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Społecznego

Nazwa przedmiotu

Prawo migracyjne w perspektywie praawnoprównawczej

Kod ECTS

10.4.0695
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot

null
Studia

wydział kierunek poziom jednolite studia magisterskie
Wydział Prawa i
Administracji

Prawo forma niestacjonarne (wieczorowe), stacjonarne
moduł

specjalnościowy wszystkie

specjalizacja wszystkie

Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących)

dr Bartosz Szolc-Nartowski
Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin
Formy zajęć

Wykład
Sposób realizacji zajęć

zajęcia w sali dydaktycznej
Liczba godzin

Wykład: 15 godz.

Liczba punktów ECTS

2
15 h wykład - 0,5 ECTS
30 h konsultacji - 1 ECTS
15 h praca własna - 0,5 ECTS

Cykl dydaktyczny

2018/2019 letni
Status przedmiotu

obowiązkowy

Język wykładowy

polski
Metody dydaktyczne

Wykład konwersatoryjny-
Wykład problemowy-

Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny lub
wymagania egzaminacyjne
Sposób zaliczenia

Zaliczenie na ocenę
Formy zaliczenia

wykonanie pracy zaliczeniowej - projekt lub prezentacja-
egzamin pisemny z pytaniami (zadaniami) otwartymi-
egzamin pisemny testowy-

Podstawowe kryteria oceny

Poprawność i kultura języka
Umiejętność poprawnego formułowania myśli i racjonalnego ich uzasadniania
Umiejętność poprawnej argumentacji prawniczej i logicznego wyciągania wniosków
Znajomość podstawowych regulacji prawa migracyjnego 
 
 

Sposób weryfikacji założonych efektów kształcenia

Ocena pracy pisemnej problemowej lub prezentacji multimedialnej przygotowanej przez studenta.
Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi

A. Wymagania formalne
brak

B. Wymagania wstępne
brak

Cele kształcenia
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Przyswojenie przez studentów wiedzy z zakresu prawa migracyjnego, poznanie regulacji z zakresu prawa migracyjengo w wybranych porządkach
prawnych w tym w Polsce,  w Niemczech, w Australii, USA i innych.
 

Treści programowe

1. Pojęcie prawa migracyjnego, jego cele istota i cechy szczególne
2. Podstawy prawne obowiazywania prawa migracyjengo w wybranych systemach prawnych
3. Migracja, azyl, uchodźctwo
4. Cechy charakterystyczne zjawiska migracji w wybranych jurysdykcjach
5. Globalizacja a migracja: szanse i zagrożenia
6. Migracja a gospodarka
7. Kryzys migracyjny w Europie próba oceny i poszukiwanie propozycji rozwiazań 
 
 

Wykaz literatury

1. System Schengen a imigracja z perspektywy Polski i Niemiec, red. M.Trojanowska-Strzęboszewska, Oficyna 2014
2. Imigracja a globalizacja. Przykład Stanów Zjednoczonych J.Węgleński (2012)
3.Imigracja a gospodarka doswiadczenia Australii, M.Wrona (2016)
4.Exodus:How Migration is Changing Our World, P. Colliner (2013)

Efekty kształcenia
(obszarowe i kierunkowe)

Wiedza

Student zna podstawowe cele i funcje regulacji prawa migracyjnego w
omaiwanych systemach prawnych.Potrafi wskazać różnice i podobieństwa i relacje,
a także krytycznie ocenić poszczególne rozwiązania. Wyciąga wnioski płynące z
kształtowania się i skutków zastosowania poszczególnych regulacji. Rozumie
znaczenie prawa migracyjnego w czasach globalizacji i unifikacji prawa.

Umiejętności

Student osiąga umiejętność wskazania charakterystycznych dla danego systemu
regulacji migracyjnych. Jest w stanie dokonać krytycznej oceny wybranych
rozwiązań prawnych w poszczególnych krajach. Rozumie konieczność
poszukiwania nowych rozwiązań w dobie kryzysu migracyjnego w Europie. Ma
świadomość wpływu i możliwości wykorzystania dotychczasowych osiągnięć
wybranych krajów w zakresie prawa migracyjnego w celu rozwiazania europejskich
problemów w tym zakresie.

Kompetencje społeczne (postawy)

Student ma świadomość potrzeby ciągłego pogłębiania i aktualizowania wiedzy z
zakresu prawa oraz w probelmowego spojrzenia na prawo; jest otwarty na
różnorodność poglądów w nauce prawa i orzecznictwie sądowym oraz wielość
tradycji prawnych i jest świadom skutków procesów globalizacyjnych i unifikacyjnych
zachodzących w obrębie prawa a także wpływu procesów integracyjnych w Europie,
a także wpływu tych procesów na migrację ludności. 

Kontakt

http://prawo.ug.edu.pl/pracownik/2878/bartosz_szolc-nartowski
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