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NA KIERUNKU EUROPEISTYKA – STUDIA EUROPEJSKIE  
PROWADZONYCH PRZEZ CENTRUM EUROPEJSKIE UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO 

Profil ogólnoakademicki 
studia stacjonarne 

Absolwent uzyskuje tytuł magistra 
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I. KONCEPCJA I CEL KSZTAŁCENIA 

Kierunek studiów europeistyka - studia europejskie integruje wiedzę z dwóch obszarów kształcenia 
nauk społecznych i nauk humanistycznych należy zatem do programów brzegowych tak jak jest to 
ujęte w projekcie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Krajowe Ramy Kwalifikacji w 
szkolnictwie wyższym jako narzędzie poprawy jakości kształcenia”. 
 
Program studiów europeistycznych w Centrum Europejskim UW odnosi się do zbioru wzajemnie 
powiązanych przedmiotów, charakteryzujących się wielką dynamiką i stanowiących ogromne 
wyzwanie intelektualne i społeczne. Opiera się zatem na kombinacji wiedzy społeczno-kulturowej, 
politologicznej, ekonomicznej i prawnej. Doświadczenia zachodnioeuropejskie dowodzą, że 
jednostronne społeczno-politologiczne, czy jednostronne kulturowe podejścia do konkretnych 
europejskich problemów, nie są już w stanie dostarczyć ani ich adekwatnego zrozumienia ani, tym 
bardziej, ich rozwiązania. Podstawowym celem programu proponowanego przez Centrum 
Europejskie jest zamknięcie tej między-dyscyplinarnej luki poprzez zintegrowanie oddzielnych 
perspektyw w interdyscyplinarnym curriculum.  
 
Program studiów europeistycznych w Centrum Europejskim kształtuje się już od kilkunastu lat. W tym 
czasie mierzyliśmy się z wieloma fundamentalnymi zmianami społeczno-politycznej i gospodarczej 
rzeczywistości w Europie (rozszerzenia UE, odrzucenie Traktatu Konstytucyjnego i deficyt demokracji, 
kryzys gospodarczy i spory o dalszą formę integracji). Wszystko to, zważywszy na obecny stan rzeczy, 
będzie coraz bardziej istotne w nadchodzących latach. Proces integracji europejskiej unaocznia zbiór 
problemów typowych dla społeczeństw współczesnej Europy: maja one coraz bardziej wielo-
kulturowy charakter, charakteryzują się wzrastającą mobilnością społeczną oraz błyskawicznym 
postępem zastosowań nowych technologii informatycznych i komunikacyjnych. Opierając się na 
powiedzeniu Edgara Morina penser l’Europe, proponowany program europeistyki dostarcza nowego 
podejścia do analizy tych podstawowych i głównych problemów i zmian oraz zmusza do ponownego 
przemyślenia ustalonych teorii politycznych i społecznych, które – w dużej części – są obudowane 
wokół pojęcia państwa narodowego jako głównego centrum myśli i działania politycznego. 
Jednocześnie ten program stawia sobie za cel wyjść naprzeciw wzrastającemu popytowi na 
ekspertów ds. europejskich, na doradców politycznych, którzy, zatrudnieni przez administrację 
państwową oraz przedsiębiorców prywatnych, potrzebują umiejętności akademickich, aby być w 
stanie adekwatnie rozwiązywać problemy, które wkrótce nadejdą. Dlatego podstawowym celem 
studiów europeistycznych jest stworzenie możliwości formowania umysłowości człowieka otwartego 
na nowe wyzwania dzięki świadomości ogromnego dziedzictwa europejskiego. 
 
