
 
 

Program Studiów Podyplomowych Współczesne Migracje 

Międzynarodowe 

 

Nazwa przedmiotu Opis merytoryczny przedmiotu 

 

BLOK I. WPROWADZENIE DO WIEDZY O PROCESACH MIGRACYJNYCH 

 

Migracje międzynarodowe 

– podstawowe pojęcia  

Wprowadzenie głównych pojęć i teorii migracyjnych; Migracje jako proces 

społeczny; Aktorzy procesu migracji: państwo przyjmujące, wysyłające oraz 

migranci; Główne źródła i przyczyny migracji; Typy migracji i osób 

migrujących; Współczesne formy i etapy migracji; Ludnościowe, 

ekonomiczne, polityczne, społeczne mechanizmy migracji 

 

Historyczne źródła 

migracji współczesnych 

Główne czynniki kształtujące migracje w różnych okresach; Przebieg 

migracji na przestrzeni wieków; Mechanizm eksplozji demograficznej; 

Historia migracji w Europie powojennej do czasów współczesnych 

 

Uwarunkowania i skutki 

współczesnych migracji  

Skutki dla państw wysyłających i przyjmujących (w tym brain drain, brain 

gain, remittances); Demograficzne, ekonomiczne, polityczne i kulturowe 

uwarunkowania oraz konsekwencje współczesnych migracji na różnych 

poziomach (jednostki, rodziny, społeczności lokalnej i państwa) 

 

Polityka i prawo 

międzynarodowe 

dotyczące migracji 

Państwo a migracje; Organizacje międzynarodowe a migracje; Konwencje i 

inne regulacje prawa międzynarodowego dotyczącego pracowników 

migrujących; Różne kategorie migrantów w prawie; Prawa człowieka a 

migracje     

 

Imigranci w państwie 

przyjmującym 

Relacje imigrantów z państwem przyjmującym – modele i postawy 

społeczeństwa; Pojęcie i charakter państwa imigracyjnego; kwestie 

integracji, adaptacji, wielokulturowości; Konflikty kulturowe, etniczne i 

religijne; Wymiary inkluzji i wykluczenia: społeczny, ekonomiczny, polityczny, 

kulturowy; Spójność społeczna a uprzedzenia, dyskryminacja, 

marginalizacja, przestępstwa z nienawiści; Uwarunkowania tolerancji        

 

Migracje i bezpieczeństwo  
Migracje i bezpieczeństwie w świetle różnych szkół i tradycji badawczych; 

rys historyczny; migracje, bezpieczeństwo wewnętrzne, terroryzm i 

przestępczość; migracje a bezpieczeństwo ludzkie; sekurytyzacja migracji; 

obszar Schengen i polityka kontroli migracji; migracje i bezpieczeństwo w 

Polsce – przypadek granicy zewnętrznej UE. 

 

Przegląd źródeł danych o 

migracjach 

Jakość danych migracyjnych; dostęp do danych; Dane rejestrowe i dane 

sondażowe; Analizy porównawcze międzynarodowe i w czasie oraz wyzwania 

z tym związane; Przykłady baz danych o migracjach w Polsce, Europie i na 

świecie. 

 



 
 

Migracje międzynarodowe 

w perspektywie przebiegu 

życia   

Uwarunkowania migracji w przebiegu życia – znaczenie wieku i fazy życia, 

kontekstu historycznego i współzależności biografii osób bliskich dla analizy 

wyborów i sprawczości migrantów; Dzieci w migracjach międzynarodowych 

– od „eurosierot” do drugiego pokolenia; Transnarodowe macierzyństwo – 

bliskość na odległość; Zróżnicowanie mobilności międzynarodowej osób 

starszych – typologie starszych migrantów, migracje na emeryturze jako 

migracje stylu życia, starzenie się migrantów; Powiązania mobilności 

międzynarodowej z zasobami i potrzebami opiekuńczymi członków rodzin 

migrantów; Globalne wyzwania dla transnarodowych praktyk rodzinnych 

(np. Brexit, pandemia COVID). 

 

 

BLOK II. WSPÓŁCZESNE PROCESY MIGRACYJNE W EUROPIE 
 

 

EU jako system 

migracyjny 

Tworzenie się systemu migracyjnego w UE; Migracje zewnętrzne i 

wewnętrzne w UE; System migracyjny UE na tle migracji globalnych; 

Podstawy prawno-polityczne: polityka UE wobec obywateli UE i państw 

trzecich, polityka wizowa; wspólnotowe prawo przemieszczeń się osób; 

uprawnienia obywateli UE i państw trzecich; Europejski rynek pracy i wpływ 

na migracje; Readmisja i polityka powrotowa. 

 

UE jako system azylowy 
Procedury uchodźcze i prawo azylowe w UE, relacja między prawem unijnym 

i krajowym, omówienie wybranych przypadków.  

 

Zarządzanie 

różnorodnością kulturową 

– doświadczenia 

europejskie 

Modele integracji imigrantów; Rozwiązania prawno-polityczne w zakresie 

integracji imigrantów w państwach europejskich – doświadczenia wybranych 

krajów; Polityka wielokulturowości w teorii i praktyce; Omówienie 

przykładów dobrych praktyk integracyjnych w wybranych krajach i UE.    

 

Muzułmanie w Europie  
Społeczności napływowe muzułmańskie w Europie i w Polsce, kraje 

pochodzenia, specyfika funkcjonowania, wyzwania integracyjne.  

 

 

BLOK III. PRAWO I POLITYKA IMIGRACYJNA POLSKI 
 

 

Polityka migracyjna Polski 
Polityka UE i polityka krajowa; Proces harmonizacji polityki migracyjnej: 

główne założenia, obszary i instytucje; Polska polityka migracyjna jako 

system prawny i instytucjonalny; rozwój polityki migracyjnej Polski w czasie; 

Doktryna migracyjna, omówienie najważniejszych filarów i wyzwań dla 

polskiej polityki migracyjnej obecnie.    

 

Procedury dotyczące 

wjazdu i pobytu w Polsce 

Rozwiązania prawne i instytucjonalne obowiązujące w Polsce w zakresie 

możliwości wjazdu i pobytu; Procedury wjazdu i pobytu w praktyce („krok po 

kroku”); Wjazd i pobyt nieuregulowany; Przeciwdziałanie oraz abolicje; 

Readmisja na tle rozwiązań w innych państwach i UE.  

 



 
 

Procedury dotyczące 

zatrudnienia 

cudzoziemców w Polsce 

Dostęp do rynku pracy i działalności gospodarczej; System zezwoleń na 

pracę oraz oświadczeń pracodawców i jego ocena; Zjawisko 

nierejestrowanego zatrudnienia cudzoziemców i działania zapobiegawcze. 

 

Polityka i działania 

integracyjne wobec 

cudzoziemców w Polsce 

Działania integracyjne w prawie i w praktyce, w tym: obywatelstwo i polityka 

naturalizacyjna; mierniki integracji; modele polityk integracyjnych, 

doświadczenia Polski na tle innych krajów i UE.  

 

Procedury uchodźcze i 

polityka azylowa w Polsce 

Napływ uchodźców do Polski; Procedury uchodźcze – zasady, prawo i 

praktyka; Wpływ prawodawstwa UE i praw człowieka; Status ochrony 

uzupełniającej oraz zgoda na pobyt tolerowany.   

 

 

BLOK IV. SPOŁECZNOŚCI IMIGRANCKIE W POLSCE 
 

Procesy napływowe do 

Polski 

Polska na mapie migracji globalnych i europejskich; skutki procesów 

emigracyjnych i imigracyjnych dla Polski Imigracja do Polski w okresie 

powojennym; Kraje źródłowe i typy migracji: zarobkowa, uchodźcza, inne; 

dane statystyczne; Uprzywilejowane grupy napływowe: studenci, wysoko 

wykwalifikowani; Funkcjonowanie imigrantów w polskim społeczeństwie i na 

polskim rynku pracy.   

 

Funkcjonowanie 

społeczności imigranckich 

w Polsce 

Specyfika społeczności imigranckich w Polsce: przyczyny przyjazdu do 

Polski, koncentracja terytorialna; Społeczne, kulturowe i ekonomiczne 

wzorce funkcjonowania; Relacje ze społeczeństwem polskim; Przypadek 

imigrantów w Warszawie. 

 

Migracje i społeczności 

imigranckie z krajów 

Partnerstwa Wschodniego 

Specyfika migracji z obszarów Partnerstwa Wschodniego, w tym w 

szczególności z Ukrainy, Białorusi i Rosji; funkcjonowanie tych społeczności 

w Polsce.   

 

Migracje i społeczności 

imigranckie z krajów 

Kaukazu 

Specyfika społeczno-kulturowa regionu jako obszaru pochodzenia 

imigrantów; omówienie społeczności pochodzących z krajów kaukaskich, w 

tym z Czeczenii .  

