
 

UCHWAŁA NR 79/2019 
SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO 

z dnia 24 kwietnia 2019 r. 
 

w sprawie utworzenia kierunku zarządzanie migracjami  
na poziomie studiów pierwszego stopnia 

  
Na podstawie § 118 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, w związku z art. 205 ust. 4 
ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym 
i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1669, z późn. zm.) oraz art. 28 ust. 1 pkt 10 i art. 70 ust. 1 ustawy  
z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668,  
z późn. zm.) uchwala się, co następuje:     
 

§ 1.1. Senat Uniwersytetu Wrocławskiego tworzy kierunek zarządzanie migracjami na 
poziomie studiów pierwszego stopnia. 

2. Efekty kształcenia dla kierunku studiów zarządzanie migracjami – studia pierwszego 
stopnia, profil ogólnoakademicki, obszar kształcenia w zakresie nauk społecznych, dziedzina 
nauk społecznych – zawiera załącznik do niniejszej uchwały. 

 
§ 2.1. Pierwsza rekrutacja na studia, o których mowa w § 1 w formie stacjonarnej, 

zostanie przeprowadzona na rok akademicki 2019/2020 na zasadach określonych w ust. 2. 
2. Ustala się zasady i tryb rekrutacji na kierunek zarządzanie migracjami w brzmieniu: 

Kierunek studiów: ZARZĄDZANIE MIGRACJAMI 
Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie) 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarna 
Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Społecznych 

NOWA MATURA  
 W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z 

przedmiotów wymienionych w tabeli. 
 Wynik egzaminu maturalnego, wyrażony jako liczba uzyskanych procentów, pomnożony 

będzie przez odpowiedni współczynnik zawarty w tabeli. 
 Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę brany 

będzie wynik korzystniejszy. 
 Lista rankingowa tworzona będzie na podstawie sumy uzyskanych punktów. Jeśli kandydat 

nie zdawał na maturze któregoś z wymienionych niżej egzaminów, otrzymuje za ten egzamin 
0 punktów, ale może przystąpić do postępowania rekrutacyjnego.                                                     

 

Przedmiot Współczynnik 
dla poziomu 

podstawowego 

Współczynnik 
dla poziomu 

rozszerzonego 

historia, wiedza o społeczeństwie (pisemny) 0,5 1 

Przedmiot (jeden do wyboru) język polski, 
matematyka 

0,25 0,5 

Język obcy nowożytny (pisemny) dowolny 0,2 0,4 
 

STARA MATURA 
Kandydaci legitymujący się starą maturą (matura do roku 2004) będą przyjmowani na studia na 
podstawie rankingu sumy ocen z dwóch dowolnych pisemnych przedmiotów zdawanych na 
egzaminie dojrzałości w ramach ustalonego limitu przyjęć. Oceny przeliczane będą na punkty 
rekrutacyjne: 
Skala 2-5 
ocena dostateczna – 3 pkt. 
ocena dobra – 4 pkt. 
ocena bardzo dobra – 5 pkt. 
Skala 1 – 6 
ocena mierna – 2, 6 pkt. 
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ocena dostateczna – 3,2 pkt. 
ocena dobra – 3,8 pkt. 
ocena bardzo dobra – 4,4 pkt. 
ocena celująca – 5 pkt.  

MATURA ZAGRANICZNA 
Kandydaci legitymujący się maturą zagraniczną będą przyjmowani na studia na podstawie 
załączonego w systemie IRK dokumentu uprawniającego do podjęcia studiów w kraju wydania. 

CUDZOZIEMCY 
Kandydaci przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej z zakresu historii Polski i powszechnej, 
wiedzy o społeczeństwie, geografii politycznej i gospodarczej. Rozmowa punktowana jest w skali 
2-5 punktów. Do zaliczenia wymagane jest uzyskanie przynajmniej 3 punktów.  

