
Wrocław, 27.11.2013 

 

 

 

Uchwała nr 110/2013 Rady Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27.11.2013 

r. w sprawie szczególnych warunków wyboru zajęć opcyjnych z programu MITRA  

 

 

 W związku z realizacją programu Master Erasmus Mundus MITRA, Rada Instytutu 

Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego dnia 27.11.2013 r.  uchwala, co następuje: 

  

 W związku z realizacją programu Master Erasmus Mundus MITRA, który wchodzi w 

skład specjalności "Intercultural mediation" w ramach studiów II stopnia z socjologii, Rada 

Instytutu Socjologii UWr uchwala szczególne warunki wyboru zajęć opcyjnych z programu 

MITRA przez studentów I roku i II roku studiów II stopnia z socjologii (studia dzienne, 

wszystkie specjalności) w roku akademickim 2013/2014, w semestrze letnim.   

 

 Proponuje się następujące zasady wyboru zajęć z programu Mitra przez studentów: 

 

1. Przedmiotem wyboru są następujące zajęcia (każde w wymiarze 30 godz./semestr): 

 

NAME OF THE MODULE  

Nazwa modułu 

STAFF  

 OBSADA 

ECTS Opcja dla 

roku 

Methodology dr Katarzyna Kajdanek  

dr Grzegorz Kozdraś 

5 I 

Polish transborders  dr Marcin Dębicki 5  I 

Labour and migration in Eastern Europe: 

comparative perspectives  

dr Adam Mrozowicki  5  I 

Crossing the borders: Central Europe and its 

national questions  

dr Marcin Dębicki  5  I 

Cultural factors in migration process  dr Marcelina Zuber  5  

 

I 

Research seminar: Contemporary Polish society 

as the example of transformation 

dr Marcelina Zuber  5  

 

II 

 



 

2. W ofercie uczestniczyć może maksymalnie 5 studentów; 

 

3. Wybór studentów odbywać się będzie na zasadzie konkursu obejmującego (a) 

przedstawienie listu motywacyjnego w języku angielskim uzasadniającego wybór 

przedmiotów z programu MITRA; (b) rozmowę kwalifikacyjną z komisją w składzie: 

dr Marcelina Zuber (koordynatorka programu MITRA), dr Adam Mrozowicki   

 

4. Student będzie mógł wybrać jeden przedmiot z oferty, uzyskując 5 pkt. ECTS; 

Uzyskane punkty ECTS uznane zostaną za równoważne punktom ECTS z wybranego 

przedmiotu fakultatywnego w ofercie dla studentów studiów magisterskich II stopnia 

socjologii (wszystkie specjalności) w semestrze drugim (letnim) 

 

5. Udział studentów Instytutu Socjologii w zajęciach programu Mitra będzie bezpłatny.  

 

6. Termin składania dokumentów: do 10 stycznia 2014 roku. 

 

7. Termin rozmowy kwalifikacyjnej zostanie podany na stronie Instytutu Socjologii.   

     

 


