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1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE
Nazwa przedmiotu/ modułu Prawo europejskie
Kod przedmiotu/ modułu*

MK_9

Wydział (nazwa jednostki
prowadzącej kierunek)

Wydział Socjologiczno-Historyczny

Nazwa jednostki
realizującej przedmiot

Instytut Nauk o Polityce

Kierunek studiów

Politologia

Poziom kształcenia

studia II stopnia

Profil

akademicki

Forma studiów

studia stacjonarne

Rok i semestr studiów

rok II, semestr III

Rodzaj przedmiotu

kierunkowy

Koordynator

dr Bogusław Kotarba

Imię i nazwisko osoby
dr Marek Delong
prowadzącej / osób
prowadzących
* - zgodnie z ustaleniami na wydziale
1.2.Formy zajęć dydaktycznych, wymiar godzin i punktów ECTS
Wykł.
Ćw.
Konw. Lab.
Sem.
ZP
Prakt.
Inne ( jakie?)
20

30

Liczba pkt ECTS
6

1.3. Sposób realizacji zajęć
X zajęcia w formie tradycyjnej
☐ zajęcia realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość
1.4. Forma zaliczenia przedmiotu/ modułu ( z toku) ( egzamin, zaliczenie z oceną, zaliczenie bez oceny)
ćwiczenia: zaliczenie z oceną
wykłady: egzamin
2.WYMAGANIA WSTĘPNE
Podstawowa wiedza z zakresu integracji europejskiej oraz nauki o państwie i prawie. Umiejętność
wyszukiwania i interpretacji aktów prawnych.
3.
3.1.
C1
C2

CELE, EFEKTY KSZTAŁCENIA , TREŚCI PROGRAMOWE I STOSOWANE METODY DYDAKTYCZNE

Cele przedmiotu/modułu
Poznanie systemu instytucjonalnego Unii Europejskiej oraz funkcji instytucji UE w procesie
tworzenia i przestrzegania prawa.
Ukazanie relacji instytucjonalnych i funkcjonalnych pomiędzy UE a państwami członkowskimi oraz
pomiędzy instytucjami UE w kontekście tworzenia i przestrzegania prawa.

C3

Przybliżenie sposobów tworzenia prawa UE.

C4

Zapoznanie z zasadami prawa UE oraz zakresem jego obowiązywania.

C5

Zaznajomienie z podstawowymi zagadnieniami europejskiego prawa materialnego.

C6

Pogłębienie umiejętności analizy aktów prawnych.

3.2 EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU/ MODUŁU ( WYPEŁNIA KOORDYNATOR)

EK ( efekt
kształcenia)

Treść efektu kształcenia zdefiniowanego dla przedmiotu (modułu)

EK_01

Wskazuje obszary życia społeczno-gospodarczego, w których
istotną rolę odgrywa prawo UE
Wyjaśnia, w jaki sposób prawo europejskie wpływa na krajowe
systemy prawne
Charakteryzuje system instytucjonalny UE oraz opisuje role
poszczególnych instytucji w procesie tworzenia i przestrzegania
prawa UE
Analizuje akty prawa UE
Dobiera sposoby dochodzenia praw wynikających z aktów prawa
UE, w sytuacji ich nieprzestrzegania
Odnosi realia życia społeczno-politycznego i gospodarczego do
europejskich wartości oraz regulacji prawnych
Jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w życiu
publicznym

EK_02
EK_03

EK_04
EK_05
EK_06
EK_07

3.3

Odniesienie do
efektów
kierunkowych
(KEK)
K2A_W01
K2A_W09
K2A_W13

K2A_U01
K2A_U07
K2A_K02
K2A_K05

TREŚCI PROGRAMOWE (wypełnia koordynator)
A. Problematyka wykładu
Treści merytoryczne
Unia Europejska – ogólna charakterystyka
Zagadnienia instytucjonalne
Pojęcie i zakres obowiązywania oraz zasady prawa UE
Źródła prawa Unii Europejskiej
Tworzenie prawa
Kontrola przestrzegania prawa
Współpraca prawna
Unia Europejska – ogólna charakterystyka
Zagadnienia instytucjonalne
Pojęcie i zakres obowiązywania oraz zasady prawa UE
Źródła prawa Unii Europejskiej
B. Problematyka ćwiczeń audytoryjnych, konwersatoryjnych, laboratoryjnych, zajęć praktycznych
Treści merytoryczne
Zapoznanie ze sposobem wyszukiwania aktów prawa wspólnotowego
w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich za pomocą internetowej
wyszukiwarki „EUR-Lex”
Istota obywatelstwa Unii Europejskiej
Rynek wewnętrzny UE
Swoboda przepływu osób w UE

Swoboda przedsiębiorczości w Unii Europejskiej
Swoboda świadczenia usług
Swoboda przepływu towarów
Wspólna polityka handlowa
Swoboda przepływu kapitału i płatności
Prawo ochrony konkurencji w UE
Prawo ochrony konsumentów w UE
Petycja do Parlamentu Europejskiego
Skarga do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich
Kolokwium zaliczeniowe

3.4 METODY DYDAKTYCZNE
Wykład : wykład z prezentacją multimedialną;
Ćwiczenia:
 analiza i interpretacja aktów prawnych;
 analiza przypadków;
 moderowana dyskusja;
Np.:
Wykład: wykład problemowy/wykład z prezentacją multimedialną/ metody kształcenia na odległość
Ćwiczenia: Analiza tekstów z dyskusją/ metoda projektów( projekt badawczy, wdrożeniowy, praktyczny/
praca w grupach/rozwiązywanie zadań/ dyskusja/ metody kształcenia na odległość
Laboratorium: wykonywanie doświadczeń, projektowanie doświadczeń

4 METODY I KRYTERIA OCENY
4.1 Sposoby weryfikacji efektów kształcenia
Symbol efektu

EK_ 01
EK_ 02
EK_03
EK_04
EK_05
EK_06
EK_07

Metody oceny efektów kształcenia
( np.: kolokwium, egzamin ustny, egzamin pisemny,
projekt, sprawozdanie, obserwacja w trakcie zajęć)
kolkwium pisemne
na podstawie wypowiedzi studenta
test pisemny
na podstawie propozycji rozwiązań problemów/zadań
na podstawie propozycji rozwiązań problemów/zadań
na podstawie wypowiedzi podczas dyskusji
w oparciu o obserwację studenta podczas zajęć
(wypowiedzi, zaangażowanie, kreatywność)

4.2 Warunki zaliczenia przedmiotu (kryteria oceniania)
ćwiczenia: aktywny udział w zajęciach, kolokwium pisemne
wykłady: egzamin ustny

Forma zajęć
dydaktycznych ( w,
ćw, …)
ćw.
ćw.
w.
ćw.
ćw.
ćw.
ćw.

5. Całkowity nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia założonych efektów w godzinach oraz
punktach ECTS
Aktywność

Liczba godzin/ nakład pracy
studenta

godziny zajęć wg planu z nauczycielem

50

przygotowanie do zajęć

30

udział w konsultacjach

5

czas na napisanie referatu/eseju

-

przygotowanie do zaliczenia/kolokwium

35

przygotowanie do egzaminu

30

udział w kolokwium

1

udział w egzaminie

1

Inne (jakie?)

-

SUMA GODZIN
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW
ECTS

152
6

6. PRAKTYKI ZAWODOWE W RAMACH PRZEDMIOTU/ MODUŁU
wymiar godzinowy
zasady i formy odbywania praktyk

-
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Akceptacja Kierownika Jednostki lub osoby upoważnionej

