Opis modułu kształcenia / przedmiotu (sylabus)
Rok akademicki:
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Nazwa przedmiotu1):

Integracja Europejska

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3):

European Integration

Kierunek studiów4):

rolnictwo
5)

Numer katalogowy:

ECTS 2)
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Koordynator przedmiotu :

Dr Anna Rytko

Prowadzący zajęcia6):

Dr Anna Rytko

Jednostka realizująca7):

WNE, Katedra Polityki Europejskiej i Marketingu, Zakład Polityki Agrarnej

Wydział, dla którego przedmiot jest
realizowany8):

Wydział Rolnictwa i Biologii

Status przedmiotu9):

a) przedmiot: fakultet

b) stopień …I….

Cykl dydaktyczny10):

Semestr zimowy

Jęz. wykładowy11): polski

Założenia i cele przedmiotu12):

Celem przedmiotu jest:
- dostarczenie studentom wiedzy umożliwiającej całościowe i spójne spojrzenie na procesy integracji Unii
Europejskiej;
- poznanie procesów integracji gospodarczej w sferze regulacji, instytucjonalnej i praktycznej;
-poznanie zasad funkcjonowania w ramach jednolitego rynku.

a)

rok …1…

c) stacjonarne

…wykład…………………………………………………………………………; liczba godzin .30.;

Formy dydaktyczne, liczba godzin13):

Metody dydaktyczne14):

Dyskusja, analiza i interpretacja tekstów źródłowych oraz ich wpływu na realne rozwiązania i stosowaną
praktykę, konsultacje, rozwiazywanie problemu

Pełny opis przedmiotu15):

Wykłady: Teoria integracji gospodarczej – istota, cele, przesłanki, formy. Historia i geneza powstania UE
– EWG, EWWiS, Euroatom, UE. Jednolity Rynek Europejski. Unia gospodarczo-walutowa. UE w
liczbach – unikatowa organizacja i znaczący partner międzynarodowy. UE w świetle traktatów. System
prawny UE. System instytucjonalny UE- RE, Rada, PE, KE. Wybrane polityki -Wspólna Polityka
Handlowa, Wspólna Polityka Rolna.

Wymagania formalne (przedmioty
wprowadzające)16):

brak

Założenia wstępne17):

Efekty kształcenia18):

Sposób weryfikacji efektów kształcenia19):

01 – definiować
02 – opisać problem
03 - interpretować
04 – wyrażać opinie, ocenę

05 – posiadać wiedzę
06 – umiejętność wypowiadania się

Kolokwium na koniec wykładów – 1,2,3,5
Lub Odpowiedzi ustne – 1,2,3,4,5,6
Obserwacja w trakcie dyskusji zdefiniowanego problemu – 2,3,5,6
Ocena wynikająca z obserwacji w trakcie zajęć – 2,4,6

Lista obecności z uwagami o aktywności na zajęciach, zabieraniu głosu w dyskusji,
Forma dokumentacji osiągniętych efektów
Prace pisemne z pytaniami kontrolnymi.
kształcenia 20):
Karta z pytaniami na zaliczeniu ustnym.
Kolokwium pisemne lub ustne 90% -100%,
Elementy i wagi mające wpływ na ocenę
Aktywność na zajęciach – 0% -10%
końcową21):
Miejsce realizacji zajęć22):

Sala dydaktyczna

Literatura podstawowa i uzupełniająca23):
1. Muszyński M. Harasimiuk D. Kozak M. Unia Europejska. Instytucje, polityki, prawo. Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, Warszawa 2012.
2. Kawecka – Wyrzykowska E. Polityki gospodarcze Unii Europejskiej. SGH. Warszawa 2009
3. Marszałek A. (red.) Integracja europejska PWE, Warszawa 2004.
4. Molle Willem, Ekonomika integracji europejskiej. Teoria, praktyka, polityk. Fundacja Gospodarcza, Gdańsk, 2000.
5. Kundera J. Jednolity rynek europejski, Oficyna Ekonomiczna, Kraków, 2003
6. Teksty źródłowe –Traktat o UE, Traktat o funkcjonowaniu UE, Traktat z Lizbony
7. strony internetowe urzędów i organizacji w tym KE
UWAGI24):

1

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot 25) :
Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia zakładanych efektów
kształcenia18) - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS2:

55 h

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

2 ECTS

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym, takich jak zajęcia laboratoryjne,
projektowe, itp.:

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia efektami przedmiotu

……….
ECTS

26)

Nr /symbol
efektu
01

Wymienione w wierszu efekty kształcenia:
definiować

Odniesienie do efektów dla programu
kształcenia na kierunku
K_U01, K_W05

02

opisać problem

K_U02, K_W05

03

interpretować

K_U03, K_W05

04

wyrażać opinie, ocenę

K_U04, K_U03, K_W05

05

posiadać wiedzę

K_W05

06

umiejętność wypowiadania się

K_U06, K_U01, K_U02, K_W05

2

