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Status przedmiotu9):

a) przedmiot

b) stopień

c) rok

d) forma studiów

KW

1

II

stacjonarne / niestacjonarne

Cykl dydaktyczny10):

a) semestr

b) Jęz. wykładowy11)

4

polski

Celem przedmiotu jest:
-Poznanie genezy integracji europejskiej
Założenia i cele przedmiotu12):

-Zrozumienie i poznanie procesów integracji gospodarczej
- Poznanie roli poszczególnych instytucji europejskich kierujących procesami integracji
a) forma dydaktyczna

Formy dydaktyczne, liczba godzin13):

b) liczba godzin (stacjonarne i

niestacjonarne)

a1) wykład

20

12

a2) ćwiczenia audytoryjne

10

4

a3) ćwiczenia laboratoryjne
a4) seminaria
dyskusja

T

projekt badawczy

Metody dydaktyczne14):

eksperyment
studium przypadku

rozwiazywanie problemu

T

analiza i interpretacja tekstów źródłowych

T

indywidualne projekty studenckie

konsultacje

T

inne …

gry symulacyjne

inne…

inne …

inne…

inne …

A.

T

T

wykłady

Teoria integracji ekonomicznej, Historia Wspólnot Europejskich; Rola i znaczenie Traktatów Europejskich (cele i metody integracji w świetle traktatów
założycielskich); Wspólny rynek, Unia gospodarcza i walutowa; System prawny i instytucjonalny UE.

Pełny opis przedmiotu15):

B.

ćwiczenia

Rozwój systemu instytucjonlnego jako niezbędny element procesu integracji gospodarczej (Instytucje Wspólnotowe - Rada Europejska, Rada, Komisja Europejska
Parlament Europejski, Europejski Trybunał Sprawiedliwości); Mechanizm podejmowania decyzji w Unii Europejskiej. Integracja pozagospodarcza (Wspólna Polityka
Zagraniczna i Bezpieczeństa, wymiar sprawiedliwości i sprawy wewnętrzne).

Wymagania formalne (przedmioty
wprowadzające)16):
Założenia wstępne17):
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Wydział Nauk Ekonomicznych

kierunek:

Logistyka, 1 stopień

01 - W01 - definiować pojęcia przedstawiane w ramach tematyki wykładów, 05 -U09 - sporządzić pisemną pracę semestralną

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

02 - W02 -rozpoznawać podstawowe formy integracji gospodarczej

06 - U10 -potrafi scharakteryzować wybrane instytucje i zaprezentować posiadaną
wiedzę

03 - W07 -potrafi wytłumaczyć zasady funkcjonowania zintegrowanych
struktur

07 - K06 - posiada swiadomość uzupełniania własnej wiedzy

04 -U02 - potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do analizowania studium
08 przypadku

kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych

01, 02,03,04

praca pisemna przygotowywana w ramach pracy własnej
studenta

01, 02,03,04,
05, 07

ocena wykonanie zadania projektowego na zdefiniowany temat

Sposób weryfikacji efektów
kształcenia19):

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

01, 02, 03,
04,06, 07

test komputerowy

egzamin ustny

inne..

okresowe prace pisemne

imienne karty oceny studenta
treść pytań egzaminacyjnych z oceną

T

inne…
Element oceny

01, 02,03,04

inne..
T

złożone projekty
inne…

Elementy i wagi mające wpływ na
ocenę końcową21):

przygotowanie zespołowej analizy zdefiniowanego problemu
obserwacja w trakcie dyskusji zdefiniowanego problemu
(aktywność)

egzamin pisemny

inne…

Forma dokumentacji osiągniętych
efektów kształcenia 20):

ocena wynikająca z obserwacji w trakcie zajęć

lista obecności z uwagami

T

inne..
Waga w %

kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych

80%

praca pisemna przygotowywana w ramach pracy własnej
studenta

10%

Element oceny
ocena wykonania zadania projektowego na zdefiniowany temat
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)

5%

Waga w %

egzamin pisemny

test

egzamin ustny

inne..

inne…

inne..

5%

Miejsce realizacji zajęć22):
Literatura podstawowa i uzupełniająca23):
a) podstawowa
1.Marszałek A.2004: Integracja Europejska, PWE, Warszawa.
2.Gawlikowska-Hueckel K., Zielińska-Głębocka A. 2008: Integracja europejska. Od jednolitego rynku do unii walutowej, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
b) uzupełniająca
3. Wojtaszczyk K. A. 2011: Integracja Europejska, Poltext, Warszawa.
Potext, Warszawa, 2011.
4. Molle W. 2000: Ekonomika integracji europejskiej. Teoria, praktyka, polityka, Fundacja Gospodarcza, Gdańsk.
5.Kawecka –Wyrzykowska E., Synowiec E. (red.). 2004: Unia Europejska; Polska w Unii Europejskiej; IKiCHZ, Warszawa.
6.Prawo Unii Europejskiej, Teksty jednolite, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, 2008.
7.Kundera J. 2003:Jednolity rynek europejski, oficyna Ekonomiczna, Kraków.
8.Barcz J.,Kawecka-Wyrzykowska E., Michałowska-Gorywoda K. 2011: Integracja europejska w świetle Traktatu z Lizbony, PWE, Warszawa.
UWAGI24):

warunki konieczne uzyskania zaliczenia to: ok. 80% obecnośi na ćwiczeniach, pozytywna ocena z zadań zleconych przez wykładowcę, oddanie referatu. Pierwszy termin: kolokwium
pisemne, drugi termin kolokwium ustne
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