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Wydział, dla którego przedmiot jest
realizowany8):
Status przedmiotu 9):

a) przedmiot

b) stopień

c) rok

d) forma studiów

KW

1

II

stacjonarne / niestacjonarne

Cykl dydaktyczny10):

a) semestr

b) Jęz. wykładowy11)

3

polski

Celem przedmiotu jest:
-dostarczenie studentom wiedzy umożliwiającej całościowe i spójne spojrzenie na procesy integracji europejskiej,
Założenia i cele przedmiotu 12):

-poznanie kosztów i korzyści funkcjonowania polskiej gospodarki w ramach jednolitego rynku,
-poznanie procesów integracji europejskiej.
a) forma dydaktyczna

Formy dydaktyczne, liczba godzin13):

b) liczba godzin (stacjonarne i

niestacjonarne)

a1) wykład

20

12

a2) ćwiczenia audytoryjne

10

6

a3) ćwiczenia laboratoryjne
a4) seminaria
dyskusja
projekt badawczy

(wstawiamy "T" lub
eksperyment
puste)
T

rozwiazywanie problemu
Metody dydaktyczne14):

analiza i interpretacja tekstów źródłowych

T

indywidualne projekty studenckie

konsultacje

T

inne …

inne…prace pisemne

T

inne …

inne…
A.

Pełny opis przedmiotu 15):

studium przypadku
gry symulacyjne

inne …

wykłady

Gospodarka europejska. Produkt krajowy brutto i budżety narodowe;ludność;rozwój ekonomiczny;rynek pracy;wymiana handlowa. społeczna.
Geneza, cele, instrumenty polityki społecznej. Historia polityki społecznej w Unii Europejskiej; Strategia lizbońska; Problemy rynku pracy;walka z
bezrobociem;swoboda przepływu pracowników. Regulacje i funkcjonowanie jednolitego rynku europejskiego. Historia tworzenia Jednolitego Rynku
Europejskiego; Swobodny przepływ towarów, usług, osób i kapiału. Polityka regionalna. Geneza i kierunki reform polityki regionalnej UE; Programy
polityki regionalnej: zasady finansowania, cele i instrumenty wdrażani; Fundusze Strukturalne;Regiony problemowe;Przyszłość polityki regionalnej
UE.Ocena wpływu funduszy strukturalnych UE na polską gospodarkę. Małe i średnie przedsiębiorstwa na jednolitym rynku europejskim. Polityka
przemysłowa i przedsiębiorczość; Rola sektora MSP w gospodarkach krajów czonkowskich. Wspólna Polityka Rolna. Cele i zasady WPR; Powody
reform WPR;Dwa filary WPR. Polityka transportowa. Cele wpólnej unijnej polityki transportowej; Warunki konkurencji na rynku usług transportowych.
Polityka ochrony środowiska. Podstawy i zasady polityki ochrony środowiska; Trwały i zrównoważony rozwój. Unia Gospodarczo-Walutowa.
Narodziny strefy Euro;
B.

ćwiczenia

Kryteria zbieżności z Maastricht; Koszty i korzyści wejścia Polski do strefy euro.

Wymagania formalne (przedmioty
wprowadzające)16):
Założenia wstępne17):
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01 - definiować

05 -wyrażanie ocen

02 - opisać

06 -

03 - wskazać

07 -

04 - inerpretować

08 -

Efekty kształcenia 18):
(z kolejnymi numerami, 01, 02, 03 itd.)

kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych

1,2,3,4,5

praca pisemna przygotowywana w ramach pracy
własnej studenta

1,2,3,4,5

ocena wykonanie zadania projektowego na zdefiniowany temat

Sposób weryfikacji efektów kształcenia

19)

ocena eksperymentów wykonywanych w trakcie
: zajęć
ocena wystąpień i prezentacji w trakcie zajęć

przygotowanie zespołowej analizy zdefiniowanego problemu
1,4,5

egzamin pisemny

test komputerowy
inne..

inne…

inne..

okresowe prace pisemne

T

Element oceny

praca pisemna przygotowywana w ramach pracy
własnej studenta

30%

przygotowanie zespołowej analizy zdefiniowanego problemu
20%

obserwacja w trakcie dyskusji zdefiniowanego problemu
(aktywność)

egzamin pisemny

test
inne..
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ocena wykonania zadania projektowego na zdefiniowany temat

egzamin ustny

a) podstawowa

UWAGI24):

Element oceny

ocena wynikająca z obserwacji w trakcie zajęć

ocena eksperymentów wykonywanych w trakcie
zajęć

Miejsce realizacji zajęć22):

7.

Waga w %
50%

inne…

8.

inne..
inne..

kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych

ocena wystąpień i prezentacji w trakcie zajęć

imienne karty oceny studenta
treść pytań egzaminacyjnych z oceną

T

inne…

6.

obserwacja w trakcie dyskusji zdefiniowanego problemu
(aktywność)

egzamin ustny

Forma dokumentacji osiągniętych efektów złożone projekty
kształcenia 20):
inne…

Elementy i wagi mające wpływ na ocenę
końcową21):

ocena wynikająca z obserwacji w trakcie zajęć

inne..
sala dydaktyczna

Waga w %