 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 
 
 

Przewodniczący Senatu UWr 
Rektor: prof. A. Jezierski 
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Załącznik do uchwały Nr 79/2019 Senatu Uniwersytetu  
Wrocławskiego z dnia 24 kwietnia 2019 r. 

 
Wydział: Nauk Społecznych 
Kierunek studiów: Zarządzanie migracjami 
Obszar kształcenia w zakresie: nauk społecznych 
Dziedzina nauki: dziedzina nauk społecznych 
Dyscyplina naukowa: nauki o polityce 
Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia 
Poziom kwalifikacji: 6 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 

Kod efektu 
kształcenia 
dla kierunku 

studiów 

Efekty kształcenia dla kierunku studiów 
zarządzanie migracjami. 

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku  
zarządzanie migracjami ekonomiczna absolwent:  

Odniesienie do 
charakterystyk 

drugiego stopnia PRK 
z uwzględnieniem 

efektów właściwych 
dla obszaru 

WIEDZA 

K_W01 posiada wiedzę o instytucjach społecznych, politycznych, 
gospodarczych, prawnych i kulturowych 

P6S_WG 
 

K_W02 posiada znajomość koncepcji, etapów, form i kierunków 
integracji w Europie i na świecie 

P6S_WG 

K_W03 zna procesy społeczne, polityczne, ekonomiczne i kulturowe 
ze szczególnym uwzględnieniem genezy i rozwoju procesów 
migracyjnych w Europie 

P6S_WG 

K_W04 posiada wiedzę na temat statusu jednostki w życiu 
społecznym w ujęciu historycznym i współczesnym  

P6S_WG 

K_W05 posiada znajomość polityk Unii Europejskiej w obszarze 
migracyjnym, etnicznym i kulturowym 

P6S_WG 

K_W06 ma wiedzę na temat statusu migrantów na europejskim i 
krajowym rynku pracy 

P6S_WG 

K_W07 posiada wiedzę na temat specyfiki kręgów cywilizacyjno-
kulturowych świata 

P6S_WG 

K_W08 ma  wiedzę z zakresu zarządzania ze szczególnym 
uwzględnieniem wymiarów międzykulturowego i 
migracyjnego 

P6S_WG 

K_W09 dysponuje wiedzą dotyczącą norm i wartości kulturowych 
regulujących stosunki społeczne w Europie 

P6S_WG 
 

K_W10 zna prawne uwarunkowania i ograniczenia korzystania z 
dorobku intelektualnego osób trzecich  

P6S_WK 

K_W11  identyfikuje współczesne problemy relacji między-
kulturowych 

P6S_WG 

K_W12 charakteryzuje psychospołeczne aspekty relacji między-
kulturowych 

P6S_WG 

K_W13 posiada uporządkowaną wiedzę na temat współczesnych 
teorii zarządzania zorientowaną na zarządzanie w zakresie 
migracji i kultury 

P6S_WG 
P6S_WK 

K_W14 ma uporządkowaną znajomość struktur normatywnych i 
instytucjonalnych oraz świadomość ich wpływu na procesy 
migracyjne 

P6S_WG 
P6S_WK 

UMIEJĘTNOŚCI  

K_U01 identyfikuje szanse, ryzyka, wyzwania i zagrożenia wynikłe z 
procesów migracji oraz zróżnicowania kulturowego 

P6S_UW 

K_U02 wyszukuje, analizuje i wykorzystuje źródła pisane i 
elektronicznie na temat zmian społecznych oraz ich wpływu 
na procesy migracyjne i kulturowe 

P6S_UW 
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K_U03 monitoruje i interpretuje zjawiska i procesy społeczno-
polityczne w obszarze migracji i kultury stosując standardowe 
metody i narzędzia w zakresie nauk społecznych 

P6S_UW 
 

K_U04 potrafi ocenić sytuację polityczno-gospodarczą państw pod 
kątem ich potencjalnych problemów migracyjnych i 
kulturowych 

