
SPECIALTY -  INTERCULTURAL MEDIATION 

SPECJALNOŚĆ  - MEDIACJE MIĘDZYKULTUROWE 

FIRST SEMESTER / Semestr pierwszy  

NAME OF THE MODULE NAZWA MODUŁU 
LECTURE  
WYKŁADY 

CLASSES  
ĆWICZENIA 

OBLIGATORY – 
OBOWIĄZKOWY  

OPTIONAL 
 -OPCYJNE 

OBLIGATORY 
FOR MITRA- 

OBOWIĄZKOWY - 
MITRA 

FORM OF 
ASSESSMENT 
/ ZALICZENIE 

[1] 

ECTS 

  

Main paradigms in 

sociology 

Główne paradygmaty w 

socjologii 
 20 30 +     ST/EX 6 

 

 

Sociology of culture and 

multiculturalism  

Socjologia kultury i 

wielokulturowości 
20 30 +     ST/EX 6  

Sociology of social 
structures and social flows 

Socjologia struktur 

społecznych i przepływów 
społecznych  

  30 +     ST 4  

Applied statistics  Statystyka stosowana    30 +     ST 3  

Sociology of social change 
and globalisation  

Socjologia zmiany 
społecznej i globalizacji 

  30 +     ST 4  

Sociology of space and 

place 

Socjologia przestrzeni i 

miejsca 
  30 +     ST 4  

Labour market and 
organization management 

in global contexts    

Rynek pracy i zarządzanie 
organizacjami w 

kontekstach globalnych 

  20 +     ST 3  

Polish language course / 
Foreign language course 

for Polish speaking 
students 

Język polski dla 
cudzoziemców / Język 
obcy dla studentów 
polskojęzycznych 

  30 [2] +     ST 
0 

(zal.) 
 

CONTACT HOURS / GODZINY ZAJĘĆ= 270     30  

 

[1] Forms of assessment: ST – grade for a class instruction (based on requirements specified in syllabus) / zaliczenie na ocenę, EX – final exam / egzamin końcowy 

[2] Language classes for foreigners and Polish students studying in English are a two-semester module, hence students will not receive ECTS credits in the first 

semester; Students with Polish citizenship and students exempted from the obligation to attend Polish language classes for foreigners (based on Article 5 or 6 of the 

Rector's Decree 20/2016) attend a total of 60 hours of English language classes (level B2+) or another foreign language. / 

Zajęcia językowe dla cudzoziemców oraz polskich studentów studiujących w j. angielskim są dwusemestralnym modułem, stąd w semestrze pierwszym studenci nie 

otrzymają punktów ECTS; Studenci z polskim obywatelstwem oraz studenci zwolnieni z obowiązku uczęszczania na lektorat języka polskiego dla cudzoziemców (na 

podstawie art. 5 lub 6 Zarządzenia Rektora 20/2016) uczęszczają w łącznym wymiarze 60 godzin na lektorat języka angielskiego (poziom B2+) lub innego języka 

obcego. 



SECOND SEMESTER / Semestr drugi [3] 

NAME OF THE MODULE NAZWA MODUŁU 
LECTURE  
WYKŁADY 

CLASSES  
ĆWICZENIA 

OBLIGATORY – 
OBOWIĄZKOWY  

OPTIONAL 
 -OPCYJNE 

OBLIGATORY 
FOR MITRA- 

OBOWIĄZKOWY 
- MITRA 

FORM OF 
ASSESSMENT 
/ZALICZENIE 

[4] 

ECTS 
 

 

Methodology Metodologia   40 +   + ST 5 

 

 

Interculturalcommunicati
on and mediation 

Komunikacja i mediacja 
międzykulturowa 

45 30 +   + ST/EX 5 

 

 

Polish borderlands Polskie pogranicza   30   + (O) + (O) ST 6  

Labour and migration in 
Eastern Europe: 

comparative perspectives  

Praca i migracja w 
Europie Wschodniej: 

perspektywy 
porównawcze 

  30   + (O) + (O) ST 6  

Cultural factors in 
migration process  

Czynniki kulturowe w 
procesach migracyjnych 

  30   + (O) + (O) ST 6  

Master seminar Seminarium magisterskie   30 + + + ST 4 

 

 

  

Polish language course / 
Foreign language course 

Język polski dla 
cudzoziemców / Język 

obcy dla polskich 
studentów 

  30 +   + EX/ST 5/4  

CONTACT HOURS / GODZINY ZAJĘĆ= 235   31/30  

 
[3] In the 2nd semester the IM and EMMP MITRA students choose 2 out of 3 optional courses 

