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A. USYTUOWANIE MODU£U W SYSTEMIE STUDIÓW 

 
Kierunek studiów Ekonomia 
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Profil studiów Ogólnoakademicki 

Forma i tryb prowadzenia studiów Stacjonarne 

Specjalno�ã Wszystkie  
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Zatwierdziù: 

 

 

 

 

 
 
B. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU 

 

Przynale¿no�ã do grupy/bloku 

przedmiotów 
Kierunkowy 

Status moduùu  Obowi¹zkowy 

Jêzyk prowadzenia zajêã Polski 

Usytuowanie moduùu w planie studiów 

- semestr 
IV 

Usytuowanie realizacji przedmiotu w 
roku akademickim 

letni 

Wymagania wstêpne Polityka gospodarcza 

Egzamin  Nie 

Liczba punktów ECTS 3 

 
 

Forma 

prowadzenia zajêã 
wykùad Ãwiczenia laboratorium projekt inne 

w semestrze 20 10 - - - 

 

 

C. EFEKTY KSZTA£CENIA I METODY SPRAWDZANIA EFEKTÓW KSZTA£CENIA 

 

Cel 

moduùu 

Zaùo¿eniem realizowanego przedmiotu jest zapoznanie studentów ze spoùeczno-
ekonomicznymi aspektami funkcjonowania Unii Europejskiej. Zajêcia umo¿liwiaj¹ studentom 

zdobycie umiejêtno�ci rozumienia zasad funkcjonowania Unii Europejskiej i zagadnieñ 

integracji polityk gospodarczych krajów czùonkowskich. W szczególno�ci zapewniaj¹ 

poznanie najwa¿niejszych polityki wspólnotowych � ich rolê w procesie integracji, zakres i 

zasady ich realizacji.  
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Symbol 

efektu 
Efekty ksztaùcenia 

Forma 

prowadzenia 

zajêã 

(w/ã/l/p/inne) 

odniesienie do 

efektów 

kierunkowych 

odniesienie do 

efektów 

obszarowych 

W_01 

Ma podstawow¹ wiedzê o instytucjach kreuj¹cych 

wspóln¹ politykê Unii Europejskiej, prawnym 

umocowaniu tych instytucji, celach polityk 
wspólnotowych oraz êródùach finansowania 
programów gospodarczych. 

Wykùad 
Ãwiczenia  

K_W09 

S1A_W02  

W_02 

Zna uwarunkowania, mechanizmy i narzêdzia 

realizacji wspólnych polityk Unii Europejskiej. 
 

Wykùad 
Ãwiczenia  

K_W09 

S1A_W03  

U_01 

Dokonuje obserwacji procesów i zmian w 

gospodarce UE wykorzystuj¹c ró¿ne êródùa 

pozyskiwania danych w zakresie realizowanych 
polityk wspólnotowych. Potrafi wykorzystaã wiedzê o 

celach i instrumentach wspólnej polityki UE w ¿yciu 

zawodowym. 

Wykùad 
Ãwiczenia  

K_U04 

S1A_U02 
S1A_U06   

U_02 

Wùa�ciwie analizuje przesùanki prowadzenia 

wspólnych polityk Unii Europejskiej i rozumie ich 

skutki dla wewnêtrznej polityki pañstw 

czùonkowskich. 

Wykùad 
Ãwiczenia  

K_U04 

S1A_U03 
S1A_U08 

U_03 

Analizuje problemy spoùeczne i gospodarcze Unii 

Europejskiej (m.in. problemy ochrony �rodowiska 

przyrodniczego, swobodnego przepùywu osób, 

ochrony konsumenta) oraz identyfikuje odpowiednie 
rozstrzygniêcia w postaci narzêdzi realizacji 

wspólnych polityk UE. 

Wykùad 
Ãwiczenia  

K_U05 

S1A_U07 

K_01 

Rozumie potrzebê ustawicznego uzupeùniania 
wiedzy z zakresu wspólnych polityki UE, szczególnie 

w kontek�cie zmieniaj¹cych siê przesùanek i 

instrumentów wspólnotowej polityki. 

Wykùad 
Ãwiczenia  

K_K01 

S1A_K01  

K_02 

Wspóùdziaùa i pracuje w grupie oraz skutecznie 

komunikuje siê, analizuj¹c zùo¿one skutki realizacji 
polityk wspólnotowych dla pañstw czùonkowskich 

Ãwiczenia  K_K03 

 S1A_K02 

K_03 

Umie uczestniczyã w przygotowaniu projektów z 

zakresu problematyki spoùeczno- ekonomicznej Unii 
Europejskiej, uwzglêdniaj¹c ró¿ne êródùa informacji i 

dane statystyczne 

Ãwiczenia  K_K06 

 S1A_K05 
 

 

Tre�ci ksztaùcenia: 

1. Tre�ci ksztaùcenia w zakresie wykùadu 

Nr 

wykùadu 
Tre�ci ksztaùcenia 

Odniesienie 

do efektów 

ksztaùcenia 

dla moduùu 

1 Wprowadzenie do zagadnieñ polityk wspólnotowych. Przyczyny i cele 
prowadzenia polityk wspólnotowych. Rola i ewolucja polityk wspólnotowych. 

Podstawowe instrumenty realizacji polityk. Instytucje kreuj¹ce i realizuj¹ce 

wspólnotowe polityki. Perspektywa finansowa 2007-2013. 

W01 
W02 
U01 
 

2 
Wspólna polityka handlowa UE. Geneza i istota polityki handlowej. Unia 
celna. Úrodki polityki eksportowej na szczeblu wspólnotowym. Taryfowe  
i pozataryfowe instrumenty ochrony rynku. Wpùyw polityki handlowej na 

stosunki UE z krajami trzecimi.  

W01 
W02 
U01 
U02 
U03 

3 
Polityka ochrony konkurencji UE. Zaùo¿enia i cele wspólnotowej polityki 

konkurencji. Wspólnotowe reguùy konkurencji odnosz¹ce siê do dziaùalno�ci 

przedsiêbiorstw. Wspólnotowe reguùy konkurencji odnosz¹ce siê do dziaùañ 

podejmowanych przez pañstwa czùonkowskie. 

W01 
W02 
U01 
U02 
U03 



4 
Wspólna polityka rolna. Zaùo¿enia i cele wspólnej polityki rolnej (WPR). 

Finansowanie WPR. Wspólna organizacja rynku. Rozwój obszarów wiejskich. 

Przyszùo�ã WPR.  

W01 
W02 
U01 
U02 
U03 

5 
Polityka strukturalna UE. Geneza i cele polityki strukturalnej UE. Ewolucja 
polityki strukturalnej UE. Instrumenty ekonomiczne wspólnotowej polityki 

strukturalnej. Zasady wspólnotowej pomocy strukturalnej. 

W01 
W02 
U01 
U02 
U03 

6 Unia Gospodarcza i Walutowa. Etapy i zasady tworzenia oraz instytucje 
UGiW. Zaùo¿enia polityki pieniê¿nej i kursowej. Koordynacja polityki 
gospodarczej UE. 

W01 
W02 
U02 

7 Polityka naukowo-badawcza. Cele i instrumenty polityki naukowo-
badawczej. Znaczenie polityki innowacyjnej. Strategia Europa 2020. 
Programy wspieraj¹ce badania i rozwój. Europejska przestrzeñ badawcza.  

W01 
W02 
U02 

8 
Polityka transportowa UE. Geneza i cele polityki transportowej UE. Obszary 
regulacji polityki transportowej. Finansowanie wspólnotowej polityki 

transportowej. Fundusz Spójno�ci. Zaùo¿enia Biaùej Ksiêgi dotycz¹cej polityki 

transportowej. Transeuropejskie sieci transportowe. 

W01 
W02 
U01 
U02 
U03 

9 
Wspólna polityka ochrony �rodowiska. Zaùo¿enia i cele polityki ochrony 

�rodowiska. Zachowanie, ochrona i poprawa stanu �rodowiska naturalnego. 

Narzêdzia realizacji celów. System handlu zezwoleniami na emisjê gazów 

cieplarnianych. 

W01 
W02 
U01 
U02 
U03 

10 
Polityka ochrony konsumenta w UE. Zaùo¿enia i cele systemu ochrony 

konsumenta w UE. Podstawowe prawa konsumenta. Dyrektywa jako 
instrument realizacji polityki konsumenckiej. 

W01 
W02 
U01 
U03 
K01 

 
2. Tre�ci ksztaùcenia w zakresie ãwiczeñ 

Nr zajêã 

ãwicz. 
Tre�ci ksztaùcenia 

Odniesienie 

do efektów 

ksztaùcenia 

dla moduùu 

1 

Swoboda przepùywu towarów na rynku wewnêtrznym UE. Zakres 
przedmiotowy i tre�ã swobody przepùywu towarów. Zakres ograniczeñ 

ilo�ciowych w przywozie i wywozie towarów.   

W02 
U01 
U02 
U03 
K02 
K03 

2 

Swoboda przepùywu usùug na rynku wewnêtrznym UE. Zakres 
podmiotowy i tre�ã swobody przepùywu usùug. Zakaz dyskryminacji. 

Wzajemne uznawanie kwalifikacji i dyplomów. 

W02 
U01 
U02 
U03 
K02 
K03 

3 
Swoboda przepùywu osób na rynku wewnêtrznym UE. Zakres 
przedmiotowy i podmiotowy swobody przepùywu osób. Zakaz dyskryminacji  
i ograniczeñ. Wyj¹tki od zakazów dyskryminacji i ograniczeñ swobodnego 

przepùywu osób.  

W02 
U01 
U02 
U03 
K02 
K03 

4 
Swoboda przedsiêbiorczo�ci na rynku wewnêtrznym UE. Pierwotna  
i wtórna swoboda przedsiêbiorczo�ci. Zakaz dyskryminacji i ograniczeñ 

przedsiêbiorczo�ci oraz wyj¹tki od zakazu dyskryminacji i ograniczeñ 

swobody przedsiêbiorczo�ci. 

W02 
U01 
U02 
U03 
K02 
K03 



5 
Swoboda przepùywu kapitaùu i pùatno�ci na rynku wewnêtrznym UE. 
Zakres przedmiotowy i podmiotowy swobody przepùywu kapitaùu i pùatno�ci. 

Tre�ã i ograniczenia swobody przepùywu kapitaùu i pùatno�ci. Traktatowe 

ograniczenia swobody przepùywu kapitaùu. 

W02 
U01 
U02 
U03 
K01 
K02 

 
 

Metody sprawdzania efektów ksztaùcenia  

 

Symbol 

efektu 

Metody sprawdzania efektów ksztaùcenia  

(sposób sprawdzenia, w tym dla umiejêtno�ci � odwoùanie do konkretnych zadañ projektowych, laboratoryjnych, itp.) 

W_01 

Kolokwium zaliczeniowe, prezentacje ustne na forum grupy na temat wybranych zagadnieñ 

problemowych, Projekt � praca zaliczeniowa 

W_02 

Kolokwium zaliczeniowe, Projekt � praca zaliczeniowa 
 

U_01 

Kolokwium zaliczeniowe, Projekt � praca zaliczeniowa 
 

U_02 

Kolokwium zaliczeniowe, Projekt � praca zaliczeniowa 
 

U_03 

Kolokwium zaliczeniowe, Projekt � praca zaliczeniowa 
 

K_01 

Obserwacja studentów w trakcie prac tzw. maùych grup w trakcie ãwiczeñ 
 

K_02 

Obserwacja studentów w trakcie prac tzw. maùych grup w trakcie ãwiczeñ, Projekt � praca 
zaliczeniowa, prezentacje ustne na forum grupy na temat wybranych zagadnieñ 

problemowych 

K_03 

Projekt � praca zaliczeniowa, prezentacje ustne na forum grupy na temat wybranych 
zagadnieñ problemowych 

 
 
D. NAK£AD PRACY STUDENTA 

 

Bilans punktów ECTS 

 
Rodzaj aktywno�ci 

obci¹¿enie 

studenta 

1 Udziaù w wykùadach 20 

2 Udziaù w ãwiczeniach 10 

3 Udziaù w laboratoriach  

4 Udziaù w konsultacjach (2-3 razy w semestrze) 8 

5 Udziaù w zajêciach projektowych  

6 Konsultacje projektowe 5 

7 Udziaù w egzaminie  

8   

9 Liczba godzin realizowanych przy bezpo�rednim udziale nauczyciela 

akademickiego 
43 

10 Liczba punktów ECTS, któr¹ student uzyskuje na zajêciach 

wymagaj¹cych bezpo�redniego udziaùu nauczyciela akademickiego 

(1 punkt ECTS=25-30 godzin obci¹¿enia studenta) 
1,6 ECTS 

11 Samodzielne studiowanie tematyki wykùadów 5 

12 Samodzielne przygotowanie siê do ãwiczeñ 15 

13 Samodzielne przygotowanie siê do kolokwiów 5 

14 Samodzielne przygotowanie siê do laboratoriów  

15 Wykonanie sprawozdañ  



15 Przygotowanie do kolokwium koñcowego z laboratorium  

17 Wykonanie projektu lub dokumentacji 15 

18 Przygotowanie do egzaminu  

19   

20 Liczba godzin samodzielnej pracy studenta 40 

21 Liczba punktów ECTS, któr¹ student uzyskuje w ramach samodzielnej 

pracy 

(1 punkt ECTS=25-30 godzin obci¹¿enia studenta) 

1,4 ECTS 

22 Sumaryczne obci¹¿enie prac¹ studenta  83 

23 Punkty ECTS za moduù 

1 punkt ECTS=25-30 godzin obci¹¿enia studenta 
3 ECTS 

24 Nakùad pracy zwi¹zany z zajêciami o charakterze praktycznym 

Suma godzin zwi¹zanych z zajêciami praktycznymi 
54 

25 Liczba punktów ECTS, któr¹ student uzyskuje w ramach zajêã o 

charakterze praktycznym 

1 punkt ECTS=25-30 godzin obci¹¿enia studenta 

2 ECTS 
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