WNIOSEK O DOSTOSOWANIE PROGRAMU STUDIÓW OD ROKU AKADEMICKIEGO 2019/2020
Dane ogólne o kierunku studiów
nazwa kierunku studiów: europeistyka – integracja europejska
nazwa kierunku studiów w języku angielskim: European Studies – European Integration
język, w którym ma być prowadzony kierunek studiów: polski
nazwa specjalności:
- praca w instytucjach UE
- fundusze UE i przedsiębiorczość
nazwa specjalności w języku angielskim:
- Employment in the EU Institutions
- EU Funds and Entrepreneurship
studia pierwszego stopnia
stacjonarne
o profilu praktycznym
dziedzina(y): nauki społeczne
dyscyplina(y): nauki o polityce i administracji
dyscyplina wiodąca: nauki o polityce i administracji
nazwa jednostki organizacyjnej UW: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
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PROGRAM STUDIÓW
1. Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, w których prowadzony jest kierunek
studiów
Dziedzina nauki

Dyscyplina naukowa

Procentowy udział
dyscyplin

Dyscyplina wiodąca
(ponad połowa efektów uczenia się)

nauki społeczne

nauki o polityce i
administracji

100%

nauki o polityce i administracji

Razem:

-

100%

-
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2. Kierunek studiów: EUROPEISTYKA – INTEGRACJA EUROPEJSKA
Tabela odniesienia efektów uczenia się zdefiniowanych dla programu studiów do charakterystyk drugiego stopnia
Polskiej Ramy Kwalifikacji dla kwalifikacji na poziomach 6-7 uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego
i nauki po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4
Nazwa kierunku studiów: EUROPEISTYKA – INTEGRACJA EUROPEJSKA
Poziom kształcenia: I STOPIEŃ
Profil kształcenia: PRAKTYCZNY
Symbol efektów
uczenia się dla
programu studiów

Odniesienie do charakterystyk
drugiego stopnia Polskiej Ramy
Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji
uzyskiwanych w ramach szkolnictwa
wyższego i nauki po uzyskaniu
kwalifikacji pełnej na poziomie 4

Efekty uczenia się

Wiedza: absolwent zna i rozumie
K_W01

charakter nauk społecznych i ich miejsce w systemie nauk, a szczególnie P6S_WG
relacje zachodzące między subdyscyplinami wchodzącymi w skład studiów
europejskich, tj. administracją, prawem, ekonomią, naukami o polityce i
naukami o polityce publicznej, zorientowanymi na zastosowanie praktyczne w
sferze działalności administracyjno-urzędniczej i przedsiębiorczości.

K_W02

ewolucję państwa, jego strukturę oraz rolę we współczesnych procesach P6S_WG
integracji i globalizacji.

K_W03

rolę człowieka i obywatela jako konstytuujących zróżnicowane struktury P6S_WG
społeczno-zawodowe, ich status i prawa oraz zasady ich funkcjonowania w tych
strukturach w wymiarze krajowym i europejskim.

K_W04

formy i płaszczyzny obecności Unii Europejskiej w międzynarodowych P6S_WG
stosunkach politycznych i gospodarczych.

K_W05

strukturę administracyjną UE i państw europejskich oraz normatywne i P6S_WG
funkcjonalno-strukturalne uwarunkowania kompetencji organów władzy UE,
władzy państwowej i samorządowej państw członkowskich i ich wzajemne
relacje.
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K_W06

strukturę i uwarunkowania prowadzenia poszczególnych polityk publicznych P6S_WG
przez państwa europejskie i Unię Europejską.
P6S_WK

K_W07

rynek europejski i obecność na nim państw i gospodarek państw członkowskich P6S_WG
UE.
P6S_WK

K_W08

oddziaływania UE na państwa członkowskie i ościenne oraz wzajemne relacje P6S_WG
państw unijnych i europejskich.
P6S_WK

K_W09

zasady zakładania i rozwoju działalności gospodarczej na rynku UE, P6S_WG
funkcjonowania sektora publicznego i prywatnego oraz ich wzajemne relacje, P6S_WK
jak i współpracę na rzecz realizacji celów społeczno-ekonomicznych UE i
państw członkowskich.

K_W10

cechy norm prawnych i społecznych konstytuujących i regulujących europejskie P6S_WG
struktury i instytucje społeczne, w tym prawo ochrony własności intelektualnej P6S_WK
oraz źródła tych norm, ich specyfikę, ewolucję i oddziaływanie na ludzkie
zachowanie.

K_W11

źródła, metody i narzędzia pozyskiwania informacji naukowej i administracyjno- P6S_WK
urzędniczej w obszarze UE.

K_W12

poglądy na temat struktur i instytucji unijnych oraz bieżącego funkcjonowania P6S_WG
Unii Europejskiej oraz o źródła tych poglądów.

K_W13

ekonomiczne, prawne i społeczne uwarunkowania działań podmiotów P6S_WK
prywatnych i publicznych w systemie politycznym UE, w tym pojęcia z zakresu
ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz tajemnicy
państwowej, ochrony danych osobowych i handlowych podmiotów publicznych
i prywatnych, dostępu do informacji jawnej.

Umiejętności: absolwent potrafi
K_U01

obserwować, interpretować, analizować oraz opisać procesy i zjawiska P6S_UW
społeczne, w tym związki pomiędzy zjawiskami i procesami sfery politycznoadministracyjnej i społeczno-ekonomicznej w Europie i wewnątrz państw
europejskich.

K_U02

posługiwać się siatką pojęciową i nazewnictwem instytucji i procedur w Unii
Europejskiej.
P6S_UK
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K_U03

analizować uwarunkowania i mechanizmy funkcjonowania wybranych instytucji P6S_UW
unijnych i instytucji państw członkowskich.

K_U04

prognozować procesy i zjawiska społeczne oraz ich praktyczne skutki przy P6S_UW
wykorzystaniu standardowych metod i narzędzi właściwych dla nauk
społecznych, w szczególności w odniesieniu do zjawisk społecznopolitycznych i ekonomicznych Unii Europejskiej i państw europejskich.

K_U05

posługiwać się systemami normatywnymi o charakterze powszechnym oraz P6S_UW
wybranymi normami i regułami właściwymi dla wybranych instytucji i struktur w
celu właściwego zarządzania i kierowania instytucją i jej sprawami oraz
rozwiązywania zadań z zakresu ich kompetencji.

K_U06

zarządzać stanowiskiem pracy z wykorzystaniem umiejętności zdobytych w P6S_UO
trakcie kształcenia i realizacji praktyk zawodowych, działać w sposób
przedsiębiorczy oraz realizować ideę uczenia się przez całe życie.

K_U07

analizować rozwiązania konkretnych problemów z obszaru społecznego, P6S_UW
politycznego, ekonomicznego oraz proponuje skuteczne i etyczne sposoby
rozstrzygnięcia tych problemów.

K_U08

opracowywać i prezentować wyniki badań naukowych i wykorzystywać je do P6S_UW
analizy i rozwiązywania problemów naukowych oraz wdrażania rozwiązań P6S_UK
praktycznych problemów społecznych właściwych dla studiów europejskich i
miejsca pracy w administracji publicznej.

K_U09

przygotowywać prace pisemne indywidualnie i zespołowo w języku polskim i P6S_UW
angielskim dotyczące zagadnień politycznych, społecznych, kulturowych i P6S_UK
ekonomicznych Europy i Unii Europejskiej z wykorzystaniem podstawowych
pojęć i ujęć teoretycznych oraz zróżnicowanych źródeł pozyskania informacji
właściwych dla europeistyki.

K_U10

przygotować indywidualnie i zespołowo wystąpienia ustne w języku polskim i P6S_UK
angielskim dotyczące zagadnień politycznych, społecznych, kulturowych i
ekonomicznych Europy i Unii Europejskiej z wykorzystaniem podstawowych
pojęć i ujęć teoretycznych oraz zróżnicowanych źródeł pozyskania informacji
właściwych dla europeistyki.

K_U11

posługiwać się językiem obcym w zakresie studiów europejskich zgodnie z P6S_UK
wymaganiami określonymi dla poziomu B2 ESOKJ.
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Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do
K_K01

uznawania znaczenia wiedzy i wzbogacenia doświadczenia zawodowego przez P6S_KK
całe życie.

K_K02

odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, budowania tradycji zawodowej P6S_KR
oraz współdziałania w grupie o zróżnicowanej strukturze i zadaniach,
wymagając od siebie i innych zasad etyki.

K_K03

inicjowania i określania priorytetów służących realizacji określonego przez P6S_KO
siebie i innych zadania odnoszącego się do celów społecznych i na rzecz
interesu publicznego.

K_K04

prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem P6S_KR
zawodu urzędnika i pracownika administracji na bazie przepisów prawa i
kodeksów wewnętrznych.

K_K05

uczestniczy w inicjatywach obywatelskich i projektach uwzględniając ich P6S_KO
konsekwencje o charakterze społeczno-politycznym i ekonomicznym.

K_K06

jest kreatywny i przedsiębiorczy w zakresie poszukiwania i generowania P6S_KO
nowych miejsc pracy.

OBJAŚNIENIA
Symbol efektu uczenia się dla programu studiów tworzą:
– litera K – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty uczenia się dla programu studiów,
– znak _ (podkreślnik),
– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),
– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1- 9 należy poprzedzić cyfrą 0).
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3. Specjalności na kierunku studiów:
do efektów uczenia się zdefiniowanych dla kierunku studiów
Nazwa kierunku studiów: EUROPEISTYKA – INTEGRACJA EUROPEJSKA
Nazwa specjalności: PRACA W INSTYTUCJACH UE
Symbol efektów
zdefiniowanych dla
specjalności

Efekty zdefiniowane dla specjalności

Symbol efektów uczenia się
zdefiniowanych
dla kierunku studiów

Wiedza: absolwent zna i rozumie
S_W01

administrowanie sprawami unijnymi w UE oraz w krajach członkowskich

K_W05, K_W06, K_W09

S_W02

status prawny urzędnika i pracownika administracyjnego w UE i państwach
członkowskich oraz zadania związane z ich stanowiskiem pracy

K_W09, K_W11, K_W12

Umiejętności: absolwent potrafi
S_U01

wykorzystywać wiedzę teoretyczną o mechanizmach funkcjonowania UE do
rozwiązywania problemów w miejscu pracy, jakim są instytucje UE

K_U03

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do
S_K01

wdrażania zasad etycznych pracy pracownika instytucji UE w swoim środowisku
pracy
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K_K02

3.2. Tabela odniesienia efektów zdefiniowanych dla specjalności do efektów uczenia się zdefiniowanych dla kierunku
studiów
Nazwa kierunku studiów: EUROPEISTYKA – INTEGRACJA EUROPEJSKA
Nazwa specjalności: FUNDUSZE UE I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
Symbol efektów
zdefiniowanych dla
specjalności

Efekty zdefiniowane dla specjalności

Symbol efektów uczenia się
zdefiniowanych
dla kierunku studiów

Wiedza: absolwent zna i rozumie
S_W01

administrowanie funduszami unijnymi i realizacji celów społeczno-ekonomicznych w
UE i państwach członkowskich

S_W02

tworzenie i rozwój form indywidualnej przedsiębiorczości oraz współpracy pomiędzy K_W09
sektorem publicznym i prywatnym w realizacji celów społeczno-ekonomicznych

K_W06, K_W07, K_W09

Umiejętności: absolwent potrafi
S_U01

analizować możliwości pozyskiwania środków z funduszy unijnych

K_U07

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do
S_K01

działania i myślenia w sposób przedsiębiorczy umożliwiający rozwijanie działalności K_K06
gospodarczej

OBJAŚNIENIA
Symbol efektu zdefiniowanego dla specjalności tworzą:
– litera S – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty zdefiniowane dla specjalności,
– znak _ (podkreślnik),
– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),
– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1- 9 należy poprzedzić cyfrą 0).
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4. Semestr dla specjalności: Praca w instytucjach UE
4.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów
Rok studiów: pierwszy
Semestr: pierwszy
Forma zajęć – liczba godzin
Nazwa
W
przedmiotu/ grupa
zajęć

K

S

Ć

L

Wr

Pr

Razem:
liczba
godzin zajęć

Inne

Razem:
punkty
ECTS

Sposoby
weryfikacji
efektów
przypisanych
do przedmiotu

P/B

Dyscyplina (y),
do której odnosi
się przedmiot

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności
Wstęp do
ekonomii

30

30

4

EP+PR

P

Ekonomia i finanse

Treści programowe
dla przedmiotu

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z przedmiotem współczesnej ekonomii, omówienie podstaw metodologii nauk ekonomicznych,
przedstawienie głównych problemów ekonomicznych Polski i świata oraz sposobów analizy tych problemów przez ekonomistów. Wiodącym
motywem kursu jest chęć pokazania, w jaki sposób mechanizm rynkowy rozwiązuje problemy ekonomiczne w różnej skali mikroekonomicznej,
makroekonomicznej i globalnej) oraz dlaczego mechanizm ten uzupełniany (a częściowo także zastępowany) jest innymi mechanizmami
regulacji, zwłaszcza poprzez działalność państwa.

