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KARTA ZAJĘĆ (SYLABUS) 
 
I.  Zaj ęcia i ich usytuowanie w harmonogramie realizacji programu 
 

1. Jednostka prowadząca kierunek 
studiów 

Instytut Stosunków Międzynarodowych i Politologii 

2. Nazwa kierunku studiów Bezpieczeństwo transgraniczne 

3. Forma prowadzenia studiów stacjonarne 

4. Profil studiów praktyczny 

5. Poziom kształcenia  studia I stopnia 

6. Nazwa zajęć Bezpieczeństwo granic RP i polityka migracyjna 

7. Kod zajęć BT.O.I2.4 

8. Poziom/kategoria zajęć Zajęcia kierunkowe  

9. Status zajęć obowiązkowy 

10. Usytuowanie zajęć w 
harmonogramie realizacji zajęć 

semestr II 

11. Język wykładowy polski 

12. Liczba punktów ECTS 3 

13. Koordynator zajęć dr Agnieszka Pieniążek  

14. Odpowiedzialny za realizację 
zajęć 

 

 
2 Formy zajęć dydaktycznych i ich wymiar w harmonogramie realizacji programu 
studiów 
 

Wykład 
W 

Ćwiczenia 
C 

Konwersatorium 
K 

Laboratorium 
L 

Projekt 
P 

Praktyka 
PZ 

Inne 

- 30 - - - - - 
 
3. Cele zajęć 
C1: student zdobywa wiedzę w zakresie terminologii związanej z ochroną granic Polski i 
polską polityką migracyjną  
C2: student nabywa wiedzę z zakresu polityki ochrony granic i polityki migracyjnej Polski.  
C3: student nabywa umiejętność gromadzenia, porządkowania i przetwarzania informacji w 
zakresie polityki migracyjnej i ochrony granic RP. 
C4: student nabywa umiejętność posługiwania się normami społecznymi i prawnymi w celu 
rozwiązania praktycznych problemów ochrony granic i polityki migracyjnej RP. 
C5: student nabywa świadomość znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów 
poznawczych i praktycznych. 
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4. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji. 
Zaliczenie przedmiotów „Wprowadzenie do bezpieczeństwa transgranicznego” oraz „Nauka  
o państwie i prawie”. Średniozaawansowana znajomość programu Power Point.  
 
5. Efekty uczenia się dla zajęć, wraz z odniesieniem do kierunkowych efektów uczenia się 
 

Lp. Opis efektów uczenia się dla zajęć 

Odniesienie 
do kierunkowych 
efektów uczenia się - 
identyfikator 
kierunkowych 
efektów uczenia się 

W_01 
Zna podstawową terminologię związaną z ochroną granic Polski 
 i polską polityką migracyjną. 

K_W02 

W_02 Ma wiedzę na temat polityki migracyjnej i ochrony granic RP. K_W03 

U_01 
Gromadzi, porządkuje i przetwarza informacje w zakresie polityki 
migracyjnej i ochrony granic RP. 

K_U02 

U_02 
Posługuje się normami społecznymi i prawnymi w celu rozwiązania 
praktycznych problemów ochrony granic i polityki migracyjnej RP. 

K_U03 

K_01 
Dzięki opracowaniu indywidualnej prezentacji zyskuje świadomość 
znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych 
i praktycznych. 

K_K01 

 
6. Treści kształcenia – oddzielnie dla każdej formy zajęć dydaktycznych  
(W- wykład, K- konwersatorium, L- laboratorium, P- projekt, PZ- praktyka zawodowa) 
 

Ćwiczenia 

Lp. 
Tematyka zajęć – szczegółowy opis bloków tematycznych Liczba 

godzin 
C1 Problematyka granicy państwowej – wprowadzenie. 2 
C2 Ochrona granicy państwowej RP w latach 1990 – 2003. 2 

C3 
Ochrona granic RP po akcesji Polski do Unii Europejskiej  
– wybrane zagadnienia.  

2 

C4 Rola służby celnej RP w ochronie wspólnego rynku Unii Europejskiej. 2 

C5 
Cudzoziemcy oraz mniejszości narodowe i etniczne w Polsce – zróżnicowane 
kategorie pojęciowe.  

2 

C6 Polityka migracyjna Polski w latach 1988-1997. 2 

C7 
Polityka migracyjna Polski w latach 1998-2003 - europeizacja polityki 
migracyjnej. 

