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FORMA ZAJĘĆ Ćwiczenia 

CELE PRZEDMIOTU 

 

Celem kursu jest zapoznanie studentów z problemami przed którymi stoi Unia Europeska w związku z 

wybuchem kryzysu migracyjnego na Bliskim Wschodzie. Jaką jest polityka Unii Europejskiej a jaka 

państw członkowskich? Zrozumieją oni co napędza a co spowalnia ten proces, jaką rolę odgrywają 

zmiany klimatyczne a jaką konflikty międzynarodowe? Podczas zajęć student przestudiuje podstawowe 

szlaki migracyjne oraz państwa, które ogrywają w tym kryzysie kluczową rolę. Zajęcia pozwolą również 

odpowiedzieć na pytanie: jaki wpływ ma imigracja z Bliskiego Wschodu na bezpieczeństwo 

wewnętrzne państw członkowskich.  

Odniesienie do efektów uczenia się Opis efektów uczenia się Sposób weryfikacji  

efektu uczenia się Efekt kierunkowy PRK 

Wiedza 

BN2_W04 P7S_WG Student ma podstawową wiedzę na 

temat migracji. 

            

Egzamin ustny obejmujący zadania  

i zagadnienia teoretyczne, 

odpowiedzi ustne na zajęciach, 

kolokwia, zaliczenie ćwiczeń. 

BN2_W04 P7S_WG Student analizuje procesy zachodzące 

na świecie.  

Egzamin ustny obejmujący zadania  

i zagadnienia teoretyczne, 

odpowiedzi ustne na zajęciach, 

kolokwia, zaliczenie ćwiczeń. 

BN2_W04 P7S_WG Student opisuje wydarzenia na Bliskim 

Wschodzie. 

 

Egzamin ustny obejmujący zadania  

i zagadnienia teoretyczne, 

odpowiedzi ustne na zajęciach, 

kolokwia, zaliczenie ćwiczeń. 

BN2_W02 P7S_WG Student rozpoznaje najważniejsze 

instytucje zajmujące się problem 

migracyjnych na świecie. 

  

Egzamin ustny obejmujący zadania  

i zagadnienia teoretyczne, 

odpowiedzi ustne na zajęciach, 

kolokwia, zaliczenie ćwiczeń. 

Umiejętności 

BN2_U02 P7S_UW Student potrafi pisać analizy, raporty i 

ekspertyzy dotyczące stosunków 

międzynarodowych. 

Egzamin ustny obejmujący zadania 

 i zagadnienia teoretyczne, 

odpowiedzi ustne na zajęciach, 

kolokwia, zaliczenie ćwiczeń. 

BN2_U02 P7S_UW Student ma podstawową wiedzę o 

procesach zachodzących we 

współczesnym świecie. Potrafi 

krytycznie analizować i interpretować 

źródła historyczne, stosując 

odpowiednie metody badawcze. 

Egzamin ustny obejmujący zadania 

 i zagadnienia teoretyczne, 

odpowiedzi ustne na zajęciach, 

kolokwia, zaliczenie ćwiczeń. 

BN2_U05 P7S_UW Student samodzielnie wyszukuje, 

ocenia, selekcjonuje, gromadzi i 

Egzamin ustny obejmujący zadania 

 i zagadnienia teoretyczne, 



wykorzystuje informacje z różnych 

źródeł wiedzy, niezbędne do poznania 

procesu historycznego. 

odpowiedzi ustne na zajęciach, 

kolokwia, zaliczenie ćwiczeń. 

BN2_U07 P7S_UK Potrafi dokonywać trafnej interpretacji 

wydarzeń międzynarodowych i 

towarzyszących im zjawisk społecznych. 

Egzamin ustny obejmujący zadania  

i zagadnienia teoretyczne, 

odpowiedzi ustne na zajęciach, 

kolokwia, zaliczenie ćwiczeń. 

Kompetencje społeczne 

BN2_K01 P7S_KK Student potrafi wyrażać swoje zdanie na 

dany temat, myśleć krytycznie i twórczo, 

a także skutecznie komunikować się w 

międzynarodowym środowisku.  

Posiada umiejętność pracy w zespole, 

przyjmując różne role. Rozumie 

przemiany zachodzących we 

współczesnym świecie. 

Egzamin ustny obejmujący zadania  

i zagadnienia teoretyczne, 

odpowiedzi ustne na zajęciach, 

kolokwia, zaliczenie ćwiczeń. 