Symbol efektów
uczenia się dla
programu studiów

K_W01; K_U01; K_K01

Historia społeczna 30
Europy
Treści programowe
dla przedmiotu

30

3

EP/E

Nauki o polityce i
administracji

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z głównymi wydarzeniami i procesami społecznymi i politycznymi, które miały miejsce w Europie
i porównawczo w świecie od końca XVIII w. po początek wieku XXI, z odwołaniami do czasów wcześniejszych. Zwrócona zostanie uwaga na
specyfikę faktów, zdarzeń i procesów, na ich źródła, przebieg i następstwa. Scharakteryzowane zostaną przełomowe wydarzenia w dziejach
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Europy we wskazanych okresach. Ze szczególną uwagą potraktowane zostaną rewolucje, które zapoczątkowały nowe formy ustrojowe. Duży
nacisk zostanie położony na rozpoznanie źródeł i skutków wielkich kryzysów gospodarczych. Analizie poddane zostaną procesy społecznogospodarcze i polityczne, w wyniku których sprzeczności bądź się potęgowały (wojny światowe), bądź były niwelowane (integracja
europejska). Scharakteryzowane zostaną łady światowe i normy regulujące ich funkcjonowanie, zwrócona zostanie uwaga na kształtujący się
na przełomie XX i XXI wieku nowy ład światowy.
Symbol efektów
uczenia się dla
programu studiów

K_W02; K_W03; K_W10; K_U01; K_U04; K_K01

Socjologia życia
publicznego

30

30

3

EP/E

P

Nauki o polityce i
administracji

Treści programowe
dla przedmiotu

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z zagadnieniami z zakresu socjologii życia publicznego wraz z podstawami z zakresu socjologii
ogólnej, w tym wiedzą o współczesnych i klasycznych koncepcjach socjologicznych, zasadach i metodach badań socjologicznych
dotyczących życia publicznego, wybranych problemach społecznych, a zwłaszcza współczesnego społeczeństwa polskiego. Analizie
poddane zostaną procesy i zjawiskami zachodzące we współczesnym społeczeństwie.

Symbol efektów
uczenia się dla
programu studiów

K_W01; K_W03; K_U01; K_U04; K_U06; K_U07; K_U09; K_U01; K_K01; K_K02; K_K03

Źródła informacji
europejskiej

30

30

2

Proj/EP

Nauki o polityce i
administracji

Treści programowe
dla przedmiotu

Przedmiot ma na celu omówienie i przedstawienie charakterystyki komunikowania publicznego w Unii Europejskiej, które służy wymianie
informacjami, i jest formą realizacji interesu społecznego i obywatelskiego. W trakcie zajęć charakteryzowane są najważniejsze sieci
informacyjne, witryny internetowe i bazy danych Unii Europejskiej oraz innych podmiotów, dostarczające informacji na tematy europejskie.
Istotne miejsce odgrywa również praktyczne wykorzystanie wiedzy zdobytej w trakcie zajęć – studenci w trakcie zajęć jak również w ramach
pracy indywidualnej będą realizować projekty mające na celu wykorzystanie danych dostępnych we wskazanych witrynach i bazach danych,
jak również samodzielnie przygotowywać materiały do zamieszczenia w sieci informacyjnej..

Symbol efektów
uczenia się dla
programu studiów

K_W01; K_W11; K_U02 K_U03; K_U08; K_U09; K_K01;

Nauka o państwie
i polityce

30

30

60
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4

EP+PR

Nauki o polityce i
administracji

Treści programowe
dla przedmiotu

Przedmiot jako jeden ze wstępnych kursów na kierunku europeistyki ma na celu wprowadzić studenta w świat pojęć z zakresu nauki o
państwie i polityce. W trakcie realizacji przedmiotu student otrzyma wiedzę, która pozwoli mu interpretować zjawiska i procesy kształtowania
się państw, relacje w procesie kształtowania się państw, jak też pozwoli dokonać mu oceny dotyczące procesów wewnątrz państw. Ukazane
będą procesy polityki odnoszące się do sfery wewnętrznej i zewnętrznej państw. Podczas konwersatorium przywoływana jest wiedza z
zakresu teorii państw, teorii polityki, jak i praktyki odnoszącej się do kształtowania współczesnej rzeczywistości politycznej.

Symbol efektów
uczenia się dla
programu studiów

K_W01; K_W02; K_U01; K_U05

30

Podstawy wiedzy
o prawie

30

2

PR + EP

Nauki prawne

Treści programowe
dla przedmiotu

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami z zakresu nauk prawnych. Zdobyta wiedza powinna umożliwić
aktywne uczestnictwo w zajęciach o tematyce prawnej oraz posługiwanie się słownictwem prawnym, a także samodzielną analizę aktów
normatywnych. Kurs obejmuje omówienie takich zagadnień jak: specyfika nauk prawnych; wielość systemów normatywnych we
współczesnym świecie; sposoby formułowania wypowiedzi normatywnej; problem definiowania prawa; język prawny i język prawniczy; źródła
prawa; akt normatywny i tworzenie prawa; wzajemne relacje pomiędzy normą prawną i przepisem prawnym; stosunek prawny; obowiązywanie
prawa w czasie i przestrzeni; problem zupełności systemu prawnego; interpretacja i wykładnia prawa; systemy prawa we współczesnym
świecie; stosowanie i przestrzeganie prawa; pojęcie sprawiedliwości czy demokratyczne państwo prawne.

Symbol efektów
uczenia się dla
programu studiów

K_W01; K_W02; K_U01; K_U05

Współczesne
systemy
polityczne

30

Treści programowe
dla przedmiotu

Przedmiot ma na celu zapoznanie studenta z zagadnieniami doktrynalnymi i prawno-ustrojowymi z zakresu historii instytucji politycznych,
porównawczego prawa konstytucyjnego i socjologii wyborczej, w tym w szczególności problematyką systemów wyborczych i systemów
rządów w państwach demokratycznych.

Symbol efektów
uczenia się dla
programu studiów

K_W01; K_U01; K_U07; K_U08; K_U09; K_U10; K_K01; K_K02; K_K03

30

60
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5

EP + PR + Inne
(ocena udziału w
debacie)

Nauki o polityce i
administracji

30

Administracja
publiczna w
państwach
europejskich

30

4

EP +PR + Inne
(prezentacje)

P

Nauki o polityce i
administracji

Treści programowe
dla przedmiotu

Przedmiot ma na celu zapoznanie studenta z zagadnieniami związanymi z funkcjonowaniem administracji publicznej. Studenci poznają cechy,
funkcje administracji, przesłanki działania sprawnej administracji. Ważną częścią zajęć jest analiza mechanizmów działania i zasad organizacji
administracji publicznej oraz procesów modernizacyjnych, którym podlega system administracji publicznej. Studenci poznają aktualną
strukturę organizacyjną i terytorialną administracji w Polsce oraz innych państw europejskich. Poznają także zagadnienia związane z kontrolą
administracji. Ponadto uzyskują wiedzę na temat pracowników administracji publicznej: ścieżek wstąpienia i kariery w administracji a także
znaczenia jakości służb publicznych dla sprawności i efektywności państwa.

Symbol efektów
uczenia się dla
programu studiów

K_W02; K_W05; K_W06; K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U07; K_U08; K_U09; K_U10; K_K01; K_K02; K_K03

Zajęcia z języka
obcego

lektorat 60

2

Treści programowe
dla przedmiotu

Treści kształcenia umożliwiają opanowanie języka obcego na poziomie B2.

Symbol efektów
uczenia się dla
programu studiów

K_U11

Zajęcia z
wychowania
fizycznego**
Treści programowe
dla przedmiotu

30

30

Zajęcia rozwijają sprawność fizyczną niezbędną dla zachowania zdrowia.

12

-

Zgodnie z
wymaganiami
jednostki
prowadzącej

Zgodnie z
wymaganiami
jednostki
prowadzącej

Symbol efektów
uczenia się dla
programu studiów

Bezpieczeństwo i
higiena pracy
(BHP)
Treści programowe
dla przedmiotu

4

0,5

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, wybranymi elementy prawa pracy, zasadami
ochrony przeciwpożarowej oraz zasadami udzielania pomocy w razie wypadku.

Symbol efektów
uczenia się dla
programu studiów
4
4
elearnin
g

Podstawy ochrony
własności
intelektualnej
(POWI)

0,5

T

Treści programowe
dla przedmiotu

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi ochrony własności intelektualnej, w tym przed
wszystkim kwestią praw autorskich.

Symbol efektów
uczenia się dla
programu studiów

K_W13

** Student musi zrealizować zajęcia z wychowania fizycznego w ciągu 3 lat studiów.
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 398
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): co
najmniej 2258
OBJAŚNIENIA DO TABELI
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Formy realizacji zajęć:
– W – wykład
– K – konwersatorium
– S – seminarium
– Ć – ćwiczenia
– L – laboratorium
– Wr – warsztaty
– Proj – projekt
– Inne (należy podać jakie)
Zajęcia związane z profilem kształcenia:
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego
– B – zajęcia związane z działalności naukową dla profilu
ogólnoakademickiego

Sposoby weryfikacji efektów uczenia:
– EU – egzamin ustny
– EP – egzamin pisemny
– T – test
– E – esej
– Proj – projekt
– PR – praca roczna
– Inne (należy podać jakie)

4.2. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów
Rok studiów: pierwszy
Semestr: drugi
Forma zajęć – liczba godzin
Nazwa
W
przedmiotu/ grupa
zajęć

K

S

Ć

L

Wr

Pr

Inne

Razem:
liczba
godzin zajęć

Razem:
punkty
ECTS

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności

14

Sposoby
weryfikacji
efektów
przypisanych
do przedmiotu

P/B

Dyscyplina (y),
do której odnosi
się przedmiot

Instytucje UE

30

Treści programowe
dla przedmiotu

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z systemem instytucjonalnym ze szczególnym podkreśleniem systemowego ujęcia zagadnienia.
Omawiane są poszczególne instytucje UE, ale także szeroko rozumiane rozwiązania instytucjonalne.

Symbol efektów
uczenia się dla
programu studiów

K_W05; K_W10; K_W12; K_U01; K_U02; K_U03; K_U04; K_U05; K_U07; K_U08; K_U09; K_U10; K_K01; K_K02; K_K03; K_K04

System polityczny
RP

30

60

30

30

4

4

EP+PR

Nauki o polityce i
administracji

PR+EP

Nauki o polityce i
administracji

Treści programowe
dla przedmiotu

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z zagadnieniami z zakresu podstaw systemu politycznego współczesnej Polski, ze szczególnym
uwzględnieniem problematyki: standardów konstytucyjnych w Polsce na tle porównawczym współczesnych państw demokratycznych,
wartości i zasad ustrojowych w RP, systemu źródeł prawa, systemu wyborczego do naczelnych organów państwowych, systemu rządów w
RP, ustroju instytucji ochrony prawnej.

Symbol efektów
uczenia się dla
programu studiów

K_W02; K_W05; K_U01; K_U03; K_U05; K_U07; K_K01;

Rynek europejski

30

30

4

EP+PR

P

Nauki o polityce i
administracji

Treści programowe
dla przedmiotu

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z zagadnieniami teorii integracji gospodarczej oraz z konstrukcją rynku wewnętrznego UE, ze
wszystkimi jego swobodami oraz zasadami ich funkcjonowania. Studenci poznają również wspólną politykę gospodarczą UE, zwłaszcza
aspekty dotyczące formowania wspólnego rynku.

Symbol efektów
uczenia się dla
programu studiów

K_W04; K_W05; K_W07; K_W09; K_W12; K_W13; K_U01; K_U02; K_U03; K_U04; K_U05; K_U07; K_U08; K_K01;

Logika

15

15

15

3

EP+PR

Nauki o prawie

Treści programowe
dla przedmiotu

Przedmiotem ma na celu zapoznanie studentów z podstawami logiki. Przedstawiony materiał ma wyposażyć studenta w podstawowe
narzędzia służące kontroli poprawności wypowiedzi oraz w umiejętność sprawdzania poprawności rozumowań dedukcyjnych na gruncie
klasycznej logiki zdaniowej. Przedstawione będą również elementy klasycznej logiki kwantyfikatorów, naiwnej teorii zbiorów, relacji oraz
funkcji.

Symbol efektów
uczenia się dla
programu studiów

K_U01; K_U04; K_K01;

Polska w UE

30

30

3

PR+Inne
P
(wystąpienie/prez
entacja)

Nauki o polityce i
administracji

Treści programowe
dla przedmiotu

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z zagadnieniami dotyczącymi procesu przystępowania Polski do Wspólnot Europejskich/Unii
Europejskiej, w tym ekonomicznymi, politycznymi i społecznymi aspektami tego procesu. Analizie poddana zostanie pozycja Polski wobec
głównych problemów i wyzwań, przed którymi stoi aktualnie Unia Europejska.

