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Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu EUROPEAN ECONOMIC INTEGRATION, PG_00037065

Kierunek studiów Analityka gospodarcza (studia w jęz. angielskim)

Data rozpoczęcia studiów październik 2022 r. Rok akademicki realizacji 
przedmiotu

2023/2024

Poziom kształcenia II stopnia Grupa zajęć Grupa zajęć obowiązkowych z 
zakresu kierunku studiów
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 angielski

Semestr studiów 3 Liczba punktów ECTS 2.0

Profil kształcenia ogólnoakademicki Forma zaliczenia zaliczenie

Jednostka prowadząca Wydział Zarządzania i Ekonomii -> Katedra Nauk Ekonomicznych

Imię i nazwisko 
wykładowcy (wykładowców)

Odpowiedzialny za przedmiot dr hab. Joanna Wolszczak-Derlacz
Prowadzący zajęcia z przedmiotu

Formy zajęć 
 i metody nauczania

Forma zajęć Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium RAZEM
Liczba godzin zajęć 30.0 0.0 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 4.0 16.0 50

Cel przedmiotu Nabycie wiedzy dotyczącej procesów integracji gospodarczej w Europie od lat 50-tych XX w. do lat 
obecnych oraz jej wykorzystanie w rozwiązywaniu problemów zawodowych.

Efekty uczenia się 
przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[K7_U12] posiada umiejętność 
przygotowania wystąpień w języku 
polskim i obcym dotyczących 
obszaru nauk społecznych

Student opisuje procesy integracji 
gospodarczej w Europie oraz 
wymienia założenia różnych polityk

[SU1] Ocena realizacji zadania

[K7_U10] posiada umiejętności 
rozumienia, analizowania i oceny 
zjawisk ekonomicznych w skali 
makroekonomicznej

Student wymienia i opisuje etapy 
integracji gospodarczej w Europie.

[SU2] Ocena umiejętności analizy 
informacji
[SU1] Ocena realizacji zadania

[K7_W03] ma rozszerzoną wiedzę 
o różnych rodzajach struktur i 
instytucji i podmiotach 
funkcjonujących w gospodarce i 
relacjach miedzy nimi 
zachodzących

Student analizuje działanie 
struktur UE oraz jej instytucji w 
kontekście integracji gospodarczej.

[SW3] Ocena wiedzy zawartej w 
opracowaniu tekstowym i 
projektowym

[K7_W06] zna rolę człowieka jako 
kreatora i uczestnika struktur 
społeczno-gospodarczym w skali 
makro i mikro

Student zna wkład założycieli UE 
w tworzenie jej struktur.

[SW1] Ocena wiedzy 
faktograficznej
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Treści przedmiotu 1. Wprowadzenie do tematyki integracji europejskiej.

 

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

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

4. Historia przebiegu integracji w Europie (1).

5. Historia przebiegu integracji w Europie (2).

6. Instytucje UE i proces podejmowania decyzji.

7. Finanse UE. Budżet.

8. System prawny UE.

9. Rynek wewnętrzny UE.

10. Wspólna Polityka Handlowa.

11. Wspólna Polityka Rolna UE.

12. Polityka konkurencyjności UE.

13. Integracja walutowa w Europie (1).

14. Integracja walutowa w Europie (2). Kryzys strefy euro.

15. Przyszłość UE.

Wymagania wstępne 
i dodatkowe

Nie ma wymagań

Sposoby i kryteria 
oceniania osiąganych 
efektów uczenia się

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
Zadania 60.0% 60.0%
Quizy 60.0% 40.0%

Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur 1. Baldwin, Wyplosz (2015). The Economics of European Integration. 
McGraw Hill, London.

 

2. Burda, Wyplosz (2010) Macroeconomics - a European Text. 5ed. 
Oxford University Press

3.Portal Eurostat:  http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/
statistics/search_database

Uzupełniająca lista lektur 1. De Grawe P., Economics of Monetary Union, Oxford University 
Press, 2014.

 

 

Adresy eZasobów

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database
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Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania

1. Proszę omówić etapy integracji ekonomicznej w teorii.

 

2. Proszę omówić wybraną teorię obszarów walutowych.

3. Wyjaśnij na czym polega szok asymentryczny.

Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy


