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KARTA  MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU 

 

Kod modułu Z-EKO-381 

Nazwa modułu Polityka gospodarcza Unii Europejskiej 

Nazwa modułu w języku angielskim Economic Policy of the European Union 

Obowiązuje od roku akademickiego 2017/2018 
 

 

A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW 

 

Kierunek studiów Ekonomia 

Poziom kształcenia I stopień 

Profil studiów Ogólnoakademicki 

Forma i tryb prowadzenia studiów studia stacjonarne  

Specjalność Finanse przedsiębiorstw 

Jednostka prowadząca moduł Katedra Ekonomii i Finansów 

Koordynator modułu Dr Paulina Nowak 

Zatwierdził  

 
 
B. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU 

 

Przynależność do grupy/bloku przed-
miotów 

Kierunkowy  

Status modułu  Obowiązkowy 
Język prowadzenia zajęć Polski 

Usytuowanie modułu w planie studiów 
- semestr 

Semestr IV 

Usytuowanie realizacji przedmiotu 
w roku akademickim 

Semestr letni 

Wymagania wstępne Polityka gospodarcza 
Egzamin (TAK/NIE) NIE 

Liczba punktów ECTS 3 

 

Forma 
prowadzenia zajęć 

wykład ćwiczenia laboratorium projekt inne 

Liczba godzin 
w semestrze 

20 10    
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C. EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY SPRAWDZANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

 

Cel 
modułu 

Założeniem realizowanego przedmiotu jest zapoznanie studentów ze społeczno-
ekonomicznymi aspektami funkcjonowania Unii Europejskiej. Zajęcia umożliwiają studentom 
zdobycie umiejętności rozumienia zasad funkcjonowania Unii Europejskiej i zagadnień inte-
gracji polityk gospodarczych krajów członkowskich. W szczególności zapewniają poznanie 
najważniejszych polityki wspólnotowych – ich rolę w procesie integracji, zakres i zasady ich 
realizacji. 

 
 

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia 

Forma 
prowa-
dzenia 
zajęć 

Odniesienie 
do efektów 
kierunko-

wych 

Odniesienie 
do efektów 
obszaro-

wych 

W_01 

Ma podstawową wiedzę o instytucjach kreujących 
wspólną politykę Unii Europejskiej, prawnym umo-
cowaniu tych instytucji, celach polityk wspólnoto-
wych oraz źródłach finansowania programów go-
spodarczych. 

Wykład 
Ćwiczenia  

K1A_W09 

S1A_W02  

W_02 

Zna uwarunkowania, mechanizmy i narzędzia rea-
lizacji wspólnych polityk Unii Europejskiej. 
 

Wykład 
Ćwiczenia  

K1A_W09 

S1A_W03  

U_01 

Dokonuje obserwacji procesów i zmian w gospo-
darce UE wykorzystując różne źródła pozyskiwania 
danych w zakresie realizowanych polityk wspólno-
towych. Potrafi wykorzystać wiedzę o celach i in-
strumentach wspólnej polityki UE w życiu zawodo-
wym. 

Wykład 
Ćwiczenia  

K1A_U04 

S1A_U02 
S1A_U06   

U_02 

Właściwie analizuje przesłanki prowadzenia 
wspólnych polityk Unii Europejskiej i rozumie ich 
skutki dla wewnętrznej polityki państw członkow-
skich. 

Wykład 
Ćwiczenia  

K1A_U04 

S1A_U03 
S1A_U08 

U_03 

Analizuje problemy społeczne i gospodarcze Unii 
Europejskiej (m.in. problemy ochrony środowiska 
przyrodniczego, swobodnego przepływu osób, 
ochrony konsumenta) oraz identyfikuje odpowied-
nie rozstrzygnięcia w postaci narzędzi realizacji 
wspólnych polityk UE. 

Wykład 
Ćwiczenia  

K1A_U05 

S1A_U07 

K_01 

Rozumie potrzebę ustawicznego uzupełniania 
wiedzy z zakresu wspólnych polityki UE, szczegól-
nie w kontekście zmieniających się przesłanek i 
instrumentów wspólnotowej polityki. 

Wykład 
Ćwiczenia  

K1A_K01 

S1A_K01  

K_02 

Współdziała i pracuje w grupie oraz skutecznie 
komunikuje się, analizując złożone skutki realizacji 
polityk wspólnotowych dla państw członkowskich 

Ćwiczenia  K1A_K03 

 S1A_K02 

K_03 

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

Ćwiczenia  K1A_K06 

 S1A_K05 
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Treści kształcenia 
 

1. Treści kształcenia w zakresie wykładu 

Nr 
wykładu 

Treści kształcenia 

Odniesienie 
do efektów 
kształcenia 
dla modułu 

1. 

Wprowadzenie do zagadnień polityk wspólnotowych. Przyczyny i cele 
prowadzenia polityk wspólnotowych. Traktaty – podstawa działań UE. 
Kompetencje UE w obszarach polityki. Instytucje podejmujące decyzje. 
Podstawowe instrumenty realizacji polityk wspólnotowych. Budżet UE. 

W_01 
W_02 
U_01 

 

2. 

Wspólna polityka handlowa UE. Geneza i istota polityki handlowej. Unia 
celna. Środki polityki eksportowej na szczeblu wspólnotowym. Taryfowe  
i pozataryfowe instrumenty ochrony rynku. Środki ochrony uwarunkowanej 
Środki polityki eksportowej. Wpływ polityki handlowej na stosunki UE z 
krajami trzecimi.  

W_01 
W_02 
U_01 
U_02 
U_03 

3. 

Polityka ochrony konkurencji UE. Założenia i cele wspólnotowej polityki 
konkurencji. Wspólnotowe reguły konkurencji odnoszące się do działalno-
ści przedsiębiorstw. Wspólnotowe reguły konkurencji odnoszące się do 
działań podejmowanych przez państwa członkowskie. 

W_01 
W_02 
U_01 
U_02 
U_03 

4. 
Wspólna polityka rolna. Podstawy prawne, cele i zasady wspólnej polityki 
rolnej (WPR). Główne instrumenty WPR: wspólna organizacja rynku; rozwój 
obszarów wiejskich. Reformy WPR. Finansowanie WPR. 

W_01 
W_02 
U_01 
U_02 
U_03 

5. 

Polityka spójności UE. Geneza i ewolucja polityki spójności UE. Podsta-
wy prawne, cele i instrumenty ekonomiczne wspólnotowej polityki spójno-
ści. Założenia polityki spójności UE w bieżącej perspektywie finansowej. 
Zasady wspólnotowej pomocy regionalnej. 

W_01 
W_02 
U_01 
U_02 
U_03 

6. 
Unia Gospodarcza i Walutowa. Etapy i zasady tworzenia oraz instytucje 
UGiW. Założenia polityki pieniężnej i kursowej. Koordynacja polityki go-
spodarczej UE. Unijny system zarządzania gospodarczego. 

W_01 
W_02 
U_02 

7. 

Polityka naukowo-badawcza. Podstawy prawne i kompetencje UE w sfe-
rze badań i rozwoju. Cele i instrumenty polityki naukowo-badawczej. Dzia-
łania i inicjatywy UE w obszarze badań i rozwoju. Europejska przestrzeń 
badawcza.  

W_01 
W_02 
U_02 

8. 

Wspólna polityka transportowa. Geneza i ramy prawne WPT. Obszary 
regulacji i cele polityki transportowej. Finansowanie wspólnotowej polityki 
transportowej. Fundusz Spójności. Transeuropejskie sieci transportowe. 
Polityka transportowa a ochrona środowiska. 
 

W_01 
W_02 
U_01 
U_02 
U_03 

9. 

Wspólna polityka ochrony środowiska. Założenia i cele polityki ochrony 
środowiska. Działania UE na rzecz zachowania, ochrony i poprawy stanu 
środowiska naturalnego – wybrane instrumenty programowe i ekonomicz-
ne. Instrumenty finansowe. Instytucje polityki ochrony środowiska w UE. 

W_01 
W_02 
U_01 
U_02 
U_03 

10. 

Polityka ochrony konsumenta w UE. Założenia i cele systemu ochrony 
konsumenta w UE. Podstawowe prawa konsumenta. Europejski program 
na rzecz konsumentów i źródła finansowania. Podmioty polityki ochrony 
konsumentów. 

W_01 
W_02 
U_01 
U_03 
K_01 
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2. Treści kształcenia w zakresie ćwiczeń 

Nr 
zajęć 
ćwicz. 

Treści kształcenia 

Odniesienie 
do efektów 
kształcenia 
dla modułu 

1. 

Swoboda przepływu towarów na rynku wewnętrznym UE. Zakres przed-
miotowy i treść swobody przepływu towarów. Adresaci zakazu ograniczeń 
ilościowych w przywozie i wywozie towarów. Ograniczenia i wyjątki od sto-
sowania od stosowania zasad swobody przepływu towarów. Wybrane spo-
soby rozwiązywania problemów rynku wewnętrznego.  

W_02 
U_01 
U_02 
U_03 
K_02 
K_03 

2. 

Swoboda przepływu usług na rynku wewnętrznym UE. Usługi w rozu-
mieniu prawa wspólnotowego. Treść swobody przepływu usług. Adresaci 
zakazu ograniczeń dyskryminacji w świadczeniu usług. Ograniczenia i wyjąt-
ki od stosowania od stosowania zasad swobody przepływu usług. Wzajemne 
uznawanie kwalifikacji i dyplomów. Problemy w swobodnym funkcjonowaniu 
rynku wewnętrznego i sposoby ich rozwiązywania. 

W_02 
U_01 
U_02 
U_03 
K_02 
K_03 

3. 