Symbol efektów
uczenia się dla
programu studiów

K_W06; K_W07; K_W08; K_U01; K_U03; K_U07; K_U09; K_U10; K_K01; K_K02; K_K03

Systemy
podatkowe państw
europejskich

30

30

4

PR+EP

P

Nauki o polityce i
administracji

Treści programowe
dla przedmiotu

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z podstawową teorią dotyczącą podatków, systemu instytucjonalnego prawa podatkowego,
systemów podatkowych państw Unii Europejskiej i ich analizy porównawczej, w szczególności do polskiego systemu podatkowego.

Symbol efektów
uczenia się dla
programu studiów

K_W05; K_W10; K_U07; K_U08; K_U09; K_U10; K_K01; K_K02; K_K03

Obrót
gospodarczy w RP
Treści programowe
dla przedmiotu

30

30

4

PR+ EP/Proj

P

Nauki o polityce i
administracji

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z obrotem gospodarczym oraz uwarunkowaniami dotyczącymi prowadzenia działalności
gospodarczej. W ramach zajęć szczególny nacisk kładziony jest na kwestie praktyczne dotyczące m.in. posługiwania się właściwymi normami
prawnymi, procesowania podstawowych czynności prawnych, w szczególności dotyczących zawierania umów handlowych, interpretacji
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podstawowych dokumentów sprawozdawczych, przetwarzania danych dotyczących obrotu gospodarczego przy wykorzystaniu
podstawowych metod analizy.
Symbol efektów
uczenia się dla
programu studiów

K_W06; K_W09; K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U09; K_U10; K_K01; K_K02; K_K03

Zajęcia z języka
obcego

lektorat 60

2

Treści programowe
dla przedmiotu

Treści kształcenia umożliwiają opanowanie języka obcego na poziomie B2.

Symbol efektów
uczenia się dla
programu studiów

K_U11

Zajęcia z
wychowania
fizycznego**
Treści programowe
dla przedmiotu

30

30

-

Zgodnie z
wymaganiami
jednostki
prowadzącej

Zgodnie z
wymaganiami
jednostki
prowadzącej

Zajęcia rozwijają sprawność fizyczną niezbędną dla zachowania zdrowia.

Symbol efektów
uczenia się dla
programu studiów
2*

Przedmiot
ogólnouniwersyte
cki w języku
polskim
Treści programowe
dla przedmiotu

Zgodnie z
sylabusem

W zależności od wyboru dokonanego przez Studenta/kę. Student/ka poszerza swoją wiedzę o treści spoza kierunku studiów.
17

Symbol efektów
uczenia się dla
programu studiów

-

* Student może zrealizować zajęcia ogólnouniwersyteckie w dowolnym semestrze roku akademickiego. W ciągu toku studiów student jest
zobowiązany uzyskać minimum 5 punktów ECTS z przedmiotów humanistycznych
** Student musi zrealizować zajęcia z wychowania fizycznego w ciągu 3 lat studiów.
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): co najmniej 315
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): co
najmniej 2258
OBJAŚNIENIA DO TABELI
Formy realizacji zajęć:
– W – wykład
– K – konwersatorium
– S – seminarium
– Ć – ćwiczenia
– L – laboratorium
– Wr – warsztaty
– Proj – projekt
– Inne (należy podać jakie)
Zajęcia związane z profilem kształcenia:
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego
– B – zajęcia związane z działalności naukową dla profilu
ogólnoakademickiego

Sposoby weryfikacji efektów uczenia:
– EU – egzamin ustny
– EP – egzamin pisemny
– T – test
– E – esej
– Proj – projekt
– PR – praca roczna
– Inne (należy podać jakie)
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4.3. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów
Rok studiów: drugi
Semestr: trzeci
Forma zajęć – liczba godzin
Nazwa
W
przedmiotu/ grupa
zajęć

K

S

Ć

L

Wr

Pr

Inne

Razem:
liczba
godzin zajęć

Razem:
punkty
ECTS

Sposoby
weryfikacji
efektów
przypisanych
do przedmiotu

P/B

Dyscyplina (y),
do której odnosi
się przedmiot

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności
Prawo UE I

30

30

4

PR+EP+Inne
(prezentacja)

Nauki o polityce i
administracji

Treści programowe
dla przedmiotu

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z wymiarem normatywnym funkcjonowania Unii Europejskiej i kluczowymi wartościami unijnymi.
Poruszone zostaną zagadnienia związane z zasadami działania Unii Europejskiej oraz kwestie tworzenia prawa unijnego.

Symbol efektów
uczenia się dla
programu studiów

K_W05; K_W10; K_U01; K_U02; K_U03; K_U05; K_U08; K_U09; K_U10; K_K01; K_K02; K_K03; K_K04

Media w Europie

30

30

4

PR+EP+Inne
(prezentacja)

P

Nauki o polityce i
administracji

Treści programowe
dla przedmiotu

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z rolą mediów w kształtowaniu europejskiej sfery publicznej. Omawiane są wynikające z
globalizacji i konwergencji mediów, współczesne tendencje rozwoju procesu komunikowania: deregulacja form własności, zmiana zawartości
mediów, „amerykanizacja” zawodu dziennikarza, pojawienie się nowych uczestników dyskursu medialnego – tzw. dziennikarstwo
obywatelskie.

Symbol efektów
uczenia się dla
programu studiów

K_W08; K_W09; K_W11; K_W12; K_W13; K_U01; K_U02; K_U07; K_U08; K_K01; K_K02; K_K03
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15

Prawa
konsumenta

15

2

PR+EP

P

Nauki o polityce i
administracji

Treści programowe
dla przedmiotu

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z prawami przysługującymi konsumentom w Unii Europejskiej ze szczególnym naciskiem na
obszary ochrony konsumenta, z którymi studenci mają najczęściej styczność. Szczególna uwaga zostanie poświęcona sprzedaży
konsumenckiej i elektronicznej, bezpieczeństwu produktów, transportowi lotniczemu i reklamie.

Symbol efektów
uczenia się dla
programu studiów

K_W05; K_W06; K_W07; K_W08; K_W09; K_W10; K_W13; K_U01; K_U02; K_U05; K_U08; K_U09; K_U10; K_K01; K_K02; K_K03;
K_K04

Międzynarodowe
stosunki
gospodarcze

30

Treści programowe
dla przedmiotu

Przedmiot ma na celu przedstawienie studentom podstawowych zagadnień dotyczących gospodarki światowej i międzynarodowych
stosunków gospodarczych, procesu ich ewolucji, jej przyczyn i konsekwencji, ukazanie związków przyczynowo-skutkowych w ekonomicznych
relacjach międzynarodowych. Poruszone zostaną także zagadnienia z podstawowych teorii handlu, zasad polityki handlu zagranicznego i
kursu walutowego oraz teorii międzynarodowego przepływu czynników produkcji do analizy problemów występujących w praktyce
gospodarczej, jak również z instytucjonalną strukturą gospodarki światowej oraz bilansem płatniczym.

Symbol efektów
uczenia się dla
programu studiów

K_W01; K_W02; K_W04; K_U01; K_U07; K_K01;

Międzynarodowe
stosunki
polityczne

30

Treści programowe
dla przedmiotu

Przedmiot ma na celu zaznajomienie studenta z zagadnieniami dotyczącymi funkcjonowania państw i innych podmiotów na arenie
międzynarodowej, polityki zagranicznej, systemu bezpieczeństwa międzynarodowego, znaczenia dyplomacji w stosunkach
międzynarodowych oraz roli w międzynarodowych stosunkach politycznych supermocarstw, mocarstw regionalnych, in statu nascendi,
organizacji i korporacji międzynarodowych, państw o średnim znaczeniu, małych i minipaństw.

Symbol efektów
uczenia się dla
programu studiów

K_W01; K_W02; K_W04; K_U01; K_U07; K_K01;

30

30

20

3

3

EP

EP

Nauki o polityce i
administracji

Nauki o polityce i
administracji

Urzędnik UE

30

Treści programowe
dla przedmiotu

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów ze statusem, przywilejami oraz obowiązkami urzędników instytucji Unii Europejskiej. Studenci
będą mieli również możliwość zapoznanie się z pragmatyką służby, zaszeregowaniem stanowisk, jak również zasadami ubiegania się o
stanowiska urzędnicze w instytucjach UE.

Symbol efektów
uczenia się dla
programu studiów

K_W03; K_U02; K_U05; K_U07; K_U08; K_U09; K_U10; K_K01; K_K02; K_K03; K_K04

30

60

30

Programy i
fundusze unijne

30

4

4

PR+Inne
(Proj+EP

PR+EP

P

P

Nauki o polityce i
administracji

Nauki o polityce i
administracji

Treści programowe
dla przedmiotu

Przedmiot ma na celu omówienie polityki spójności UE w perspektywie 2014-2020 (genezy, zasady polityki, istoty, znaczenia, celów,
poszczególnych strategii i agend, a także funduszy i programów operacyjnych w tym dokumentów unijnych i krajowych).

Symbol efektów
uczenia się dla
programu studiów

K_W06; K W09; K_U01; K_U05; K_U08; K_U09; K_U10; K_K01; K_K02; K_K03; K_K04

Zajęcia z języka
obcego

lektorat 60

2

Treści programowe
dla przedmiotu

Treści kształcenia umożliwiają opanowanie języka obcego na poziomie B2.

Symbol efektów
uczenia się dla
programu studiów

K_U11

Zajęcia z
wychowania
fizycznego**

30

30
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-

Zgodnie z
wymaganiami
jednostki
prowadzącej

Zgodnie z
wymaganiami
jednostki
prowadzącej

Treści programowe
dla przedmiotu

Zajęcia rozwijają sprawność fizyczną niezbędną dla zachowania zdrowia.

Symbol efektów
uczenia się dla
programu studiów
4*

Przedmiot
ogólnouniwersyte
cki w j. obcym
Treści programowe
dla przedmiotu

Zgodnie z
sylabusem

W zależności od wyboru dokonanego przez Studenta/kę. Student/ka poszerza swoją wiedzę o treści spoza kierunku studiów.

* Student może zrealizować zajęcia ogólnouniwersyteckie w dowolnym semestrze roku akademickiego. W ciągu toku studiów student jest
zobowiązany uzyskać minimum 5 punktów ECTS z przedmiotów humanistycznych.
** Student musi zrealizować zajęcia z wychowania fizycznego w ciągu 3 lat studiów.
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): co najmniej 315
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): co
najmniej 2258
OBJAŚNIENIA DO TABELI
Formy realizacji zajęć:
– W – wykład
– K – konwersatorium
– S – seminarium
– Ć – ćwiczenia
– L – laboratorium
– Wr – warsztaty
– Proj – projekt
– Inne (należy podać jakie)

Sposoby weryfikacji efektów uczenia:
– EU – egzamin ustny
– EP – egzamin pisemny
– T – test
– E – esej
– Proj – projekt
– PR – praca roczna
– Inne (należy podać jakie)
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Zajęcia związane z profilem kształcenia:
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego
– B – zajęcia związane z działalności naukową dla profilu
ogólnoakademickiego

4.4. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów
Rok studiów: drugi
Semestr: czwarty
Forma zajęć – liczba godzin
Nazwa
W
przedmiotu/ grupa
zajęć

K

S

Ć

L

Wr

Pr

Inne

Razem:
liczba
godzin zajęć

Razem:
punkty
ECTS

Sposoby
weryfikacji
efektów
przypisanych
do przedmiotu

P/B

Dyscyplina (y),
do której odnosi
się przedmiot

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności
Prawo UE II

30

30

4

Inne (prezentacja
lub praca
pisemna) +EU

Nauki o polityce i
administracji

Treści programowe
dla przedmiotu

Przedmiot ma na celu pogłębione zaznajomienie studentów z funkcjonowaniem systemu ochrony prawa UE, w tym procedurą ochrony
praworządności oraz relacją między prawem UE a prawem wewnętrznym państw członkowskich.

Symbol efektów
uczenia się dla
programu studiów

K_W05; K_W10; K_U01; K_U02; K_U03; K_U05; K_U08; K_U09; K_U10; K_K01; K_K02; K_K03; K_K04
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Polityki UE

30

30

60

Treści programowe
dla przedmiotu

Przedmiot ma na celu jest zapoznanie studenta z politykami Unii Europejskiej, a także przekazanie wiedzy na temat instrumentów oraz
mechanizmów tworzenia i realizacji wybranych polityk UE.

Symbol efektów
uczenia się dla
programu studiów

K_W06; K_W07; K_W12; K_U01; K_U02; K_U04; K_U07; K_U08; K_U09; K_U10; K_K01; K_K02; K_K03; K_K04;

30

Prawa obywatela
UE w praktyce

30

5

3

PR + EP

PR+EP/Proj

Nauki o polityce i
administracji

Nauki o polityce i
administracji

Treści programowe
dla przedmiotu

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z fundamentalnymi pojęciami z zakresu praw obywatela Unii Europejskiej, a także praktycznymi
instrumentami wykonywania tych praw.

Symbol efektów
uczenia się dla
programu studiów

K_W03; K_W10; K_U01; K_U02; K_U03; K_U05; K_U06; K_U07; K_U08; K_U09; K_U10; K_K01; K_K02; K_K03; K_K04; K_K05

2*

Przedmiot
ogólnouniwersyte
cki w języku
polskim

Zgodnie z
sylabusem

Treści programowe
dla przedmiotu

W zależności od wyboru dokonanego przez Studenta/kę. Student/ka poszerza swoją wiedzę o treści spoza kierunku studiów.

Symbol efektów
uczenia się dla
programu studiów

-

Zajęcia z języka
obcego

lektorat 60

24

2

Zgodnie z
wymaganiami
jednostki
prowadzącej

Treści programowe
dla przedmiotu

Treści kształcenia umożliwiają opanowanie języka obcego na poziomie B2.

Symbol efektów
uczenia się dla
programu studiów

K_U11

240

Praktyki (I)

240

8

zaświadczenia o
odbyciu praktyk
oraz praca
pisemna

P

Nauki o polityce i
administracji

Treści programowe
dla przedmiotu

Praktyki zawodowe mają na celu implementację i konfrontację zdobytej wiedzy teoretycznej z praktycznymi warunkami funkcjonowania
instytucji w ramach szeroko rozumianych polityk publicznych. Studenci mają możliwość dostrzeżenia znaczenia zdobywanej wiedzy
szczególnie w praktycznym wymiarze rozwiązywania zadań. Praktyki zawodowe pozwalają na rozwijanie swoich kompetencji, w tym
umiejętności interpersonalnych. Mają na celu zapoznanie studenta z funkcjonowaniem struktury organizacyjnej, zasad organizacji pracy i
podziału kompetencji, procedur, procesu planowania, a także sprawowanej kontroli pracy.

Symbol efektów
uczenia się dla
programu studiów

K_U06; K_K01; K_K02; K_K03; K_K04; K_K05; K_K06

2

Egzamin
certyfikacyjny na
poziomie B2
Treści programowe
dla przedmiotu

Egzamin weryfikuje opanowanie języka obcego na poziomie B2.

Symbol efektów
uczenia się dla
programu studiów

K_U11

II przedmioty właściwe dla danej specjalności
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EU/EP

Służba cywilna w
UE

30

30

2

T; Proj.

P

Nauki o polityce i
administracji

Treści programowe
dla przedmiotu

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami służby cywilnej UE. Porusza następujące zagadnienia: istota
służby cywilnej, rola administracji publicznej w państwach UE,. rynkowe metody zarządzania a administracja publiczna, modele relacji władza
polityczna a administracja publiczna, problemy relacji władza polityczna a służba cywilna, jawność administracji publicznej w UE, zagrożenia
dla administracji publicznej w UE, obraz urzędników w oczach opinii publicznej, modele służby cywilnej - model kariery, model pozycyjny,
model mieszany.

Symbol efektów
uczenia się dla
programu studiów

K_W02; K_W03; K_W04; K_W05; K_W08; K_U01; K_U02; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U09; K_U10; K_K01; K_K02; K_K03; K_K04

Symbol
efektów
zdefiniowanych dla
specjalności

S_W01; S_W02

Etykieta i protokół
dyplomatyczny

30

30

2

PR+EP/Esej

P

Nauki o polityce i
administracji

Treści programowe
dla przedmiotu

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z szeroko pojętą problematykę ceremoniału, zwyczajów, etykiety dyplomatycznej, precedencji
organów i państw członkowskich oraz organizacji i funkcjonowania służby zewnętrznej Unii Europejskiej na tle powszechnie przyjętych zasad
protokołu dyplomatycznego oraz organizacji i techniki służby zagranicznej. Będzie on prezentowany jako zespół metod i technik służących
okazywaniu szacunku oficjalnym przedstawicielom państw-członków oraz w relacjach zewnętrznych UE-państwa trzecie.

Symbol efektów
uczenia się dla
programu studiów

K_W02; K_W03; K_W08; K_W10; K_U01; K_U02; K_U03; K_U05; K_U06; K_K01; K_K02; K_K04

Symbol
efektów
zdefiniowanych dla
specjalności

S_W02
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* Student może zrealizować zajęcia ogólnouniwersyteckie w dowolnym semestrze roku akademickiego. W ciągu toku studiów student jest
zobowiązany uzyskać minimum 5 punktów ECTS z przedmiotów humanistycznych
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): co najmniej 480
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): co
najmniej 2258
OBJAŚNIENIA DO TABELI
Formy realizacji zajęć:
– W – wykład
– K – konwersatorium
– S – seminarium
– Ć – ćwiczenia
– L – laboratorium
– Wr – warsztaty
– Proj – projekt
– Inne (należy podać jakie)
Zajęcia związane z profilem kształcenia:
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego
– B – zajęcia związane z działalności naukową dla profilu
ogólnoakademickiego

Sposoby weryfikacji efektów uczenia:
– EU – egzamin ustny
– EP – egzamin pisemny
– T – test
– E – esej
– Proj – projekt
– PR – praca roczna
– Inne (należy podać jakie)
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4.5. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów
Rok studiów: trzeci
Semestr: piąty
Forma zajęć – liczba godzin
Nazwa
W
przedmiotu/ grupa
zajęć

K

S

Ć

L

Wr

Pr

Inne

Razem:
liczba
godzin zajęć

Razem:
punkty
ECTS

Sposoby
weryfikacji
efektów
przypisanych
do przedmiotu

P/B

Dyscyplina (y),
do której odnosi
się przedmiot

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności
Unia Europejska w
stosunkach
międzynarodowyc
h

30

30

3

EU/EP

Nauki o polityce i
administracji

Treści programowe
dla przedmiotu

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami związanymi z funkcjonowaniem Unii Europejskiej w stosunkach
międzynarodowych. W ramach zajęć analizie poddane zostaną relacje transatlantyckie; polityka UE wobec basenu Morza Śródziemnego,
Afryki, Azji i Ameryki Łacińskiej oraz wobec Europy Południowo-Wschodniej, a także Rosji i Ukrainy.

Symbol efektów
uczenia się dla
programu studiów

K_W03; K_W12; K_U01; K_U02; K_U04; K_U07; K_U08; K_U09; K_U10; K_K01; K_K02; K_K03; K_K04

Przestrzeń
wolności,
bezpieczeństwa i
sprawiedliwości
UE i ochrona
granic

30

30

28

4

PR/PR+Inne (
referaty)+ EP

Nauki o polityce i
administracji

Treści programowe
dla przedmiotu

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z takimi zagadnieniami jak: istota, historyczne uwarunkowania oraz podstawy prawne, struktura
instytucjonalna, walka ze zorganizowaną przestępczością, zwalczanie nielegalnej imigracji, zwalczanie handlu ludźmi, zwalczanie handlu
narkotykami, walka z terroryzmem, przestępstwa finansowe, współpraca sądowa w sprawach karnych, współpraca sądów cywilnych w
ramach Unii Europejskiej.

Symbol efektów
uczenia się dla
programu studiów

K_W03; K_W12; K_U01; K_U02; K_U04; K_U07; K_U08; K_U09; K_U10; K_K01; K_K02; K_K03; K_K04

30

Warsztaty
europejskie

30

3

PR+Inne
(Prezentacje)+E
P

P

Nauki o polityce i
administracji

Treści programowe
dla przedmiotu

Przedmiot ma na celu przekazanie studentom wiedzy oraz praktycznych umiejętności dotyczących skutecznego wykorzystania możliwości
wynikających z członkostwa Polski w Unii Europejskiej przez osoby indywidualne, przedsiębiorstwa oraz organizacje pozarządowe.

Symbol efektów
uczenia się dla
programu studiów

K_W05; K_W08; K_W09; K_W10; K_W11; K_W12; K_U01; K_U02; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U08; K_U09; K_U10;
K_K01; K_K02; K_K03; K_K04;
2*

Przedmiot
ogólnouniwersyte
cki w języku
polskim

Zgodnie z
sylabusem

Treści programowe
dla przedmiotu

W zależności od wyboru dokonanego przez Studenta/kę. Student/ka poszerza swoją wiedzę o treści spoza kierunku studiów.

Symbol efektów
uczenia się dla
programu studiów

-

Seminarium
Treści programowe
dla przedmiotu

30

30

6

Praca pisemna

P

Nauki o polityce i
administracji

Przedmiot ma na celu zaznajomienie studentów z zasadami warsztatu i metodyki pracy dyplomowej. W trakcie semestru studenci
przeprowadzają badania własne, opracowują rozdziały pracy licencjackiej.

29

Symbol efektów
uczenia się dla
programu studiów

K_W01; K_U09; K_U10;

240

Praktyki (II)

240

8

zaświadczenia o
odbyciu praktyk
oraz praca
pisemna

P

Nauki o polityce i
administracji

Treści programowe
dla przedmiotu

Praktyki zawodowe mają na celu implementację i konfrontację zdobytej wiedzy teoretycznej z praktycznymi warunkami funkcjonowania
instytucji w ramach szeroko rozumianych polityk publicznych. Studenci mają możliwość dostrzeżenia znaczenia zdobywanej wiedzy
szczególnie w praktycznym wymiarze rozwiązywania zadań. Praktyki zawodowe pozwalają na rozwijanie swoich kompetencji, w tym
umiejętności interpersonalnych. Mają na celu zapoznanie studenta z funkcjonowaniem struktury organizacyjnej, zasad organizacji pracy i
podziału kompetencji, procedur, procesu planowania, a także sprawowanej kontroli pracy.

Symbol efektów
uczenia się dla
programu studiów

K_U06

II przedmioty właściwe dla danej specjalności

Testy na
urzędnika –
warsztaty

30

30

2

PR+Inne
P
(prezentacje)+EP
.

Nauki o polityce i
administracji

Treści programowe
dla przedmiotu

Przedmiot ma na celu zaznajomienie studentów z praktycznymi aspektami selekcji dokonywanej przez European Personnel Selection Office
(EPSO), na który składają się testy komputerowe, test kompetencji personalnych oraz wiedza o Unii.

Symbol efektów
uczenia się dla
programu studiów

K_W03; K_W05; K_W05; K_U02; K_U03; K_U05; K_U07; K_U09; K_U10; K_K01; K_K02; K_K03; K_K04; K_K06

Symbol
efektów
zdefiniowanych dla
specjalności

S_W01; S_W02

30

Marketing
europejski

30

30

2

PR+Proj./Inne
P
(prezentacja)+EP

Nauki o polityce i
administracji

Treści programowe
dla przedmiotu

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z siatką terminologiczną i zagadnieniami dotyczącymi marketingu europejskiego w wymiarze
teoretycznym i praktycznym. W trakcie zajęć przedstawione zostaną kluczowe pojęcia związane z marketingiem oraz dokonana zostanie
charakterystyka działań marketingowych.

Symbol efektów
uczenia się dla
programu studiów

K_W04; K_W07; K_W09; K_W13; K_U01; K_U04; K_U06; K_U07; K_U08; K_U09; K_U10; K_K01; K_K02; K_K03; K_K05; K_K06

Symbol
efektów
zdefiniowanych dla
specjalności

S_W01; S_U01

* Student może zrealizować zajęcia ogólnouniwersyteckie w dowolnym semestrze roku akademickiego. W ciągu toku studiów student jest
zobowiązany uzyskać minimum 5 punktów ECTS z przedmiotów humanistycznych
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): co najmniej 420
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): co najmniej
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OBJAŚNIENIA DO TABELI
Formy realizacji zajęć:
– W – wykład
– K – konwersatorium
– S – seminarium
– Ć – ćwiczenia
– L – laboratorium
– Wr – warsztaty

Sposoby weryfikacji efektów uczenia:
– EU – egzamin ustny
– EP – egzamin pisemny
– T – test
– E – esej
– Proj – projekt
– PR – praca roczna
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– Proj – projekt
– Inne (należy podać jakie)
Zajęcia związane z profilem kształcenia:
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego
– B – zajęcia związane z działalności naukową dla profilu
ogólnoakademickiego

– Inne (należy podać jakie)

4.6. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów
Rok studiów: trzeci
Semestr: szósty
Forma zajęć – liczba godzin
Nazwa
W
przedmiotu/ grupa
zajęć

K

S

Ć

L

Wr

Pr

Inne

Razem:
liczba
godzin zajęć

Razem:
punkty
ECTS

Sposoby
weryfikacji
efektów
przypisanych
do przedmiotu

P/B

Dyscyplina (y),
do której odnosi
się przedmiot

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności
Procedury
decyzyjne w Unii
Europejskiej

30

30

5

PR+EP/Proj

Nauki o polityce i
administracji

Treści programowe
dla przedmiotu

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z procesami i normami decyzyjnymi w Unii Europejskiej, ośrodkami odpowiedzialnymi za
podejmowanie decyzji oraz procedurami implementacji decyzji politycznych.

