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Załącznik nr 33 
do uchwały nr 135 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr 414  

Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 
 

„Załącznik nr 25 
do uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

  

PROGRAM STUDIÓW  

europeistyka 

nazwa kierunku studiów europeistyka 

nazwa kierunku studiów w języku angielskim /w języku wykładowym European Studies 

język wykładowy język polski 

poziom kształcenia studia drugiego stopnia 

poziom PRK 7 

profil studiów  profil ogólnoakademicki 

liczba semestrów 4 

liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów 120 

forma studiów studia stacjonarne 

tytuł zawodowy nadawany absolwentom 
(nazwa kwalifikacji w oryginalnym brzmieniu, poziom PRK) 

magister 

liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć 
prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub 
innych osób prowadzących zajęcia 

90 

liczba punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych 
lub nauk społecznych  

7 
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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 

62% Nauki o polityce i administracji 

Nauki społeczne Nauki prawne 19% - 

Nauki społeczne Nauki socjologiczne 19% - 

Razem: - 100% - 

 

Efekty uczenia się zdefiniowane dla programu studiów odniesione 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 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu 
studiów 

Efekty uczenia się 

Odniesienie do 
charakterystyk drugiego 

stopnia PRK  

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

K_W01  teorie i metody stosowane w studiach europejskich  P7S_WG  

K_W02  wyniki najnowszych badań naukowych w wybranych zagadnieniach studiów europejskich  P7S_WG  

K_W03  wybrane zaawansowane metody analizy i interpretacji danych w naukach o polityce  
i administracji, naukach prawnych i naukach socjologicznych  

P7S_WG  

K_W04  w pogłębiony sposób wybrane metody i narzędzia opisu struktur i procesów społecznych  P7S_WG  

K_W05  w pogłębiony sposób społeczne i kulturowe problemy współczesnej Europy  P7S_WK  
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K_W06  więzi polityczne, ekonomiczne, społeczne i kulturowe w Europie oraz powiązania Europy ze 
światem, a także formy rozwoju działalności gospodarczej  

P7S_WK  

K_W07  różne rodzaje struktur europejskich oraz relacje zachodzące między nimi  P7S_WK  

K_W08  zmiany społeczne, ekonomiczne, kulturowe zachodzące w Europie  P7S_WK  

K_W09  w pogłębiony sposób działalność Unii Europejskiej  P7S_WK  

K_W10  w pogłębiony sposób prawo Unii Europejskiej  P7S_WK  

K_W11  politykę tworzenia i stosowania prawa Unii Europejskiej, systemy prawnych krajów 
europejskich lub zasady arbitrażu międzynarodowego  

P7S_WK  

K_W12  prawo ochrony własności intelektualnej i przemysłowej  P7S_WK  

Umiejętności: absolwent potrafi 

K_U01  wykorzystywać wiedzę teoretyczną do opisu oraz analizy procesów i zjawisk w Europie, a także 
do twórczego zastosowania jej w praktyce  

P7S_UW  

K_U02  prognozować złożone procesy i zjawiska społeczne (społeczne, polityczne i prawne)  P7S_UW  

K_U03  przeanalizować, zrozumieć i ocenić wybrany problem przy użyciu metody naukowej oraz 
samodzielnie zaproponować rozwiązanie problemu z zakresu studiów europejskich  

P7S_UW  

K_U04  prawidłowo interpretować unijne przepisy prawne dotyczące wybranych zagadnień  P7S_UW  

K_U05  wykorzystać wiedzę z różnych dyscyplin w celu znalezienia rozwiązania problemów z obszaru 
studiów europejskich  

P7S_UW  

K_U06  gromadzić, analizować i dokonywać syntezy, konstruować narzędzia badawcze, opracowywać 
i prezentować wyniki badań własnych z wykorzystaniem zaawansowanych technik 
informacyjno-komunikacyjnych  

P7S_UW  

K_U07  przygotować pracę pisemną spełniającą standardy akademickie oraz podejmującą analizę 
krytyczną wybranych problemów studiów europejskich  

P7S_UK  

K_U08  przygotować wystąpienie ustne spełniające standardy akademickie oraz podejmującą analizę 
krytyczną wybranych problemów studiów europejskich  

