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Nazwa: Polska w procesach migracyjnych 

Kierunek, 

semestr, rok 

akademicki: 

Socjologia I stopień, II i IV semestr, rok akademicki 2019/20 

Godzinowe 

ekwiwalenty 

punktów ECTS: 

 

Ćwiczenia: 30 

Konsultacje: 2   

Łączna liczba godzin z udziałem nauczyciela akademickiego: 32 

Liczba punktów ECTS z udziałem nauczyciela akademickiego: 1  

Godziny nie kontaktowe (praca własna studenta): 

Przygotowanie się do ćwiczeń (w tym studiowanie literatury): 20 

Przygotowanie się do zaliczenia: 10  

Łączna liczba godzin nie kontaktowych: 30 

Liczba punktów ECTS za godziny nie kontaktowe: 1  

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla modułu: 2  

Wymagania 

wstępne: 

Brak 

Sposób 

weryfikacji 

efektów uczenia 

się:  

K_W01 – prace zaliczeniowe (w tym praca w grupach i indywidualna) 

K_U01 – prace zaliczeniowe (w tym praca w grupach i indywidualna) 

K_U06 – ocena aktywności i poziomu udziału w dyskusjach 

Opis: Przedmiot obejmował będzie zagadnienia dotyczące miejsca Polski w globalnych procesach 

migracyjnych. Treść fakultetu obejmowała będzie tematy historyczne (jako tło dla współczesnych 

wydarzeń) oraz analizę bieżących trendów w migracjach z/do Polski. Osobne miejsce poświęcone 

zostanie integracji imigrantów z punktu widzenia zarówno systemu polityki publicznej w tym 

zakresie, jak i z perspektywy samych migrantów.  

 

Tematyka realizowana będzie zatem w pięciu szerokich blokach: 

1. Historyczne uwarunkowania migracji z/do Polski. 

2. Zarządzanie napływem migrantów do Polski: perspektywa centralna (państwo) i oddolna 

(migrant). 

3. Polacy za granicą. 

4. Integracja imigrantów w Polsce. 

5. Dyskurs migracyjny w Polsce. 

 

W ramach każdego z bloków studenci wykonywać będą zadania indywidualne lub wymagające 

pracy w grupie. Podczas zajęć zorganizowane zostaną także wizyty studyjne w instytucjach 

zajmujących się pomocą migrantom. 

 

Literatura:  • 25 wykładów o migracjach, M. Lesińska, M. Okólski (red.), Warszawa 2018 

• Grabowska-Lusińska I., Okólski M., Emigracja ostatnia?, Scholar, Warszawa, 2009 

• Grzymała – Kozłowska A., Łodziński S., (red.), Problemy integracji imigrantów. 

Koncepcje, badania, polityki, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 

2008 

• Jaźwińska E., Okólski M. (red.) Ludzie na huśtawce. Migracje między peryferiami Polski i 

Zachodu, Scholar: Warszawa 2002. 

• Kaczmarczyk P., Migracje zarobkowe Polaków w dobie przemian, WUW, Warszawa 

2005. 

• Kawczyńska-Butrym Z., Migracje. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo UMCS, Lublin 

2009. 

• Browarek T., Chałupczak H., Lesińska M., Pogorzała E., Polityka migracyjna w obliczu 

współczesnych wyzwań. Teoria i praktyka, , Lublin 2018. 

• Strony internetowe UdSC, MPiPS, organizacji pozarządowych 

 

Efekty uczenia 

się:  

K_W01 Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu wybrane fakty, obiekty i zjawiska z zakresu 

subdyscyplin socjologicznych oraz pozostałe szczegółowe zagadnienia społeczne  

K_U01 Potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę socjologiczną w warunkach przewidywalnych i 



wymagających niestandardowych rozwiązań  

K_U06 Potrafi dyskutować na tematy społeczne i krytycznie oceniać stanowiska innych 

dyskutantów 

Zakres 

tematów: 

1. Historyczne uwarunkowania migracji z/do Polski. 

2. Zarządzanie przepływami migracyjnymi: perspektywa centralna (państwo) i 

oddolna (migrant). 

3. Integracja imigrantów w Polsce. 

4. Polacy za granicą. 

5. Dyskurs migracyjny w Polsce. 

Metody 

dydaktyczne: 
• ćwiczeniowa oparta na wykorzystaniu różnych źródeł wiedzy (film, fotografie, materiały 

archiwalne, teksty źródłowe, dokumenty, roczniki statystyczne, mapy, Internet itp.) 

• studium przypadku (grupy cudzoziemskie w Polsce, Polacy w poszczególnych krajach) 

• analiza SWOT (sytuacji migracyjnej Polski) 

• referatu (analizy historyczne, analizy bieżących danych migracyjnych) 

• obserwacji – wizyty studyjne (instytucje zajmujące się praca z migrantami: m.in. Urząd 

Wojewódzki, MOPR, Konsulat Ukrainy w Lublinie, oddział Straży Granicznej, 

organizacje pozarządowe) 

• praca grupowa z wykorzystaniem ICT (dokumenty współdzielone, metoda webquest, 

elementy grywalizacji)  
• gra symulacyjna (gra w migranta) 

• wywiad (z  migrantem) 

Metody i 

kryteria 

oceniania: 

Punktacja za realizację poszczególnych zadań związanych z aktywnością w dyskusjach, 

wykonywaniem zadań indywidulanych (referaty, studia przypadków, wywiady) raz grupowych 

(analiza SWOT, webquesty, gra). 

Uwagi: Fakultet jest kompatybilny z realizowanym równolegle przedmiotem Socjologia mobilności i 

migracji, który pokazuje mobilność przestrzenną w szerokiej perspektywie społecznej. Fakultet 

wprowadza element praktyczny – jego program ma na celu pokazanie studentom praktycznych 

aspektów mobilności na przykładzie Polski (w odniesieniu do Polaków za granicą i cudzoziemców 

w Polsce). 

 

        Zatwierdzam zgłoszenie sylabusa 
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