Symbol efektów
uczenia się dla
programu studiów

K_W05; K_W12; K_U01; K_U02; K_U03; K_U04; K_U05; K_U07; K_U08; K_U09; K_U10; K_K01; K_K02; K_K03; K_K04;

32

Koordynacja
polityk unijnych w
państwach
europejskich

30

30

4

PR+EP/Proj

Nauki o polityce i
administracji

Treści programowe
dla przedmiotu

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z kwestiami dotyczącymi istoty koordynacji polityki unijnych w państwach UE, koordynacji działań
krajowej administracji rządowej w ramach procesu podejmowania decyzji w UE, modeli koordynacji polityk europejskich na wybranych
przykładach starych i nowych państw członkowskich, problemów koordynacji polskiej polityki europejskiej. Pojawiają się zagadnienia
dotyczące istoty koordynacji, metod i rodzajów koordynacji, ogólnej charakterystyki systemów administracji publicznej w państwach
członkowskich UE.

Symbol efektów
uczenia się dla
programu studiów

K_W05; K_W06; K_W08; K_U01; K_U02; K_U03; K_U05; K_U07; K_U08; ; K_K02; K_K03; K_K04

Seminarium
licencjackie

30

30

12

Praca licencjacka P

Nauki o polityce i
administracji

Treści programowe
dla przedmiotu

Przedmiot ma na celu zaznajomienie studentów z zasadami warsztatu i metodyki pracy dyplomowej. W trakcie semestru studenci,
przeprowadzają badania własne, opracowują poszczególne rozdziały, a w konsekwencji całość pracy licencjackiej

Symbol efektów
uczenia się dla
programu studiów

K_W01; K_U09; K_U10;

Praktyki (III)

Treści programowe
dla przedmiotu

240

240

9

zaświadczenia o
odbyciu praktyk
oraz praca
pisemna

P

Nauki o polityce i
administracji

Praktyki zawodowe mają na celu implementację i konfrontację zdobytej wiedzy teoretycznej z praktycznymi warunkami funkcjonowania
instytucji w ramach szeroko rozumianych polityk publicznych. Studenci mają możliwość dostrzeżenia znaczenia zdobywanej wiedzy
szczególnie w praktycznym wymiarze rozwiązywania zadań. Praktyki zawodowe pozwalają na rozwijanie swoich kompetencji, w tym
umiejętności interpersonalnych. Mają na celu zapoznanie studenta z funkcjonowaniem struktury organizacyjnej, zasad organizacji pracy i
podziału kompetencji, procedur, procesu planowania, a także sprawowanej kontroli pracy
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Symbol efektów
uczenia się dla
programu studiów

K_U06

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 330
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): co najmniej
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OBJAŚNIENIA DO TABELI
Formy realizacji zajęć:
– W – wykład
– K – konwersatorium
– S – seminarium
– Ć – ćwiczenia
– L – laboratorium
– Wr – warsztaty
– Proj – projekt
– Inne (należy podać jakie)
Zajęcia związane z profilem kształcenia:
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego
– B – zajęcia związane z działalności naukową dla profilu
ogólnoakademickiego

Sposoby weryfikacji efektów uczenia:
– EU – egzamin ustny
– EP – egzamin pisemny
– T – test
– E – esej
– Proj – projekt
– PR – praca roczna
– Inne (należy podać jakie)
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5. Semestr dla specjalności: Praca w instytucjach UE
5.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów
Rok studiów: pierwszy
Semestr: pierwszy
Forma zajęć – liczba godzin
Nazwa
W
przedmiotu/ grupa
zajęć

K

S

Ć

L

Wr

Pr

Inne

Razem:
liczba
godzin zajęć

Razem:
punkty
ECTS

Sposoby
weryfikacji
efektów
przypisanych
do przedmiotu

P/B

Dyscyplina (y),
do której odnosi
się przedmiot

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności
Wstęp do
ekonomii

30

30

4

EP+PR

P

Ekonomia i finanse

Treści programowe
dla przedmiotu

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z przedmiotem współczesnej ekonomii, omówienie podstaw metodologii nauk ekonomicznych,
przedstawienie głównych problemów ekonomicznych Polski i świata oraz sposobów analizy tych problemów przez ekonomistów. Wiodącym
motywem kursu jest chęć pokazania w jaki sposób mechanizm rynkowy rozwiązuje problemy ekonomiczne w różnej skali mikroekonomicznej,
makroekonomicznej i globalnej) oraz dlaczego mechanizm ten uzupełniany (a częściowo także zastępowany) jest innymi mechanizmami
regulacji, zwłaszcza poprzez działalność państwa.

Symbol efektów
uczenia się dla
programu studiów

K_W01; K_U01; K_K01

35

Historia społeczna 30
Europy

30

3

EP/E

Nauki o polityce i
administracji

Treści programowe
dla przedmiotu

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z głównymi wydarzeniami i procesami społecznymi i politycznymi, które miały miejsce w Europie
i porównawczo w świecie od końca XVIII w. po początek wieku XXI, z odwołaniami do czasów wcześniejszych. Zwrócona zostanie uwaga na
specyfikę faktów, zdarzeń i procesów, na ich źródła, przebieg i następstwa. Scharakteryzowane zostaną przełomowe wydarzenia w dziejach
Europy we wskazanych okresach. Ze szczególną uwagą potraktowane zostaną rewolucje, które zapoczątkowały nowe formy ustrojowe. Duży
nacisk zostanie położony na rozpoznanie źródeł i skutków wielkich kryzysów gospodarczych. Analizie poddane zostaną procesy społecznogospodarcze i polityczne, w wyniku których sprzeczności bądź się potęgowały (wojny światowe), bądź były niwelowane (integracja
europejska). Scharakteryzowane zostaną łady światowe i normy regulujące ich funkcjonowanie, zwrócona zostanie uwaga na kształtujący się
na przełomie XX i XXI wieku nowy ład światowy.

Symbol efektów
uczenia się dla
programu studiów

K_W10; K_U01; K_U04; K_U07; K_K01

Socjologia życia
publicznego
Treści programowe
dla przedmiotu

Symbol efektów
uczenia się dla
programu studiów

Źródła informacji
europejskiej
Treści programowe
dla przedmiotu

30

30

3

EP/E

P

Nauki o polityce i
administracji

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z zagadnieniami z zakresu socjologii życia publicznego wraz z podstawami z zakresu socjologii
ogólnej, w tym wiedzę o współczesnych i klasycznych koncepcjach socjologicznych, zasadach i metodach badań socjologicznych
dotyczących życia publicznego, wybranych problemach społecznych, a zwłaszcza współczesnego społeczeństwa polskiego. Analizie
poddane zostaną procesy i zjawiska zachodzące we współczesnym społeczeństwie.
K_W01; K_W03; K_U01; K_U04; K_U06; K_U07; K_U09; K_U01; K_K01; K_K02; K_K03

30

30

2

Proj/EP

Nauki o polityce i
administracji

Przedmiot ma na celu omówienie i przedstawienie charakterystyki komunikowania publicznego w Unii Europejskiej, które służy wymianie
informacjami, i jest formą realizacji interesu społecznego i obywatelskiego. W trakcie zajęć charakteryzowane są najważniejsze sieci
informacyjne, witryny internetowe i bazy danych Unii Europejskiej oraz innych podmiotów, dostarczające informacji na tematy europejskie.
Istotne miejsce odgrywa również praktyczne wykorzystanie wiedzy zdobytej w trakcie zajęć – studenci w trakcie zajęć jak również w ramach
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pracy indywidualnej będą realizować projekty mające na celu wykorzystanie danych dostępnych we wskazanych witrynach i bazach danych,
jak również samodzielnie przygotowywać materiały do zamieszczenia w sieci informacyjnej..
Symbol efektów
uczenia się dla
programu studiów

K_W01; K_W11; K_U02 K_U03; K_U08; K_U09; K_K01

Nauka o państwie
i polityce

30

Treści programowe
dla przedmiotu

Przedmiot jako jeden ze wstępnych kursów na kierunku europeistyki ma na celu wprowadzić studenta w świat pojęć z zakresu nauki o
państwie i polityce. W trakcie realizacji przedmiotu student otrzyma wiedzę, która pozwoli mu interpretować zjawiska i procesy kształtowania
się państw, relacje w procesie kształtowania się państw, jak też pozwoli dokonać mu oceny dotyczące procesów wewnątrz państw. Ukazane
będą procesy polityki odnoszące się do sfery wewnętrznej i zewnętrznej państw. Podczas konwersatorium przywoływana jest wiedza z
zakresu teorii państw, teorii polityki, jak i praktyki odnoszącej się do kształtowania współczesnej rzeczywistości politycznej.

Symbol efektów
uczenia się dla
programu studiów

K_W01; K_W02; K_U01; K_U05

30

60

30

Podstawy wiedzy
o prawie

30

4

2

EP+PR

PR + EP

Nauki o polityce i
administracji

Nauki prawne

Treści programowe
dla przedmiotu

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami z zakresu nauk prawnych. Zdobyta wiedza powinna umożliwić
aktywne uczestnictwo w zajęciach o tematyce prawnej oraz posługiwanie się słownictwem prawnym, a także samodzielną analizę aktów
normatywnych. Kurs obejmuje omówienie takich zagadnień jak: specyfika nauk prawnych; wielość systemów normatywnych we
współczesnym świecie; sposoby formułowania wypowiedzi normatywnej; problem definiowania prawa; język prawny i język prawniczy; źródła
prawa; akt normatywny i tworzenie prawa; wzajemne relacje pomiędzy normą prawną i przepisem prawnym; stosunek prawny; obowiązywanie
prawa w czasie i przestrzeni; problem zupełności systemu prawnego; interpretacja i wykładnia prawa; systemy prawa we współczesnym
świecie; stosowanie i przestrzeganie prawa; pojęcie sprawiedliwości czy demokratyczne państwo prawne.

Symbol efektów
uczenia się dla
programu studiów

K_W01; K_W02; K_U01; K_U05

Współczesne
systemy
polityczne

30

30

60
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5

EP + PR + Inne
(ocena udziału w
debacie)

Nauki o polityce i
administracji

Treści programowe
dla przedmiotu

Przedmiot ma na celu zapoznanie studenta z zagadnieniami doktrynalnymi i prawno-ustrojowymi z zakresu historii instytucji politycznych,
porównawczego prawa konstytucyjnego i socjologii wyborczej, w tym w szczególności problematyką systemów wyborczych i systemów
rządów w państwach demokratycznych.

Symbol efektów
uczenia się dla
programu studiów

K_W01; K_U01; K_U07; K_U08; K_U09; K_U10; K_K01; K_K02; K_K03

30

Administracja
publiczna w
państwach
europejskich

30

4

EP +PR + Inne
(prace,
prezentacje)

P

Nauki o polityce i
administracji

Treści programowe
dla przedmiotu

Przedmiot ma na celu zapoznanie studenta z zagadnieniami związanymi z funkcjonowaniem administracji publicznej. Studenci poznają cechy,
funkcje administracji, przesłanki działania sprawnej administracji. Ważną częścią zajęć jest analiza mechanizmów działania i zasad organizacji
administracji publicznej oraz procesów modernizacyjnych, którym podlega system administracji publicznej. Studenci poznają aktualną
strukturę organizacyjną i terytorialną administracji w Polsce oraz innych państw europejskich. Poznają także zagadnienia związane z kontrolą
administracji. Ponadto uzyskują wiedzę na temat pracowników administracji publicznej: ścieżek wstąpienia i kariery w administracji a także
znaczenia jakości służb publicznych dla sprawności i efektywności państwa.

Symbol efektów
uczenia się dla
programu studiów

K_W02; K_W05; K_W06; K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U07; K_U08; K_U09; K_U10; K_K01; K_K02; K_K03

Zajęcia z języka
obcego

lektorat 60

2

Treści programowe
dla przedmiotu

Treści kształcenia umożliwiają opanowanie języka obcego na poziomie B2.

Symbol efektów
uczenia się dla
programu studiów

K_U11

38

Zgodnie z
wymaganiami
jednostki
prowadzącej

Zajęcia z
wychowania
fizycznego**

30

30

Treści programowe
dla przedmiotu

Zajęcia rozwijają sprawność fizyczną niezbędną dla zachowania zdrowia.

Symbol efektów
uczenia się dla
programu studiów

-

Bezpieczeństwo i
higiena pracy
(BHP)
Treści programowe
dla przedmiotu

4

-

Zgodnie z
wymaganiami
jednostki
prowadzącej

0,5

T

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, wybranymi elementy prawa pracy, zasadami
ochrony przeciwpożarowej oraz zasadami udzielania pomocy w razie wypadku.

Symbol efektów
uczenia się dla
programu studiów
4
4
elearnin
g

Podstawy ochrony
własności
intelektualnej
(POWI)

0,5

T

Treści programowe
dla przedmiotu A

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi ochrony własności intelektualnej, w tym przed
wszystkim kwestią praw autorskich. Poruszane będą przede wszystkim zagadnienia takie jak: przedmiot praw autorskich: utwór, podmiot
praw autorskich, twórcy i ich prawa osobiste i majątkowe, obrót prawami autorskimi, utwory pracownicze i naukowe, ochrona prac
naukowych i dyplomowych, prawo autorskie w technologiach cyfrowych, prawa pokrewne, ochrona wizerunku, korespondencji, tajemnica
źródeł informacji, naruszenie praw autorskich.

