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PROGRAM DOKTORANCKIEJ SZKOŁY LETNIEJ 

 

1. NAZWA  

Migracje przymusowe – interwencje antropologiczne 

2. NAZWA W J. ANG.  

Forced Migration – Anthropological Interventions 

 

3. JĘZYK WYKŁADOWY  

Polski 

 

4. JEDNOSTKA PROWADZĄCA SZKOŁĘ LETNIĄ  

Wydział Historyczny – Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej 

 

5. CELE KSZTAŁCENIA  

Celem Szkoły letniej jest zapoznanie doktorantów ze znaczeniem migracji, jej 

przyczyn i skutków, zarówno dla społeczeństw wysyłających, jak i przyjmujących, a 

także metodami jakościowymi, stosowanymi przez etnologię i antropologię do 

badania tych i podobnych zjawisk. W trakcie zajęć słuchacze poznają główne trendy 

rozwojowe antropologii migracji przymusowych, przygotują się do komunikowania 

się na tematy dotyczące dyskryminacji migrantów i sytuacji konfliktowych oraz 

formułowania i szukania rozwiązań dla problemów związanych z narastającym 

kryzysem migracyjnym w Europie. Zadaniem Szkoły jest wyczulenie słuchaczy na 

postrzeganie sytuacji z perspektywy odmiennej od własnej i rozwinięcie u nich 

etycznej postawy wobec osób i środowisk zmarginalizowanych, w tym podejmowania 

inicjatyw społecznych oraz działania na rzecz interesu publicznego. 

 

6. POZIOM KSZTAŁCENIA ZGODNY Z PRK Poziom 8 PRK 

 

7. LICZBA ECTS: 6 (łączny nakład pracy doktoranta/doktorantki w ramach zajęć, 

przygotowania się do zajęć i badań własnych) 

 



   

2 
 

8. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA SZKOŁY LETNIEJ 

 

Efekty kształcenia 

Odniesienie do 

charakterystyk PRK 

 

WIEDZA 

Doktorant/ka po ukończeniu szkoły: 

- posiada pogłębioną wiedzę o znaczeniu migracji, jej przyczyn i 

skutków, zarówno dla społeczeństw wysyłających i przyjmujących; 
P8S_WG 

- posiada szczegółową wiedzę nt. mechanizmów migracji, a także 

jej wielowymiarowych uwarunkowań, m.in. historycznych, 

kulturowych, politycznych, ekonomicznych i społecznych; 

P8S_WG 

- posiada wiedzę nt. głównych trendów rozwojowych antropologii 

migracji przymusowych;  
P8S_WG 

- posiada zaawansowaną wiedzę w zakresie metodologii badań 

jakościowych, ze szczególnym uwzględnieniem epistemologii 

metod etnograficznych; 

P8S_WK 

- posiada wiedzę na temat ekonomicznych, prawnych, społecznych 

i innych istotnych uwarunkowaniach migracji przymusowych. 
P7S_WK 

 

UMIEJETNOŚCI 

Doktorant/ka po ukończeniu szkoły: 

- posiada umiejętność dostosowania stylu przekazu ustnego i 

pisemnego do odbiorcy, w tym do odbiorcy z grupy zróżnicowanej 

kulturowo i społecznie;  

P8S_UK 

- posiada zaawansowane umiejętności komunikowania się na tematy 

dot. dyskryminacji migrantów i sytuacji konfliktowych, wymiany 

doświadczeń w środowisku międzynarodowym;  

P7S_UK 

- posiada umiejętności formułowania i szukania rozwiązań 

dla problemów związanych z narastającym kryzysem migracyjnym 

w Europie poprzez właściwy dobór źródeł i informacji, 

dokonywanie ich krytycznej analizy, syntezy oraz twórczej 

interpretacji i prezentacji;  

P8S_UW 

- posiada umiejętność projektowania działań skierowanych na 

rozwiązywanie sytuacji konfliktowych;  
P7S_UW 

- posiada umiejętność planowania i realizacji badań terenowych (w 

tym zarządzania czasem i innymi zasobami); 
P8S_UO 

- posiada umiejętności analityczne związane ze znajdywaniem i 

selekcjonowaniem wiarygodnych informacji;  
P8S_UU 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE: 