P7S_UK  

K_U09  wziąć udział w dyskusji i ją prowadzić, wykorzystując poglądy innych osób oraz swoje własne  P7S_UK  
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K_U10  posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 
Językowego z użyciem specjalistycznej terminologii z zakresu studiów europejskich  

P7S_UK  

K_U11  współpracować w grupie, przyjmując w niej różne role, w tym kierować zespołem  P7S_UO  

K_U12  samodzielnie zdobywać wiedzę i kierować rozwojem swoich umiejętności i ukierunkowywać 
innych w tym zakresie  

P7S_UU  

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

K_K01  uznania znaczenia wiedzy w krytycznym odnoszeniu się do problemów i w ich rozwiązywaniu 
w praktyce  

P7S_KK  

K_K02  podejmowania współpracy międzynarodowej  P7S_KO  

K_K03  świadomego i krytycznego uczestnictwa w kulturze europejskiej  P7S_KR  

K_K04  przyjęcia roli aktywnego i odpowiedzialnego obywatela, świadomie podchodzącego do 
realizowania swoich praw i zobowiązań 

P7S_KR  

 
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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Zajęcia lub grupy zajęć przypisane do danego etapu studiów 

Rok studiów: pierwszy 
Semestr: pierwszy  

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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Symbole efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 

Dyscyplina / 
dyscypliny, do 
których odnosi 
się przedmiot 
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Bezpieczeństwo i 
higiena pracy [dla osób, 
które nie miały tego 
przedmiotu na swoich 
studiach]  
 

4        4 0,5   

Treści programowe  
Wiedza z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, elementy prawa pracy, ochrony przeciwpożarowej, jak również udzielania 
pierwszej pomocy w razie zaistnienia wypadu.  
 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Test 

Podstawy ochrony 
własności intelektualnej 
[dla osób, które nie miały 
tego przedmiotu na 
swoich studiach]  
 

4        4 0,5   
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1 Ukośniki w opisie form weryfikacji efektów uczenia się oznaczają, że prowadzącemu pozostawia się możliwość wyboru formy lub zestawu form weryfikacji.   

Treści programowe  

Tematyka przedmiotu dotyczy podstawowych zagadnień z zakresu ochrony własności intelektualnej, zwłaszcza wybranych 
aspektów prawa własności przemysłowej, praw autorskich i praw pokrewnych, a także otwartych zasobów naukowych  
i edukacyjnych. Prezentowane są pojęcia, regulacje prawne, przykłady chronionych przedmiotów oraz praktyczne 
zastosowania praw własności intelektualnej.  
 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Obecność i przygotowanie do zajęć lub praca pisemna  
 

Praca badawcza w 
relacji z otoczeniem 
społeczno-
gospodarczym (kurs 
internetowy)  
 

         2 K_U03, K_K01  
 

 

Treści programowe 

Przedmiot przygotowuje studentów do opracowania projektu aplikacyjnej pracy dyplomowej, przygotowywanej w relacji  
z otoczeniem społeczno-gospodarczym, czyli w partnerstwie z firmą, instytucją lub organizacją funkcjonującą poza 
ekosystemem Uniwersytetu Warszawskiego.  

 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Projekt 

Cywilizacja europejska  
 

30   30     60 4 K_W04, K_W05, 
K_W08, K_U08, 
K_U09, K_K03  
 

nauki 
socjologiczne 
 

Treści programowe 
Głównym celem zajęć jest zaprezentowanie studentom wybranych zagadnień z historii cywilizacji europejskiej; ze 
szczególnym uwzględnieniem tych, które w sposób istotny wpłynęły na kształt współczesnej Europy.  
 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny / aktywność na zajęciach / egzamin ustny1
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Europejskie struktury 
współpracy  
 

30        30 2 K_W06, K_W02, 
K_W07  
 

nauki o polityce i 
administracji 

Treści programowe 

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z wielością form, jakie przyjmuje współpraca w Europie. Dotyczą zarówno 
państw, jak i podmiotów społeczeństwa obywatelskiego. Przedmiot nie dotyczy Unii Europejskiej, ale innych, niekiedy mało 
znanych, czasem niszowych struktur współpracy.  
 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny 

Antropologia 
ekonomiczna 

30   30     60 4 K_W04, K_W05, 
K_W08, K_W12, 
K_U07  
 

nauki o kulturze 
i religii 

Treści programowe 
Celem tych zajęć jest zapoznanie studentów z głównymi teoretycznymi i metodologicznymi perspektywami  
w antropologicznych studiach nad ludzkimi zachowaniami gospodarczymi zarówno obecnie, jak i w przeszłości.  
 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Esej 

Teoria i praktyka 
demokracji europejskiej  
 

30   30     60 4 K_W06, K_W07, 
K_W09, K_U08, 
K_U09, K_U11, 
K_K01, K_K04  
 

nauki o polityce  
i administracji 

Treści programowe 
Praktyczny wymiar funkcjonowania systemu Unii Europejskiej wraz z jego wymiarami: normatywnym, instytucjonalnym, 
funkcjonalnym i komunikacyjnym.  
 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny / aktywność na zajęciach  
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Unia Europejska w 
systemie 
bezpieczeństwa 
międzynarodowego  
 

30        30 2 K_W02, K_W07, 
K_W09, K_W12  
 

nauki o 
bezpieczeństwie  
 

Treści programowe 

Zadaniem zajęć jest przedstawienie ewolucji systemu bezpieczeństwa europejskiego funkcjonującego z udziałem Unii 
Europejskiej, przedstawienie kryteriów oceniania jej efektywności, analiza wybranych przypadków działalności politycznej  
i operacyjnej Unii Europejskiej, a także podejmowanych przez nią działań w sferze konsolidacji przemysłów obronnych 
państw członkowskich.  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Esej / egzamin pisemny  
 

Negocjacje w Unii 
Europejskiej  
 

 30       30 3 K_W03, K_U02, 
K_U09, K_U11, K_K01  
 

nauki o polityce i 
administracji 

Treści programowe 
Przedmiot pozwala zdobyć zarówno wiedzę teoretyczną, jak i praktyczne umiejętności z zakresu negocjacji. Omawiane są 
uwarunkowania, style negocjacyjne, strategie, taktyki i techniki oraz struktura procesu negocjacji. 
 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Aktywność na zajęciach / udział w debacie / indywidualna praca  
 

Przedmioty 
monograficzne z 
zakresu nauk o polityce 
i administracji (jeden do 
wyboru z oferowanych)  
 

 30       30 3 K_W02, K_W06, 
K_W09, K_W12, 
K_U07, K_U08  
 

nauki o polityce i 
administracji 

Treści programowe 

Wybrane zagadnienia polityki zagranicznej na kontynencie europejskim (instytucje, główne kierunki działań, narzędzia 
oddziaływania). Do wyboru następujące przedmioty: Instytucje dyplomacji Unii Europejskiej / Polityki zagraniczne 
państw europejskich.  
 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Esej 
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Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): minimum 360 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): minimum 1140 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Przedmioty z zakresu 
nauk prawnych (jeden do 
wyboru z oferowanych)  
 

 30       30 3 K_W09, K_W10, 
K_W11, K_W12, 
K_U02, K_U04, K_U07  
 

nauki prawne 

Treści programowe 
Pogłębiona wiedza z zakresu prawa na kontynencie europejskim. Do wyboru zagadnienia Unii Europejskiej lub systemów 
krajowych państw członkowskich: Prawo ustrojowe Unii Europejskiej / Systemy prawne państw europejskich.  
 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Aktywność na zajęciach / esej  
 

Metody ilościowe i 
jakościowe w badaniach 
społecznych  
 

 30       30 3 K_W01, K_W04, 
K_U07, K_U09  
 

nauki o polityce  
i administracji / 
nauki prawne / 
nauki 
socjologiczne  

 

Treści programowe 
Celem przedmiotu jest zapoznanie z procesem badań empirycznych w naukach społecznych: od projektowania badań, 
poprzez zbieranie danych, po ich analizę i opisywanie rezultatów.  
 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Praca pisemna  
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Rok studiów: pierwszy 
Semestr: drugi  

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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Symbole efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 

Dyscyplina / 
dyscypliny, do 
których odnosi 
się przedmiot 
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Przedmiot 
ogólnouniwersytecki  
 

        15 1   

Treści programowe  
Przedmiot do wyboru z puli przedmiotów oferowanych przez Uniwersytet Warszawski (spoza kierunku studiów).  
 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Zgodnie z sylabusem wybranego przedmiotu. 