 

Migracje i społeczności 

imigranckie z regionu 

Afryki 

Specyfika społeczno-kulturowa regionu jako obszaru pochodzenia 

imigrantów; omówienie w szczególności społeczności obywateli krajów 

Afryki północnej oraz środkowej. 

 

Migracje i społeczności 

imigranckie z regionu Azji 

Specyfika społeczno-kulturowa regionu jako obszaru pochodzenia 

imigrantów; omówienie społeczności pochodzących z takich państw jak 

Chiny, Wietnam, Indie, Nepal i Bangladesz. 

 

Uchodźcy w Polsce i na 

świecie 

Specyfika migracji uchodźczych w historii i obecnie; Przegląd danych 

dotyczących uchodźców w Polsce i na świecie; Napływ uchodźców do Polski; 

Specyfika funkcjonowania uchodźców w Polsce od przyjazdu do uzyskania 

statusu i potem; Źródła, przebieg i skutki „kryzysu migracyjnego i 

uchodźczego” 2015. 



 
 

 

Integracja imigrantów i 

uchodźców w Polsce w 

praktyce 

Diagnoza problemów integracyjnych cudzoziemców w Polsce; Przykłady 

programów integracyjnych; Instytucje państwowe i publiczne odpowiedzialne 

za integrację imigrantów w Polsce; Rola trzeciego sektora w procesie 

integracji; Przykłady organizacji, programów i działań integracyjnych, 

Społeczeństwo polskie wobec cudzoziemców. 

 

 

BLOK V. EMIGRACJA I MOBILNOŚĆ POLAKÓW 
 

Polska jako kraj 

emigracyjny – efekty 

ekonomiczne i 

demograficzne 

Wpływ emigracji na państwo wysyłające; Wpływ emigracji na społeczeństwo 

i gospodarkę Polski; kwestie demograficzne w wymiarze regionalnym; 

emigracja a rynek pracy. 

Polska diaspora oraz 

polityka wobec emigracji i 

Polaków za granicą  

Pojęcie diaspory i Polonii; Skupiska polskie na świecie; Funkcjonowanie 

Polaków krajach docelowych na przykładzie konkretnych lokalizacji; 

Polityka państwa polskiego wobec diaspory polskiej. 

   

Współczesna mobilność 

Polaków i jej skutki 

społeczne i kulturowe 

Najnowsza fala emigracji (poakcesyjna): strumienie i kierunki; Mobilność 

zawodowa Polaków; Specyfika migracji powrotnych; Polityka polski wobec 

powrotów. 

 

BLOK VI. WARSZTATY 
 

Kontakt i komunikacja 

międzykulturowa 

Specyfika kontaktu międzykulturowego; Diagnoza trudności w kontaktach 

międzykulturowych; Cechy komunikacji międzykulturowej; Stereotypy i 

uprzedzenia – jak je osłabiać i przezwyciężać? Praktyka rozwiązywania 

konfliktów; Metody radzenia sobie w sytuacji konfliktu; Skrypty kulturowe w 

komunikacji i rozwiązywaniu konfliktu; Umiejętności negocjacyjne.    

 

Egzamin dyplomowy Egzamin pisemny w postaci testu oraz pracy zaliczeniowej  

 

 

 

Osoby prowadzące zajęcia na studiach podyplomowych Współczesne Migracje Międzynarodowe 

(wybrane, w kolejności alfabetycznej): 

 

Jarosław Cichoń (Państwowa Inspekcja Pracy) - główny specjalista w Departamencie Legalności 

Zatrudnienia w Państwowej Inspekcji Pracy, ekspert w zakresie procedur dotyczących zatrudnienia 

cudzoziemców w Polsce. 

Dr Paweł Dąbrowski (Akademia Leona Koźmińskiego) – stopień naukowy i  kompetencje 

odpowiadające rodzajowi prowadzonych zajęć wynikające z dorobku naukowego i zawodowego, który 

dotyczy problematyki migracyjnej i uchodźczej, prawnik, wieloletni członek i Przewodniczący Rady ds. 

Uchodźców. 



 
 

Dr Ewa Grabowska (Uniwersytet Warszawski) – badaczka społeczności Wietnamczyków w Polsce 

oraz innych grup imigracyjnych pochodzących z Azji.  

Dr hab., prof. ucz. Agata Górny (Uniwersytet Warszawski) – autorka wielu badań dotyczących 

społeczności imigracyjnych w Polsce w szczególności Ukraińców, znawczyni mechanizmów migracji 

oraz integracji migrantów. 

Dr Marta Jaroszewicz (Uniwersytet Warszawski) – specjalistka w tematyce bezpieczeństwa w 

kontekście migracji oraz procesów migracyjnych i społeczności imigranckich pochodzących z państw 

sąsiednich, w szczególności z Ukrainy i Białorusi. 