Symbol efektów
uczenia się dla
programu studiów

K_W13
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** Student musi zrealizować zajęcia z wychowania fizycznego w ciągu 3 lat studiów.
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 398
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): co
najmniej 2258
OBJAŚNIENIA DO TABELI
Formy realizacji zajęć:
– W – wykład
– K – konwersatorium
– S – seminarium
– Ć – ćwiczenia
– L – laboratorium
– Wr – warsztaty
– Proj – projekt
– Inne (należy podać jakie)
Zajęcia związane z profilem kształcenia:
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego
– B – zajęcia związane z działalności naukową dla profilu
ogólnoakademickiego

Sposoby weryfikacji efektów uczenia:
– EU – egzamin ustny
– EP – egzamin pisemny
– T – test
– E – esej
– Proj – projekt
– PR – praca roczna
– Inne (należy podać jakie)

5.2. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów
Rok studiów: pierwszy
Semestr: drugi
Forma zajęć – liczba godzin

Razem:
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P/B

Nazwa
W
przedmiotu/ grupa
zajęć

K

S

Ć

L

Wr

Pr

Inne

Razem:
liczba
godzin zajęć

punkty
ECTS

Sposoby
weryfikacji
efektów
przypisanych
do przedmiotu

Dyscyplina (y),
do której odnosi
się przedmiot

EP+PR

Nauki o polityce i
administracji

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności
Instytucje UE

30

Treści programowe
dla przedmiotu

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z systemem instytucjonalnym UE ze szczególnym podkreśleniem systemowego ujęcia
zagadnienia. Omawiane są poszczególne instytucje UE, ale także szeroko rozumiane rozwiązania instytucjonalne.

Symbol efektów
uczenia się dla
programu studiów

K_W05; K_W10; K_W12; K_U01; K_U02; K_U03; K_U04; K_U05; K_U07; K_U08; K_U09; K_U10; K_K01; K_K02; K_K03; K_K04

System polityczny
RP

30

60

30

30

4

4

PR+EP

Nauki o polityce i
administracji

Treści programowe
dla przedmiotu

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z zagadnieniami z zakresu podstaw systemu politycznego współczesnej Polski, ze szczególnym
uwzględnieniem problematyki: standardów konstytucyjnych w Polsce na tle porównawczym współczesnych państw demokratycznych,
wartości i zasad ustrojowych w RP, systemu źródeł prawa, systemu wyborczego do naczelnych organów państwowych, systemu rządów w
RP, ustroju instytucji ochrony prawnej.

Symbol efektów
uczenia się dla
programu studiów

K_W02; K_W05; K_U01; K_U03; K_U05; K_U07; K_K01;

Rynek europejski

30

30
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4

EP+PR

P

Nauki o polityce i
administracji

Treści programowe
dla przedmiotu

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z zagadnieniami teorii integracji gospodarczej oraz z konstrukcją rynku wewnętrznego UE, ze
wszystkimi jego swobodami oraz zasadami ich funkcjonowania. Studenci poznają również wspólną politykę gospodarczą UE, zwłaszcza
aspekty dotyczące formowania wspólnego rynku.

Symbol efektów
uczenia się dla
programu studiów

K_W04; K_W05; K_W07; K_W09; K_W12; K_W13; K_U01; K_U02; K_U03; K_U04; K_U05; K_U07; K_U08; K_K01;

Logika

15

15

3

EP+PR

Nauki o prawie

Treści programowe
dla przedmiotu

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z podstawami logiki. Przedstawiony materiał ma wyposażyć studenta w podstawowe narzędzia
służące kontroli poprawności wypowiedzi oraz w umiejętność sprawdzania poprawności rozumowań dedukcyjnych na gruncie klasycznej
logiki zdaniowej. Przedstawione będą również elementy klasycznej logiki kwantyfikatorów, naiwnej teorii zbiorów, relacji oraz funkcji.

Symbol efektów
uczenia się dla
programu studiów

K_U01; K_U04; K_K01;

Polska w UE

30

30

3

PR+Inne
(prezentacja)

P

Nauki o polityce i
administracji

Treści programowe
dla przedmiotu

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z zagadnieniami dotyczącymi procesu przystępowania Polski do Wspólnot Europejskich/Unii
Europejskiej, w tym ekonomicznymi, politycznymi i społecznymi aspektami tego procesu. Analizie poddana zostanie pozycja Polski wobec
głównych problemów i wyzwań, przed którymi stoi aktualnie Unia Europejska.

Symbol efektów
uczenia się dla
programu studiów

K_W06; K_W07; K_W08; K_U01; K_U03; K_U07; K_U09; K_U10; K_K01; K_K02; K_K03

Systemy
podatkowe państw
europejskich
Treści programowe
dla przedmiotu

30

30

4

PR+EP

P

Nauki o polityce i
administracji

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z podstawową teorią dotyczącą podatków, systemu instytucjonalnego prawa podatkowego,
systemów podatkowych państw Unii Europejskiej i ich analizy porównawczej, w szczególności do polskiego systemu podatkowego.
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Symbol efektów
uczenia się dla
programu studiów

Obrót
gospodarczy w RP

K_W05; K_W10; K_U07; K_U08; K_U09; K_U10; K_K01; K_K02; K_K03

30

30

4

PR+ EP/Proj

P

Nauki o polityce i
administracji

Treści programowe
dla przedmiotu

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z obrotem gospodarczym oraz uwarunkowaniami dotyczącymi prowadzenia działalności
gospodarczej. W ramach zajęć szczególny nacisk kładziony jest na kwestie praktyczne dotyczące m.in. posługiwania się właściwymi normami
prawnymi, procesowania podstawowych czynności prawnych, w szczególności dotyczących zawierania umów handlowych, interpretacji
podstawowych dokumentów sprawozdawczych, przetwarzania danych dotyczących obrotu gospodarczego przy wykorzystaniu
podstawowych metod analizy.

Symbol efektów
uczenia się dla
programu studiów

K_W06; K_W09; K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U09; K_U10; K_K01; K_K02; K_K03

Zajęcia z języka
obcego

lektorat 60

2

Treści programowe
dla przedmiotu

Treści kształcenia umożliwiają opanowanie języka obcego na poziomie B2.

Symbol efektów
uczenia się dla
programu studiów

K_U11

Zajęcia z
wychowania
fizycznego**
Treści programowe
dla przedmiotu

30

30

Zajęcia rozwijają sprawność fizyczną niezbędną dla zachowania zdrowia.
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Zgodnie z
wymaganiami
jednostki
prowadzącej

Zgodnie z
wymaganiami
jednostki
prowadzącej

Symbol efektów
uczenia się dla
programu studiów

-

2*

Przedmiot
ogólnouniwersyte
cki w języku
polskim

Zgodnie z
sylabusem

Treści programowe
dla przedmiotu

W zależności od wyboru dokonanego przez Studenta/kę. Student/ka poszerza swoją wiedzę o treści spoza kierunku studiów.

Symbol efektów
uczenia się dla
programu studiów

-

* Student może zrealizować zajęcia ogólnouniwersyteckie w dowolnym semestrze roku akademickiego. W ciągu toku studiów student jest
zobowiązany uzyskać minimum 5 punktów ECTS z przedmiotów humanistycznych
** Student musi zrealizować zajęcia z wychowania fizycznego w ciągu 3 lat studiów.
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): co najmniej 315
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): co
najmniej 2258
OBJAŚNIENIA DO TABELI
Formy realizacji zajęć:
– W – wykład
– K – konwersatorium
– S – seminarium
– Ć – ćwiczenia
– L – laboratorium
– Wr – warsztaty
– Proj – projekt

Sposoby weryfikacji efektów uczenia:
– EU – egzamin ustny
– EP – egzamin pisemny
– T – test
– E – esej
– Proj – projekt
– PR – praca roczna
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– Inne (należy podać jakie)
Zajęcia związane z profilem kształcenia:
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego
– B – zajęcia związane z działalności naukową dla profilu
ogólnoakademickiego

– Inne (należy podać jakie)

5.3. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów
Rok studiów: drugi
Semestr: trzeci
Forma zajęć – liczba godzin
Nazwa
W
przedmiotu/ grupa
zajęć

K

S

Ć

L

Wr

Pr

Inne

Razem:
liczba
godzin zajęć

Razem:
punkty
ECTS

Sposoby
weryfikacji
efektów
przypisanych
do przedmiotu

P/B

Dyscyplina (y),
do której odnosi
się przedmiot

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności
Prawo UE I

30

30

4

PR+EP+Inne
(prezentacja)

Nauki o polityce i
administracji

Treści programowe
dla przedmiotu

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z wymiarem normatywnym funkcjonowania Unii Europejskiej i kluczowymi wartościami unijnymi.
Poruszone zostaną zagadnienia związane z zasadami działania Unii Europejskiej oraz kwestie tworzenia prawa unijnego.

Symbol efektów
uczenia się dla
programu studiów

K_W05; K_W10; K_U01; K_U02; K_U03; K_U05; K_U08; K_U09; K_U10; K_K01; K_K02; K_K03; K_K04

45

30

Media w Europie

30

4

PR+EP+Inne
(prezentacja)

P

Nauki o polityce i
administracji

Treści programowe
dla przedmiotu

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z rolą mediów w kształtowaniu europejskiej sfery publicznej. Omawiane są wynikające z
globalizacji i konwergencji mediów, współczesne tendencje rozwoju procesu komunikowania: deregulacja form własności, zmiana zawartości
mediów, „amerykanizacja” zawodu dziennikarza, pojawienie się nowych uczestników dyskursu medialnego – tzw. dziennikarstwo
obywatelskie.

Symbol efektów
uczenia się dla
programu studiów

K_W08; K_W09; K_W11; K_W12; K_W13; K_U01; K_U02; K_U07; K_U08; K_K01; K_K02; K_K03

15

Prawa
konsumenta

15

2

PR+EP

P

Nauki o polityce i
administracji

Treści programowe
dla przedmiotu

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z prawami przysługującymi konsumentom w Unii Europejskiej ze szczególnym naciskiem na
obszary ochrony konsumenta, z którymi studenci mają najczęściej styczność. Szczególna uwaga zostanie poświęcona sprzedaży
konsumenckiej i elektronicznej, bezpieczeństwu produktów, transportowi lotniczemu i reklamie.

Symbol efektów
uczenia się dla
programu studiów

K_W05; K_W06; K_W07; K_W08; K_W09; K_W10; K_W13; K_U01; K_U02; K_U05; K_U08; K_U09; K_U10; K_K01; K_K02; K_K03;
K_K04

Międzynarodowe
stosunki
gospodarcze

30

Treści programowe
dla przedmiotu

Przedmiot ma na celu przedstawienie studentom podstawowych zagadnień dotyczących gospodarki światowej i międzynarodowych
stosunków gospodarczych, procesu ich ewolucji, jej przyczyn i konsekwencji, ukazanie związków przyczynowo-skutkowych w ekonomicznych
relacjach międzynarodowych. Poruszone zostaną także zagadnienia podstawowych teorii handlu, zasad polityki handlu zagranicznego i kursu
walutowego oraz teorii międzynarodowego przepływu czynników produkcji, problemów występujących w praktyce gospodarczej, jak również
z instytucjonalnej struktury gospodarki światowej oraz bilansu płatniczego.

Symbol efektów
uczenia się dla
programu studiów

K_W01; K_W02; K_W04; K_U01; K_U07; K_K01;

30
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3

EP

Nauki o polityce i
administracji

Międzynarodowe
stosunki
polityczne

30

Treści programowe
dla przedmiotu

Przedmiot ma na celu zaznajomienie studenta z zagadnieniami dotyczącymi funkcjonowania państw i innych podmiotów na arenie
międzynarodowej, polityki zagranicznej, systemu bezpieczeństwa międzynarodowego, znaczenia dyplomacji w stosunkach
międzynarodowych oraz roli w międzynarodowych stosunkach politycznych supermocarstw, mocarstw regionalnych, in statu nascendi,
organizacji i korporacji międzynarodowych, państw o średnim znaczeniu, małych i minipaństw.

Symbol efektów
uczenia się dla
programu studiów

K_W01; K_W02; K_W04; K_U01; K_U07; K_K01;

Urzędnik UE

30

Treści programowe
dla przedmiotu

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów ze statusem, przywilejami oraz obowiązkami urzędników instytucji Unii Europejskiej. Studenci
będą mieli również możliwość zapoznanie się z pragmatyką służby, zaszeregowaniem stanowisk, jak również zasadami ubiegania się o
stanowiska urzędnicze w instytucjach UE.

