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Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu INTEGRACJA GOSPODARCZA EUROPY, PG_00037099

Kierunek studiów Analityka gospodarcza

Data rozpoczęcia studiów październik 2022 r. Rok akademicki realizacji 
przedmiotu

2023/2024

Poziom kształcenia II stopnia Grupa zajęć Grupa zajęć fakultatywnych
Grupa zajęć powiązanych z 
prowadzonymi badaniami 
naukowymi w dziedzinie nauki 
związanej z kierunkiem - profil 
ogólnoakademicki

Forma studiów stacjonarne Sposób realizacji na uczelni

Rok studiów 2 Język wykładowy polski

Semestr studiów 3 Liczba punktów ECTS 3.0

Profil kształcenia ogólnoakademicki Forma zaliczenia zaliczenie

Jednostka prowadząca Wydział Zarządzania i Ekonomii -> Katedra Nauk Ekonomicznych

Imię i nazwisko 
wykładowcy (wykładowców)

Odpowiedzialny za przedmiot  
Prowadzący zajęcia z przedmiotu

Formy zajęć 
 i metody nauczania

Forma zajęć Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium RAZEM
Liczba godzin zajęć 0.0 30.0 0.0 0.0 0.0 30
W tym liczba godzin zajęć na odległość: 0.0

Aktywność studenta 
 i liczba godzin pracy

Aktywność studenta Udział w zajęciach 
dydaktycznych, objętych 
planem studiów

Udział w 
konsultacjach

Praca własna 
studenta

RAZEM

Liczba godzin pracy 
studenta

30 6.0 39.0 75

Cel przedmiotu Celem przedmiotu jest nabycie kompleksowej wiedzy w obszarze teorii integracji ekonomicznej oraz wiedzy 
dotyczącej procesów integracji gospodarczej w Europie od lat 50-tych XX. wieku do czasów współczesnych.

Efekty uczenia się 
przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[K7_W15] posiada pogłębioną 
wiedzę w zakresie procesów 
zachodzących w przedsiębiorstwie 
i ryzyk z nim związanych

student posiada pogłębioną 
wiedzę w zakresie teorii integracji 
ekonomicznej

[SW2] Ocena wiedzy zawartej w 
prezentacji
[SW3] Ocena wiedzy zawartej w 
opracowaniu tekstowym i 
projektowym

[K7_U03] potrafi identyfikować i 
analizować przyczyny i przebieg 
konkretnych procesów i zjawisk 
gospodarczych i w oparciu o nie 
przedstawiać propozycje 
rozwiązań

student potrafi identyfikować i 
analizować przyczyny i przebieg 
procesów integracji ekonomicznej 
w Europie

[SU1] Ocena realizacji zadania
[SU4] Ocena umiejętności 
korzystania z metod i narzędzi
[SU5] Ocena umiejętności 
zaprezentowania wyników 
realizacji zadania
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Treści przedmiotu 1. Wprowadzenie do tematyki integracji europejskiej.

 

2. Teoria integracji: strefa wolnego handlu i unia celna.

3. Teoria integracji: wspólny rynek, unia ekonomiczna, unia monetarna.

4. Historia przebiegu integracji w Europie (1).

5. Historia przebiegu integracji w Europie (2).

6. Instytucje UE proces podejmowania decyzji  (1).

7. Instytucje UE proces podejmowania decyzji (2).

8. Finanse UE. Budżet UE.

9. Rynek wewnętrzny UE. 

10. Wspólna Polityka Handlowa UE.

11. Polityka konkurencji UE.

12. Wspólna Polityka Rolna UE

13. Europejski Bank Centralny i polityka monetarna strefy euro.

14. Integracja walutowa w Europie.

15. Integracja walutowa w Europie. Korzyści i koszty wspólnej waluty.

 

Wymagania wstępne 
i dodatkowe
Sposoby i kryteria 
oceniania osiąganych 
efektów uczenia się

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
2 kolokwia 60.0% 100.0%

Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur  

1.  Zielińska-Głębocka, A. (2018). Podstawy ekonomii integracji 
europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. 1. Barcz, J., 
Kawecka-Wyrzykowska, E., & Michałowska-Gorywoda, K. (2016).  
Integracja europejska w okresie przemian: aspekty ekonomiczne . 
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. 

 

Uzupełniająca lista lektur 1. Wierzbicki, J. (2017). Perspektywy wspólnej waluty eurowyzwania 
polityczne i instytucjonalne. Studia BAS, (3), 11-29.

 

2. De Grauwe, P. (2003). Unia walutowa. Polskie Wydawnictwo 
Ekonomiczne; Warszawa.

Adresy eZasobów
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Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania

Odpowiedz na pytania:

 

1. Na podstawie jakich traktów funkcjonuje obecnie UE?

2. Na podstawie załączonych materiałów wyjaśnij za co Komisja Europejka ukarała Google w 2019 roku?

3. Wymień po 3 korzyści i zagrożenia przyjęcia euro w Polsce. Odpowiedzi krótko uzasadnij.

Zaznacz poprawną odpowiedź:

1. W jej skład wchodzą szefowie państw i rządów krajów członkowskich a także jej przewodniczący oraz 
przewodniczący Komisji Europejskiej : a)     Rada Europejska b)     Rada UE

2. Spotyka się w 10 różnych składach. a)     Rada Europejska b)     Rada 

Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy


