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A. Cel przedmiotu

1. Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i definicjami z zakresu migracji międzynarodowych i polityki 
migracyjnej. 2. Przedstawienie migracji jako złożonego i wielowymiarowego problemu badawczego, którego najpełniejszy 
obraz otrzymuje się przez zastosowanie podejścia inter- i wielodyscyplinarnego. 3. Zaprezentowanie głównych trendów 
migracyjnych we współczesnym świecie, a także przyczyn, konsekwencji i uwarunkowań migracji. 4. Zaznajomienie 
studentów z głównymi problemami i wyzwaniami w obszarze migracji międzynarodowych. 5. Przedstawienie zakresu 
przedmiotowego, celów, założeń, mechanizmów, narzędzi i interesariuszy polityki migracyjnej. 6. Przedstawienie polityki 
migracyjnej realizowanej w praktyce w różnych regionach świata na wybranych przykładach. 7. Rozwinięcie umiejętności 
studentów w zakresie analizowania wybranych aspektów współczesnych migracji międzynarodowych i polityki 
migracyjnej, w tym oceny jej skuteczności i efektywności. 8. Zwiększenie świadomości studentów, iż kształtowanie 
celowej i spójnej polityki migracyjnej jest niezbędne, aby stawić czoła aktualnym i przyszłym procesom migracyjnym. 9. 
Rozbudzenie wrażliwości studentów na problematykę migracji międzynarodowych, ich przyczyn i wielowymiarowych 
konsekwencji dla współczesnych społeczeństw przyjmujących i wysyłających migrantów.

B. Program przedmiotu

Zajęcia koncentrują się na komparatystycznym przedstawieniu, analizie i ocenie sytuacji w obszarze migracji 
międzynarodowych w skali globalnej, regionalnej i krajowej. Wymiar teoretyczny jest realizowany przez wprowadzenie 
podstaw i definicji z zakresu migracji i polityki migracyjnej, zaś wymiar praktyczny przez wspólne omówienie, analizę i 
ocenę zróżnicowanej sytuacji migracyjnej w wybranych państwach świata wraz z prowadzoną polityką migracyjną.



Wiedza Po zrealizowaniu programu przedmiotu student:
1. Ma wiedzę na temat migracji międzynarodowych zachodzących na świecie, w Europie i 
Polsce na początku XXI wieku, ich przyczyn, konsekwencji i uwarunkowań.
2. Poznał zakres przedmiotowy, cele, założenia, podstawowe mechanizmy, narzędzia i 
interesariuszy polityki migracyjnej w ujęciu teoretycznym wraz ich praktyczną realizacją na 
wybranych przykładach.
3. Dysponuje wiedzą na temat głównych problemów i wyzwań migracyjnych we współczesnym 
świecie.

Umiejętności Po zrealizowaniu programu przedmiotu student umie:
1. Scharakteryzować główne trendy w zakresie współczesnych migracji międzynarodowych; 
przedstawić ich przyczyny, konsekwencje i uwarunkowania; zidentyfikować główne problemy i 
wyzwania migracyjne na początku XXI w różnych regionach świata i państwach.
2. Dokonać analizy i oceny sytuacji migracyjnej i polityki migracyjnej w różnych państwach 
świata, wskazując na ich kluczowe uwarunkowania, różnice i podobieństwa.
3. Samodzielnie poszukiwać, gromadzić i selekcjonować rzetelne i obiektywne dane w obszarze 
migracji międzynarodowych i polityki migracyjnej w celu ich dalszej analizy szczegółowej, aby 
na tej podstawie sformułować wnioski i rekomendacje.

Kompetencje 
społeczne Po zrealizowaniu programu przedmiotu student wykazuje:

1. Większe zainteresowanie i wrażliwość wobec aktualnej problematyki migracji 
międzynarodowych, stosując podejście inter- i wielodyscyplinarne.
2. Zrozumienie dla złożoności i wielowymiarowości procesów migracji międzynarodowych we 
współczesnym świecie, które wymagają świadomego i odpowiedzialnego formułowania, 
realizowania i oceny polityki migracyjnej na poziomie państw i ugrupowań takich jak Unia 
Europejska.

1 Migracje międzynarodowe - podstawowe pojęcia i ich definicje. Źródła danych na temat migracji.
 

2 Migracje międzynarodowe jako złożony i wielowymiarowy problem badawczy w ujęciu inter- i 
wielodyscyplinarnym (główne podejścia teoretyczne do badania migracji międzynarodowych, 
trudności w badaniu migracji).
  

3 Procesy migracyjne we współczesnym świecie - trendy, przyczyny, konsekwencje i 
uwarunkowania, główne problemy i wyzwania.

4 Polityka migracyjna - zakres, cele, założenia, mechanizmy i narzędzia, interesariusze.
  

5 Polityka emigracyjna a imigracyjna. Polityka imigracyjna a integracyjna. Modele polityki 
migracyjnej w ujęciu teoretycznym.

6 Polityka migracyjna w wybranych państwach Ameryki Północnej i Europy.

7 Polityka migracyjna w wybranych państwach Afryki, Azji i Ameryki Południowej.

D. Semestralny plan zajęć
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1. Banaś M., Szwedzka polityka integracyjna wobec imigrantów, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 
2011. 2. Ghosh B., The Global Economic Crisis and the Future of Migration: Issues and Prospects. What will migration 
look like in 2045?, London 2013. 3. Kawczyńska-Butrym Z., Migracje: wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2009. 4. Lesińska M., Inkluzja polityczna imigrantów we współczesnej Europie, 
SCHOLAR, Warszawa 2013. 5. Małachowski W., Migracje we współczesnym świecie: implikacje dla Polski, Oficyna 
Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2010. 6. Niedźwiedzki D., Migracje i tożsamość: od teorii do analizy 
przypadku, NOMOS, Kraków 2010. 7. Polityka migracyjna jako instrument promocji zatrudnienia o ograniczania 
bezrobocia, red. P. Kaczmarczyk, M. Okólski, Ośrodek Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 
2008. 8. Wielokulturowość-międzykulturowość-transkulturowość w perspektywie europejskiej i pozaeuropejskiej, red. M. 
Korzeniowski, A. Barska, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2007. 9. Włoch R., Polityka integracji 
muzułmanów we Francji i Wielkiej Brytanii, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2011. 10. Zientara P., 
Międzynarodowe migracje o charakterze ekonomicznym: przyczyny, mechanizmy, konsekwencje, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2012. Przygotowanie do zajęć podczas semestru i ich zaliczenie wymaga korzystania 
z baz publikacji i danych statystycznych wybranych organizacji międzynarodowych i regionalnych (m.in. UN, ILO, IOM, 
OECD, UE), a także z przekazów medialnych tradycyjnych i elektronicznych. 

F. Literatura uzupełniająca

Wybrane rozdziały: 1. Boswell C., Geddes A., Migration and Mobility in the European Union, Palgrave Macmillan 2010. 2. 
Castles S., Miller M.J., Migracje we współczesnym świecie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011. 3. Duszczyk 
M., Polityka imigracyjna Unii Europejskiej oraz swobodny przepływ pracowników - ewolucja i teraźniejszość, Oficyna 
Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2010/2011. 4. Matyja R., Pędziwiatr K., Siewierska-Chmaj A., Polska polityka 
migracyjna: w poszukiwaniu nowego modelu, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2015. 5. Okólski 
M., Fihel A., Demografia: współczesne zjawiska i teorie, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2012. 6. 
Transformacja nieoczywista. Polska jako kraj imigracji, red. A. Górny, I. Grabowska, M. Lesińska, M. Okólski, 
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010. 7. The Oxford Handbook of the Politics of International 
Migration, eds. M. R. Rosenblum, D. J. Tichenor, Oxford 2012. 
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J. Elementy oceny końcowej

egzamin testowy 40%

referaty/eseje 40%

inne 20%

nie są wymagane

H. Sygnatury wymaganych prerekwizytów

Kolejność zgłoszeń
L. Kryteria selekcji

angielski

K. Wymagana znajomość języka obcego

G. Najważniejsze publikacje autora(ów) dotyczące proponowanych zajęć

Stacj. Popołud.

Ogółem: 15 15

Wykład 15 15
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