
KARTA PRZEDMIOTU 

• Dane podstawowe

Nazwa przedmiotu Integracja europejska 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim European Integration 

Kierunek studiów Stosunki Międzynarodowe 

Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) I

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) Stacjonarne 

Dyscyplina Nauki o polityce i administracji

Język wykładowy Polski 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna Dr hab. Beata Piskorska 

Forma zajęć (katalog 

zamknięty ze słownika)

Liczba godzin semestr Punkty ECTS

wykład 30 I 3

konwersatorium

ćwiczenia 15

laboratorium

warsztaty

seminarium

proseminarium

lektorat

praktyki

zajęcia terenowe

pracownia dyplomowa

translatorium

wizyta studyjna

Wymagania wstępne W1-  zainteresowanie przedmiotem
W2 – znajomość zagadnień w obszarze przedmiotu 
W3 – umiejętność rzeczowej dyskusji 

• Cele kształcenia dla przedmiotu 

C1- Głównym celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy z istotą procesu integracji europejskiej, pojęcia i 
definiowania granic Europy oraz istoty i struktury Unii Europejskiej jako organizacji 
międzynarodowej  

C2 - Kolejnym jest zapoznanie studenta z procesem integracji w ujęciu historycznym po II wojnie 
światowej i  podstawowymi teoriami integracji europejskiej 

C3 - Posiadanie przez słuchacza umiejętności dotyczących definiowania istoty, struktury i 
identyfikacji procesu powstawania Unii Europejskiej 

C4 - przybliżenie polityk szczegółowych oraz procesu poszerzania się granic UE
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C5 - Posiadanie przez słuchacza umiejętności dotyczących identyfikacji wyzwań integracji 
europejskiej
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• Efekty uczenia się dla przedmiotu wraz z odniesieniem do efektów kierunkowych

Symbol Opis efektu przedmiotowego
Odniesienie do 

efektu kierunkowego

WIEDZA

W_01 Student zna i rozumie podstawowe zagadnienia dotyczące 
procesów integracji europejskiej i stosunków 
międzynarodowych 

W_01

W_02 Student opisuje i analizuje poszczególne etapy reformowania 
Unii Europejskiej 

W_02

W_03 Student uzasadnia i prognozuje kierunki rozwoju Unii 
Europejskiej 

W_05

W_04 Student identyfikuje złożony charakter relacji wewnętrznych  i 
zewnętrznych UE

W_05

UMIEJĘTNOŚCI

U_01 Student potrafi opisać proces integrowania się Europy U_01

U_02 Student potrafi rozpoznawać przyczyny i motywy reform 
traktatowych UE

U_04

U_03 Student potrafi kategoryzować i porządkować polityki i 
instytucje Unii Europejskiej oraz oceniać ich kompetencje i 
aktywność 

U_06

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_01 Student dokuje oceny i samooceny wiedzy w zakresie procesu 
integracji europejskiej 

K_K02

• Opis przedmiotu/ treści programowe
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Struktura UE, członkostwo w UE

• Pojęcie Europy, pojęcie integracji: integracja gospodarcza i integracja polityczna, 
podstawowe teorie integracji europejskiej

• Początki procesu integracji europejskiej po drugiej wojnie światowej, organizacje 
integracyjne w Europie

• Powstanie Wspólnot Europejskich w latach 50. XX wieku: Europejska Wspólnota Węgla i 
Stali (EWWiS), Europejska Wspólnota Gospodarcza (EWG) i Europejska Wspólnota Energii 
Atomowej (Euratom)

• Nieudane plany powstania Europejskiej Wspólnoty Obronnej i Europejskiej Wspólnoty 
Politycznej

• Prawo pierwotne: Jednolity Akt Europejski (1986 r.): początek procesu reform traktatowych

• Traktat o Unii Europejskiej z Maastricht (1992 r.): powstanie Unii Europejskiej

• Traktat Amsterdamski (1997 r.): reforma UE

• Traktat Nicejski (2001 r.): reforma UE w obliczu poszerzenia

• 
Traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy (2004 r.): niezrealizowana reforma 

• 
Traktat z Lizbony (2007 r.): reforma i aktualny stan prawny UE

• Instytucje UE i wybrane polityki UE 

• Kryzysy a przyszłość Unii Europejskiej 

• Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się

Symbol 
efektu

Metody dydaktyczne
(lista wyboru)

Metody weryfikacji
(lista wyboru)

Sposoby dokumentacji
(lista wyboru)

WIEDZA

W_01 Wykład konwencjonalny Egzamin / Zaliczenie ustne Protokół

W_02 Praca z tekstem Egzamin / Zaliczenie 
pisemne

Protokół

UMIEJĘTNOŚCI

U_01 Dyskusja, gra dydaktyczna, 
praca w grupach

Egzamin / Zaliczenie ustne Protokół
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U_02 Dyskusja gra dydaktyczna, 
praca w grupach

Egzamin / Zaliczenie ustne Protokół

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_01 Praca w grupach w 
różnych rolach, dyskusja

Egzamin / Zaliczenie ustne Protokół

K_02

• Kryteria oceny, wagi…

Systematyczna obecność na zajęciach (dopuszczalne 2 nieobecności 
nieusprawiedliwione), studenci z IOS obecność na połowie zajęć

Udział w wydarzeniach (konferencje, seminaria) związanych z tematyką zajęć.

Egzamin ustny (wiedza z wykładów i zalecanej literatury)
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• Obciążenie pracą studenta

Forma aktywności studenta Liczba godzin

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem 45

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 45

• Literatura

Literatura podstawowa

Integracja europejska, red. J. Barcz, E. Kawecka-Wyrzykowska, K. Michałowska-Gorywoda, 
Warszawa 2007.
Integracja europejska w okresie przemian, red. J. Barcz, E. Kawecka-Wyrzykowska, K. Michałowska-
Gorywoda, Warszawa 2016.
Ustrój Unii Europejskiej, red. J. Barcz, cz I i II,  Warszawa 2010.
A. Podraza, Unia Europejska w procesie reform traktatowych, Wydawnictwo KUL, Lublin 2007.

Literatura uzupełniająca

J. Ruszkowski, Wstęp do studiów europejskich, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
E. Bomberg, J. Peterson, A. Stubb (red.), The European Union: how does it work?, Oxford University 
Press, Oxford 2008.
Instytucje i prawo Unii Europejskiej. Podręcznik dla kierunków prawa, zarządzania i administracji, 
red. J. Barcz, M.Górka, A. Wyrozumska, Warszawa 2017.  
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