Europeistyka – studia europejskie są to studia brzegowe łączące w sobie elementy nauk 
humanistycznych i społecznych. Podstawą tej dyscypliny jest rozważanie zagadnień europejskich w 
ujęciu historycznym, kulturowym i antropologicznym. Unikalnym elementem tego programu 
kształcenia jest spojrzenie na zagadnienia europejskie od strony nauki o informacji (informatologii). 
Powyższe elementy razem z nauką języków obcych stanowią bardzo silny humanistyczny filar 
proponowanych studiów europejskich. Drugim filarem tego programu są natomiast dyscypliny 
społeczne, które oferują perspektywę prawną, ekonomiczną, politologiczną i socjologiczną zagadnień 
europejskich. Budując program studiów zrezygnowano jednak ze sztywnego podziału przedmiotów 
na moduły rozdzielające te dwa obszary wiedzy, ponieważ podstawowym zadaniem studiów jest 
łączenie perspektywy humanistycznej ze społeczną.   
 
Celem studiów jest przekazanie studentom  
 

 pogłębionej wiedzy na temat terminologii, teorii i metod stosowanych w europeistyce, 

 pogłębionej wiedzy z zakresu prawa, ekonomii, socjologii i politologii, 

 pogłębionej wiedzy na temat powiązań europeistyki z innymi dyscyplinami,  



 3 

 pogłębionej wiedzy o zmianach i więziach politycznych, ekonomicznych, społecznych i 
kulturowych w Europie i Europy ze światem, 

 pogłębionej wiedzy o różnych rodzajach struktur europejskich oraz zachodzących między 
nimi relacjach, 

 pogłębionej wiedzy nt. społecznych i kulturowych problemów współczesnej Europy, 

 pogłębionej wiedzy o działalności Unii Europejskiej, 

 pogłębionej wiedzy nt. prawa Unii Europejskiej, 

 szczegółowej wiedzy na temat najnowszych badań i ustaleń naukowych w zakresie 
europeistyki, 

 wiedzy o metodach analizy i interpretacji danych w dziedzinie europeistyki, 

 wiedzy o wybranych metodach i narzędziach opisu struktur i procesów społecznych. 
 
Celem studiów jest wykształcenie u studentów umiejętności: 
 

 wykorzystania wiedzy teoretycznej do opisu i analizowania procesów i zjawisk w Europie, 

 prawidłowej interpretacji procesów i zjawisk z historii Europy,  

 prognozowania złożonych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, 
prawnych i ekonomicznych), 

 analizowania, rozumienia i oceniania wybranego problemu przy użyciu metody naukowej, 

 prawidłowej interpretacji unijnych przepisów prawnych, 

 samodzielnego rozwiązania problemów z zakresu europeistyki, 

 integracji wiedzy z różnych dziedzin w celu znalezienia rozwiązania problemów, 

 szukania, oceniania i selekcjonowania materiałów na wybrany temat oraz wydawania na ich 
podstawie krytycznych sądów, 

 badawczych polegających na gromadzeniu, analizie, syntezie, konstruowaniu narzędzi 
badawczych, opracowaniu i prezentacji wyników badań,  

 dyskutowania z wykorzystaniem poglądów innych osób oraz swoich własnych,  

 formułowania krytycznych opinii o wybranych problemach europeistyki, 

 sporządzania, spełniających standardy akademickie, prac pisemnych oraz przygotowywania 
wypowiedzi ustnych z zakresu europeistyki, 

 samodzielnego zdobywania wiedzy i kierowania rozwojem swoich umiejętności, 

 posługiwania się językiem obcym na poziomie średniozaawansowanym plus (B2+). 
 
Celem studiów jest wykształcenie u studentów postawy: 
 

 uczenia się przez całe życie, 

 elastycznej współpracy w grupie, 

 świadomego uczestnika kultury europejskiej.   
 
 

II. UZASADNIENIE WYBORU PROFILU 

 
Europeistyka - studia europejskie są realizowane w Centrum Europejskim Uniwersytetu 
Warszawskiego jako studia o profilu ogólnoakademickim. 
 
Profil ogólnoakademicki ma na celu pomóc studentom rozwinąć i realizować spójny, treściwy i 
skuteczny plan edukacyjny. Jest rodzajem „mapy drogowej“ do poruszania się w często 
fragmentarycznym krajobrazie oferty studiów wyższych. Profil ogólnoakademicki przyczynia się do 
osiągnięcia tego efektu poprzez zaoferowanie ram odniesienia dla bardziej specjalistycznej wiedzy 
oraz wspomaga uzyskanie kompetencji w tym zakresie. Nadaje wymiar edukacji studenta, w którym 



 4 

będzie rozwijać wiedzę szczegółową. Opiera się także na założeniu, że absolwenci będą w swym życiu 
zmieniać miejsce, a nawet rodzaj pracy. W związku z tym profil akademicki rozwija 
wielodyscyplinarne i interdyscyplinarne kompetencje niezbędne dla kontynuowania uczenia się przez 
całe życie zawodowe w złożonym i zmieniającym się otoczeniu. Szczególnie w obszarze dyscypliny tak 
dynamicznej jak studia europejskie, profil ogólnoakademicki jest znacznie bardziej uzasadniony, 
ponieważ nie zamyka się w stosunkowo stałym obszarze jednej praktycznej umiejętności, lecz 
otwiera potencjał zrozumienia zmienności oraz możliwości adaptowania wiedzy i umiejętności do 
nowych kontekstów. 
 
Efektywne zastosowanie uzyskanej wiedzy zależy od opanowania jej aspektów szczegółowych w 
szerszym (ogólnoakademickim) kontekście. Profil ogólnoakademicki jest na tyle głęboki, że umożliwia 
opanowanie świadomie wybranych dziedzin szczegółowych i na tyle szeroki, by umożliwić 
zrozumienie wzajemnych związków pomiędzy nimi oraz ich zintegrowanie. Ponadto profil 
ogólnoakademicki znacząco zmienia tradycyjny podział na wiedzę wyspecjalizowaną i wiedzę ogólną. 
Podkreśla znaczenie obu i szczególne znaczenie ich wzajemnych związków poprzez integrowanie idei, 
teorii, metod, praktyk i zastosowań.  
 
 

III. CELOWOŚĆ PROWADZENIA KIERUNKU ORAZ RÓŻNICE W STOSUNKU DO INNYCH 
EUROPEISTYK REALIZOWANYCH W UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM 

 
Utworzenie nowego kierunku pod nazwą europeistyka w 2004 r. było odpowiedzią na 
zapotrzebowanie rynku pracy na specjalistów z zakresu integracji europejskiej. Centrum Europejskie 
przygotowuje dogłębnie wykształconych absolwentów z tego zakresu posiadających potencjał do 
adoptowania się na różnych stanowiskach pracy. Program kształcenia odpowiada konkretnym 
społecznym zapotrzebowaniom na ten rodzaj pracownika. 
 
Program studiów europeistycznych posiada własna tożsamość vis-à-vis programów z tej samej 
dziedziny, które są oferowane przez inne wydziały/uniwersytety w Polsce lub krajach sąsiednich – 
szczególnie uniwersytety w tym samym Euroregionie.  Przede wszystkim nie faworyzuje żadnego – 
politologicznego, prawnego, ekonomicznego czy antropologicznego – podejścia do europeistyki, ale 
równomiernie kształci studentów w każdym z tych kierunków, kładąc nacisk na umiejętności 
rozwiązywania problemów z wykorzystaniem narzędzi każdej z tych dyscyplin.  
 
Zarówno ze względu na zawartość jak i na formę program ten stanowi odrębną jakość pośród innych 
akademickich propozycji dotyczących Europy – w tym realizowanych na Uniwersytecie Warszawskim. 
Odnośnie zawartości, najistotniejszą cechą programu jest łączenie podejścia właściwego naukom 
społecznym i naukom humanistycznym oraz systematyczne skupianie się na teorii i praktyce. Od 
strony formy, specyfika programu polega na angażowaniu studentów w działania praktyczne poprzez: 
oferowanie im interaktywnych zajęć (warsztaty, konwersatoria, seminaria, na których robią projekty) 
oraz intensywnej współpracy międzynarodowej. 
 
