
angielsku) 

Mobilność w czasach zarazy 
Mobility in the time of epidemic 

Liczba godzin, ECTS, 
język  

30 godz., 3 ECTS, polski 

Forma zajęć*, semestr Konwersatorium, semestr letni 
Teams czy Wirtualny 
Kampus (w przypadku 
zajęć prowadzonych  
zdalnie)**   

Wirtualny Kampus 

Czy zajęcia są dedykowane  
kierunkowi Kreatywność 
społeczna*** Tak/ Nie 

Nie 

Czy zajęcia są 
przeznaczone tylko dla 
jednego stopnia studiów, 
czy dla obu stopni? 
Jeżeli tylko dla jednego, 
proszę określić dla którego 
(I st., II st,). 

I i II st. 

Krótki opis Przedmiot obejmował będzie zagadnienia związane ze zmianą we 
wzorcach mobilności społecznej (przestrzennej), jakie można 
obserwować w kontekście rozprzestrzeniania się globalnego 
zagrożenia zdrowotnego. 
Refleksja w tym temacie jest, z jednej strony, nieunikniona, z drugiej 
– konieczna dla lepszego zrozumienia rzeczywistości, w jakiej 
żyjemy. Studentom pozwala zaś w pewnym sensie oswoić i 
zobiektywizować zmianę, jakieś również sami doświadczają.  
 

Wykaz tematów • Mobilność przed pandemią – czy miała jakieś specyficzne 
charakterystyki? 

• Zmiany podczas epidemii: jeden kierunek czy zróżnicowane 
działania? 

• Skutki epidemii dla poszczególnych grup migrantów: 
studentów zagranicznych, migrantów zarobkowych, 
migrantów przymusowych, specjalistów, itd. 

• Jaka przyszłość mobilności? 
 

Forma zaliczenia Zaliczenie na podstawie aktywności na zajęciach - udziału w 
dyskusjach, przygotowaniu prezentacji problemowych, tworzeniu 
tzw. prasówek (także w formie zdalnej). Do wykonania krótka praca 
zaliczeniowa. 
 

Efekty uczenia się   Student zna i rozumie: 
- fundamentalne dylematy współczesnej kultury i cywilizacji 
 
Student potrafi: 
- skutecznie komunikować się wykorzystując podstawową wiedzę 
specjalistyczną z zakresu dziedzin nauki właściwych dla studiów 
społecznych i humanistycznych 



- potrafi przygotować spójne wypowiedzi ustne o różnej długości, 
dotyczące różnorodnej tematyki z zakresu nauk właściwych dla 
studiów społecznych i humanistycznych 
 
Student jest gotów do: 
 

 

*** Studenci kreatywności społecznej mają pierwszeństwo zapisów na te zajęcia w I turze zapisów 

**** Proszę o powiązanie efektów uczenia się z kierunkowymi efektami uczenia się/kształcenia 
ustalonymi dla poszczególnych kierunków studiów - efekty powinny być tak sformułowane, by dały 
się powiązać z efektami wszystkich kierunków; przy czym, dla zajęć dedykowanych kreatywności,  
efekty powinny być sformułowane  tak, by w szczególny sposób wiązały się z kierunkowymi efektami 
uczenia się/ kształcenia opracowanymi dla kreatywności 