Symbol efektów
uczenia się dla
programu studiów

K_W03; K_U02; K_U05; K_U07; K_U08; K_U09; K_U10; K_K01; K_K02; K_K03; K_K04

Programy i
fundusze unijne

30

30

60

30

30

3

4

4

EP

PR+Inne
(Proj+EP

PR+EP

Nauki o polityce i
administracji

P

P

Nauki o polityce i
administracji

Nauki o polityce i
administracji

Treści programowe
dla przedmiotu

Przedmiot ma na celu omówienie polityki spójności UE w perspektywie 2014-2020 (genezy, zasady polityki, istoty, znaczenia, celów,
poszczególnych strategii i agend, a także funduszy i programów operacyjnych w tym dokumentów unijnych i krajowych).

Symbol efektów
uczenia się dla
programu studiów

K_W06; K W09; K_U01; K_U05; K_U08; K_U09; K_U10; K_K01; K_K02; K_K03; K_K04

Zajęcia z języka
obcego

lektorat 60
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2

Zgodnie z
wymaganiami
jednostki
prowadzącej

Treści programowe
dla przedmiotu

Treści kształcenia umożliwiają opanowanie języka obcego na poziomie B2.

Symbol efektów
uczenia się dla
programu studiów

K_U11

Zajęcia z
wychowania
fizycznego**

30

30

Treści programowe
dla przedmiotu

Zajęcia rozwijają sprawność fizyczną niezbędną dla zachowania zdrowia.

Symbol efektów
uczenia się dla
programu studiów

-

Przedmiot
ogólnouniwersyte
cki w j. obcym

-

Zgodnie z
wymaganiami
jednostki
prowadzącej

4*

Zgodnie z
sylabusem

Treści programowe
dla przedmiotu

W zależności od wyboru dokonanego przez Studenta/kę. Student/ka poszerza swoją wiedzę o treści spoza kierunku studiów.

Symbol efektów
uczenia się dla
programu studiów

-

* Student może zrealizować zajęcia ogólnouniwersyteckie w dowolnym semestrze roku akademickiego. W ciągu toku studiów student jest
zobowiązany uzyskać minimum 5 punktów ECTS z przedmiotów humanistycznych.
** Student musi zrealizować zajęcia z wychowania fizycznego w ciągu 3 lat studiów.
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): co najmniej 315
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Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): co
najmniej 2258
OBJAŚNIENIA DO TABELI
Formy realizacji zajęć:
– W – wykład
– K – konwersatorium
– S – seminarium
– Ć – ćwiczenia
– L – laboratorium
– Wr – warsztaty
– Proj – projekt
– Inne (należy podać jakie)
Zajęcia związane z profilem kształcenia:
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego
– B – zajęcia związane z działalności naukową dla profilu
ogólnoakademickiego

Sposoby weryfikacji efektów uczenia:
– EU – egzamin ustny
– EP – egzamin pisemny
– T – test
– E – esej
– Proj – projekt
– PR – praca roczna
– Inne (należy podać jakie)

5.4. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów
Rok studiów: drugi
Semestr: czwarty
Forma zajęć – liczba godzin

Razem:
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P/B

Nazwa
W
przedmiotu/ grupa
zajęć

K

S

Ć

L

Wr

Pr

Inne

Razem:
liczba
godzin zajęć

punkty
ECTS

Sposoby
weryfikacji
efektów
przypisanych
do przedmiotu

Dyscyplina (y),
do której odnosi
się przedmiot

Inne (prezentacja
lub praca
pisemna) +EU

Nauki o polityce i
administracji

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności
30

Prawo UE II

30

4

Treści programowe
dla przedmiotu

Przedmiot ma na celu pogłębione zaznajomienie studentów z funkcjonowaniem systemu ochrony prawa UE, w tym procedurą ochrony
praworządności oraz relacją między prawem UE a prawem wewnętrznym państw członkowskich.

Symbol efektów
uczenia się dla
programu studiów

K_W05; K_W10; K_U01; K_U02; K_U03; K_U05; K_U08; K_U09; K_U10; K_K01; K_K02; K_K03; K_K04

Polityki UE

30

Treści programowe
dla przedmiotu

Przedmiot ma na celu zapoznanie studenta z politykami Unii Europejskiej, a także przekazanie wiedzy na temat instrumentów oraz
mechanizmów tworzenia i realizacji wybranych polityk UE.

Symbol efektów
uczenia się dla
programu studiów

K_W06; K_W07; K_W12; K_U01; K_U02; K_U04; K_U07; K_U08; K_U09; K_U10; K_K01; K_K02; K_K03; K_K04;

Prawa obywatela
UE w praktyce

30

60

30

30

50

5

3

PR + EP

PR+EP/Proj

Nauki o polityce i
administracji

Nauki o polityce i
administracji

Treści programowe
dla przedmiotu

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z fundamentalnymi pojęciami z zakresu praw obywatela Unii Europejskiej, a także praktycznymi
instrumentami wykonywania tych praw.

Symbol efektów
uczenia się dla
programu studiów

K_W03; K_W10; K_U01; K_U02; K_U03; K_U05; K_U06; K_U07; K_U08; K_U09; K_U10; K_K01; K_K02; K_K03; K_K04; K_K05

2*

Przedmiot
ogólnouniwersyte
cki w języku
polskim

Zgodnie z
sylabusem

Treści programowe
dla przedmiotu

W zależności od wyboru dokonanego przez Studenta/kę. Student/ka poszerza swoją wiedzę o treści spoza kierunku studiów.

Symbol efektów
uczenia się dla
programu studiów

-

Zajęcia z języka
obcego

lektorat 60

2

Treści programowe
dla przedmiotu

Treści kształcenia umożliwiają opanowanie języka obcego na poziomie B2.

Symbol efektów
uczenia się dla
programu studiów

K_U11

Praktyki (I)

Treści programowe
dla przedmiotu

240

240

8

Zgodnie z
wymaganiami
jednostki
prowadzącej

zaświadczenia o
odbyciu praktyk
oraz praca
pisemna

P

Nauki o polityce i
administracji

Praktyki zawodowe mają na celu implementację i konfrontację zdobytej wiedzy teoretycznej z praktycznymi warunkami funkcjonowania
instytucji w ramach szeroko rozumianych polityk publicznych. Studenci mają możliwość dostrzeżenia znaczenia zdobywanej wiedzy
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szczególnie w praktycznym wymiarze rozwiązywania zadań. Praktyki zawodowe pozwalają na rozwijanie swoich kompetencji, w tym
umiejętności interpersonalnych. Mają na celu zapoznanie studenta z funkcjonowaniem struktury organizacyjnej, zasad organizacji pracy i
podziału kompetencji, procedur, procesu planowania, a także sprawowanej kontroli pracy.
Symbol efektów
uczenia się dla
programu studiów

K_U06; K_K01; K_K02; K_K03; K_K04; K_K05; K_K06

2

Egzamin
certyfikacyjny na
poziomie B2
Treści programowe
dla przedmiotu

Egzamin weryfikuje opanowanie języka obcego na poziomie B2.

Symbol efektów
uczenia się dla
programu studiów

K_U11

EU/EP

II przedmioty właściwe dla danej specjalności

Firma na rynku
europejskim

30

30

2

E+PR

P

Nauki o polityce i
administracji

Treści programowe
dla przedmiotu

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z prowadzeniem działalności gospodarczej w zarysie teoretycznym i praktycznym w tym w
szczególności z kwestiami istoty, otoczenia biznesu, typologii biznesu i funkcjonowania biznesu w prawie krajowym w Polsce i Unii
Europejskiej.

Symbol efektów
uczenia się dla
programu studiów

K_W04; K_W05; K_W07; K_W08; K_W09; K_W13; K_U01; K_U04; K_U06; K_U07; K_U09; K_U10; K_K01; K_K02; K_K03; K_K06;

Symbol
efektów
zdefiniowanych dla
specjalności

S_W02; S_U01; S_K01
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Małe i średnie
przedsiębiorstwa

30

30

2

EP

P

Nauki o polityce i
administracji

Treści programowe
dla przedmiotu

Przedmiot ma na celu zaznajomienie studentów z podstawowymi instytucjami prawa UE odnoszącymi się do przedsiębiorców. Celem
przedmiotów jest także przedstawienie studentom założeń gospodarczych i celów UE w zakresie przedsiębiorczości. Ponadto przedmiot
przybliży studentom zasady wykonywania działalności w UE, w szczególności wolności związane ze swobodami (przepływ towarów, usług,
kapitału). Kolejnym elementem przedmiotu jest problematyka ochrony konkurencji na wspólnym rynku zarówno przez niedozwolonymi
zachowaniami przedsiębiorców, jak i państw członkowskich.

Symbol efektów
uczenia się dla
programu studiów

K_W07; K_W09; K_U01; K_U04; K_U06; K_U07; K_U09; K_U10; K_K01; K_K02; K_K03;

Symbol
efektów
zdefiniowanych dla
specjalności

S_W02; S_U01; S_K01

* Student może zrealizować zajęcia ogólnouniwersyteckie w dowolnym semestrze roku akademickiego. W ciągu toku studiów student jest
zobowiązany uzyskać minimum 5 punktów ECTS z przedmiotów humanistycznych
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 480
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): co
najmniej 2258
OBJAŚNIENIA DO TABELI
Formy realizacji zajęć:
– W – wykład
– K – konwersatorium
– S – seminarium

Sposoby weryfikacji efektów uczenia:
– EU – egzamin ustny
– EP – egzamin pisemny
– T – test
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– Ć – ćwiczenia
– L – laboratorium
– Wr – warsztaty
– Proj – projekt
– Inne (należy podać jakie)
Zajęcia związane z profilem kształcenia:
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego
– B – zajęcia związane z działalności naukową dla profilu
ogólnoakademickiego

–
–
–
–

E – esej
Proj – projekt
PR – praca roczna
Inne (należy podać jakie)

5.5. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów
Rok studiów: trzeci
Semestr: piąty
Forma zajęć – liczba godzin
Nazwa
W
przedmiotu/ grupa
zajęć

K

S

Ć

L

Wr

Pr

Inne

Razem:
liczba
godzin zajęć

Razem:
punkty
ECTS

Sposoby
weryfikacji
efektów
przypisanych
do przedmiotu

P/B

Dyscyplina (y),
do której odnosi
się przedmiot

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności
Unia Europejska w
stosunkach
międzynarodowyc
h

30

30
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3

EU/EP

Nauki o polityce i
administracji

Treści programowe
dla przedmiotu

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami związanymi z funkcjonowaniem Unii Europejskiej w stosunkach
międzynarodowych. W ramach zajęć analizie poddane zostaną relacje transatlantyckie; polityka UE wobec basenu Morza Śródziemnego,
Afryki, Azji i Ameryki Łacińskiej oraz wobec Europy Południowo-Wschodniej, a także Rosji i Ukrainy.

Symbol efektów
uczenia się dla
programu studiów

K_W03; K_W12; K_U01; K_U02; K_U04; K_U07; K_U08; K_U09; K_U10; K_K01; K_K02; K_K03; K_K04

Przestrzeń
wolności,
bezpieczeństwa i
sprawiedliwości
UE i ochrona
granic

30

30

4

PR/PR+Inne
(referaty)+ EP

Nauki o polityce i
administracji

Treści programowe
dla przedmiotu

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z takimi zagadnieniami jak: istota, historyczne uwarunkowania oraz podstawy prawne, struktura
instytucjonalna, walka ze zorganizowaną przestępczością, zwalczanie nielegalnej imigracji, zwalczanie handlu ludźmi, zwalczanie handlu
narkotykami, walka z terroryzmem, przestępstwa finansowe, współpraca sądowa w sprawach karnych, współpraca sądów cywilnych w
ramach Unii Europejskiej.

Symbol efektów
uczenia się dla
programu studiów

K_W03; K_W12; K_U01; K_U02; K_U04; K_U07; K_U08; K_U09; K_U10; K_K01; K_K02; K_K03; K_K04

Warsztaty
europejskie

30

30

3

PR+Inne
(Prezentacje)+E
P

P

Nauki o polityce i
administracji

Treści programowe
dla przedmiotu

Przedmiot ma na celu przekazanie studentom przekazanie wiedzy oraz praktycznych umiejętności dotyczących skutecznego wykorzystania
możliwości wynikających z członkostwa Polski w Unii Europejskiej przez osoby indywidualne, przedsiębiorstwa oraz organizacje
pozarządowe.

Symbol efektów
uczenia się dla
programu studiów

K_W05; K_W08; K_W09; K_W10; K_W11; K_W12; K_U01; K_U02; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U08; K_U09; K_U10;
K_K01; K_K02; K_K03; K_K04;

55

2*

Przedmiot
ogólnouniwersyte
cki w języku
polskim

Zgodnie z
sylabusem

Treści programowe
dla przedmiotu

W zależności od wyboru dokonanego przez Studenta/kę. Student/ka poszerza swoją wiedzę o treści spoza kierunku studiów.