Doktorant/ka po ukończeniu szkoły: 

- wykazuje empatię – zdolność postrzegania sytuacji z perspektywy 

odmiennej od własnej;  
P8S_KR 

- wykazuje etyczną postawę wobec osób i środowisk 

zmarginalizowanych, narażonych na wykorzystanie (vulnerable), w 

tym szczególnie migrantów przymusowych;  

P8S_KK 

- wykazuje ciekawość świata;  P8S_KR 

- wykazuje zaradność; P7S_KR 

- wykazuje niezależność; P8S_KR 

- potrafi inspirować i podejmować inicjatywy społeczne;  P7S_KO 
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- potrafi współpracować i ponosić współodpowiedzialność; P7S_KO 

- wykazuje otwartość na odmienne punkty widzenia/światopoglądy;  P8S_KK 

- wykazuje krytyczną ocenę postaw własnych i obcych; P8S_KK 

- wykazuje postawę obywatelską poprzez działania na rzecz interesu 

publicznego. 
P7S_KO 

 

9. UZASADNIENIE URUCHOMIENIA SZKOŁY LETNIEJ W ODIESIENIU DO: 

a) GRUPY DOCELOWEJ 

Szkoła skierowana jest do doktorantów UW pragnących poszerzyć swoją wiedzę na temat migracji 

przymusowych i rozbudować aparat badawczy o metody charakterystyczne dla etnologii i antropologii 

kulturowej. Szkoła letnia IEiAK daje okazję do stworzenie dla doktorantów UW platformy do 

utrzymanej w duchu akademickim debaty na temat migracji przymusowych, otwartej na nowe idee, z 

jednoczesnym zachowaniem szacunku dla odmiennej opinii. U podstaw dydaktyki IEiAK 

(najstarszego, działającego od 1935 roku, ośrodka antropologicznego na Uniwersytecie Warszawskim) 

leży zasada badań terenowych, otwartość na wymianę myśli, twórcza krytyka paradygmatów 

naukowych oraz dialog z partnerami społecznymi – w ramach Szkoły letniej pragniemy zachęcić 

doktorantów UW do ich wykorzystania. Celem Szkoły jest rozwinięcie w słuchaczach wrażliwości 

badawczej, pozwalającej lepiej poznawać i rozumieć współczesne zjawiska migracji i uchodźstwa, a 

także umiejętności współpracy i dyskusji niezależnie od różnic światopoglądowych w danej kwestii.  

 

b) OFERTY DYDAKTYCZNEJ UW 

Oferta Szkoły letniej IEiAK wprowadza do oferty dydaktycznej UW antropologiczną 

perspektywę oraz nowatorskie podejście do zjawiska migracji przymusowych. Prowadzone na UW 

studia z zakresu działań humanitarnych (NOHA) skupiają się na prawnych i politycznych 

aspektach pracy w międzynarodowych instytucjach zajmujących się pomocą humanitarną, zaś 

oferowane przez Ośrodek Badań nad Migracjami studium podyplomowe z zakresu studiów 

migracyjnych temat migracji przymusowych traktują pobocznie. Oba wspomniane ośrodki 

realizują program o innym wymiarze czasowym, podczas gdy Szkoła proponuje skondensowany 

kurs, który pozwoli jej uczestnikom szybko zyskać wiedzę i umiejętności przydatne do udziału w 

naukowej i społecznej dyskusji narastającej w obliczu obecnego kryzysu migracyjnego.  

Powiązanie kształcenia w zakresie migracji wymuszonych z metodami z dziedziny etnologii i 

antropologii stanowi przewagę konkurencyjną Szkoły. Przybliżając doktorantom metody badań 

terenowych charakterystycznych dla dyscypliny, dostarczamy im nowych narzędzi badawczych, 

uczymy  planowania i realizacji własnych mini badań terenowych, a jednocześnie ułatwiamy 

wejście na rynek pracy i praktyk społecznych poprzez umożliwienie zdobycia odpowiedniego 

doświadczenia dzięki wbudowanemu w program Szkoły kontaktowi z instytucjami z pola 
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uchodźczego i pracującymi w nich ekspertami i ekspertkami. 