Seminarium 
magisterskie  
 

  30      30 6 K_W01, K_W02, 
K_W03, K_W12, 
K_U03, K_U06, 
K_U07, K_U09, K_U12  
 

nauki o polityce i 
administracji/ 
nauki prawne  
/ nauki 
socjologiczne  
 

Treści programowe  

Przygotowanie pracy magisterskiej pod kierunkiem promotora. Student powinien opanować metody i techniki prowadzenia 
badań naukowych i technik pisania tekstu naukowego oraz zapoznać się z literaturą tematu badań.  
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Konspekt pracy magisterskiej  
 

Współczesne teorie 
integracji europejskiej  
 

 30       30 3 K_W01, K_W07, 
K_W12, K_U08, 
K_U09  
 

nauki o polityce  
i administracji 

Treści programowe 

W pierwszej części zajęcia będą poświęcone teoriom stosunków międzynarodowych i ich wyjaśnieniom integracji 
europejskiej. W drugiej części przedyskutowane zostaną założenia teorii integracji europejskiej, takich jak funkcjonalizm, 
federalizm, transakcjonizm, neofunkcjonalizm, liberalizm międzyrządowy, instytucjonalizm i wielopoziomowe zarządzanie.  
 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Aktywność na zajęciach / esej / praca indywidualna studenta  
 

Gra strategiczna - 
stabilizacja konfliktów 
zbrojnych 
 

 30       30 3 K_W01, K_W03, 
K_U01, K_U02, 
K_U05, K_U11, K_K01  
 

nauki o 
bezpieczeństwie  
 

Treści programowe 
Zajęcia koncentrują się na wybranych elementach teorii związanych ze stabilizowaniem państw. Przedmiot jest realizowany 
w formie symulatora stabilizacji sytuacji pokonfliktowej.  
 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Zaliczenie pisemne / zaliczenie kursu online  
 

Lobbing w Unii 
Europejskiej  
 

 30       30 3 K_W09, K_W07, 
K_U01, K_U07, 
K_U08, K_U09, K_K01  
 

nauki o polityce  
i administracji / 
nauki 
socjologiczne  
 

Treści programowe 

Lobbing w Unii Europejskiej w wymiarze teoretycznym oraz w wymiarze praktycznym, europeizacja lobbingu, typologia grup 
interesu, proces formowania się lobbingu w Europie.  
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Aktywność na zajęciach / praca indywidualna studenta / praca semestralna  
 

Europeizacja – teoria i 
praktyka  
 

30        30 2 K_W07, K_W07, 
K_U02  
 

nauki o polityce  
i administracji  
 

 

Treści programowe 

Celem zajęć jest zdobycie przez studentów wiedzy z zakresu europeizacji, w tym w wielu wymiarach i sektorach jej działania. 
Ponadto, zamiarem wykładu jest zdobycie wiedzy na temat politologicznych aspektów procesów integracji europejskiej. 
Ponadto celem zajęć jest zdobycie umiejętności krytycznej oceny działań podejmowanych w trakcie integracji europejskiej, 
łączenia zagadnień teoretycznych z oceną faktów empirycznych oraz podejścia interdyscyplinarnego w politologii. 
 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny 

Przedmioty 
monograficzne z 
zakresu nauk 
społecznych (nauk 
socjologicznych i nauk 
o polityce i  
administracji) (jeden do 
wyboru z oferowanych) 
 

 30       30 3 K_W04, K_W08, 
K_U05, K_U08, K_U09  
 

nauki 
socjologiczne / 
nauki o polityce  
i administracji 
 

Treści programowe 

Łączenie dorobku nauk socjologicznych i politologicznych do rozwiązywania wybranych problemów współczesnej Europy. 
Do wyboru następujące przedmioty: Socjologia instytucji społecznych / Europejski obszar społeczny /  
Ruchy społeczne w Europie.  
 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Aktywność na zajęciach / zaliczenie pisemne  
 