2 

C8 
Polityka migracyjna Polski po przystąpieniu do Unii Europejskiej – wybrane 
aspekty. 

2 

C9 Analiza polskich aktów prawnych dotyczących cudzoziemców. 2 
C10 Postępowania w sprawie nadania i pozbawienia statusu uchodźcy i azylanta. 2 

C11 
Prawa cudzoziemców w Polsce – pomoc społeczna, zatrudnienie, programy 
integracji.  

2 

C12 
Ochrona praw cudzoziemców w Polsce – rola instytucji państwowych  
i organizacji pozarządowych. 

2 

C13 Polityka wobec cudzoziemców pochodzenia polskiego.  2 
C14 Imigracje zarobkowe i edukacyjne na terytorium Polski.  2 
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C15 Współczesne zagrożenia – nielegalne migracje, przemyt ludzi. 2 
 Razem  30 

 
7. Metody weryfikacji efektów uczenia się/w odniesieniu do poszczególnych efektów/ 
 

Symbol 
efektu 
uczenia się 

Forma weryfikacji 

Egzamin 
ustny 

Egzamin 
pisemny 

Kolokwium Projekt 
Sprawdzian 
wejściowy 

Sprawozdanie Inne 

W_01   X X 
(referat)   

X 
(Aktywnoś
ć na 

zajęciach) 
W_02   X    jw. 

U_01    X 
(referat)   jw. 

U_02       jw. 

K_01    X 
(referat)   

X  
(obserwacj
a postawy 
i ocena 

prezentow
anego 

stanowiska
) 

 
8. Narzędzia dydaktyczne 
Symbol Forma zajęć  
N1 Metody praktyczne – ćwiczenia przedmiotowe C3 – C4 

C8 – C15  
N2 Metody problemowe – aktywizujące – dyskusja dydaktyczna  C1 – C15  
N3 Metody problemowe – aktywizujące – metoda przypadków C3 – C15 
N4 Metody praktyczne – metoda przewodniego tekstu  C1 – C15 
N5 Metody praktyczne  – metoda projektów C8 – C14 
N6 Metody audiowizualne –filmy dokumentalne C8, C15  

 
 
9. Ocena osiągniętych efektów kształcenia 

 
9.1. Sposoby oceny 

Ocena formująca 
F1 Kolokwium numer 1 
F2 Kolokwium numer 2 
F3 Przygotowanie referatu  
F4 Aktywność na zajęciach 

 
Ocena podsumowująca 

P1 Zaliczenie ćwiczeń na podstawie kolokwium numer 
1 i kolokwium numer 2 (średnia zwykła F1+F2)  

P2 Zaliczenie ćwiczeń na podstawie referatu i 
aktywności na zajęciach (średnia zwykła F3+F4)  
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P3 Zaliczenie przedmiotu na podstawie średniej 
ważonej (P1+P2)  

 
 
 
9.2. Kryteria oceny 
 

Sym 
bol 
efektu 
uczen
ia się 

Na ocenę 3 Na ocenę 3,5 Na ocenę 4 Na ocenę 4,5 Na ocenę 5 

W_01; 

Dysponuje bardzo 
podstawową 
terminologią 
związaną z 
ochroną granic 
Polski i polską 
polityką 
migracyjną  
 
Kolokwium: 51%-
60% pkt. 
 

Dysponuje 
podstawową 
terminologią 
związaną z 
ochroną granic 
Polski i polską 
polityką 
migracyjną 
 
Kolokwium: 61%-
70% pkt. 

Opanował w 
średnim zakresie 
terminologię 
związaną z 
ochroną granic 
Polski i polską 
polityką 
migracyjną 
 
Kolokwium: 71%-
80% pkt. 

Opanował w 
zaawansowanym 
stopniu 
terminologię 
związaną z 
ochroną granic 
Polski i polską 
polityką 
migracyjną 
 
Kolokwium: 81%-
90% pkt. 

Opanował w bardzo 
zaawansowanym 
stopniu 
terminologię 
związaną z ochroną 
granic Polski i 
polską polityką 
migracyjną 
 
Kolokwium: 91%-
100% pkt. 
 

W_02 

Dysponuje bardzo 
podstawową 
wiedzą z zakresu 
polityki 
migracyjnej i 
ochrony granic RP 
 
 Kolokwium: 
51%-60% pkt. 
 

Dysponuje 
podstawową 
wiedzą z zakresu 
polityki 
migracyjnej i 
ochrony granic RP 
 
Kolokwium: 61%-
70% pkt. 