 

10. WYKAZ PRZEDMIOTÓW PRZOWADZONYCH W RAMACH SZKOŁY 

LETNIEJ 

Nazwa 

przedmiotu 

Forma zajęć (np. 

wykład, ćwiczenia, 

konwersatorium) 

Efekty kształcenia Metody dydaktyczne 

wykorzystywane 

podczas zajęć 

Metody badań 

etnograficznych - 

warsztat terenowy 

warsztat  

 

Słuchacz ma uporządkowaną 

wiedzę na temat technik i 

narzędzi badawczych 

właściwych dla etnologii i 

antropologii 

kulturowej/społecznej oraz 

rozumie zasady interpretacji i 

analizy badawczej w odniesieniu 

do społecznych i kulturowych 

kontekstów współczesnych 

migracji przymusowych. 

Słuchacz jest przygotowany do 

przeprowadzenia własnych mini-

badań dotyczących zagadnienia 

migracji przymusowej. 

- praca w grupach  

- metody pracy 

warsztatowej  

- dyskusja wokół 

zadanych wcześniej 

tekstów  

- prezentacje  

- krótkie wykłady 

wprowadzające 

Migracje 

przymusowe: 

aspekty prawne, 

kulturowe i 

społeczne 

wykład, ćwiczenia 

(kazusy, jako gra 

dydaktyczna), 

konwersatorium 

Słuchacz posiada podstawową 

wiedzę dotyczącą problematyki 

źródeł  i geografii uchodźczej i 

migracyjnej w Afryce. Słuchacz 

posiada praktyczne umiejętności 

rozwiązywania konkretnych 

kazusów uchodźczych w 

różnych scenariuszach ochrony 

międzynarodowej. 

- wykład połączony z 

prezentacją slajdów i 

filmu na wybrany 

temat 

-ćwiczenia i metoda 

inscenizacji: gra 

dydaktyczna typu 

Moot Court 

 

Analiza dyskursu 

w badaniach 

migracji 

przymusowych  

wykład z elementami 

konwersatorium 

Słuchacz potrafi 

scharakteryzować specyfikę 

krytycznej analizy dyskursu jako 

podejścia badawczego w 

naukach społecznych; umie 

nazwać i zastosować do 

materiału empirycznego wybrane 

kategorii analizy (m.in. strategie 

nazywania; strategie orzekania; 

strategie argumentacyjne; topos; 

gatunek); potrafi wymienić, 

scharakteryzować specyfikę 

gatunkową i krytycznie 

zinterpretować wybrane toposy 

stosowane w reprezentacjach 

migrantów przymusowych. 

- prezentacja  

- dyskusja 

warsztatowa 

- małe prace pisemne  

 

Metody wykład, ćwiczenia Słuchacz posiada praktyczne - wykład połączony z 
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rozwiązywania 

sporów w ramach 

społeczności 

migrantów oraz 

transfer 

kulturowy 

(kazusy, jako gra 

dydaktyczna), 

konwersatorium 

umiejętności rozwiązywania 

konkretnych sporów prawnych 

udziałem migrantów w 

nawiązaniu do ich sprawczości 

w dziedzinie mediacji. 

prezentacją slajdów 

- ćwiczenia i metoda 

inscenizacji: gra 

dydaktyczna 

Prawo i instytucje 

w polu migracji 

przymusowych 

konwersatorium i 

ćwiczenia 

Słuchacz umie wskazać sposoby 

reagowania na współczesne 

migracje przymusowe na gruncie 

prawa (przepisy) oraz  w 

relacjach społecznych; potrafi 

wskazać sposoby identyfikacji 

zagrożeń płynących z MP i ich 

wpływu na bezpieczeństwo 

państwa; umie podejmować 

próby ustalania tożsamości 

cudzoziemców w sytuacji braku 

dokumentów. 