Przedmioty 
monograficzne z 
zakresu nauk 

30        30 3 K_W02, K_W03, 
K_W06, K_U01, 
K_U05  

nauki 
socjologiczne  
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Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): minimum 285 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): minimum 1140 

socjologicznych (jeden 
do wyboru z oferowanych)  
 

 

Treści programowe 

Interdyscyplinarna analiza gospodarczych problemów współczesnej Europy. Wykorzystanie narzędzi nauk ekonomicznych 
i socjologicznych. Do wyboru następujące przedmioty: Modele kapitalizmu w Europie / Globalizacja i kryzys rozwoju  
w Europie.  
 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny 

Przedmioty 
monograficzne z 
zakresu nauk prawnych 
(jeden do wyboru z 
oferowanych)  

 30       30 3 K_W10, K_W11, 
K_W12, K_U04, 
K_U07  
 

nauki prawne 

Treści programowe 
Pogłębiona wiedza z zakresu wybranych zagadnień prawa w kontekście problemów transgranicznych. Do wyboru 
następujące przedmioty: Ochrona praw człowieka w Europie / Arbitraż międzynarodowy.  
 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Zaliczenie pisemne / aktywność na zajęciach / esej  

Koordynacja polityk 
europejskich  

 30       30 3 K_W06, KW09, 
K_U08, K_U09  

nauki o polityce  
i administracji  

Treści programowe 

Przedmiot podejmuje kwestie dotyczące istoty koordynacji polityki europejskiej kraju członkowskiego w Unii Europejskiej, 
koordynacji działań krajowej administracji rządowej w ramach procesu podejmowania decyzji w Unii Europejskiej, modeli 
koordynacji polityk europejskich na wybranych przykładach starych i nowych państw członkowskich, problemów koordynacji 
polskiej polityki europejskiej, a także koordynacji polityk europejskich na poziomie unijnym.  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Aktywność na zajęciach / zaliczenie pisemne  
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Rok studiów: drugi 
Semestr: trzeci  

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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Symbole efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 

Dyscyplina / 
dyscypliny, do 
których odnosi 
się przedmiot 
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Przedmiot 
ogólnouniwersytecki  
 

        15 1   

Treści programowe  
Przedmiot do wyboru z puli przedmiotów oferowanych przez Uniwersytet Warszawski (spoza kierunku studiów).  
 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Zgodnie z sylabusem wybranego przedmiotu. 

Seminarium magisterskie   30      30 6 K_W01, K_W02, 
K_W03, K_W12, 
K_U03, K_U06, 
K_U07, K_U09, K_U12  
 

nauki o polityce  
i administracji / 
nauki prawne / 
nauki 
socjologiczne  
 

Treści programowe  

Praca nad kolejnymi częściami pracy magisterskiej pod kierunkiem promotora.  
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Dwa rozdziały pracy magisterskiej  
 

Przedmiot kierunkowy w 
języku obcym (jeden do 
wyboru z oferowanych)  
 

15 15 2 K_W02, K_U10  
 

 

Treści programowe 

Przedmiot do wyboru z puli przedmiotów oferowanych przez jednostki prowadzące kierunek. Celem zajęć jest doskonalenie 
kompetencji językowych w powiązaniu z tematyką studiów. Studenci osiągają biegłość w posługiwaniu się językiem obcym 
na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.  
 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Aktywność na zajęciach / praca pisemna w języku obcym  
 

Polityka tworzenia 
prawa w Unii 
Europejskiej  
 

30        30 3 K_W09, K_W10, 
K_W11, K_U05  
 

nauki o polityce  
i 
administracji 

Treści programowe 
Analiza politologiczna tworzenia prawa w Unii Europejskiej. Przedstawienie głównych aktorów, instytucji, mechanizmów  
i działań politycznych w zakresie tworzenia prawa.  
 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny 