Posiada średnią 
wiedzę z zakresu 
polityki 
migracyjnej i 
ochrony granic RP 
 
 Kolokwium: 
71%-80% pkt. 

Posiada 
zaawansowaną 
wiedzę z zakresu 
polityki 
migracyjnej i 
ochrony granic RP 
 
Kolokwium: 81%-
90% pkt. 

Posiada bardzo 
zaawansowaną 
wiedzę z zakresu 
polityki 
migracyjnej i 
ochrony granic RP 
 
Kolokwium: 91%-
100% pkt. 
 

U_01 

W bardzo prosty 
sposób potrafi 
porządkować  
i przetwarzać 
informacje  
z zakresu polityki 
migracyjnej i 
ochrony granic RP 
 
 Zaliczenie 
przedmiotu: 51%-
60% pkt. 
 

W prosty sposób 
potrafi 
porządkować  
i przetwarzać 
informacje  
z zakresu polityki 
migracyjnej i 
ochrony granic RP 
 
Zaliczenie 
przedmiotu: 61%-
70% pkt. 

W stopniu średnim 
potrafi 
porządkować  
i przetwarzać 
informacje  
z zakresu polityki 
migracyjnej i 
ochrony granic RP 
 
Zaliczenie 
przedmiotu; 71%-
80% pkt. 

W 
zaawansowanym 
stopniu potrafi 
porządkować  
i przetwarzać 
informacje  
z zakresu polityki 
migracyjnej i 
ochrony granic RP 
 
Zaliczenie 
przedmiotu: 81% - 
90% pkt. 

W bardzo 
zaawansowanym 
stopniu potrafi 
porządkować  
i przetwarzać 
informacje  
z zakresu polityki 
migracyjnej i 
ochrony granic RP 
 
Kolokwium: 91%-
100% pkt. 
 

U_02 

Potrafi w bardzo 
podstawowym 
zakresie 
posługiwać się 
normami 
społecznymi i 
prawnymi w celu 
rozwiązania 
praktycznych 
problemów 
ochrony granic i 

Potrafi w 
podstawowym 
zakresie 
posługiwać się 
normami 
społecznymi i 
prawnymi w celu 
rozwiązania 
praktycznych 
problemów 
ochrony granic i 

Potrafi w średnim 
zakresie 
posługiwać się 
normami 
społecznymi i 
prawnymi w celu 
rozwiązania 
praktycznych 
problemów 
ochrony granic i 
polityki 

Potrafi w 
zaawansowanym 
zakresie 
posługiwać się 
normami 
społecznymi i 
prawnymi w celu 
rozwiązania 
praktycznych 
problemów 
ochrony granic i 

Potrafi w bardzo 
zaawansowanym 
zakresie 
posługiwać się 
normami 
społecznymi i 
prawnymi w celu 
rozwiązania 
praktycznych 
problemów 
ochrony granic i 
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polityki 
migracyjnej RP  
 
Zaliczenie 
przedmiotu: 51%-
60% pkt. 
 

polityki 
migracyjnej RP 
 
Zaliczenie 
przedmiotu: 61%-
70% pkt. 

migracyjnej RP 
 
Zaliczenie 
przedmiotu; 71%-
80% pkt. 

polityki 
migracyjnej RP 
 
Zaliczenie 
przedmiotu: 81% - 
90% pkt. 

polityki 
migracyjnej RP 
 
Kolokwium: 91%-
100% pkt. 
 

K_01 

Potrafi napisać 
referat opierając 
się w bardzo 
podstawowym 
stopniu na 
wiadomościach 
zgromadzonych w 
trakcie zajęć  
 

Potrafi napisać 
referat opierając 
się w 
podstawowym 
stopniu na 
wiadomościach 
zgromadzonych w 
trakcie zajęć  
 

Potrafi napisać 
referat opierając 
się w średnim 
stopniu na 
wiadomościach 
zgromadzonych w 
trakcie zajęć  

Potrafi napisać 
referat opierając 
się w 
zaawansowanym 
stopniu  na 
wiadomościach 
zgromadzonych w 
trakcie zajęć  

Potrafi napisać 
referat opierając się 
w bardzo 
zaawansowanym 
stopniu na 
wiadomościach 
zgromadzonych w 
trakcie zajęć 

 
 
10. Literatura podstawowa i uzupełniająca 
 
Literatura podstawowa:  
1. Łysienia M. (red.), Cudzoziemcy w Polsce. Podręcznik dla funkcjonariuszy publicznych, 

Warszawa 2016.  
2. Maksimczuk A., Sidorowicz L., Ochrona granic i obsługa ruchu granicznego, Warszawa 

2007. 
3. Matyja R., Pędziwiatr K., Siewierska – Chmaj A., Polska polityka migracyjna, Warszawa 

2015.  
 
