Poznań, dnia 12 października 2018 r.

dr Marcin Princ
Katedra Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji
Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLLABUS)
dla przedmiotu Prawny status cudzoziemca w Polsce na kierunku Prawo
prowadzonym wspólnie przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Wydział Prawa Uniwersytetu
Europejskiego
Viadrina we Frankfurcie nad Odrą
I. Informacje ogólne
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Nazwa modułu zajęć/przedmiotu – Prawny status cudzoziemca w Polsce
Kod modułu zajęć/przedmiotu – 36-MR-PSCwP-K1-pj-s
Rodzaj modułu zajęć/przedmiotu (obowiązkowy lub fakultatywny) – Fakultatywny
Kierunek studiów – Prawo
Poziom kształcenia (I lub II stopień, jednolite studia magisterskie) – Jednolite studia
magisterskie (5 letnie)
Profil kształcenia (ogólnoakademicki / praktyczny) – ogólnoakademicki
Rok studiów (jeśli obowiązuje) – Czwarty rok studiów
Rodzaje zajęć i liczba godzin (np.: 15 h W, 30 h ĆW) – 30 godzin wykładu
Liczba punktów ECTS – 4 ECTS
Imię, nazwisko, tytuł / stopień naukowy, adres e-mail wykładowcy (wykładowców*) /
prowadzących zajęcia – Marcin Princ, doktor, e-mail: m.princ@amu.edu.pl
Język wykładowy – polski
Moduł zajęć / przedmiotu prowadzony zdalnie (e-learning) (tak [częściowo/w całości] / nie)

*proszę podkreślić koordynatora przedmiotu

II. Informacje szczegółowe
1. Cele modułu zajęć/przedmiotu
Zdobycie przez studenta wiedzy z zakresu statusu prawnego cudzoziemca w Polsce, ze
szczególnym uwzględnieniem podstawowych instytucji prawnych, procedur, struktur
administracyjnych oraz organów administracyjnych, ukazanych na tle rozwiązań
europejskich.
2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych (jeśli
obowiązują)
Znajomość podstaw nauki prawa administracyjnego.
3. Efekty kształcenia (EK) dla modułu i odniesienie do efektów kształcenia (EK) dla kierunku
studiów
Symbol EK dla
modułu
zajęć/przedmiotu

Po zakończeniu modułu
i potwierdzeniu osiągnięcia EK student /ka:

Symbole EK dla
kierunku studiów

PSC _01

Ma pogłębioną wiedzę o instytucjach prawnych zawartych
prawie o cudzoziemcach.

PSC _02

Identyfikuje organy administracji publicznej,
kompetencje dotyczą cudzoziemców.

PSC _03

Posiada poszerzoną wiedzę na temat procedur
związanych z wjazdem, pobytem, uzyskiwaniem zezwoleń
administracyjnych przez cudzoziemców.

których

K_W03, K_W04,
K_W06, K_W09,
K_W10, K_W13,
K_W18, K_U01,
K_U02, K_U03,
K_U04, K_U05
K_U06, K_U08,
K_U09K_U10, K_K01
K_W03, K_W04,
K_W07, K_W09,
K_W10, K_W18,
K_U09
K_W03, K_W04,
K_W09, K_W10,
K_W13, K_U01,
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PSC _04

Opisuje instytucje związane z zobowiązaniem do
opuszczenia kraju, zatrzymaniem cudzoziemca oraz
posiada wiedzę na temat strzeżonych ośrodków i aresztu
dla cudzoziemców.

PSC _05

Potrafi porównać
sytuację
prawną
cudzoziemca
posiadającego jedno z obywatelstw państw członkowskich
UE oraz cudzoziemca spoza UE.

PSC _06

Ma pogłębioną wiedzę na temat instytucji związanych z
ochroną udzielaną cudzoziemcom na terytorium RP.

PSC _07

Opisuje instytucje prawne
obywatelstwa polskiego.

PSC _08

Potrafi zidentyfikować przepisy prawne regulujące
szczegółową sytuację cudzoziemca na terytorium RP.

PSC _09

Charakteryzuje politykę migracyjną Polski i UE.

związane

z

nabyciem

K_U02, K_U03,
K_U04, K_U05
K_U06, K_U08,
K_U10, K_K02,
K_K03, K_K05,
K_K06, K_K07
K_W03, K_W04,
K_W09, K_W10,
K_W13, K_W18,
K_U01, K_U02,
K_U03, K_U04,
K_U05 K_U06,
K_U08, K_U10,
K_K02, K_K03,
K_K04, K_K05,
K_K07
K_W03, K_W04,
K_W09, K_W10,
K_W18, K_U01,
K_U02, K_U03,
K_U04, K_U05
K_U06, K_U08,
K_U10, K_K04,
K_K05, K_K06
K_W03, K_W04,
K_W09, K_W10,
K_W13, K_W18,
K_U01, K_U02,
K_U03, K_U04,
K_U05 K_U06,
K_U08, K_U10,
K_K02, K_K03,
K_K04, K_K05,
K_K06, K_K07
K_W03, K_W04,
K_W09, K_W13,
K_W18, K_U01,
K_U02, K_U03,
K_U04, K_U05
K_U06, K_U08,
K_U10, K_K03,
K_K04, K_K05,
K_K06, K_K07
K_W03, K_W04,
K_W09, K_W11,
K_W13, K_W18,
K_U01, K_U02,
K_U03, K_U04,
K_U05 K_U06,
K_U08, K_U10,
K_K03, K_K04,
K_K05, K_K06,
K_K07
K_W10, K_U02,
K_U07, K_K01,
K_K03, K_K11

4. Treści kształcenia z odniesieniem do EK dla modułu zajęć/przedmiotu
Opis treści kształcenia modułu zajęć/przedmiotu
Podstawowe pojęcia z zakresu prawa o cudzoziemcach

Symbol/symbole
EK dla modułu
zajęć/przedmiotu
PSC _01
2

Charakterystyka organów administracyjnych ogólnych i wyspecjalizowanych, których
kompetencje dotyczą spraw cudzoziemców

PSC _02

Warunki wjazdu cudzoziemca na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

PSC _03

Zezwolenie na przekroczenie granicy w ramach małego ruchu granicznego

PSC _03

Wizy krajowe i Schengen

PSC _03

Unieważnienie i cofnięcie wiz

PSC _03

Zezwolenie na pobyt czasowy

PSC _03

Zezwolenie na pobyt stały

PSC _03

Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej

PSC _03

Dokumenty wydawane cudzoziemcom

PSC _01

Kontrola legalności pobytu

PSC _03

Zobowiązanie do opuszczenia kraju, zatrzymanie cudzoziemca oraz strzeżone
ośrodki i areszty dla cudzoziemców

PSC _04

Rejestry, ewidencja i wykaz cudzoziemców

PSC_04

Status prawny cudzoziemca – obywatela UE i członka rodziny obywatela UE

PSC _05

Udzielanie ochrony cudzoziemcom na terytorium RP

PSC _06

Nabycie obywatelstwa przez cudzoziemców

PSC _07

Uprawnienia wynikające z posiadania Karty Polaka

PSC _07

Wybrane zagadnienia szczegółowe związane ze statusem cudzoziemca w Polsce
(m.in. nabycie nieruchomości przez cudzoziemca, świadczenie pracy, wykonywanie
działalności gospodarczej, obowiązek szkolny, studia)

