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KARTA PRZEDMIOTU

Nazwa przedmiotu: Mobilność w czasach zarazy (F-FMWC-21L(fakultet))
Nazwa w języku polskim:
Nazwa w jęz. angielskim: Mobility in the time of epidemic

Dane dotyczące przedmiotu:

Jednostka oferująca przedmiot: Wydział Filozofii i Socjologii
Przedmiot dla jednostki:	 Wydział Filozofii i Socjologii
Cykl dydaktyczny: Semestr letni 2020/2021
Koordynator przedmiotu cyklu: dr Karolina Podgórska

Domyślny typ protokołu dla przedmiotu:
Zaliczenie na ocenę
Język wykładowy: 
polski
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. 

Tematyka:
• 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?
Literatura:
W związku z sytuacją bieżącego tworzenia się wiedzy na ten temat, studenci będą korzystać ze źródeł wyszukiwanych ad hoc, 
szczególnie z raportów i publikacji organizacji i ośrodków badawczych zajmujących się migracjami. Studenci na początek zajęć zapoznają 
się też (lub powtórzą) z podstawowymi kwestiami teoretycznym dotyczącymi mobilności przestrzennej, w czym pomocny będzie np. 
podręcznik Stephen Castles, Miller Mark J., Migracje we współczesnym świecie, Warszawa 2011.
Efekty kształcenia:
Wiedza:
W1, zna i rozumie nawjażniejsze terminy i określenia opisujące rzeczywistość procesów mobilnościowych w czasach ograniczeń 
wywołanych epidemią, rozumie także na czym polegała przeszła „normalność” w tym obszarze

Filozofia I stopień: K_W07, K_W08, K_W09
Kreatywność społeczna: K_W01, K_W06, 
Europeistyka: K_W01, K_W08,
Filozofia II stopień: K_W01, K_W08, K_W05, K_W10

W2, zna i rozumie społeczny, filozoficzny i psychologiczny kontekst refleksji i rozważań nad mobilnością przestrzenną ludności w dobie 
gwałtownych, wielowymiarowych zmian środowiska zewnętrznego
Filozofia I stopień: K_W07, K_W09
Filozofia II stopień: K_W05, K_W08, K_W10
Kreatywność społeczna: K_W04, K_W06 
Europeistyka: K_W01, K_W08

W3, zna i rozumie konsekwencje globalnych procesów dla regionalnych i lokalnych wymiarów mobilności przestrzennej
Filozofia I stopień: K_W08, K_W09
Filozofia II stopień: K_W01, K_W05
Kreatywność społeczna: K_W04, K_W06 
Europeistyka: K_W09

Umiejętności:
U1, potrafi skutecznie komunikować się wykorzystując podstawową wiedzę specjalistyczną z zakresu badań nad mobilnością i migracjami
Filozofia I stopień: K_U01, K_U05
Filozofia II stopień: K_U03
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Kreatywność społeczna: K_U04, K_U02
Europeistyka: K_U01, K_U03

U2, potrafi przygotować spójne, syntetyczne i analityczne, wypowiedzi ustne i pisemne o różnej długości, dotyczące tematyki związanej z 
mobilnością w pandemii
Filozofia I stopień: K_U07, K_U06
Filozofia II stopień: K_U01, K_U06, K_U07
Kreatywność społeczna: K_U01, K_U04, K_U06
Europeistyka: K_U06, K_U07

Kompetencje społeczne:
K1, jest gotów do krytycznej oceny wiadomości czerpanych z dostępnych źródeł na temat (nie)mobilności w czasie epidemii
Filozofia I stopień: K_K01
Filozofia II stopień: K_K01
Kreatywność społeczna: K_K02
Europeistyka: K_K01

K2, jest gotów do uznawania roli znaczenia globalnych procesów społecznych kształtujących rzeczywistość migracyjną w wielu wymiarach 
i skalach
Filozofia I stopień: K_K02, K_K04
Filozofia II stopień: K_K02, K_K04
Kreatywność społeczna: K_K02
Europeistyka: K_K02, K_K04
Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS

Godziny kontaktowe (z udziałem nauczyciela akademickiego)
Konwersatorium 30h
Konsultacje 3h
Łączna liczba godzin z udziałem nauczyciela akademickiego 33h
Liczba punktów ECTS z udziałem nauczyciela akademickiego 1,1

Godziny niekontaktowe (praca własna studenta)
Studiowanie literatury 30
Przygotowanie się do zajęć 27
Łączna liczba godzin niekontaktowych 57
Liczba punktów ECTS za godziny niekontaktowe 1,9

Sumaryczna liczba punktów ECTS 3

Sposób weryfikacji efektów kształcenia

praca pisemna - W1, W2, W3, U2
prasówki, dyskusje, prezentacje - U1, U2, K1, K2

Wymagania wstępne

Przydatna: znajomość podstawowych terminów dotyczących procesów mobilności i migracji.

