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Nazwa modułu (bloku przedmiotów): PRZEDMIOTY DO 

WYBORU 

Kod modułu: E    MSwB 

Nazwa przedmiotu: INTEGRACJA GOSPODARCZA W 

EUROPIE 

Kod przedmiotu: 41.2. 

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej przedmiot / moduł: INSTYTUT EKONOMICZNY 

Nazwa kierunku: EKONOMIA 

Forma studiów: SS Profil kształcenia: praktyczny Poziom kształcenia: studia I 

stopnia 

Rok / semestr:   

II/III 

Status przedmiotu /modułu: 

do wyboru 

Język przedmiotu / modułu: 

polski 

Forma zajęć wykład ćwiczenia laboratorium projekt seminarium 

inne  

(wpisać 

jakie) 

Wymiar 

zajęć (godz.) 
30      

 

Koordynator przedmiotu / 

modułu 
Prof. dr hab. Nelly Daszkiewicz 

Prowadzący zajęcia Prof. dr hab. Nelly Daszkiewicz 

Cel  kształcenia przedmiotu / 

modułu 

Celem przedmiotu jest nabycie wiedzy dotyczącej integracji gospodarczej w 

Europie od lat 50-tych XX w. do czasów obecnych oraz umiejętności jej 

wykorzystania w rozwiązywaniu problemów zawodowych. 

Wymagania wstępne Podstawy makroekonomii 

 

EFEKTY UCZENIA SIĘ 

Nr efektu 

uczenia 

się/ grupy 

efektów 

Opis efektu uczenia się 

Kod 

kierunkowego 

efektu 

uczenia się 

Wiedza (Ma wiedzę w zakresie...)  

01 
relacji zachodzących między podmiotami gospodarczymi a innymi instytucjami 

społecznymi tworzącymi ich otoczenie w skali krajowej i międzynarodowej 
K1P_W07 

02 
różnorodnych źródeł informacji, niezbędnych do podejmowania i prowadzenia 

biznesu 
K1P_W08 

Umiejętności (Potrafi…)  

03 

analizować relacje między rynkiem a państwem w kontekście uwarunkowań 

społecznych, ekonomicznych i politycznych oraz interpretować zmiany 

zachodzące w otoczeniu lokalnym i regionalnym 

K1P_U06 

04 ocenić sytuację przedsiębiorstwa na rynku krajowym i zagranicznym K1P_U07 

Kompetencje społeczne  

05 Samodzielnie podejmuje różne inicjatywy K1P_K05 

06 
Weryfikuje swoje działania, postawy oraz poszukuje nowych, lepszych 

rozwiązań 
K1P_K07 

 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Wykład 

Wprowadzenie do tematyki integracji europejskiej. Teoria integracji gospodarczej: strefa wolnego handlu i unia 

celna. Teoria integracji gospodarczej: wspólny rynek, unia monetarna, unia ekonomiczna. Historia przebiegu 

integracji w Europie (1). Historia przebiegu integracji w Europie (2). Instytucje UE i proces podejmowania 

decyzji. Finanse UE. Budżet UE. System prawny UE. Rynek wewnętrzny UE. Wspólna Polityka Handlowa 

UE. Wspólna Polityka Rolna UE. Polityka Konkurencji UE. Europejski Bank Centralny i polityka monetarna 
EBC. Integracja walutowa w Europie. Integracja walutowa w Europie. Korzyści i koszty wspólnej waluty. 

 

Literatura podstawowa 

Barcz J., Kawecka-Wyrzykowska E., Michałowska-Gorywoda K., Integracja 

europejska w świetle Traktatu z Lizbony, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 

Warszawa 2012 

Literatura uzupełniająca  Dane i materiały Eurostatu i Europejskiego Banku Centralnego 



Metody kształcenia Prezentacja multimedialna, analiza danych z dyskusją 

 

Metody weryfikacji efektów uczenia się 

 

Nr efektu uczenia 

się/grupy efektów 

 

Aktywny udział w zajęciach 1, 2, 3, 4, 5 

Weryfikacja pracy własnej studenta 6 

Formy i warunki zaliczenia zaliczenie pisemne 

 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA 

 

 

Rodzaj działań/zajęć 

Liczba godzin 

Ogółem 

W tym zajęcia powiązane  

z praktycznym przygotowaniem 

zawodowym 

Udział w wykładach 30  

Samodzielne studiowanie  15 5 

Udział w ćwiczeniach audytoryjnych                                 

i laboratoryjnych, warsztatach, seminariach
   

Samodzielne przygotowywanie się do ćwiczeń   

Przygotowanie projektu / eseju / itp.
 
   

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 10  

Udział w konsultacjach 2  

Inne   

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 57 5 

Liczba punktów ECTS za przedmiot 2 

Liczba punktów ECTS przypisana do dyscypliny 

naukowej 

2 

EKONOMIA I FINANSE 

Liczba punktów ECTS związana z zajęciami 

praktycznymi
 0,2 

Liczba punktów ECTS  za zajęciach wymagające 

bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich 
1,3 

 


