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Podstawowa wiedza z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych

Pełny opis przedmiotu15):

A.     wykłady

Integracja międzynarodowa w świetle teorii ekonomii. Formy, typy, modele i mechanizmy międzynarodowej integracji gospodarczej. Ewolucja
europejskich procesów integracyjnych. Struktura instytucjonalna Unii Europejskiej i system prawy. Jednolity rynek europejski i wspólna polityka handlowa
Unii Europejskiej. Wspólna Polityka Rolna (WPR. Polityka strukturalna (regionalna) Unii Europejskiej. Integracja walutowa w Unii Europejskiej.
Współpraca polityczna państw w Unii Europejskiej. Polska w Unii Europejskiej.

B.     ćwiczenia

Struktura instytucjonalna w UE. Tworzenie wspólnego rynku. Kształtowanie się wspólnego rynku rolnego i wspólnej polityki rolnej. Organizacja rynków
rolnych. Polityka regionalna w latach 2007-2013. Euro - wspólna waluta i polityka pieniężna. Instytucje unii walutowej (ESBC). Organy wspólnej polityki
zagranicznej i bezpieczeństwa. Rezultaty członkostwa Polski w Unii Europejskiej.

Wymagania formalne  (przedmioty 

wprowadzające)16):
Międzynaroodwe stosunki gospodarcze

Założenia wstępne17):

Metody dydaktyczne14):

dyskusja eksperyment

projekt badawczy studium przypadku

inne… inne …

konsultacje grupowe projekty studenckie

inne… inne …

rozwiazywanie problemu gry symulacyjne

analiza i interpretacja tekstów źródłowych indywidualne projekty studenckie

a4) seminaria

Założenia i cele przedmiotu12):

Celem przedmiotu jest:

 - zapoznanie studentów z procesem integracji europejskiej, 

- zapoznanie studentów z modelami i formami integracji europejsk,j.

- zapoznanie studentów z funkcjonowaniem wspólnych polityk Unii Europejskiej

Formy dydaktyczne, liczba godzin13):

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

4

a3) ćwiczenia laboratoryjne

a1) wykład 12

a2) ćwiczenia audytoryjne

KW  stacjonarne / niestacjonarne
Status przedmiotu9): 

a) przedmiot d) forma studiów

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

6 polski

Jednostka realizująca7): Katedra Ekonomiki Rolnictwa i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, Zakład Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych
Wydział, dla którego przedmiot jest 

realizowany8):
Wydział Nauk Ekonomicznych, 

Kierunek studiów4): Rachunkowość i Finanse 

Prowadzący zajęcia6): dr hab. Julian Krzyżanowski, dr inż. Elżbieta Kacperska

Koordynator przedmiotu5): dr hab. Julian Krzyżanowski, dr inż. Elżbieta Kacperska

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3):  European Integration 

Numer katalogowy: FFL601

Nazwa przedmiotu1): Integracja europejska
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UWAGI24):

7.

Literatura podstawowa i uzupełniająca23): 

a) podstawowa

1. Ciamaga L. 2002. Unia Europejska. Podręcznik akademicki. PWN, Warszawa.

2. Marszałek A. (red.)2004. Integracja europejska. Podręcznik akademicki. PWE, Warszawa.

4. Bożyk P. Misala J.2003. Integracja ekonomiczna, PWE, Warszawa.

5. Oziewicz E. (red.) 2001. Procesy integracyjne we współczesnej gospodarce światowej, PWN, Warszawa.

b) uzupełniająca

3. Marszałek A., (red.) 2000. Integracja europejska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

inne… inne..

Miejsce realizacji zajęć22): w sali dydaktycznej

Elementy i wagi mające wpływ na ocenę 

końcową21):

Element oceny Element oceny

kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych

egzamin ustny inne..

ocena wynikająca z obserwacji w trakcie zajęć 

ocena eksperymentów wykonywanych w trakcie 
zajęć przygotowanie zespołowej analizy zdefiniowanego problemu 

praca pisemna przygotowywana w ramach pracy 
własnej studenta

egzamin pisemny test

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

ocena wykonania zadania projektowego na zdefiniowany 
temat

inne…

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

okresowe prace pisemne imienne karty oceny studenta

egzamin ustny inne..

inne… inne..

Sposób weryfikacji efektów kształcenia19):

kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych ocena wykonanie zadania projektowego na zdefiniowany 
temat

inne..

Forma dokumentacji osiągniętych efektów 

kształcenia 20):
złożone projekty treść pytań egzaminacyjnych z oceną

inne…

inne..

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

01 - student powinien definiować podstawiowe pojęcia z zakresu  
integracji europejskiej

02 -student powiniem rozróżniać i opisywać modele  i formy 
międzynarodowej integracji ekonomicznej

06 -

08 -

03 - student powinien wykorzystywać wiedzę z zakresu  integracji 
europejskiej do analizowania i oceny stopnia integracji 

07 -

egzamin pisemny test komputerowy 

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)

04 -student powinien postrzegać relacje zachodzące w procesie 
integracji międzynaroodwej wśród członków ugrupowania
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