Wspólna polityka 
handlowa Unii 
Europejskiej  
 

 30       30 3 K_W06, K_W09, 
K_U08, K_U09, K_U11  
 

nauki o polityce i 
administracji 

Treści programowe 
Instytucjonalne podstawy wspólnej polityki handlowej. Międzynarodowy system handlowy GATT/WTO. Instrumenty polityki 
handlowej. Funkcjonowanie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Współpraca gospodarcza i handlowa Unii 
Europejskiej z innymi ugrupowaniami regionalnymi. Spory handlowe Unii Europejskiej z innymi państwami.  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Aktywność na zajęciach / udział w debacie  
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Stosowanie prawa Unii 
Europejskiej w Polsce  
 

 30       30 3 K_W09, K_W10, 
K_U05  
 

nauki prawne 
 

Treści programowe 

Celem zajęć jest przedstawienie teoretycznych i praktycznych aspektów procesów stosowania prawa Unii Europejskiej  
w Polsce oraz zapoznanie studenta z zasadami, mechanizmami, procedurami i zakresem uczestnictwa krajowych organów 
w stosowaniu prawa Unii Europejskiej.  
 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Aktywność na zajęciach  
 

Bezpieczeństwo 
międzynarodowe w 
Europie  
 

 30       30 3 K_W02, K_W07, 
K_U02, KU_U11, 
K_U09  
 

nauki o 
bezpieczeństwie 
 

Treści programowe 
Celem zajęć jest przedstawienie studentom zagadnień związanych ze współczesnymi zagrożeniami dla bezpieczeństwa 
międzynarodowego w Europie. Część zajęć zostanie poświęcona zagadnieniom wojen informacyjnych.  
 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Aktywność na zajęciach / indywidualna praca studenta / udział w dyskusji  
 

Polityka rozwojowa i 
humanitarna Unii 
Europejskiej  
 

 30       30 3 K_W06, K_W09, 
K_U11, K_U02, 
K_U05, K_U08, 
K_U06, K_K02  
 

nauki o polityce  
i administracji 

Treści programowe 
Problematyka międzynarodowej współpracy na rzecz rozwoju, pomocy rozwojowej i zróżnicowania rozwoju społeczno-
gospodarczego na świecie. Ponadto ukazanie polityki rozwojowej i humanitarnej Unii Europejskiej jako jednego  
z najważniejszych wymiarów polityki zewnętrznej Unii Europejskiej.  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Projekt 
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Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): minimum 270 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): minimum 1140 

 

 

 

 

 

 

Prawo instytucjonalne i 
prawo stosunków  
zewnętrznych Unii 
Europejskiej  
 
 

30        30 3 K_W10, K_U04, 
K_K04  
 

nauki prawne 

Treści programowe 
Pogłębiona wiedza na temat zagadnień prawnych w odniesieniu do instytucji i stosunków zewnętrznych Unii Europejskiej.  
 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny 

Unia Europejska a rynki 
wschodzące  
 

 30       30 3 K_W06, K_W09, 
K_U02, K_U08, K_U12  
 

nauki o polityce i 
administracji 

Treści programowe 
Celem zajęć jest prezentacja i analiza relacji Unii Europejskiej z najważniejszymi wschodzącymi gospodarkami 
współczesnego świata – z Azji, Ameryki Łacińskiej i Afryki.  
 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Aktywność na zajęciach / zaliczenie pisemne  
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Rok studiów: drugi 
Semestr: czwarty  

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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Symbole efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 

Dyscyplina / 
dyscypliny, do 
których odnosi 
się przedmiot 
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Przedmiot 
ogólnouniwersytecki  
 

        30 4   

Treści programowe  
Przedmiot do wyboru z puli przedmiotów oferowanych przez Uniwersytet Warszawski (spoza kierunku studiów).  
 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Zgodnie z sylabusem wybranego przedmiotu. 

Seminarium 
magisterskie  
 

  30      30 9 K_W01, K_W02, 
K_W03, K_W12, 
K_U03, K_U06, 
K_U07, K_U09, K_U12  
 

nauki o polityce  
i administracji / 
nauki prawne / 
nauki 
socjologiczne  
 

Treści programowe  

Przygotowanie całej pracy magisterskiej pod kierunkiem promotora.  
 



19 
 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Praca magisterska 

Przedmiot kierunkowy w 
języku obcym (jeden do 
wyboru z oferowanych)  
 

15 15 2 K_W02, K_U10  
 

 

Treści programowe 

Przedmiot do wyboru z puli przedmiotów oferowanych przez jednostki prowadzące kierunek. Celem zajęć jest doskonalenie 
kompetencji językowych w powiązaniu z tematyką studiów. Studenci osiągają biegłość w posługiwaniu się językiem obcym 
na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.  
 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Aktywność na zajęciach / praca pisemna w języku obcym  
 

Przedmioty 
humanistyczne (jeden 
do wyboru z 
oferowanych)  
 

 30       30 3 K_W05, K_W08, 
K_K03, K_U08, K_U09  
 

nauki o sztuce / 
nauki o kulturze i 
religii  
 

Treści programowe 

Obowiązkowe przedmioty humanistyczne w programie studiów. Do wyboru następujące przedmioty: Międzynarodowe 
stosunki kulturalne / Tożsamości w Europie. Zadaniem zajęć jest doskonalenie kompetencji czytania i analizy tekstów 
naukowych oraz dyskutowania na ich temat.  
 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Aktywność na zajęciach / praca pisemna  
 

Przedmioty 
monograficzne z 
zakresu nauk o polityce 
i administracji (jeden do 
wyboru z oferowanych)  
 

 30       30 3 K_W02, K_W09, 
K_U08, K_U09  
 

nauki o polityce  
i administracji 

Treści programowe 
Zajęcia pogłębiające specjalistyczną wiedzę z zakresu współczesnych problemów politycznych w Europie. Do wyboru 
następujące przedmioty: Współpraca w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego Unii Europejskiej /  
Współczesne migracje.  
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Aktywność na zajęciach / udział w debacie / praca pisemna  
 

Przedmioty 
monograficzne z 
zakresu nauk o polityce 
i administracji (jeden do 
wyboru z oferowanych)  
 

 30       30 3 K_W02, K_W03, 
K_U01, K_U05, K_U06  
 

nauki o polityce  
i administracji 

Treści programowe 
Przedmiot interdyscyplinarny łączący wiedzę politologiczną z wiedzą o komunikowaniu masowym. Celem zajęć jest 
wykorzystanie osiągnięć nauk o komunikacji społecznej i mediach do zrozumienia współczesnych problemów politycznych. 
Do wyboru następujące przedmioty: Marketing i promocja w Unii Europejskiej / Marketing polityczny w Europie. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Aktywność na zajęciach / indywidualna praca studenta  
 

Przedmioty 
monograficzne z 
zakresu nauk o polityce 
i administracji (jeden do 
wyboru z oferowanych)  
 

30        30 3 K_W03, K_W06, 
K_W09, K_U01  
 

nauki o polityce  
i 
administracji 

Treści programowe 

Przedmioty pogłębiające wiedzę z zakresu zarządzania sprawami gospodarczymi w Unii Europejskiej i jej krajach 
członkowskich. Do wyboru następujące przedmioty: Zarządzanie gospodarcze w Unii Europejskiej / Finanse Unii 
Europejskiej.  
 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Test 

Przedmioty 
monograficzne z 
zakresu nauk o polityce 
i administracji (jeden do 
wyboru z oferowanych)  
 

 30       30 3 K_W07, K_W02, 
K_U11, K_U08, K_K02  
 

nauki o polityce  
i administracji 
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Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): minimum 225 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): minimum 1140 

 

Procentowy udział liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS dla każdej z dyscyplin, do których przyporządkowano 
kierunek studiów.  

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa Procentowy udział liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów  
ECTS dla każdej z dyscyplin 

Nauki społeczne  Nauki o polityce i 

administracji  

51 

Nauki społeczne  Nauki prawne 17 

Nauki społeczne Nauki socjologiczne 13 

”. 

Treści programowe 

Przedmioty pogłębiające wiedzę na wybrane problemy z zakresu nauk o polityce i administracji. Do wyboru następujące 
przedmioty: Organizacje pozarządowe w Unii Europejskiej / Partie polityczne w Unii Europejskiej / Protokół 
dyplomatyczny.  
 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Aktywność na zajęciach/ praca w grupie  
 


