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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU 
 

Przynależność do grupy/bloku przedmiotów Przedmiot kierunkowy 

Status przedmiotu  Obowiązkowy 

Język prowadzenia zajęć Polski 

Usytuowanie modułu w planie studiów - semestr Semestr IV 

Wymagania wstępne Polityka gospodarcza 

Egzamin (TAK/NIE) NIE 

Liczba punktów ECTS 2 

 

Forma 
prowadzenia zajęć 

wykład ćwiczenia 
laborato-

rium 
projekt inne 

Liczba godzin 
w semestrze 

20 10    
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EFEKTY UCZENIA SIĘ  
 

Kategoria 
Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia 
Odniesienie do 

efektów  
kierunkowych 

Wiedza 

W01 

Ma podstawową wiedzę o instytucjach kreujących 
wspólną politykę Unii Europejskiej, prawnym umocowa-
niu tych instytucji, celach polityk wspólnotowych oraz 
źródłach finansowania programów gospodarczych. 

EKO1_W09 

W02 
Zna uwarunkowania, mechanizmy i narzędzia realizacji 
wspólnych polityk Unii Europejskiej. 

EKO1_W09 

Umiejętności 

U01 

Dokonuje obserwacji procesów i zmian w gospodarce 
UE wykorzystując różne źródła pozyskiwania danych w 
zakresie realizowanych polityk wspólnotowych. Potrafi 
wykorzystać wiedzę o celach i instrumentach wspólnej 
polityki UE w życiu zawodowym. 

EKO1_U04 

U02 
Właściwie analizuje przesłanki prowadzenia wspólnych 
polityk Unii Europejskiej i rozumie ich skutki dla we-
wnętrznej polityki państw członkowskich. 

EKO1_U04 

U03 

Analizuje problemy społeczne i gospodarcze Unii Euro-
pejskiej (m.in. problemy ochrony środowiska przyrodni-
czego, swobodnego przepływu osób, ochrony konsu-
menta) oraz identyfikuje odpowiednie rozstrzygnięcia w 
postaci narzędzi realizacji wspólnych polityk UE. 

EKO1_U05 

Kompetencje 
społeczne 

K01 

Rozumie potrzebę ustawicznego uzupełniania wiedzy z 
zakresu wspólnych polityki UE, szczególnie w kontekście 
zmieniających się przesłanek i instrumentów wspólnoto-
wej polityki. 

EKO1_K01 

K02 
Współdziała i pracuje w grupie oraz skutecznie komuni-
kuje się, analizując złożone skutki realizacji polityk 
wspólnotowych dla państw członkowskich 

EKO1_K02 

K03 

Umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów z zakresu 
problematyki społeczno-ekonomicznej Unii Europejskiej, 
uwzględniając różne źródła informacji i dane statystycz-
ne. 

EKO1_K05 

 
TREŚCI PROGRAMOWE 
 

Forma  
zajęć 

Treści programowe 

wykład 

Wprowadzenie do zagadnień polityk wspólnotowych. Traktaty – podstawa działań 
Unii Europejskiej. Budżet Unii Europejskiej. 

Wspólna polityka handlowa Unii Europejskiej – założenia, cele, instrumenty realizacji. 
Wpływ polityki handlowej na stosunki UE z krajami trzecimi.  

Polityka ochrony konkurencji Unii Europejskiej – założenia, cele, instrumenty realiza-
cji. Wspólnotowe reguły konkurencji odnoszące się do działalności przedsiębiorstw 
oraz do działań podejmowanych przez państwa członkowskie. 

Wspólna Polityka Rolna – założenia, cele i zasady WPR. Główne instrumenty WPR i 
źródła ich finansowania.  

Polityka spójności Unii Europejskiej – założenia, cele, instrumenty realizacji, zasady. 

Unia Gospodarcza i Walutowa - etapy i zasady tworzenia oraz instytucje UGiW. Za-
łożenia polityki pieniężnej i kursowej. Koordynacja polityki gospodarczej UE.  

