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Instytut Europeistyki KUL 

oraz 

Uniwersytet Otwarty KUL 

zapraszają uczniów szkół ponadgimanzjalnych do uczestnictwa w zajęciach: 

AKADEMII PRAWA EUROPEJSKIEGO 

W ramach Akademii Prawa Europejskiego w roku szkolnym 2015/2016 przeprowadzony zostanie 

cykl 5 spotkań poświęconych podstawom integracji i prawa europejskiego. Będą się one 

odbywać w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, raz w miesiącu, poczynając od 

listopada, w godzinach 10.00-12.15 (2 godziny zegarowe plus 15 minut przerwy). Każde spotkanie 

będzie się składać z wykładu oraz warsztatu. Zajęcia będą prowadzone przez pracowników 

naukowych Instytutu Europeistyki. 

Po każdych zajęciach uczniowie mogą otrzymać imienne certyfikaty potwierdzające udział, 

natomiast uczestnictwo w minimum 4 warsztatach uprawniać będzie do otrzymania certyfikatu 

końcowego „Akademii Prawa Europejskiego”. 

Zajęcia odbywają się w ramach Uniwersytetu Otwartego KUL i są bezpłatne, należy jednak 

wcześniej zgłosić swój udział ze względu na ograniczoną liczbę miejsc. 

Zgłoszenia prosimy kierować na adres otwarty@kul.pl. Więcej informacji w sekretariacie 

Uniwersytetu Otwartego oraz pod nr telefonu 81 445 4290. 

 

HARMONOGRAM I TEMATYKA ZAJĘĆ: 

1) Historia integracji europejskiej - wymiar ekonomiczny i polityczny (4 listopada 2015) 

Zajęcia dotyczą: genezy procesu integracji (w tym koncepcje i rozmowy polityczne pierwszej 

połowy XX wieku), prezentacji sylwetek "ojców Europy", głównych procesów ekonomicznych 

związanych z integracją europejską, narodzin i tzw. instytucjonalizacji głównych polityk 

europejskich, wkładu Polaków w te procesy. 

2) Źródła Prawa UE i System ochrony prawnej UE (2 grudnia 2015) 

Wykład poświęcony zostanie analizie źródeł prawa unijnego oraz relacjom prawa unijnego i 

polskiego. Przedstawione zostaną akty prawa pierwotnego i pochodnego wraz z procedurami ich 

tworzenia. Analizie poddane zostaną także akty z zakresu PWBiS oraz WPZiB. Zajęcia poświęcone 

zostaną analizie unijnego systemu ochrony prawa. Omówione zostaną: skład i struktura TSUE, 

rodzaje skarg kierowanych do TSUE oraz relacje pomiędzy sądami krajowymi i unijnymi. 



3) Swobody rynku wewnętrznego (13 stycznia 2016) 

Zajęcia o charakterze praktycznym poświęcone swobodom rynku wewnętrznego: swobodnemu 

przepływowi osób, usług, towarów oraz kapitału i płatności. 

4) Prawa podstawowe w UE (22 marca 2016) /opcja zajęć w języku angielskim 

Zajęcia dotyczą: początków kształtowania ochrony praw fundamentalnych w orzeczeniach 

Trybunały Sprawiedliwości, przyjęcia Karty Praw Podstawowych UE i jej charakterystyki, 

działalności Ombudsmana, Komisji Petycji oraz Agencji Praw Podstawowych UE 

5) Migracje (23 maja 2016) /opcja zajęć w języku angielskim 

Zajęcia dotyczą: charakterystyki ruchów migracyjnych w Europie po II wojnie światowej, 

wykształcenia się systemu ochrony uchodźców w oparciu o Konwencję Genewską, podstaw 

wspólnej polityki migracyjnej i azylowej Unii Europejskiej oraz obecnych tendencji migracyjnych na 

terenie państw członkowskich. 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY! 

 


