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Celem przedmiotu jest:

Podstawy europeistyki (studiów europejskich) mają za zadanie zapoznanie studentów ze społecznymi, ekonomicznymi i politycznymi
uwarunkowaniami integracji europejskiej i miejsca Europy w świecie.
Zadaniem przedmiotu jest też naświetlenie miejsca i roli Polski w
Europie i możliwości oddziaływania naszego kraju na międzynarodowe stosunki w zjednoczonej Europie. Przedmiot ma charakter
interdyscyplinarny zawierający wiedze ekonomiczna, społeczną z zakresu prawa i stosunków międzynarodowych, kulturoznawstwa,
socjologii, historii, nauk politycznych i innych.

Założenia i cele przedmiotu 12):

- Podniesienie ogólnej wiedzy o integracji międzynarodowej, gospodarce, społecznościach i kulturze krajów europejskich. Przedmiot stanowi
podstawę dla lepszego zrozumienia różnych zagadnień gospodarczych i społecznych poruszanych w innych przedmiotach.
a) forma dydaktyczna
13)
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A.

Pełny opis przedmiotu 15):

T

projekt badawczy

wykłady

W ramach przedmiotu zostaną podjęte następujące tematy: Europa – przestrzeń ekonomiczna, społeczna, kulturowa, polityczna. Integracja
europejska. Pojęcie, typologia. Ponadnarodowość a wspólnoty narodowe. Teorie integracji międzynarodowej. Koncepcje integracyjne w Europie
(historyczna, Europa państw, konstytucjonalizm, unionizm, federalizm i inne). Koncepcje zróżnicowanej integracji. Współczesne plany i programy
pogłębiania integracji europejskiej. Modele integracji (gospodarczej, politycznej, społecznej). Metody integracji (klasyczny, operacyjny). Aktorzy
integracji europejskiej (państwowi, międzynarodowi, ponadnarodowi, transnarodowi). System polityczny Unii Europejskiej (Wspólnoty Europejskie,
unia Europejska). System instytucjonalny Unii Europejskiej. Porządek prawny Unii Europejskiej (prawo wspólnotowe, konstytucja, społeczeństwo
europejskie). Regionalizm i regiony w Europie. Unia Europejska a procesy globalizacji.

B.

ćwiczenia

Indywidualne projekty studenckie - opracowanie i prezentacja wybranych tematów z zakresu historii, integracji europejskiej oraz aktualnego
funkcjonowania Unii Europejskiej
Wymagania formalne (przedmioty
wprowadzające)16):
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01 - Umie scharakteryzować podstawowe koncepcje i teorie integracji
międzynarodowej

05 - Jest wrażliwy na regionalizmy w Europie

02 - Potrafi zdefiniować najważniejsze modele integracji

06 -

03 - Umie zaprezentować wybrane zagadnienia z zakresu integracji
europejskiej

07 -

04 - Ma świadomość europejskiego systemu instytucjonalnego i
politycznego

08 -
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Miejsce realizacji zajęć22):
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