PSC _08

Polityka migracyjna Rzeczpospolitej Polskiej i Unii Europejskiej

PSC _09

5. Zalecana literatura:
‒ Chlebny J. (red.), Chróścielwski W. Dańczak P. i in. (2015), Ustawa o cudzoziemcach.
Komentarz, C.H. Beck, Warszawa.
‒ Dąbrowski P., Charakter prawny rozstrzygnięcia sprawy wizowej w świetle Wspólnotowego
Kodeksu Wizowego, Przegląd Prawa Europejskiego i Międzynarodowego 2011, nr 1(27).
‒ Dąbrowski P., Zagadnienie prawa do odwołania administracyjnego –źródło, istota i granice,
Casus 2010, nr 57.
‒ Dąbrowski P, (2018), Instrumentalizacja prawa administracyjnego na przykładzie obecnego
prawa o cudzoziemcach,, [w:] J. Jagielski, M. Wierzbowski (red.), Prawo administracyjne dziś i
jutro, Wolters Kluwer, Warszawa, ss. 100-111.
‒ Jagielski
J.
(1997),
Status
prawny
cudzoziemca
w
Polsce
(problematyka
administracyjnoprawna), Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa.
‒ Jagielski J, Dąbrowski P., Cudzoziemiec niepożądany jako kategoria prawna, Białostockie
Studia Prawnicze 2007, z. 2.
‒ Kondelová A. (2015), Ograniczenia władzy dyskrecjonalnej w czeskiej procedurze wizowej [w:]
K. Ziemski, M. Jędrzejczak, Dyskrecjonalność w prawie administracyjnym, Wydawnictwo
Naukowe UAM, s. 307-318.
‒ Kowalczyk B., Polski System Azylowy, Wrocław 2014.
‒ Narożniak A. (2014), Zobowiązanie cudzoziemca do powrotu – nowa jakość w polskim prawie o
cudzoziemcach? Refleksje o wdrożeniu dyrektywy powrotowej, „Studia Prawa Publicznego”, nr
2(6), ss. 155-187.
‒ Narożniak A., Princ M., Zasada wzbudzania zaufania do władzy publicznej - uwagi na tle
wybranych regulacji prawnych dotyczących cudzoziemców, w: Status cudzoziemca w Polsce
wobec współczesnych wyzwań międzynarodowych pod red. D. Pudzianowskiej, Wolters Kluwer,
Warszawa 2016, str. 56-78.
‒ Princ M.; Granting protections to foreigners – a few reflections from the Polish perspective on
current situation w: Společný evropský azylový systém v kontextu uprchlické krize, red.:
Jurníková Jana , Králová Alžběta , Masarykova Univerzita (2016), Str. 155-171.
‒ Princ M.; Between Law and Reality – Migration Policy in Poland and the European Union w
Ročenka uprchlického a cizineckého práva, red.: Jílek Dalibor, Pořízek Pavel, Kancelář
veřejného ochránce práv, Wolters Kluwer ČR (2017), Str. 542-557,
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‒ Princ M. (2018), Mozaika rozwiązań prawnych wyznaczających status cudzoziemca w Polsce,
[w:] J. Jagielski, M. Wierzbowski (red.), Prawo administracyjne dziś i jutro, Wolters Kluwer,
Warszawa, ss. 121-130.
‒ Princ M., Narożniak A.; Sytuacja cudzoziemca nielegalnie wykonującego pracę lub nielegalnie
przebywającego w Polsce w obliczu łamania praw pracowniczych - aspekty
administracyjnoprawne w Legalność zatrudnienia cudzoziemców , red.: Wątorek K., Drukarnia
PANZET (2015), Str. 319-335
‒ Princ M.; Ochrona uchodźców w Polsce w Uchodźcy w Europie – uwarunkowania, istota,
następstwa, red.: Wojtaszczyk Konstanty Adam, Szymańska Jolanta, ASPRA-JR (2016),
‒ Princ M., Narożniak A.; Relacja pomiędzy administracją rządową a samorządem terytorialnym –
uwagi na tle udzielania ochrony międzynarodowej w Z problematyki prawnej samorządu
terytorialnego. Księga dla uczczenia 70. urodzin oraz 45. rocznicy pracy naukowej Profesora
Zbigniewa Janku, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
(2017), str. 211-226.
‒ Wojnowska-Radzińska J., Princ M., Prawa i obowiązki cudzoziemca związane z legalizacją
pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Poznań 2015.
‒ Wojnowska-Radzińska J., The right of an alien to be protected against arbitrary expulsion in
international law, Leiden ; Boston : Brill Nijhoff, 2015
6. Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć, instrukcjami do
laboratorium, itp.:
Zaproponowana literatura jest dostępna w bibliotece Wydziału Prawa i Administracji
UAM, bibliotece Głównej UAM, bibliotece Collegium Polonicum w Słubicach
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III. Informacje dodatkowe
1. Metody i formy prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK (proszę wskazać
z proponowanych metod właściwe dla opisywanego modułu lub/i zaproponować inne)
Metody i formy prowadzenia zajęć

