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викладачів
Консультації по курсу Консультації в день проведення лекцій/практичних занять (за
відбуваються
попередньою
домовленістю).
Також
можливі
он-лайн
консультації через Telegram, Facebook, MS Teams. Для
погодження часу он-лайн консультацій слід писати на електронну
пошту викладача або дзвонити.
Сторінка курсу
Інформація про курс Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні
знання для розуміння правового регулювання європейського
міграційного права, що включає загальні знання про міграції та їх
теорії, причини міграції, сучасні проблеми міграційних процесів в
Європі та світі, порядок та процедури надання притулку та статусу
біженця в ЄС та Україні, співпраця України та ЄС у цій галузі,
угоди про реадмісію.
Коротка анотація
Дисципліна «European migration law» є загально-університетською
курсу
вибірковою дисципліною, яка викладається в 4 семестрі в обсязі 3
кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою
ECTS).
Мета та цілі курсу
Метою вивчення вибіркової дисципліни «European migration law»
є підготовка студентів з метою формування і розвитку їх
професійної компетенції у галузі правового регулювання міграції,
притулку та статусу біженців в європейському праві, закріпити
основні знання у сфері міграційного права ЄС та України,
проаналізувати актуальні проблеми у сфері міграції та криза, що
спровокована сучасними міграційними процесами в ЄС.
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90 год.
32 годин аудиторних занять. З них 16 годин лекцій, 16 годин
лабораторних робіт/практичних занять та 58 годин самостійної
роботи
Після завершення цього курсу студент буде
знати:
• сучасні міграційні процеси у світі: основні проблеми та
тенденції;
• історичні етапи та соціо-культурні фактори міграції;
• основні теорії міграції;
• законодавство ЄС та України у сфері міграції та притулку;
• основні норми міжнародного міграційного права;
• правовий статус біженців та внутрішньо переміщених осіб;
• процедуру отримання статусу біженця та надання притулку в
ЄС та Україні;
• основні сфери співпраці України та ЄС у сфері міграції та
біженців, основні положення Угоди про реадмісію з ЄС;
• зв’язок рівня злочинності та міграції, загрози тероризму
внаслідок міграційних процесів.
вміти:
• застосовувати знання з методології, теорії та методики для
аналізу сучасних міграційних процесів світі;
• визначати основні проблеми національної міграційної
політики та пропонувати шляхи для їх подолання;
• застосовувати законодавство ЄС та України щодо порядку
отримання статусу біженця.
Міграція, притулок, біженці, ЄС, європейське право
Очний
Проведення лекцій, практичних занять та консультації для
кращого розуміння тем
1. Migration processes in the world
2. Theories of migration
3. History of international migration
4. International refugee and asylum law
5. European asylum and migration law
6. Immigration and asylum policies in the EU
7. Legal status of refugees in Ukraine. Cooperation with the EU and
Ukraine on migration and asylum.
залік в кінці семестру
усний

Пререквізити

Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з курсу
правознавство або конституційне право, достатніх для сприйняття
категоріального апарату курсу, розуміння джерел права, а також
знання англійської мови.
Навчальні методи та Презентація, лекції, колаборативне навчання (форми – групові
техніки, які будуть
проекти, спільні розробки, тьюторство, навчальні спільноти і т. д.)
використовуватися під проектно-орієнтоване навчання, дискусія
час викладання курсу
Необхідне обладнання Проектор для відтворення презентацій, ПК та програми для
дистанційного навчання
Критерії оцінювання Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали
(окремо для кожного нараховуються за наступним співідношенням:
виду навчальної
• практичні/самостійні тощо : 50% семестрової оцінки;
діяльності)
максимальна кількість балів_____
• контрольні заміри (модулі): 50% семестрової оцінки;
максимальна кількість балів______
Підсумкова максимальна кількість балів 100
Письмові роботи: Очікується, що студенти виконають декілька
видів письмових робіт (есе, вирішення кейсу). Академічна
доброчесність: Очікується, що роботи студентів будуть їх
оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. Відсутність
посилань на використані джерела, фабрикування джерел,
списування, втручання в роботу інших студентів становлять, але
не обмежують, приклади можливої академічної недоброчесності.
Виявлення ознак академічної недоброчесності в письмовій роботі
студента є підставою для її незарахуванння викладачем,
незалежно від масштабів плагіату чи обману. Відвідання занять
є важливою складовою навчання. Очікується, що всі студенти
відвідають усі лекції і практичні зайняття курсу. Студенти мають
інформувати викладача про неможливість відвідати заняття. У
будь-якому випадку студенти зобов’язані дотримуватися усіх
строків визначених для виконання усіх видів письмових робіт,
передбачених курсом. Література. Уся література, яку студенти
не зможуть знайти самостійно, буде надана викладачем виключно
в освітніх цілях без права її передачі третім особам. Студенти
заохочуються до використання також й іншої літератури та
джерел, яких немає серед рекомендованих.
Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані на
поточному тестуванні, самостійній роботі та бали підсумкового
тестування. При цьому обов’язково враховуються присутність на
заняттях та активність студента під час практичного заняття;
недопустимість пропусків та запізнень на заняття; користування
мобільним телефоном, планшетом чи іншими мобільними
пристроями під час заняття в цілях не пов’язаних з навчанням;
списування та плагіат; несвоєчасне виконання поставленого
завдання і т. ін.

Питання до заліку чи
екзамену.
Опитування

Жодні форми порушення академічної
толеруються.
Будуть надані у процесі навчання.

доброчесності

не

Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по
завершенню курсу.

