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Wydział, dla którego przedmiot jest 
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Nazwa przedmiotu1): Polityka spójności Unii Europejskiej

Numer katalogowy:

Cykl dydaktyczny10): 
a) semestr b) Jęz. wykładowy11)

6 polski

Status przedmiotu9): 
a) przedmiot d) forma studiów

KW  stacjonarne / niestacjonarne

4

a3) ćwiczenia laboratoryjne

a4) seminaria

Założenia i cele przedmiotu12):

Celem przedmiotu jest:

- przekazanie wiedzy z zakresu programowania, realizacji i ewaluacji polityki spójności UE

- zwrócenie uwagi na spójność zarówno wewnętrzną w krajach i regionach państw członkowskich jak i zewnętrzną (między krajami UE)

- rozwinięcie umiejętności pracy własnej w oparicu o wiele różnych źródeł informacji 

- dostarczenie zajęć podstaw do samodzielnego formułowania opinii o instrumentach i skuteczności prowadzonej dotychczas polityki spójności, a także 
uświadomienie znaczenie etapu programowania w polityce

rozwiazywanie problemu gry symulacyjne

analiza i interpretacja tekstów źródłowych indywidualne projekty studenckie

Formy dydaktyczne, liczba godzin13):

a) forma dydaktyczna b) liczba godzin (stacjonarne   i    niestacjonarne)

a1) wykład 12

a2) ćwiczenia audytoryjne

inne …

Metody dydaktyczne14):

dyskusja eksperyment

projekt badawczy studium przypadku

Pełny opis przedmiotu15):

A.     wykłady

Zróżnicowania regionalne i lokalne. Historyczny proces powstawania dysproporcji rozwojowej pastw i regionów. Polityka regionalna a polityka
spójności. Modele polityki regionalnej. Początki i ewolucja polityki spójności UE, cele i instrumenty. Sektorowe aspekty polityki spójności:
infrastruktura transportowa i telekomunikacyjna, rozwój miast i obszarów wiejskich, rynek pracy, ochrona środowiska, dostęp do usług publicznych,
itd. Instytucje UE odpowiedzialne za politykę spójności i zakres ich działalności. Finansowanie polityki spójności. Budżet UE. Fundusz Spójności,
Europejski Fundusz Społeczny, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Polityka spójności w Polsce – instytucje i finansowanie, dotychczasowe
efekty realizacji. Mierniki osiągania spójności społeczno-gospodarczej, spójność wewnętrzna i zewnętrzna państw UE, źródła informacji o
osiąganych efektach. Przykłady programów UE ułatwiających współpracę i monitorujących cele związane z polityką spójności, np. program
badawczy ESPON (European Spatial Planning Observatory Network). Polityka spójności po 2013 roku. 

B.     ćwiczenia

Przygotowanie i przedstawienie przez studentów porównawczej analizy ilościowej i jakościowej spójności wewnętrznej i zewnętrznej wybranych
państw/regionów członkowskich UE. 

konsultacje inne …

wykład inne …

inne…

Wymagania formalne  (przedmioty 

wprowadzające)16):

Założenia wstępne17):
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UWAGI24):

06 -

03 - student umie przygotować i przedstawić charakterystykę stopnia 
spójności społecznej, ekonomicznej i terytorialnej regionu/państwa UE

07 -

ocena wystąpień i prezentacji w trakcie zajęć
obserwacja w trakcie dyskusji zdefiniowanego problemu 
(aktywność)

Efekty kształcenia18):
(z kolejnymi numerami, 01, 02, 03 itd.)

01 - student umie scharakteryzować udział władz UE, krajowych i 
regionalnych w polityce spójności

05 - 

02 - student umie wyszukiwać i porównywać informacje nt. poziomu 
rozowju społeczno-gospodarczego krajów regionów UE

08 -

Sposób weryfikacji efektów kształcenia19):

kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych

ocena wykonanie zadania projektowego na zdefiniowany temat

praca pisemna przygotowywana w ramach pracy 
własnej studenta ocena wynikająca z obserwacji w trakcie zajęć 

ocena eksperymentów wykonywanych w trakcie 
zajęć przygotowanie zespołowej analizy zdefiniowanego problemu 

04 - student potrafi zorganizować pracę własną w oparicu o wiele źródeł 
informacji

egzamin pisemny

złożone prezentacje w formie elektronicznej 

kryteria oceny prezentacji z oceną inne..

test komputerowy 

egzamin ustny inne..

inne… inne..

ocena eksperymentów wykonywanych w trakcie 
zajęć przygotowanie zespołowej analizy zdefiniowanego problemu 

ocena wykonania zadania projektowego na zdefiniowany temat

praca pisemna przygotowywana w ramach pracy 
własnej studenta

ocena wystąpień i prezentacji w trakcie zajęć

Forma dokumentacji osiągniętych efektów 

kształcenia 20):

okresowe prace pisemne imienne karty oceny studenta

złożone projekty treść pytań egzaminacyjnych z oceną

1. Barcz J., Kawecka-Wyrzykowska E., Michałowska-Gorywoda K., 2012. Integracja europejska w świetle Traktatu z Lizbony. Aspekty ekonomiczne. PWE, Warszawa

2. Strzelecki Z. (red.) 2008: Gospodarka regionalna i lokalna. PWN, Warszawa

b) uzupełniająca

Miejsce realizacji zajęć22): sala dydaktyczna

Elementy i wagi mające wpływ na ocenę 

końcową21):

Element oceny Element oceny

kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych

ocena wynikająca z obserwacji w trakcie zajęć 

obserwacja w trakcie dyskusji zdefiniowanego problemu 
(aktywność)

egzamin pisemny test

egzamin ustny inne..

4. Fierla I., (red.) 2011. Geografia ekonomiczna Unii Europejskiej. PWE, Warszawa

inne… inne..

Literatura podstawowa i uzupełniająca23): 

a) podstawowa

6. Ładysz J., 2008: Polityka strukturalna Polski i Unii Europejskiej. PWE, Warszawa

7. Strony internetowe instytucji regionalnych, krajowych i Unii Europejskiej

8.

3. Witkowska J.,  Wysokińska Z.,: Integracja europejska. PWN, warszawa

5. Wpływ funduszy europejskich na gospodarkę polskich regionów i konwergencję z krajami UE: raport 2010. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa
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