 

- wykład  

- konwersatorium z 

wykorzystaniem 

tekstów źródłowych 

- ćwiczenia 

Międzynarodowy 

system ochrony 

uchodźców – 

perspektywa 

antropologiczna 

wykład połączony z 

konwersatorium 

 

Słuchacz umie przeprowadzić 

osadzoną historycznie analizę 

kategorii uchodźstwa wraz z 

antropologiczną krytyką 

kluczowych elementów 

genewskiej definicji uchodźcy 

oraz obozów jako instytucji 

totalnych; umie omówić 

przykład społeczności 

uchodźczej, która funkcjonuje 

poza międzynarodowym 

reżimem uchodźczym; potrafi 

zdefiniować, rozpoznać i  

rozróżnić pojęcia asymilacji, 

integracji, separacji i 

marginalizacji w odniesieniu do 

adaptacji migrantów i 

uchodźców do życia w 

społeczeństwie przyjmującym; 

umie przytoczyć konkretne 

przykłady tych procesów. 

- wykład 

- dyskusja (burze 

mózgów)  

- praca w grupach  

- prezentacja 

multimedialna  

Praktyki 

kulturowe w 

warunkach 

migracji 

przymusowej – 

antropologia 

jedzenia i gender 

konwersatorium z 

elementami warsztatu  

Słuchacz posiada narzędzia do 

identyfikowania genderowych 

aspektów procesów 

wymuszonych migracji oraz do 

rozpoznania społeczno-

politycznych problemów 

związanych z codzienną 

konsumpcją jedzenia w 

warunkach wymuszonych 

migracji. 

dyskusja na temat 

lektur i filmów 

dokumentalnych, 

elementy warsztatu 
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Praktyki 

kulturowe w 

warunkach 

migracji 

przymusowej –

bliskowschodnie 

obozy dla 

migrantów 

przymusowych 

konwersatorium Słuchacz zna główne nurty debat 

teoretycznych nad zjawiskiem 

długotrwałych obozów dla 

uchodźców, potrafi odnieść się 

do przywoływanej w nich 

argumentacji oraz prowadzić na 

ich temat dyskusję; jest 

przygotowany do analizy 

zjawiska urbanizacji w 

przestrzeniach długotrwałego 

uchodźstwa; zna różnego rodzaju 

systemy zarządzania obozami 

dla uchodźców, potrafi 

zidentyfikować głównych 

aktorów i rozumie ich rolę w 

zarządzaniu obozem; potrafi 

przeprowadzić krytyczną analizę 

mechanizmów, instytucji i 

organizacji zaangażowanych w 

zarządzanie obozem, a także 

konsekwencji ich działań i 

metod sprawowania władzy; 

poznaje podstawowe narzędzia 

teoretyczne do analizy zjawisk 

samorządności i partycypacji w 

przestrzeniach uchodźczych; 

potrafi samodzielnie 

przeprowadzić analizę 

funkcjonowania organizacji 

uchodźczych bazując na 

przygotowanych przez 

prowadzącą materiałach. 

- praca na studiach 

przypadków 

- krótkie wykłady 

przedstawiające 

wybrane studia 

przypadków i 

wprowadzające 

studentów w debaty 

teoretyczne związane 

z tematem zajęć.  

- analiza wcześniej 

zadanych tekstów 

- dyskusja na temat 

zagadnień 

przygotowanych przez 

prowadzącą 

- praca w grupach  

Humanitarian 

Camps and the 

Grief of 

Displacement 

Wykład oraz 

seminarium/masterclass 

Słuchacz zna antropologiczną 

perspektywę na kwestię obozów 

humanitarnych i ich 

mieszkańców w Gruzji; nabywa 

wiedzę na temat pomocy 

humanitarnej i kryzysów 

uchodźczych na obszarze 

postsocjalistycznym, a także 

globalnych doktryn i idei z tym 

związanych; zdobywa narzędzia 

do interpretacji podobnych 

zjawisk w innych rejonach; 

uzyskuje konstruktywną krytykę 

własnego mini-projektu od 

światowej klasy akademiczki.  

- wykład 

- dyskusja 
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14. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA SZKOŁY LETNIEJ 

(w tym sposób przeprowadzenia bilansu kompetencji) 

 test bilansu kompetencji polegający na wypełnieniu tego samego testu przed 

rozpoczęciem i po zakończeniu szkoły letniej 

 rozmowa o problematyce dotyczącej wykładu 

 propozycje rozstrzygnięcia konkretnych kazusów  

 test pisemny sprawdzający znajomość i rozumienie wybranych kategorii analizy;  

 próbna analiza wybranego materiału (naniesienie kategorii na tekst);  

 ocena wypowiedzi w dyskusji warsztatowej 

 sesja pytań i odpowiedzi na zakończenie zajęć 

 prezentacja wyników własnych mini badań terenowych 

 reaction paper (5-8 stron) - czyli esej zwierający analizę i komentarz do 

materiałów (tekstów i filmów dokumentalnych) oraz dyskusji przeprowadzonej na 

zajęciach 

 

15. SYLWETKA KANDYDATA/KOMPETENCJE WYMAGANE NA STARCIE (do 

kogo szkoła jest adresowana, jakich kompetencji oczekuje się od kandydatów) 

 posiadanie statusu doktoranta UW  

 zainteresowanie problematyką międzynarodową (w tym uchodźczą) na poziomie 

akademickim 

 znajomość języka polskiego umożliwiająca aktywne uczestnictwo w zajęciach 

Szkoły, w tym gramatyki języka polskiego na poziomie co najmniej matury w 

zakresie podstawowym;  

 znajomość języka angielskiego umożliwiająca czytanie anglojęzycznej literatury 

naukowej oraz rozpatrywanie kazusów w trakcie warsztatów   
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 umiejętność krytycznego czytania tekstów naukowych z zakresu nauk 

humanistycznych i społecznych  

 umiejętność tworzenia prezentacji  

 wyrażanie swojej argumentacji w formie pisemnej i ustnej  

 mile widziana jest podstawowa wiedza nt. migracji przymusowych, tendencji i 

cech globalnych procesów migracyjnych.  

 

16. SZCZEGÓŁOWE ZASADY I SPOSÓB PRZEPROWADZENIA REKRUTACJI (w 

tym wymagane dokumenty) 
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rejestracyjnego wskazanego w regulaminie. 
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a. I etap rejestracji obejmuje dni 04-09.06.2019 i skierowany jest do stypendystów 

programu „Zwiększanie mobilności doktorantów UW”. 

b. II etap rejestracji obejmuje dni 10-30.06.2019 r. i skierowany jest do wszystkich 

doktorantów UW. 

c. III etap rejestracji zostanie uruchomiony w przypadku niezebrania się w 

pierwszych dwóch etapach rekrutacji liczby uczestników wymaganych do 

uruchomienia Szkoły Letniej i obejmuje dni 01.07-15.09.2019 i skierowany jest 

do wszystkich doktorantów UW. 

O przyjęciu do szkoły letniej decyduje kolejność zgłoszeń. Maksymalna liczba 

uczestników szkoły letniej wynosi 18. Minimalna liczba uczestników szkoły letniej 

wynosi 15 osób. W przypadku niezebrania się minimalnej liczby uczestników szkoła 

letnia nie odbędzie się. W przypadku zapisania się większej liczby uczestników niż 18, 

decyzja o przyjęciu podjęta zostanie na podstawie wskazanej przez kandydatów w 

formularzu rejestracyjnym motywacji do udziału w Szkole Letniej, zawierającej 

informacje na temat prowadzonych przez kandydata badań w dziedzinie będącej 

przedmiotem Szkoły, ocenianej przez komisję rekrutacyjną złożoną z 3 pracowników 

IEiAK w stopniu co najmniej doktora. Osoby nieprzyjęte do grona uczestników 

wpisane zostaną na listę rezerwową - osoba z listy rezerwowej będzie miała 

możliwość dołączenia do zajęć Szkoły Letniej w przypadku niepojawienia się 

uczestnika przyjętego na spotkaniu inauguracyjnym 

 