Swoboda przepływu osób na rynku wewnętrznym UE. Zakres przedmio-
towy i podmiotowy swobody przepływu osób. Zakaz dyskryminacji  
ze względu na narodowość w odniesieniu do zatrudnienia, płac i innych wa-
runków pracy. Wyjątki i ograniczenia w swobodnym przepływie osób. pro-
blemy funkcjonowania rynku wewnętrznego oraz działania UE w celu likwi-
dacji barier w swobodnym przepływie pracowników. 

W_02 
U_01 
U_02 
U_03 
K_02 
K_03 

4. 

Swoboda przedsiębiorczości na rynku wewnętrznym UE. Pierwotna  
i wtórna swoboda przedsiębiorczości. Zakaz dyskryminacji i ograniczeń 
przedsiębiorczości oraz wyjątki od zakazu dyskryminacji i ograniczeń swo-
body przedsiębiorczości. Związki swobody przedsiębiorczości z innymi swo-
bodami rynku wewnętrznego. 

W_02 
U_01 
U_02 
U_03 
K_02 
K_03 

5. 

Swoboda przepływu kapitału i płatności na rynku wewnętrznym UE. 
Zakres przedmiotowy i podmiotowy swobody przepływu kapitału i płatności. 
Zakazy stanowiące treść swobody przepływu kapitału i płatności. Traktatowe 
ograniczenia w swobodnym przepływie kapitału. Korzyści dla obywateli UE 
wynikające ze swobody przepływu kapitału i płatności. 

W_02 
U_01 
U_02 
U_03 
K_01 
K_02 
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Metody sprawdzania efektów kształcenia  
 

Symbol 
efektu 

Metody sprawdzania efektów kształcenia  
(sposób sprawdzenia, w tym dla umiejętności – odwołanie do konkretnych zadań projekto-

wych, laboratoryjnych, itp.) 

W_01 
Kolokwium zaliczeniowe, prezentacje ustne na forum grupy na temat wybranych zagadnień 
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. małych grup w trakcie ćwiczeń 
 

K_02 

Obserwacja studentów w trakcie prac tzw. małych grup w trakcie ćwiczeń, Projekt – praca 
zaliczeniowa, prezentacje ustne na forum grupy na temat wybranych zagadnień problemo-
wych 

K_03 
Projekt – praca zaliczeniowa, prezentacje ustne na forum grupy na temat wybranych zagad-
nień problemowych 
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D. NAKŁAD PRACY STUDENTA 

 
Bilans punktów ECTS 

Lp. Rodzaj aktywności 
Obciążenie 
studenta 

Jednostka 

1. Udział w wykładach 20 h 

2. Udział w ćwiczeniach 10 h 

3. Udział w laboratoriach  h 

4. Udział w zajęciach projektowych  h 

5. Udział w konsultacjach (2-3 razy w semestrze) 5 h 

6. Konsultacje projektowe 5 h 

7. Udział w egzaminie  h 

8.    

9. 
Liczba godzin realizowanych przy bezpośrednim udziale 
nauczyciela akademickiego 

40 h 

10. 

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach 
wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akade-
mickiego 
(1 punkt ECTS=25 godzin obciążenia studenta) 

1,6 ECTS 

11. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów 5 h 

12. Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 13 h 

13. Samodzielne przygotowanie się do kolokwiów 5 h 

14. Samodzielne przygotowanie się do laboratoriów  h 

15. Wykonanie sprawozdań  h 

16. Przygotowanie do kolokwium końcowego z laboratorium  h 

17. Wykonanie projektu lub dokumentacji 12 h 

18. Przygotowanie do egzaminu  h 

19.    

20. Liczba godzin samodzielnej pracy studenta 35 h 

21. 
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach 
samodzielnej pracy 
(1 punkt ECTS=25 godzin obciążenia studenta) 

1,4 ECTS 

22. Sumaryczne obciążenie pracą studenta  75 h 

23. 
Punkty ECTS za moduł 
1 punkt ECTS=25 godzin obciążenia studenta 

3 ECTS 

24. 
Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycz-
nym 
Suma godzin związanych z zajęciami praktycznymi 

50 h 

25. 
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach 
zajęć o charakterze praktycznym 
1 punkt ECTS=25 godzin obciążenia studenta 

2 ECTS 
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2. Irmiński M., Prawo Unii Europejskiej. Wspólnotowe prawo gospodar-
cze, Oficyna Prawa Polskiego, Warszawa 2009 

3. Kompendium wiedzy o Unii Europejskiej, red. E. Małuszyńska, B. 
Gruchman, Wydawnictwo Naukowe PWN, Wydanie 4, Warszawa 2017 

4. Organizacja i funkcjonowanie Unii Europejskiej. Zagadnienia wybrane, 
red. J. Maliszewska-Nienartowicz, Wydawnictwo „Dom Organizatora”, 
Toruń 2009 

5. Sprawozdanie ogólne z działalności Unii Europejskiej, Urząd Publikacji 
Europejskiej, Luksemburg (za dany rok) 
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6. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
7. Zombirt J., Mechanizmy rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, Difin, 

Warszawa 2008 
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