Dr hab., prof. ucz. Paweł Kaczmarczyk (Uniwersytet Warszawski) – wieloletnie doświadczenie 

dydaktyczne, badacz ekonomii migracji, funkcjonowania migrantów na rynku pracy, współpracownik 

gremiów zajmujących się problematyką mobilności oraz migracji: Komitetu Badań nad Migracjami 

Polskiej Akademii Nauk oraz Zespołu Doradców Marszałka Senatu RP ds. Poakcesyjnych Migracji 

Zarobkowych Polaków.  

Dr hab., prof. ucz. Witold Klaus (Instytut Nauk Prawnych PAN) – ekspert w zakresie prawa i polityki 

migracyjnej, kierownik Centrum Badań nad Prawem Migracyjnym w INP PAN, Prezes Stowarzyszenia 

Interwencji Prawnej - jednej z najważniejszych organizacji pozarządowych w Polsce zajmujących się 

pomocą prawną dla cudzoziemców w Polsce. 

Dr Weronika Kloc- Nowak (Uniwersytet Warszawski) – badaczka procesów osiedleńczych migrantów 

z Polski i ich życia rodzinnego we Włoszech i w Wielkiej Brytanii, była pracowniczka Międzynarodowej 

Organizacji do spraw Migracji oraz Środkowoeuropejskiego Forum Badań Migracyjnych i 

Ludnościowych (CEFMR). 

Dr hab. Magdalena Lesińska (Uniwersytet Warszawski) – badaczka polityki migracyjnej, 

obywatelstwa i polityka naturalizacji, partycypacji politycznej i publicznej migrantów, aktywności 

politycznej Polonii i Polaków za granicą oraz polityki państwa wobec Polonii i Polaków za granicą. 

Dr hab., prof. ucz. Sławomir Łodziński (Uniwersytet Warszawski) – specjalista w zakresie stosunków 

etnicznych, procesów migracyjnych oraz polityki państwa wobec mniejszości narodowych i etnicznych 

oraz społeczności migranckich.   

Dr hab., prof. ucz. Mikołaj Pawlak (Uniwersytet Warszawski) – autor badań i wielu prac naukowych 

oświęconych analizie kryzysu uchodźczego z perspektywy studiów nad ignorancją oraz zagadnienia 

powstających polityk integracji uchodźców w Polsce z perspektywy neoinstytucjonalnych studiów nad 

organizacjami.  

Dr hab., prof. ucz. Konrad Pędziwiatr (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) – badacz społeczności 

muzułmańskich w Polsce i w Europie, znawca problematyki islamu.       

Dr Dominika Pszczółkowska (Uniwersytet Warszawski) – badaczka najnowszych migracji Polaków, 

funkcjonowania migrantów poakcesyjnych, migracji powrotnych, przez kilkanaście lat była 

dziennikarką i korespondentką w Brukseli.   

Patrycja Prześlakiewicz-Rohozińska (Urząd ds. Cudzoziemców) – specjalistka w tematach 

związanych ze współczesną sytuacją w państwach Kaukazu, w tym specyfiki społeczno-kulturowej 

regionu i procesów migracyjnych mających tam miejsce. 

Dr Karolina Sobczak-Szelc (Uniwersytet Warszawski) – badaczka łącząca geografię fizyczną, 

społeczną, rozwój przestrzenny i socjologię, bada wpływ środowiska przyrodniczego na migracje z 

krajów Afryki Północnej, w szczególności uwarunkowanych zmianami środowiska przyrodniczego, 

autorka licznych badań realizowanych w Maroku, Tunezji i Egipcie.  



 
 

Renata Stefańska (Uniwersytet Warszawski) – specjalistka w tematyce dotyczącej polityki migracyjnej 

w szczególności polityki integracyjnej imigrantów oraz procesie adaptacji różnych grup imigrantów w 

Polsce i w krajach europejskich.   

Dominik Wach (Uniwersytet Warszawski) – politolog specjalizujący się w tematyce migracyjnej, 

integracyjnej i bliskowschodniej, od ponad 10 lat zajmujący się zawodowo integracją uchodźców. Były 

wieloletni pracownik Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie, w którym zajmował się integracją 

uchodźców. 

Dr Aleksandra Winiarska (Uniwersytet Warszawski) – badaczka tematyki kontaktu w sytuacji 

różnorodności oraz integracji w kontekście migracji, a także partycypacji i zarządzaniem konfliktami.  

 