Literatura uzupełniaj ąca:  
1. Kowalczyk B., Polski system azylowy, Wrocław 2014.  
2. Pływaczewski W., Ilnicki M. (red.), Ochrona praw człowieka w polityce migracyjnej 

Polski i Unii Europejskiej, Olsztyn 2016.   
3. Sasnal P. (red.), Niekontrolowane migracje do Unii Europejskiej – implikacje dla Polski, 

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa, listopad 2015.  
4. Weinar A., Polityka migracyjna Polski w latach 1990-2003 – próba podsumowania, 

„Raporty i Analizy Centrum Stosunków Międzynarodowych” 10/05, Warszawa 2005. 
5. Zięba M. St. (red.), Migracja – wyzwanie XXI wieku, Lublin 2008.  
6. Żołądek, Ł. (red.), Migracje i polityka migracyjna, „Studia BAS” Nr 4(40) 2014, Biuro 

Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu, Warszawa 2014.  
Akty prawne  
1. Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483). 
2. Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych 

innych ustaw (Dz. U. 2018, poz. 107). 
3. Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o repatriacji, ustawy o Karcie Polaka 

oraz ustawy o cudzoziemcach (Dz. U. 2017, poz. 2282). 
4. Ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2015, poz. 
1607). 

5. Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. 2013, poz. 1650). 
6. Ustaw z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzenia wykonywania pracy 

cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej (Dz. U. 2012, poz. 769). 

7. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2012 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz ustawy o 
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promocji zatrudnienia w instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2012, poz. 589).  
8. Ustawa z dnia 29 lipca 2011 r. o zalegalizowaniu pobytu niektórych cudzoziemców na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie ustawy o udzieleniu cudzoziemcom 
ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i ustawy o cudzoziemcach (Dz. U. 2011 
Nr 191, poz. 1133).  

9. Ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii 
Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. 2006 Nr 144, poz. 1043).  

10. Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 128, poz. 1176).  

11. Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. Nr 78, poz. 462).  
12. Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej (Dz. U. 1990 Nr 

78, poz. 461). 
 

11. Macierz realizacji zajęć 
Symbol 
efektu 
uczenia się 

Odniesienie 
efektu do 

efektów zde-
finiowanych 
dla programu 

Cele 
zajęć 

Treści 
programowe 

Narzędzia 
dydaktyczne 

Sposoby 
oceny 

W_01 K_W02 C1 C1 – C9 N2-N4 F1, F2 
W_02 K_W03 C2 C1 – C15  N2-N4 F1, F2 
U_01 K_U02 C3 C1 – C15 N1-N6 F3, F4 
U_02 K_U03 C4 C4, C8  - C14 N1-N6 F3, F4 
K_01 K_K01 C1, C2, C3, 

C4, C5 
- - - 

 
 
12. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności 
Średnia liczba godzin 

na zrealizowanie aktywności 
Udział w wykładach   - 

Udział w ćwiczeniach 30 

Udział w konwersatoriach/laboratoriach/projektach  - 

Udział w praktyce zawodowej  - 

Udział nauczyciela akademickiego w egzaminie   - 

Udział w konsultacjach  - 

Suma godzin kontaktowych 30 

Samodzielne studiowanie treści wykładów  - 

Samodzielne przygotowanie do zajęć kształtujących 
umiejętności praktyczne 

10 

Wykonanie projektu 10 

Przygotowanie do egzaminu i kolokwiów 15 

Suma godzin pracy własnej studenta 35 
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Sumaryczne obciążenie studenta 65 

Liczba punktów ECTS za zajęcia 3 
Obciążenie studenta zajęciami kształtującymi umiejętności 
praktyczne 

50 

Liczba punktów ECTS za zajęcia kształtujące umiejętności 
praktyczne 

2 

 
 
 
13. Zatwierdzenie karty przedmiotu do realizacji 
 
 
1. Odpowiedzialny za przedmiot:                                             Dyrektor Instytutu: 
 
 
 
 
 
Przemyśl, dnia  ………………… 