✔

Wykład z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień

✔

Wykład konwersatoryjny

✔

Wykład problemowy

✔

Dyskusja

✔

Praca z tekstem

✔

Metoda analizy przypadków

✔

Uczenie problemowe (Problem-based learning)
Gra dydaktyczna/symulacyjna
Rozwiązywanie zadań (np.: obliczeniowych, artystycznych, praktycznych)
Metoda ćwiczeniowa
Metoda laboratoryjna
Metoda badawcza (dociekania naukowego)
Metoda warsztatowa

✔

Metoda projektu
Pokaz i obserwacja
Demonstracje dźwiękowe i/lub video

✔

Metody aktywizujące (np.: „burza mózgów”, technika analizy SWOT, technika drzewka
decyzyjnego, metoda „kuli śniegowej”, konstruowanie „map myśli”)
Praca w grupach
Inne (jakie?) …

2. Sposoby oceniania stopnia osiągnięcia EK (proszę wskazać z proponowanych sposobów
właściwe dla danego EK lub/i zaproponować inne)

Sposoby oceniania

Egzamin pisemny

Symbole
EK dla modułu zajęć/przedmiotu
PSC
_01

PSC
_02

PSC
_03

PSC
_04

PSC
_05

PSC
_06

PSC
_07

PSC
_08

PSC
_09

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Egzamin ustny
Egzamin z „otwartą książką”
Kolokwium pisemne
Kolokwium ustne
Test
Projekt
Esej
Raport
Prezentacja multimedialna
Egzamin praktyczny (obserwacja
wykonawstwa)
Portfolio
…
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3. Nakład pracy studenta i punkty ECTS
Średnia liczba godzin na zrealizowanie
aktywności

Forma aktywności

Praca własna studenta*

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem

30 godzin wykładu

Przygotowanie do zajęć

20 godzin

Czytanie wskazanej literatury

40 godzin

Przygotowanie pracy pisemnej, raportu,
prezentacji, demonstracji, itp.
Przygotowanie projektu
Przygotowanie pracy semestralnej
Przygotowanie do egzaminu / zaliczenia

30 godzin

Inne (jakie?) …

SUMA GODZIN

120

LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA MODUŁU
ZAJĘĆ/PRZEDMIOTU
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* proszę wskazać z proponowanych przykładów pracy własnej studenta właściwe dla opisywanego modułu lub/i zaproponować
inne

4. Kryteria oceniania wg skali stosowanej w UAM:
Stosuje się następujące kryteria oceniania studenta:
a) znajomość pojęć, instytucji prawnych i procedur związanych z administracyjnoprawnym
statusem cudzoziemca w Polsce,
b) poprawne używanie języka polskiego, w tym języka prawniczego,
c) umiejętność analizowania stanu faktycznego oraz odniesienie do obowiązujących norm z
zakresu prawa o cudzoziemcach,
d) Umiejętność poprawnego formułowania oraz uzasadniania twierdzeń.
Skala ocen:
bardzo dobry (bdb; 5,0):
dobry plus (+db; 4,5):
dobry (db; 4,0):
dostateczny plus (+dst; 3,5):
dostateczny (dst; 3,0):
niedostateczny (ndst; 2,0):

Poznań, 12 X 2018
Marcin Princ
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