Dane dotyczące przedmiotu cyklu:
Domyślny typ protokołu dla przedmiotu cyklu:
Zaliczenie na ocenę

Szczegóły zajęć i grup
Konwersatorium (30 godzin)
Strona WWW zajęć przedmiotu cyklu
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a56177500a1a1491c88709f365a33300d%40thread.tacv2/conversations?
groupId=1290461c-6c11-4a8d-9f55-e7db72cd677f&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b
Literatura:
Stephen Castles, Miller Mark J., Migracje we współczesnym świecie, Warszawa 2011
materiały zgromadzone na stronie COMPAS - The Coronavirus and Mobility Forum (https://www.compas.ox.ac.uk/project/the-coronavirus-
and-mobility-forum/)
inne bazy danych pierwotnych i materiały analityczne odnoszące się do aktualnej sytuacji (https://migrationdataportal.org/themes/
migration-data-relevant-covid-19-pandemic, http://www.oecd.org/migration/covid-19-crisis-puts-migration-and-progress-on-integration-at-
risk.htm)
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Efekty kształcenia:
Wiedza:
W1, zna i rozumie nawjażniejsze terminy i określenia opisujące rzeczywistość procesów mobilnościowych w czasach ograniczeń 
wywołanych epidemią, rozumie także na czym polegała przeszła „normalność” w tym obszarze

Filozofia I stopień: K_W07, K_W08, K_W09
Kreatywność społeczna: K_W01, K_W06, 
Europeistyka: K_W01, K_W08,
Filozofia II stopień: K_W01, K_W08, K_W05, K_W10

W2, zna i rozumie społeczny, filozoficzny i psychologiczny kontekst refleksji i rozważań nad mobilnością przestrzenną ludności w dobie 
gwałtownych, wielowymiarowych zmian środowiska zewnętrznego
Filozofia I stopień: K_W07, K_W09
Filozofia II stopień: K_W05, K_W08, K_W10
Kreatywność społeczna: K_W04, K_W06 
Europeistyka: K_W01, K_W08

W3, zna i rozumie konsekwencje globalnych procesów dla regionalnych i lokalnych wymiarów mobilności przestrzennej
Filozofia I stopień: K_W08, K_W09
Filozofia II stopień: K_W01, K_W05
Kreatywność społeczna: K_W04, K_W06 
Europeistyka: K_W09

Umiejętności:
U1, potrafi skutecznie komunikować się wykorzystując podstawową wiedzę specjalistyczną z zakresu badań nad mobilnością i migracjami
Filozofia I stopień: K_U01, K_U05
Filozofia II stopień: K_U03
Kreatywność społeczna: K_U04, K_U02
Europeistyka: K_U01, K_U03

U2, potrafi przygotować spójne, syntetyczne i analityczne, wypowiedzi ustne i pisemne o różnej długości, dotyczące tematyki związanej z 
mobilnością w pandemii
Filozofia I stopień: K_U07, K_U06
Filozofia II stopień: K_U01, K_U06, K_U07
Kreatywność społeczna: K_U01, K_U04, K_U06
Europeistyka: K_U06, K_U07

Kompetencje społeczne:
K1, jest gotów do krytycznej oceny wiadomości czerpanych z dostępnych źródeł na temat (nie)mobilności w czasie epidemii
Filozofia I stopień: K_K01
Filozofia II stopień: K_K01
Kreatywność społeczna: K_K02
Europeistyka: K_K01

K2, jest gotów do uznawania roli znaczenia globalnych procesów społecznych kształtujących rzeczywistość migracyjną w wielu 
wymiarach i skalach
Filozofia I stopień: K_K02, K_K04
Filozofia II stopień: K_K02, K_K04
Kreatywność społeczna: K_K02
Europeistyka: K_K02, K_K04
Metody i kryteria oceniania:
Zaliczenie na podstawie aktywności na zajęciach - udziału w dyskusjach, przygotowaniu prezentacji problemowych, tworzeniu tzw. 
prasówek. Do wykonania krótka praca zaliczeniowa.
Zakres tematów zajęć:
Tematyka:
• 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.
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• Jaka przyszłość mobilności?
Metody dydaktyczne:
• ćwiczeniowa oparta na wykorzystaniu różnych źródeł wiedzy (film, fotografie, materiały archiwalne, teksty źródłowe, dokumenty, roczniki 
statystyczne, mapy, Internet itp.)
• studium przypadku (analiza sytuacji poszczególnych grup migracyjnych w dobie pandemii)
• referatu (analizy bieżących danych migracyjnych)
• praca grupowa z wykorzystaniem ICT (dokumenty współdzielone, metoda webquest, elementy grywalizacji) 

Uwagi

Zajęcia odbywają się zdalnie, MS Teams.

Zajęcia mają też obszar na WK: https://kampus.umcs.pl/course/view.php?id=13172

Sposób weryfikacji efektów kształcenia

praca pisemna - W1, W2, W3, U2
prasówki, dyskusje, prezentacje - U1, U2, K1, K2

Dane grup zajęciowych
Grupa numer 25

Prowadzący grupy:

dr Karolina Podgórska

Przynależność do grup przedmiotów w cyklach:
Opis grupy przedmiotów Cykl pocz. Cykl kon.

Fakultety IF ogólne sem. letni 2020/21 (FLZ-LS-FG-21L) 20/21L