17. WARUNKI UKOŃCZENIA SZKOŁY LETNIEJ I UZYSKANIA DYPLOMU 

Warunkiem ukończenia szkoły letniej i uzyskania dyplomu są: 

- obecność na zajęciach Szkoły w wymiarze wymaganych regulaminem (dopuszczalna 

jest nieobecność na 10% zajęć)  

- aktywny udział w zajęciach  

- satysfakcjonujące przedstawienie wyników mini badań terenowych w końcowym 

dniu zajęć.  

 

18. WYKAZ NAUCZYCIELI AKADEMICKICH PROWADZĄCYCH ZAJĘCIA 

WRAZ ZE WSKAZANIEM KOMPTETENCJI NAUKOWO-DYDAKTYCZNYCH.  
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Dr hab. Maciej Ząbek prof. UW: specjalizacja w etnografii Afryki i Bliskiego 

Wschodu, w studiach uchodźczych, migracyjnych i nad islamem. Autor m. in. książki 

„Uchodźcy w Afryce. Etnografia przemocy i cierpienia”, która ukazała się niedawno 

nakładem Wydawnictw Uniwersytetu Warszawskiego.  

 

Dr hab. Anna Horolets, wykładowca UW: kształciła się w Kirgistanie, Polsce i Wielkiej 

Brytanii w zakresie filologii, antropologii społecznej i socjologii. Bada dyskursywne 

reprezentacje zjawisk i procesów społecznych w różnych tekstach kultury. Doktorat 

obroniła w 2004 roku w IFiS PAN na podstawie rozprawy o reprezentacjach Europy w 

polskim dyskursie publicznym. Jest redaktorką i współredaktorką trzech prac zbiorowych 

(2006, 2008 i 2017) i jednego numeru tematycznego czasopisma (2013) poświęconych 

analizie dyskursu (m.in. książki „Analiza dyskursy w socjologii i dla socjologii”, Toruń, 

2008). Publikowała teksty autorskie i współautorskie o specyfice dyskursów 

migracyjnych. Prowadziła warsztaty z analizy dyskursu w ramach Transdyscyplinarnego 

Seminarium Badań Jakościowych i szkolenia z zakresu AD. W 2015 roku na 

Uniwersytecie Warszawskim otrzymała habilitację za książkę "Konformizm, bunt, 

nostalgia. Turystyka niszowa z Polski do krajów byłego ZSRR" (Universitas, 2013). W 

latach 2016-2019 jako główny wykonawca realizuje projekt dt. polityki wobec uchodźców 

w Europie po kryzysie 2015 r., w ramach projektu skupia się na dyskursie prasowym i 

politycznym nt. uchodźstwa w Polsce, Rumunii i na Węgrzech. 

 

Dr hab. Natalia Bloch, wykładowca UW: zajmuje się naukowo antropologią 

mobilności, swój doktorat napisała na podstawie badań terenowych zrealizowanych w 

obozach uchodźców tybetańskich w Indiach. Od 2011 lat naucza na kierunku etnologia i 

antropologia kulturowa, wykładała też na kierunkach bałkanistyka i filozofia. 

Przygotowała i zrealizowała 16 kursów, w tym 12 w oparciu o autorskie sylabusy (m.in. 

Antropologię migracji, Konstruowanie tożsamości uchodźczych, Narracje migrantów, czy 

Teorię postkolonialną). Miały one formę wykładów, konwersatoriów, laboratoriów, 

warsztatów i ćwiczeń. Jej zajęcia cieszą się dużym powodzeniem wśród studentów i są 

bardzo wysoko przez nich oceniane w ankietach ewaluacyjnych. 

 

Dr hab. Karolina Bielenin-Lenczowska, wykładowca UW: antropolożka, od 2006 roku 

prowadzi badania dotyczące transnarodowych i translokalnych wymiarów migracji; 

prowadziła etnograficzne badania terenowe w Macedonii i we Włoszech, wśród 

Brazylijczyków polskiego pochodzenia w południowej Brazylii oraz w podwarszawskim 

Raszynie. W IEiAK UW prowadziła zajęcia dotyczące antropologii migracji w języku 

polskim i angielskim oraz (wraz z dr Heleną Patzer) dwuletnie laboratorium etnograficzne 

„Oswajanie przestrzeni przez migrantów i uchodźców. Antropologia mobilności okolic 

Warszawy”.  Autorka książki „Spaghetti z ajwarem. Translokalna codzienność 

muzułmanów w Macedonii i we Włoszech” (WUW 2015).  

 

Dr Iwona Kaliszewska, wykładowca UW: wicedyrektor i adiunkt w Instytucie Etnologii 

i Antropologii Kulturowej UW. Od 2004 prowadzi etnograficzne badania terenowe na 

Kaukazie Północnym. Obecnie zajmuje się badaniem praktyk związanych 

z ekonomią islamską oraz ekonomią nieformalną. Autorka i współautorka książek oraz 

artykułów o tematyce kaukaskiej. Wraz z Kacprem Czubakiem reżyserowała film 

dokumentalny o dagestańskiej zapaśniczce pt. "Siłaczka // Strongwoman" (2014). 

 

Dr Renata E. Hryciuk, wykładowca UW: bada wewnętrzne migracje 

wymuszone/przesiedlenia; neokolonializm i migracje; gender i migracje; afektywne 
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wymiary doświadczenia migracyjnego (Ameryka Łacińska). Wykłada w IEiAKu od 2008 

roku. 

 

Dr Helena Patzer: antropolożka, od 2004 roku prowadzi badania dotyczące migracji, 

szczególnie diaspory filipińskiej w Europie i Stanach Zjednoczonych. Od stycznia 2019 

adjunkt w Instytucie Archeologii i Etnologii PAN, wcześniej przebywała na 2-letnim 

stypendium post-doktorskim w Instytucie Etnologii Czeskiej Akademii Nauk w Pradze. 

Jej zainteresowania badawcze obejmują: migrację, transnarodowość, antropologię 

rozwoju, nowe media, studia miejskie, metodologię badań. Od 2007 roku prowadzi 

autorskie zajęcia na Uniwersytecie Warszawskim, m.in. Antropologię migracji, 

Antropologię rozwoju, Warsztat badań migracji, Transnationalism - A New Focus of 

Research, oraz (wraz z dr hab. Karoliną Bielenin-Lenczowską) dwuletnie laboratorium 

etnograficzne „Oswajanie przestrzeni przez migrantów i uchodźców. Antropologia 

mobilności okolic Warszawy”. Jest autorką filmu etnograficznego „Money Tree” (2013), 

a także redaktorką (wraz z dr hab. Tomaszem Rakowskim) tomu „Pretextual 

Ethnographies. Challenging the Phenomenological Level of Anthropological Knowledge-

Making” (Sean Kingston Publishing, 2018).  

 

Dr Wojciech Trojan: magister prawa i administracji, doktor nauk humanistycznych, 

etnolog. 1995 – 2017 Starszy Regionalny Wykładowca Prawa Uchodźczego (Senior 

Regional Refugee Law Training Officer) Urzędu Wysokiego Komisarza Narodów 

Zjednoczonych  do Spraw Uchodźców (UNHCR) w Budapeszcie, Ankarze, Moskwie i 

Pekinie. Współpraca z uczelniami cywilnymi i urzędami resortowymi/samorządami i 

środowiskami zawodowymi (sędziowie, adwokaci, prokuratorzy, policja, straż graniczna, 

wojsko).1995 – 2017 Współpraca naukowo-dydaktyczna z uniwersyteckimi poradniami 

klinicznymi prawa uchodźczego w Polsce i zagranicą. Doświadczenia legislacyjne w 

Polsce i zagranicą. 2017-2018 Kultura i prawo w studiach nad uchodźcami, zajęcia 

semestralne dla III roku studiów licencjackich Instytutu Etnologii i Antropologii 

Kulturowej UW. Współpraca z IEiAK w ramach badań terenowych nad prawem 

zwyczajowym w Afryce i w Azji. Problematyka rozwiązywania sporów w drodze 

mediacji w ramach pluralizmu prawnego. Liczne publikacje poświęcone uchodźcom w 

kontekście prawnym i antropologicznym. 