P6S_UW 

K_U05 potrafi opracować model zarządzania, którego celem jest 
przeciwdziałanie niekorzystnym zjawiskom migracyjnym i w 
relacjach międzykulturowych 

P6S_UW 
P6S_UO 

K_U06 potrafi przygotować i zarządzać projektami w szczególności w 
obszarze migracji i kultury 

P6S_UW 
P6S_UO 

K_U07 analizuje wpływ założeń myśli politycznej na praktykę 
polityczną państw 

P6S_UW 

K_U08 analizuje zachowania społeczne i kulturowe w kontekście 
procesów migracyjnych 

P6S_UW 

K_U09 prawidłowo ocenia zdolność państw do wpływania na zmiany 
w porządku międzynarodowym 

P6S_UW 

K_U10 identyfikuje struktury i wyjaśnia sposób działania 
poszczególnych instytucji na poziomie regionalnym, 
krajowym i ponadnarodowym 

P6S_UW 

K_U11 właściwie diagnozuje i ocenia skutki realizacji wybranych 
polityk Unii Europejskiej z wykorzystaniem podstawowej 
wiedzy teoretycznej w zakresie nauk społecznych 

P6S_UW 

K_U12 prognozuje zjawiska społeczno-polityczne oraz analizuje 
zagrożenia funkcjonującego porządku prawnego, społecznego 
i politycznego 

P6S_UW 

K_U13 identyfikuje i interpretuje procesy komunikacji 
międzykulturowej 

P6S_UW 

K_U14 prowadzi pracę badawczą w zakresie nauk społecznych pod 
kierunkiem opiekuna naukowego 

P6S_UW 
P6S_UO 

K_U15 opracowuje w formie pisemnej lub prezentacji ustnej wybrane 
problemy z zakresu nauk społecznych w języku polskim i 
obcym 

P6S_UW 
P6S_UK 

K_U16 potrafi organizować pracę zespołową i kierować zespołem 
oraz skutecznie komunikować się i negocjować 

P6S_UK 
P6S_UO 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_K01 jest przygotowany do pracy w krajowych i międzynarodowych 
instytucjach działających w sektorze zarządzania migracjami i 
kultury 

P6S_KK 
P6S_KO 

K_K02 jest społecznie wrażliwy na problemy o podłożu etnicznym i 
kulturowym 

P6S_KK 
P6S_KO 

K_K03 efektywnie organizuje pracę własną i zespołową oraz określa 
priorytety służące realizacji określonych zadań 

P6S_KK 
P6S_KO 

K_K04 jest otwarty na nowe idee, koncepcje i rozwiązania 
praktyczne 

P6S_KK 
P6S_KO 

K_K05 jest świadomy konieczności ciągłego poszerzania wiedzy oraz 
doskonalenia umiejętności i kompetencji społecznych 

P6S_KK 
P6S_KO 
P6S_KR 

K_K06 samodzielnie przygotowuje i koordynuje projekty dotyczące 
wybranych problemów społeczno-politycznych 

P6S_KK 
P6S_KO 
P6S_KR 

K_K07 dostrzega złożoność istniejących norm społecznych, zasad 
etycznych i prawnych uwarunkowań korzystania z dorobku 
intelektualnego osób trzecich w ramach aktywności 
zawodowej i społecznej 

P6S_KK 
P6S_KR 
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*Objaśnienie symboli: 

PRK – Polska Rama Kwalifikacji 
P6S_WG/P7S _WG – kod składnika opisu kwalifikacji dla poziomu 6 i 7 w charakterystykach drugiego stopnia Polskiej 
Ramy Kwalifikacji 
WG_1 – kolejny kod składnika opisu PRK w obrębie kategorii charakterystyki kwalifikacji 
K (przed podkreśleniem) – kierunkowe efekty kształcenia 
W – kategoria wiedzy 
U – kategoria umiejętności 
K (po podkreśleniu) – kategoria kompetencji społecznych 
01, 02, 03 i kolejne – kolejny numer kierunkowego efektu kształcenia 