Symbol efektów
uczenia się dla
programu studiów

-

30

Seminarium

30

6

Praca pisemna

P

Nauki o polityce i
administracji

Treści programowe
dla przedmiotu

Przedmiot ma na celu zaznajomienie studentów z zasadami warsztatu i metodyki pracy dyplomowej. W trakcie semestru studenci
przeprowadzają badania własne, opracowują rozdziały pracy licencjackiej.

Symbol efektów
uczenia się dla
programu studiów

K_W01; K_U09; K_U10;

240

Praktyki (II)

240

8

zaświadczenia o
odbyciu praktyk
oraz praca
pisemna

P

Nauki o polityce i
administracji

Treści programowe
dla przedmiotu

Praktyki zawodowe mają na celu implementację i konfrontację zdobytej wiedzy teoretycznej z praktycznymi warunkami funkcjonowania
instytucji w ramach szeroko rozumianych polityk publicznych. Studenci mają możliwość dostrzeżenia znaczenia zdobywanej wiedzy
szczególnie w praktycznym wymiarze rozwiązywania zadań. Praktyki zawodowe pozwalają na rozwijanie swoich kompetencji, w tym
umiejętności interpersonalnych. Mają na celu zapoznanie studenta z funkcjonowaniem struktury organizacyjnej, zasad organizacji pracy i
podziału kompetencji, procedur, procesu planowania, a także sprawowanej kontroli pracy.

Symbol efektów
uczenia się dla
programu studiów

K_U06
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II przedmioty właściwe dla danej specjalności

Zakładanie
działalności na
rynku europejskim

30

30

2

PR+Inne
(Prezentacje)+E
P

P

Nauki o polityce i
administracji

Treści programowe
dla przedmiotu

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z następującymi zagadnieniami dotyczącymi zakładania działalności na rynku europejskim:
formy prowadzenia działalności gospodarczej na gruncie prawa polskiego(definicja prowadzenia działalności, analiza podstawowych definicji,
wprowadzenie do podstawowych regulacji prawnych dotyczących swobody gospodarczej); analiza wybranych form prowadzenia działalności
w Polsce (forma indywidualnej działalności gospodarczej, działalność nieewidencjonowana, spóła cywilna, spółka jawna, spółka partnerska,
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością);.podstawowe formy opodatkowania działalności gospodarczej (podstawowe informacje z zakresu
podatku dochodowego od osób prawnych, podstawowe informacje z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych, podatek od
czynności cywilnoprawnych, podatki w obrocie międzynarodowym, podatek u źródła); podstawowe umowy obowiązujące w obrocie
gospodarczym (rodzaje, zakresy, sporządzanie: umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy ubezpieczeniowe, umowy leasingu, najmu,
dzierżawy, umowy sprzedaży: gwarancja, rękojmia, pierwokup, odkup, umowy nienazwane: umowy franczyzowe, umowy faktoringowe);
analiza regulacji z zakresu prawa pracy; rodzaje umów o pracę, uprawnienia pracowników i obowiązki pracodawców, przeciwdziałanie
mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy; ochrona praw przedsiębiorców na gruncie prawa polskiego i europejskiego: procesowe i
nieprocesowe dochodzenie roszczeń, podstawowe instytucje z zakresu prawa cywilnego (pozew, nakaz zapłaty); formy prowadzenia
działalności gospodarczej w wybranych krajach UE (formy prowadzenia działalności – rodzaje spółek; analiza systemu podatkowego, analiza
podstawowych informacji z zakresu prawa pracy).

Symbol efektów
uczenia się dla
programu studiów

K_W07; K_W09; K_W13; K_U04; K_U06; K_U07; K_U09; K_U10; K_K01; K_K02; K_K03; K_K06

Symbol
efektów
zdefiniowanych dla
specjalności

S_W02

Pozyskiwanie
funduszy
europejskich

30

30
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2

PR/Proj.+Inne
(Prezentacje)+E
P

P

Nauki o polityce i
administracji

Treści programowe
dla przedmiotu

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów ze specyfiką procesów związanych z pozyskiwaniem dofinansowania projektów w ramach
funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, obszarami wsparcia udzielanego przez UE, podstawami prawnymi, zasadami oraz mechanizmami
zarządzania funduszami, programami i projektami europejskimi. W ramach przedmiotu przeprowadzona zostanie również konceptualizacja
podstawowych pojęć (polityka spójności, programy i projekty europejskie, uczestnicy projektów europejskich, cele projektów, cykl życia
projektu, zarządzanie projektami europejskimi).

Symbol efektów
uczenia się dla
programu studiów

K_W05; K_W06; K_W07; K_W08; K_W09; K_U02; K_U03; K_U07; K_U08; K_U09; K_U10; K_K02; K_K03; K_K06

Symbol
efektów
zdefiniowanych dla
specjalności

S_W01; S_W02

* Student może zrealizować zajęcia ogólnouniwersyteckie w dowolnym semestrze roku akademickiego. W ciągu toku studiów student jest
zobowiązany uzyskać minimum 5 punktów ECTS z przedmiotów humanistycznych
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): co najmniej 420
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): co
najmniej 2258
OBJAŚNIENIA DO TABELI
Formy realizacji zajęć:
– W – wykład
– K – konwersatorium
– S – seminarium
– Ć – ćwiczenia
– L – laboratorium
– Wr – warsztaty
– Proj – projekt
– Inne (należy podać jakie)

Sposoby weryfikacji efektów uczenia:
– EU – egzamin ustny
– EP – egzamin pisemny
– T – test
– E – esej
– Proj – projekt
– PR – praca roczna
– Inne (należy podać jakie)
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Zajęcia związane z profilem kształcenia:
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego
– B – zajęcia związane z działalności naukową dla profilu
ogólnoakademickiego

5.6. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów
Rok studiów: trzeci
Semestr: szósty
Forma zajęć – liczba godzin
Nazwa
W
przedmiotu/ grupa
zajęć

K

S

Ć

L

Wr

Pr

Inne

Razem:
liczba
godzin zajęć

Razem:
punkty
ECTS

Sposoby
weryfikacji
efektów
przypisanych
do przedmiotu

P/B

Dyscyplina (y),
do której odnosi
się przedmiot

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności
Procedury
decyzyjne w Unii
Europejskiej

30

30

5

PR+EP/Proj

Nauki o polityce i
administracji

Treści programowe
dla przedmiotu

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z procesami i normami decyzyjnymi w Unii Europejskiej, ośrodkami odpowiedzialnymi za
podejmowanie decyzji oraz procedurami implementacji decyzji politycznych.

Symbol efektów
uczenia się dla
programu studiów

K_W05; K_W12; K_U01; K_U02; K_U03; K_U04; K_U05; K_U07; K_U08; K_U09; K_U10; K_K01; K_K02; K_K03; K_K04;
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Koordynacja
polityk unijnych w
państwach
europejskich

30

30

4

PR+EP/Proj

Nauki o polityce i
administracji

Treści programowe
dla przedmiotu

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z kwestiami dotyczącymi istoty koordynacji polityki unijnych w państwach UE, koordynacji działań

Symbol efektów
uczenia się dla
programu studiów

K_W05; K_W06; K_W08; K_U01; K_U02; K_U03; K_U05; K_U07; K_U08; ; K_K02; K_K03; K_K04

Seminarium
licencjackie

krajowej administracji rządowej w ramach procesu podejmowania decyzji w UE, modeli koordynacji polityk europejskich na wybranych przykładach starych
i nowych państw członkowskich, problemów koordynacji polskiej polityki europejskiej. Pojawiają się zagadnienia dotyczące istoty koordynacji, metod i
rodzajów koordynacji, ogólnej charakterystyki systemów administracji publicznej w państwach członkowskich UE.

30

30

12

Praca licencjacka P

Nauki o polityce i
administracji

Treści programowe
dla przedmiotu

Przedmiot ma na celu zaznajomienie studentów z zasadami warsztatu i metodyki pracy dyplomowej. W trakcie semestru studenci,
przeprowadzają badania własne, opracowują poszczególne rozdziały, a w konsekwencji całość pracy licencjackiej

Symbol efektów
uczenia się dla
programu studiów

K_W01; K_U09; K_U10;

Praktyki (III)

Treści programowe
dla przedmiotu

240

240

9

zaświadczenia o
odbyciu praktyk
oraz praca
pisemna

P

Nauki o polityce i
administracji

Praktyki zawodowe mają na celu implementację i konfrontację zdobytej wiedzy teoretycznej z praktycznymi warunkami funkcjonowania
instytucji w ramach szeroko rozumianych polityk publicznych. Studenci mają możliwość dostrzeżenia znaczenia zdobywanej wiedzy
szczególnie w praktycznym wymiarze rozwiązywania zadań. Praktyki zawodowe pozwalają na rozwijanie swoich kompetencji, w tym
umiejętności interpersonalnych. Mają na celu zapoznanie studenta z funkcjonowaniem struktury organizacyjnej, zasad organizacji pracy i
podziału kompetencji, procedur, procesu planowania, a także sprawowanej kontroli pracy.
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Symbol efektów
uczenia się dla
programu studiów

K_U06

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 330
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): co najmniej
2258
OBJAŚNIENIA DO TABELI
Formy realizacji zajęć:
– W – wykład
– K – konwersatorium
– S – seminarium
– Ć – ćwiczenia
– L – laboratorium
– Wr – warsztaty
– Proj – projekt
– Inne (należy podać jakie)
Zajęcia związane z profilem kształcenia:
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego
– B – zajęcia związane z działalności naukową dla profilu
ogólnoakademickiego

Sposoby weryfikacji efektów uczenia:
– EU – egzamin ustny
– EP – egzamin pisemny
– T – test
– E – esej
– Proj – projekt
– PR – praca roczna
– Inne (należy podać jakie)
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6. Tabela procentowego udziału liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS dla każdej z dyscyplin kierunku
Dziedzina nauki
Nauki społeczne

Dyscyplina naukowa
Nauk o polityce i administracji

Procentowy udział liczby punktów
ECTS w łącznej liczbie punktów
ECTS dla każdej z dyscyplin
83%

7. Tabela informacje ogólne o programie studiów
Liczba semestrów

6

Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie

180

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom

licencjat

Forma studiów

stacjonarne

Kod ISCED

0312

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia do wyboru (przedmioty specjalizacyjne, przedmioty OGUN, lektoraty, 71
egzamin z j. obcego, seminarium licencjackie, praktyki)
Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem 154
nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia
Liczba punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych (nie mniej niż 5
5 ECTS) – w przypadku kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych niż nauki
humanistyczne lub nauki społeczne
Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne dla profilu praktycznego (zajęcia 94
z literką P)
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Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia związane z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie nie dotyczy
lub dyscyplinach dla profilu ogólnoakademickiego (zajęcia z literką B)
Wymiar, liczba punktów ECTS, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

720 h
25 pkt ECTS

Praktyki zawodowe zostały przewidziane w programie studiów jako zajęcia obowiązkowe ograniczonego wyboru, realizowane na II i III roku studiów w wymiarze
720 godzin (praktyki I – 240 godzin w 4. semestrze, praktyki II – 240 godzin w 5. semestrze, praktyki III – 240 godzin w 6 semestrze), nie mniej niż 6 miesięcy.
Praktyki mogą być odbywane jednorazowo (u jednego pracodawcy) w pełnym wymiarze, bądź też podzielone na części (realizowane u dwóch lub więcej
pracodawców), z zastrzeżeniem, że wymiar każdej z praktyk u jednego pracodawcy nie może być niższy niż 120 godzin. Studenci mają prawo do zrealizowania
praktyk na wcześniejszych etapach studiów oraz w trakcie przerw międzysemestralnych. Praktyki rozliczane będą na zakończenie okresu trwania studiów. Za
zaliczenie praktyk zawodowych student/ka otrzymuje łącznie 25 punktów ECTS (Praktyki I – 8 punktów ECTS, Praktyki II – 8 punktów ECTS, Praktyki III – 9
punktów ECTS).
Podstawowym celem praktyk jest praktyczne przygotowanie studenta/ki do podjęcia pracy zawodowej po ukończeniu studiów, poprzez kształtowanie
umiejętności zawodowych i kompetencji społecznych w środowisku pracy, a także wzmacnianie postaw aktywnych i przedsiębiorczych. W związku z tym
praktyki zawodowe odbywać się będą w publicznych i niepublicznych instytucjach związanych z funkcjonowaniem instytucji Unii Europejskiej lub krajowych
instytucji związanych z członkostwem Polski w UE.
Walidacja praktyk – Praktyki zalicza na ocenę opiekun praktyk na podstawie zaświadczenia o odbyciu praktyk oraz przedłożonej pracy pisemnej będącej
raportem badawczo-praktycznym, przygotowanym przez praktykanta zgodnie z wytycznymi ustalonymi z opiekunem praktyk. Zaświadczenie o odbyciu praktyk
zawiera informacje o godzinowym wymiarze praktyk, aktywności praktykanta oraz ocenę praktykanta. Zaświadczenie wystawia osoba reprezentująca instytucję,
w której odbyły się praktyki.

podpis Dziekana (ów) /Kierownika (ów) podstawowej jednostki organizacyjnej
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