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Sylabus przedmiotu – Procesy migracji międzynarodowych – ćwiczenia (15h) –  

Stosunki międzynarodowe I rok II stopień 

 
Nr  Temat Data 
1.  Zajęcia organizacyjne z przedmiotu 29.11.2022 
2. Polityka migracyjna wybranych państw świata 06.12.2022 r. 
 Zagadnienia:  

- definiowanie polityki migracyjnej (różne ujęcia); 
- podmiot i przedmiot polityki migracyjnej; 
- uwarunkowania tworzenia polityki migracyjnej; 
- wyzwania i zagrożenia związane z tworzenie polityki 
migracyjnej; 
- egzemplifikacje studentów + dyskusja  
 

 

 Literatura:  
 - Lesińska M., Duszczyk M., Polityka migracyjna, [w:] (red.) 

Lesińska M., Okólski M., 25 wykładów o migracjach, Warszawa 
2018. 

- Kulesza A., W stronę konceptualizacji polityki migracyjnej jako 
szczegółowej polityki państwa: definicja i pola badawcze, 
„Studia z Polityki Publicznej / Public Policy Studies” 2017, nr 4, 
ss. 87-103. 

- Pawlak M, Polityki publiczne wobec migracji, w:] (red.) 
Kwaśniewski J., Nauki o polityce publicznej: Monografia 
dyscypliny, Warszawa 2018, s. 288-311.  

 

 

 Referaty (egzemplifikacje): liczba osób: 
 - Polityka migracyjna Polski; 

- Polityka migracyjna Szwecji; 
- Polityka migracyjna Izraela; 
 

- 2 
- 2 
- 2 

3.  Problematyka kryzysów imigracyjnych w Europie 13.12.2022 r. 
 Zagadnienia: 

- definiowanie pojęć: kryzys migracyjny; kryzys graniczny; 
presja migracyjna; broń demograficzna; 
- ewolucja polityki migracyjnej Unii Europejskie;  
- uwarunkowania, przebieg i konsekwencje kryzysu 
migracyjnego w Europie; 
- przykłady kryzysów granicznych w świecie (egzemplifikacje 
studentów + dyskusja) 

 



 Literatura:  
 - Dynia E., Ewolucja polityki migracyjnej Unii Europejskiej [w:] 

W obliczu kryzysu. Przyszłość polityki azylowej i imigracyjnej 
Unii Europejskiej, red. Kosińska A. M., Lublin 2017.  

- Cesarz M., Kryzys uchodźczy w Europie – zarys problemu [w:] 
Uchodźcy w Europie – uwarunkowania, istota, następstwa, red. 
Wojtaszczyk K. A., Szymańska J., Warszawa 2016.  

 

 

 Referaty (egzemplifikacje): liczba osób: 
 - Kryzys na granicy amerykańsko-meksykańskiej; 

- Kryzys na granicy polsko-białoruskiej; 
 

- 2 
- 2 
 

4.  Migracje międzynarodowe w kontekstach bezpieczeństwa 20.12.2022 r. 
 Zagadnienia: 

- paradygmat badawczy związku migracji z bezpieczeństwem; 
- interakcja migracji i bezpieczeństwa w ujęciu historycznym; 
- teoria sekurytyzacji i szkoła kopenhaska; 
- zarządzanie bezpieczeństwem granic 
państwowych/wspólnotowych; 
- przykłady służb podejmujących działania ochronne na 
granicach (egzemplifikacje studentów + dyskusja) 
 

 

 Literatura:  
 - Jaroszewicz M., Migracje i bezpieczeństwo, [w:] 25 wykładów 

o migracjach, (red.) Lesińska M., Okólski M., Warszawa 2018, 
282-293.  