[4] Forms of assessment: ST – grade for a class instruction (based on requirements specified in syllabus) / zaliczenie na ocenę, EX – final exam / egzamin końcowy 
 

  



THIRD SEMESTER / Semestr trzeci [5] 

WF - 1 ECTS/30h 

NAME OF THE MODULE NAZWA MODUŁU 
LECTURE  
WYKŁADY 

CLASSES  
ĆWICZENIA  

OBLIGATORY – 
OBOWIĄZKOWY  

OPTIONAL 
 -

OPCYJNE 

OBLIGATORY 
FOR MITRA- 

OBOWIĄZKOWY 
- MITRA 

FORM OF 
ASSESSMENT / 
ZALICZENIE[6] 

ECTS 

 

Qualitative data 
analysis 

Analizadanychjakościowych   30 +     ST 4  

Quantitative data 
analysis 

Analizadanychilościowych   30 +     ST 4  

Sociology of nations, 

ethnicity and 
civilisations 

Socjologia narodu, 
etniczności i cywilizacji 

  30 +     ST 3  

Social negotiations Negocjacje społeczne   30 +     ST 2 

 

 

Management of social 

conflicts  

Zarządzanie konfliktami 

społecznymi 
  30 +     ST 3 

 

 

Ethical aspects of 
social research and the 

protection of 

intellectual property 
rights 

Etyczne aspekty badań 
społecznych i ochrona 

własności intelektualnej  

  20 +     ST 2  

Sociology of risk Socjologia ryzyka   30   + (O)   ST 3  

Culture, creativity and 
consumption in 

contemporary cities 

Kultura, kreatywność i 
konsumpcja we 

współczesnych miastach 
  30   + (O)   ST 3 

 

 

Master seminar Seminarium magisterskie   30 + +   ST 9 

 

 

CONTACT HOURS / GODZINY ZAJĘĆ=230   30  

 

[5] In the 2nd semester the IM and EMMP MITRA students choose 1 out of 2 optional courses  

[6] Forms of assessment: ST – grade for a class instruction (based on requirements specified in syllabus) / zaliczenie na ocenę, EX – final exam / egzamin końcowy 



FOURTH SEMESTER / Semestrczwarty[7],[8] 

NAME OF THE MODULE NAZWA MODUŁU 
LECTURE 
WYKŁADY 

CLASSES  
ĆWICZENIA  

OBLIGATORY – 
OBOWIĄZKOWY  

OPTIONAL 
OPCYJNE 

OBLIGATORY 
FOR MITRA- 

OBOWIĄZKOWY 
- MITRA 

FORM OF 
ASSESSMENT / 

ZALICZENIE[9] 

ECTS 

 

Research seminar: 
Social change, 

transformation, 
transition 

Seminarium badawcze: 
Zmiana społeczna, 

transformacja, tranzycja.  
  30   + (O) + (O) ST 3  

Research seminar: 
Globalization and 
cultural identity 

Globalizacja z tożsamością 

kulturową 
  30   + (O) + (O) ST 3  

Data analysis 

workshop  
Warsztat analizy danych    30 + + + ST 2  

Academic English Akademicki język angielski   30 +     ST 5  

Master seminar  Seminarium magisterskie   30 + + + ST 20 

 

 

CONTACT HOURS / GODZINY ZAJĘĆ=  120   30  

[7] In the fourth semester the IM students choose language modules offered by ELC (e.g. Academic English, Public speaking) / W semestrze czwartym studenci 

specjalności „Interculturalmediation” dokonują wyboru wybranych modułów językowych (np. akademicki angielski, prezentowanie publiczne) z oferty English 

Language Centre Uniwersytetu Wrocławskiego. 

[8] In the fourth semester IM and EMMP MITRA students choose 1 out of 2 research seminars / W semestrze czwartym studenci specjalności „Intercultural mediation” 

i EMMP MITRA wybierają jedno z o oferowanych seminariów badawczych do wyboru  

[9] Forms of assessment: ST – grade for a class instruction (based on requirements specified in syllabus) / zaliczenie na ocenę, EX – final exam / egzamin końcowy 

 

ECTS 

Number of ECTS credits necessary to obtain the qualification 120 

Total number of ECTS credits the student must obtain for classes requiring direct participation of academic teachers. 120 

Number of ECTS credits the student must obtain for courses in the humanities or social sciences 120 

Number of ECTS credits a student must obtain for foreign language courses 4/5 (foreigners) 

Number of ECTS credits a student must obtain for general education modules (language courses, modules related to 
preparation for teaching profession) 

4/5 (foreigners) 

  