Polityka naukowo-badawcza Unii Europejskiej – założenia, cele, inicjatywy i instru-
menty realizacji.  

Wspólna Polityka Transportowa – obszary regulacji, cele i finansowanie. Polityka 
transportowa a ochrona środowiska. 

Wspólna polityka ochrony środowiska – założenia i cele, działania UE na rzecz za-
chowania, ochrony i poprawy stanu środowiska naturalnego – wybrane instrumenty 
programowe i ekonomiczne.  
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Polityka ochrony konsumenta w Unii Europejskiej – założenia, cele, instrumenty rea-
lizacji. Podstawowe prawa konsumenta. Europejski program na rzecz konsumentów i 
źródła finansowania. 

ćwiczenia 

Swoboda przepływu towarów na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej - zakres 
przedmiotowy i treść, adresaci. Ograniczenia w stosowaniu zasad swobody przepły-
wu towarów. Wybrane sposoby rozwiązywania problemów rynku wewnętrznego.  

Swoboda przepływu usług na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej - zakres przed-
miotowy i treść, adresaci. Ograniczenia i wyjątki od stosowania zasad swobody 
przepływu usług. Wzajemne uznawanie kwalifikacji i dyplomów. 

Swoboda przepływu osób na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej - zakres przed-
miotowy i treść, adresaci. Wyjątki i ograniczenia w swobodnym przepływie osób. 
Problemy funkcjonowania rynku wewnętrznego oraz działania w celu likwidacji ba-
rier. 

Swoboda przedsiębiorczości na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej - zakres 
przedmiotowy i treść, adresaci oraz wyjątki od zakazu dyskryminacji i ograniczeń 
swobody.  

Swoboda przepływu kapitału i płatności na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej - 
zakres przedmiotowy i treść, adresaci. Korzyści dla obywateli UE wynikające ze 
swobody przepływu kapitału i płatności. 

  

 
METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 
 

Symbol 
efektu 

Metody sprawdzania efektów kształcenia 

Egzamin  
ustny 

Egzamin  
pisemny 

Kolokwium Projekt Sprawozdanie Inne 

W01   X X   

W02   X X   

U01   X X   

U02   X X   

U03   X X   

K01    X   

K02    X   

K03    X   

 
FORMA I WARUNKI ZALICZENIA 
 

Forma  
zajęć 

Forma zaliczenia Warunki zaliczenia 

wykład zaliczenie z oceną 
Uzyskanie co najmniej 50% punktów z projektu pisemnego 
w ramach tzw. małych grup 

ćwiczenia zaliczenie z oceną 
Uzyskanie co najmniej 50% punktów z kolokwiów w trakcie 
zajęć 

 
NAKŁAD PRACY STUDENTA 
 

Bilans punktów ECTS 

Lp. Rodzaj aktywności Obciążenie studenta 
Jed-
nost-

ka 

1.  Udział w zajęciach zgodnie z planem studiów 
W C L P S 

h 
20 10    

2.  Inne (konsultacje, egzamin) 2 2    h 

3.  
Razem przy bezpośrednim udziale nauczyciela 
akademickiego 

34 h 
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4.  
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje 
przy bezpośrednim udziale nauczyciela aka-
demickiego 

1,4 ECTS 

5.  Liczba godzin samodzielnej pracy studenta 16 h 

6.  
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje 
w ramach samodzielnej pracy 

0,6 ECTS 

7.  
Nakład pracy związany z zajęciami o charakte-
rze praktycznym 

17 h 

8.  
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje 
w ramach zajęć o charakterze praktycznym 

0,7 ECTS 

9.  Sumaryczne obciążenie pracą studenta  50 h 

10.  
Punkty ECTS za moduł 

1 punkt ECTS=25 godzin obciążenia studenta 
2 ECTS 
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