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Rok 
akademicki: 2011/2012 Grupa przedmiotów:

 
fakultet 

humanistyczny Numer katalogowy:
  

 

Nazwa przedmiotu1):   Integracja Europejska ECTS 2)  2 

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3):  European Integration 

Kierunek studiów4):  Rolnictwo 

Koordynator przedmiotu5):  Dr Anna Rytko 

Prowadzący zajęcia6):  Dr Anna Rytko i pracownicy Katedry Polityki Europej skiej, Finansów Publicznych i Marketingu 

Jednostka realizująca7): 
WNE, Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Public znych i Marketingu, Zakład Studiów 
Regionalnych i Europejskich 

Wydział, dla którego przedmiot jest 
realizowany8): 

Wydział Rolnictwa i Biologii 

Status przedmiotu9):  a) przedmiot ……fakultatywny……. b) stopień …I….    rok ……I 
c)  stacjonarne / 
niestacjonarne 

Cykl dydaktyczny10):   Jęz. wykładowy11): polski stacjonarne 

Założenia i cele przedmiotu12): 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z procesem integracji w Europie, w wyniku którego powstała 
Unia Europejska. Przekazanie wiedzy na temat funkcjonowania tej organizacji ma przyczynić się  do poznania 
i zrozumienia zasad organizacji życia społecznego i gospodarczego. W ramach przedmiotu studenci 
zapoznają się z genezą integracji europejskiej, teorią integracji gospodarczej, rolą poszczególnych instytucji 
europejskich kierujących procesami integracji oraz zasadami funkcjonowania istotnych polityk UE w tym 
Wspólnej Polityki Handlowej, Wspólnej Polityki Rolnej. Przekazana wiedza, pozwoli Polakom - mieszkańcom 
Europy sprawnie funkcjonować na jednolitym rynku europejskim. 
 

Formy dydaktyczne, liczba godzin13): 

a) ………wykład……………………………………………………………………;  liczba godzin ..30.....;   

b) ……………………………………………………………………………………;  liczba godzin .......;   

c) ……………………………………………………………………………………;  liczba godzin .......;   

d) ……………………………………………………………………………………;  liczba godzin .......;   

Metody dydaktyczne14): Prelekcja, dyskusja, rozwiązywanie problemu, interpretacja tekstów źródłowych 

Pełny opis przedmiotu15): 

 
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. Rozwój systemu instytucjonalnego jako niezbędny element procesu 
integracji gospodarczej (Instytucje Wspólnotowe  -  Rada Europejska, Rada, Komisja Europejska, Parlament 
Europejski, Europejski Trybunał Sprawiedliwości); Mechanizm podejmowania decyzji w Unii Europejskiej. 
Wspólna Polityka rolna i Wspólna Polityka Handlowa. 
 
 
 

Wymagania formalne  (przedmioty 
wprowadzające)16): 

brak 

Założenia wstępne17):  

Efekty kształcenia18): 

01 – potrafi scharakteryzować proces integracji 
gospodarczej oraz wytłumaczyć jego znaczenie dla 
rozwoju Europy i Polski 
02 –  potrafi opisać zasady funkcjonowania 
poszczególnych wspólnych polityk, w tym 
szczególności polityki handlowej i rolnej 
03 – potrafi wyjaśnić mechanizm podejmowania 
decyzji w UE oraz wybrać  
 

04 – dostrzega pozytywne i negatywne skutki 
działalności Unii Europejskiej 
05 - potrafi łączyć wiedzę z zakresu teorii, praktyki i 
polityki, 
06 – rozumie potrzebę poszerzania wiedzy z 
różnych dyscyplin naukowych i uzupełniania jej w 
ramach własnych 
 - 
 

Sposób weryfikacji efektów 
kształcenia19): 

01, 02, 03, 04 - Sprawdzian pisemny lub ustny,  
04, 05,06 - Obserwacja i ocena dyskusji na temat zdefiniowanego problemu 03, 04 
O5 – pisemna praca studentów  

Forma dokumentacji osiągniętych 
efektów kształcenia 20): 

1 Praca zaliczeniowa z materiału wykładowego,  1 pisemna praca semestralna, karta oceny studentów 
pisemne, treści pytań zaliczeniowych 

Elementy i wagi mające wpływ na 
ocenę końcową21): Praca pisemna -85%, praca semestralna 10%, ocena dyskusji i aktywności -5% 

Miejsce realizacji zajęć22):  Sala wykładowa 

Literatura podstawowa i uzupełniająca23):  
1.Marszałek A.2004: Integracja Europejska, PWE, Warszawa. 
2.Gawlikowska-Hueckel  K., Zielińska-Głębocka A. 2008: Integracja europejska. Od jednolitego rynku do unii walutowej, 
3.Kawecka –Wyrzykowska E., Synowiec E. (red.). 2004: Unia Europejska; Polska w Unii Europejskiej; IKiCHZ, Warszawa. 
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Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot25) : 

 

 
 
Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia efektami przedmiotu 26)  
 

Nr /symbol 
efektu 

Wymienione w wierszu efekty kształcenia: Odniesienie do efektów dla programu 
kształcenia na kierunku 

01 potrafi scharakteryzować proces integracji gospodarczej oraz wytłumaczyć jego znaczenie 
dla rozwoju Europy i Polski 
 

K1A_W04, K1A_UO3 

02 potrafi opisać zasady funkcjonowania poszczególnych wspólnych polityk, w tym 
szczególności polityki handlowej i rolnej 
 

K1A_W13, K1A_UO3, K1A_K05 

 

03 potrafi wyjaśnić mechanizm podejmowania decyzji w UE  
 

K1A_UO3 

04 dostrzega pozytywne i negatywne skutki działalności Unii Europejskiej K1A_U01 

05 potrafi łączyć wiedzę z zakresu teorii, praktyki i polityki K1A_U01, K1A_U05, K1A_U06 

06 rozumie potrzebę poszerzania wiedzy z różnych dyscyplin naukowych i uzupełniania jej w 
ramach własnych 
 

K1A_K01, K1A_U01, K1A_U05, 

 

 
4. Molle W. 2000: Ekonomika integracji europejskiej. Teoria, praktyka, polityka, Fundacja Gospodarcza, Gdańsk. 
5.Prawo Unii Europejskiej, Teksty jednolite, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, 2008. 
 
UWAGI24): 

 

Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia 
zakładanych efektów kształcenia18)  - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS2: Godziny/ECTS 
Wykłady 30 

Przygotowanie 1 pracy semestralnej 18 

Przygotowanie do 1 pracy zaliczeniowej z materiału wykładowego 15 

Udział w konsultacjach 2 

Razem 65 
2 ECTS 

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli 
akademickich: 
  
Wykłady 30 

Udział w konsultacjach 2 

Razem 32 
1,3ECTS 

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym, takich jak zajęcia 
laboratoryjne, projektowe, itp.:  
Przygotowanie 1 pracy semestralnej 18 
Udział w konsultacjach dotycz. przygotowania prac. 
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Razem 20 
0,8ECTS 


