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Jednostka realizująca7):
Wydział, dla którego przedmiot jest
realizowany8):
Status przedmiotu 9):

a) przedmiot

b) stopień

c) rok

d) forma studiów

KO

1

3

stacjonarne / niestacjonarne

Cykl dydaktyczny10):

a) semestr

b) Jęz. wykładowy11)

5

polski

Celem przedmiotu jest:
zapoznać studentów z zagadnieniami integracji europejskiej
Założenia i cele przedmiotu12):

zapoznać z modelami unii celenej i wspólnego rynku
z teorią optymalnego obszaru walutowego, zagadnieniami Unii Gospodarczej i Walutowej, finansami Unii Europejskiej
z etapami integracji europejskiej, procesem pogłebiania i poszerzania integracji
a) forma dydaktyczna

Formy dydaktyczne, liczba godzin13):

b) liczba godzin

a1) wykład

15

9

a2) ćwiczenia audytoryjne

15

9

a3) ćwiczenia laboratoryjne
a4) seminaria
dyskusja

t

eksperyment

projekt badawczy

studium przypadku

rozwiazywanie problemu

gry symulacyjne

t

Metody dydaktyczne14):
analiza i interpretacja tekstów źródłowych

t

indywidualne projekty studenckie

konsultacje

inne …

inne…

inne …

inne…

inne …

A.

wykłady

Ekonomia integracji europejskiej - umiejscowienie wśród innych nauk ekonomicznych, cele przedmiotu; teoria Balazsy; efekt
przesunięcia i kreacji handlu; Etapy integracji; EFTA, NAFTA, MERCOSUR; podstawy prawne Unii Europejskie i podzial aktów
prawnych; główne organy UE i ich kompetencje; Budżet UE; fundusze UE; Główne polityki wspólnotowe; Wspólna Polityka Handlowa;
Wspólna Polityka Rolna.
B.

ćwiczenia

Pełny opis przedmiotu15):

Modele unii celnej - analiza, efekty przesunięcia i kreacji handlu; praca na aktach prawnych UE; gra dydaktyczna - podejmowanie decyzji
w UE; obliczanie stawek celnych: ad valorem, specyficznych i kombinowanych; praca ze wspólną taryfą celną UE; kontyngenty taryfowe i
pozataryfowe, SSG i cła antydumpingowe; wspólna polityka rolna - analiza graficzna; płatności bezpośrednie - warianty i przykłady
obliczeń; jednolita płatność obszarowa - przykłady; fundusze strukturalne - podstawy działania; fundusze strukturalne - analiza projektów.

Wymagania formalne (przedmioty
wprowadzające)16):

sala dydaktyczna

Założenia wstępne17):

Ekonomia
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01 - umie wskazac etapy integracji gospodarczej

05 -

02 - umie rozpoznać efekty handlu zagranicznego

06 -

03 - wymienia podstawowe akty prawne UE

07 -

04 - oblicza różne rodzaje stawek celnych

08 -

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

kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych

Sposób weryfikacji efektów kształcenia 19):

tak

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

ocena wystąpień i prezentacji w trakcie zajęć

obserwacja w trakcie dyskusji zdefiniowanego problemu
(aktywność)

egzamin pisemny
egzamin ustny

test komputerowy
tak

inne..

tak

imienne karty oceny studenta

inne…
okresowe prace pisemne
Forma dokumentacji osiągniętych efektów
kształcenia 20):

inne..

złożone projekty

treść pytań egzaminacyjnych z oceną

inne…

inne..

inne…
Element oceny
kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych

Elementy i wagi mające wpływ na ocenę
końcową21):

inne..
Waga w %
25%

ocena eksperymentów wykonywanych w trakcie
zajęć

przygotowanie zespołowej analizy zdefiniowanego
problemu
25%

egzamin pisemny

inne…
Miejsce realizacji zajęć22):
Literatura podstawowa i uzupełniająca 23):
a) podstawowa
Molle W.: Ekonomika integracji europejskiej, Gdańsk 2000
Ładyka S.: Z teorii integracji gospodarczej, SGH, Warszawa, 2000
b) uzupełniająca
Krzyżanowski J.T.: Wspolna polityka rolna unii europejskiej, SGGW, Warszawa 2009
Klepacki-Doliwa Z. M. : Integracja Europejska, Temida 2, Bialystok 2000
Tracy M.: Polityka rolno-żywnościowa w gospodarce rynkowej, UW,Warszawa 1997

8.
UWAGI24):
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ocena wykonania zadania projektowego na zdefiniowany
temat

ocena wynikająca z obserwacji w trakcie zajęć

egzamin ustny

7.

Element oceny

praca pisemna przygotowywana w ramach pracy
własnej studenta

ocena wystąpień i prezentacji w trakcie zajęć

6.

ocena wykonanie zadania projektowego na zdefiniowany
temat

obserwacja w trakcie dyskusji zdefiniowanego problemu
(aktywność)
test

50%

inne..
inne..
sala dydaktyczna

Waga w %