 

Dr Dorota Woroniecka: adiunkt w Katedrze Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki 

Uniwersytetu Łódzkiego, gdzie prowadzi zajęcia dotyczące społeczeństw Bliskiego 

Wschodu i konwersatoria z języka arabskiego. Z wykształcenia socjolożka i arabistka, 

obroniła doktorat w Szkole Nauk Społecznych IFiS PAN. Jej rozprawa doktorska, oparta 

na półtorarocznych badaniach terenowych, dotyczyła relacji między przestrzenią, prawem 

a tożsamością w kontekście długotrwałego uchodźstwa na podstawie studium obozu dla 

uchodźców palestyńskich na Zachodnim Brzegu Jordanu. W projekcie podoktorskim 

badała rolę palestyńskich klubów sportowych jako platform samorządności i partycypacji 

społecznej na poziomie lokalnym. Odbyła staże zagraniczne w Refugee Studies Centre 

(University of Oxford), Birzeit University (Palestyna) oraz Zentrum Moderner Orient w 

Berlinie. Obecnie członkini międzynarodowego projektu badawczego „Liminal spaces as 

sites of socio-cultural transformation and knowledge production in the Arab World” 

prowadzonego przez Zentrum Moderner Orient i finansowanego przez Volkswagen 

Stiftung. Od 2010 roku prowadzi badania terenowe w Palestynie i Libanie, jej 

zainteresowania badawcze to szeroko rozumiana migracja przymusowa, procesy 
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urbanizacji na Bliskich Wschodzie oraz oddolnie wytwarzane mechanizmy samorządności 

w społecznościach uchodźczych. 

 

Mgr Agata Ewertyńska: magister orientalistyki (specjalizacja arabistyka) i stosunków 

międzynarodowych UW, absolwentka studiów podyplomowych Współczesne migracje 

międzynarodowe OBM UW. W latach 1997-2007 zajmowała się pracą z uchodźcami w 

Polsce. Od 2007 r. jest Dyrektorem Wydziału Spraw Cudzoziemców Mazowieckiego 

Urzędu Wojewódzkiego. W latach 2001-2013 prowadziła wykłady w ramach studiów 

magisterskich w zakresie uchodźstwa. Od 2007 trenerka m.in. warsztatów z zakresu 

legalizacji pobytu i ochrony międzynarodowej pracy z uchodźcami prowadzonych dla 

podmiotów krajowych i zagranicznych (w Austrii, Irlandii, Wielkiej Brytanii, Gruzji, 

Kirgizstanie). 

 

Dr Elizabeth Cullen Dunn: profesor antropologii kulturowej na Indiana University 

Bloomington, wiodąca badaczka transformacji ekonomicznej (Polska) oraz pomocy 

humanitarnej i obozów dla uchodzców (Gruzja).  

 

19. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA EWALUACJI ZAJĘĆ I CAŁEGO PROGRAMU 

SZKOŁY LETNIEJ.  

Podstawą ewaluacji będą ankiety ewaluacyjne przekazywane słuchaczom i 

wykładowcom po każdym dniu zajęć Szkoły oraz ankiety końcowe (uwzględniające 

elementy pozadydaktyczne Szkoły) zebrane od słuchaczy i wykładowców biorących 

udział w prezentacji wyników mini badań terenowych słuchaczy Szkoły.  

 

20. W ZAŁĄCZNIKU – wykaz materiałów przekazywanych studentom podczas zajęć 

wraz z ich kopią.  

o Refugee Status Determination Procedure – ppt  

o Prezentacja UNDSS dla funkcjonariuszy wyruszających do Somalii – ppt  

 

 

 

 

 

 