- Lis W., Bezpieczeństwo państwa w kontekście masowej 
migracji, [w:] Dylematy bezpieczeństwa państwa we 
współczesnym świecie, (red.) M. Pomykała, I. Oleksiewicz, 
Rzeszów 2022, 

 

 

 Referaty (egzemplifikacje): liczba osób: 
 - Działalność polskiej Straży Granicznej; 

- Działalność Europejskiej Agencji Straży Granicznej i 
Przybrzeżnej; 

- 2 
- 2 

5.  Problematyka migracji uchodźczych 10.01.2023 r. 
 Zagadnienia: 

- rozumienie i definiowanie pojęć: uchodźstwo, repatriacja, 
migracje przymusowe; 
- uwarunkowania migracji uchodźczych; 
- specyfika migracji uchodźczych we współczesnym świecie 
- migracje uchodźcze w ujęciu historycznym (egzemplifikacje 
studentów + dyskusja) 
- skutki migracji uchodźczych 
 
 

 



 Literatura:  
 - Florczak A., Uchodźstwo [w:] Organizacje międzynarodowe w 

działaniu, red. Florczak A., Lisowska A., Warszawa 2014.  

- Pachocka M., Sobczak-Szelc K., Migracje przymusowe, [w:] 
(red.) Lesińska M., Okólski M., 25 wykładów o migracjach, 
Warszawa 2018, s. 334-350.  

 

 

 Referaty (egzemplifikacje): liczba osób: 
 - Migracje uchodźcze w konsekwencji toczącego się konfliktu 

zbrojnego; 
- Migracje uchodźcze w konsekwencji łamania praw człowieka 
przez państwo; 

- 2 
 
- 2 

6. Problematyka migracji klimatycznych 17.01.2023 r. 
 Zagadnienia: 

- definiowanie pojęć: klimigracje; migrację środowiskowe; 
uchodźca klimatyczny; 
- uwarunkowania migracji klimatycznych; 
- konsekwencje zmian klimatu dla państw i społeczeństw; 
- konflikty o wodę; 
- (egzemplifikacje studentów + dyskusja) 

 

 Literatura:  
 - Groszkowska K., Migranci czy uchodźcy? Prawne aspekty 

ochrony osób migrujących ze względu na negatywne zmiany 
środowiska naturalnego, "Studia BAS" 2019, nr 4, vol. 60.  

- Krajewski P. W., Groszkowska K., Problematyka migracji 
klimatycznych w polityce i prawie międzynarodowym, "Journal of 
Modern Science" 2018, nr 1, vol. 36.  

- Piguet E., Pe ́coud A., de Guchteneire P., Migration And 
Climate Change: An Overview, "Swiss Forum for Migration 
Studies" on January 16, 2012, p. 7-12.  

- Trembkowski P., Wojna o „Niebieskie Złoto”, "Zeszyty 
Naukowe WSOWL" 2011, nr 3, vol. 161. 

 

 Referaty (egzemplifikacje): liczba osób: 
 - Studium przypadku: Sudan Południowy w obliczu migracji 

klimatycznych 
 

- 2 

7. Przemysł migracyjny 24.01.2023 r. 
 Zagadnienia: 

- analiza zjawiska migracji nieudokumentowanych; 
- analiza zjawiska przemytu i handlu ludzi; 
- pośrednictwo migracyjne; 
- przeciwdziałanie negatywnym zjawisko migracyjnym w skali 
globalnej i regionalnej  
- (egzemplifikacje studentów + dyskusja) 
 

 



 Literatura:  
 - Mickiewicz P., Przeciwdziałanie nielegalnej imigracji drogą 

morską do UE. Źródła i potencjalne formy reakcji, "Krakowskie 
Studia Międzynarodowe" 2017, t. XIV, nr 1.  

- Walaszek A., Migracje Europejczyków 1650-1914, Kraków 
2007, s. 230-234  

 

 Referaty (egzemplifikacje): liczba osób: 
 - Zjawisko przemytu u handlu ludźmi w Polsce (wymiar 

transagraniczny) 
- Zjawisko migracji nieudokumentowane w Polsce 

- 2 
 
- 2 

 