 

Nakład pracy studenta  (w godzinach dydaktycznych 1h dyd.=45 minut)**  

 

Stacjonarne 

udział w wykładach =  

udział w ćwiczeniach = 24 

przygotowanie do ćwiczeń = 23 

przygotowanie do wykładu =  

przygotowanie do zaliczenia/egzaminu = 24 

realizacja zadań projektowych = 

e-learning = 

zaliczenie/egzamin =2 

inne  (konsultacje) = 4 

RAZEM: 52 

Liczba punktów  ECTS: 2 

w tym w ramach zajęć praktycznych: 2 

Niestacjonarne 

udział w wykładach =  

udział w ćwiczeniach =  

przygotowanie do ćwiczeń =  

przygotowanie do wykładu =  

przygotowanie do egzaminu =  

realizacja zadań projektowych = 

e-learning = 

zaliczenie/egzamin = 

inne  (określ jakie) =  

RAZEM: 

Liczba punktów  ECTS: 

w tym w ramach zajęć praktycznych: 

WARUNKI WSTĘPNE Brak  

TREŚCI PRZEDMIOTU 

 

Treści realizowane w formie bezpośredniej:  

 

•  Pojęcie uchodzców.  

•  Przyczyny kryzysu migracyjnego.  

•  Szlaki migracyjne. 

•  Analiza procesów politycznych i społecznych zachodzących na Bliskim Wschodzie. 

•  Analiza polityki Unii Europejskiej wobec uchodzców. 

•  Analiza politika państ unijnych wobec uchodzców.  

•  Implikacje dla bezpieczeństwa państw Unii Europejskiej.  

 

Treści realizowane w formie e-learning: nie dotyczy. 

LITERATURA  

OBOWIĄZKOWA 

 

Balicki J.,  Necel W., Kryzys migracyjny w Europie: wyzwania etyczne, społeczno-kulturowe i 
etniczne, Warszawa 2017. 
Kosińska A., W obliczu kryzysu: przyszłość polityki azylowej i migracyjnej Unii Europejskiej, Lublin 
2017. 

LITERATURA  

UZUPEŁNIAJĄCA 

Armstrong K., W imię Boga: fundamentalizm w judaizmie, chrześcijaństwie i islamie, Warszawa 2005. 
Cengiz F., Hoffmann L. (ed.), Turkey and the European Union: Facing New Challenges and 
Opportunities’, Routledge 2014.  
Findley C. Turkey, Islam, nationalism, and modernity: a history, 1789-2007, London 2010.  
Foret F., Religion and politics in the European Union: the secular canopy. New York 2015.  
Keyman E. F. and Gumuscu S., Democracy, identity and foreign policy in Turkey: hegemony through 



transformation, New York 2014.  
Lebow, R.N., A Cultural History of International Relations, Cambridge 2010 
Lewandowski A., Monolatìj Ì., Polakowski M. (red.), Kryzys migracyjny a bezpieczeństwo Polski i Unii 
Europejskiej, Warszawa 2017.   

METODY NAUCZANIA 

 

Prezentacja multimedialna, gry symulacyjne, praca w grupach, dyskusja 

 

W formie e-learning: nie dotyczy 

POMOCE NAUKOWE Projektor multimedialny, teksty źródłowe 

PROJEKT Nie dotyczy 

SPOSÓB ZALICZENIA 

 

Egzamin ustny obejmujący zadania i zagadnienia teoretyczne, odpowiedzi ustne na zajęciach, 

zaliczenie ćwiczeń.  

FORMA  I WARUNKI 

ZALICZENIA 

•  Przygotowanie artykułu naukowego (2 strony). 

• Egzamin ustny obejmujący zadania i zagadnienia teoretyczne, odpowiedzi ustne na zajęciach, 

zaliczenie ćwiczeń. 

•  Przygotowanie słówek w jezyku angielskim.  

• Warunkiem uzyskania zaliczenia jest zdobycie pozytywnej oceny ze wszystkich form zaliczenia 

przewidzianych w programie zajęć z uwzględnieniem kryteriów ilościowych oceniania określonych  

w Ramowym Systemie Ocen Studentów w akademii WSB. 

* W-wykład, ćw- ćwiczenia, lab- laboratorium, pro- projekt, e- e-learning 
 

 

  

 

 