 

IV. WIZJA MIEJSCA ABSOLWENTA NA RYNKU PRACY 

Absolwenci europeistyki otrzymują tytuł magistra. Posiadają niezbędną wiedzę z zakresu politologii, 
socjologii, stosunków międzynarodowych, prawa i ekonomii. Ich dodatkowym atutem jest znajomość 
systemu instytucjonalnego Unii Europejskiej, procesu podejmowania decyzji w UE, prawa unijnego, 
mechanizmów działania jednolitego rynku, polityk unijnych, zasad pozyskiwania funduszy 
strukturalnych UE w Polsce. Ponadto biegle posługują się przynajmniej jednym językiem obcym na 
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poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Absolwenci 
studiów mogą kontynuować kształcenie na III stopniu studiów. 

Dobra orientacja w prawie europejskim i jego praktycznym zastosowaniu, zdolność analitycznego 
myślenia oraz umiejętność patrzenia na proces integracji europejskiej z rozmaitych perspektyw 
sprawiają, że absolwenci Centrum Europejskiego są cenieni i poszukiwani na rynku pracy, krajowym i 
zagranicznym. Zatrudnienie znajdują w: instytucjach Unii Europejskiej, organizacjach 
międzynarodowych i pozarządowych, organach administracji rządowej i samorządowej, 
przedsiębiorstwach działających na terenie Unii Europejskiej, ośrodkach akademickich i naukowo-
badawczych, centrach informacyjnych, wydawnictwach oraz w mediach.  
 
 

V. POWIĄZANIE KIERUNKU STUDIÓW Z MISJĄ I STRATEGIĄ ROZWOJU CENTRUM 
EUROPEJSKIEGO ORAZ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO 

 
Program kształcenia jest jednym z głównych elementów misji i strategii rozwoju Centrum 
Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Można powiedzieć, że cały wysiłek jednostki jest 
ukierunkowany na rozwijanie tego programu kształcenia (zarówno na poziomie studiów pierwszego, 
jak i drugiego stopnia).  
 
Program kształcenia wpisuje się w całościowy program kształcenia Uniwersytetu Warszawskiego. W 
szczególności jest to: program zorientowany na studenta, międzynarodowy, innowacyjny, oparty na 
współpracy z innymi programami i instytucjami, posiadający znaczenie społeczne. Program 
kształcenia wpisuje się również w misję Uniwersytetu Warszawskiego, szczególnie poprzez udział w 
„syntezie wartości uniwersalnych i lokalnych”. Studia przygotowują studentów do uczestnictwa w 
kulturze europejskiej oraz do świadomego reprezentowania Europy poza jej granicami. Centrum 
Europejskie usilnie stara się, aby prowadzone studia w jaki najszerszym stopniu były powiązane z 
badaniami naukowymi prowadzonymi przez jego pracowników.  
 
 
 

VI. ODNIESIENIE DO WZORCÓW MIĘDZYNARODOWYCH 

Program kształcenia na kierunku europeistyka w Centrum Europejskim UW jest projektowany i 
przeprowadzany zgodnie z zasadami Procesu Bolońskiego. Przy opracowaniu programu kształcenia 
wzięto pod uwagę wyniki prac zespołu badawczego z University of Groningen w Holandii i University 
of Deusto z Hiszpanii nad projektowaniem opisów kierunków studiów, w tym kierunku studia 
europejskie (Tunning Educational Structures in Europe. Template for summary of Tuning subject area 
findings. European Studies). Podczas prac kierowano się wskazówkami i komentarzami z tego 
opracowania.  Dodatkowo wykorzystano belgijskie opracowanie oceniające studia europejskie w tym 
kraju (The educational assessment of the European studies programmes. An evaluation of the quality 
of the initial and advanced Master’s study programmes in European Studies at the Flemish 
Universities. Brussels 2009). Jako uzupełnienie wykorzystano opracowanie o możliwości kształcenia 
mieszanego (tradycyjnego i zastosowaniem techniki nauczania na odległość) na studiach europejskich 
(Teaching European Studies: A Blended Learning Approach - Alexandra Mihai, Alina Christova). 
 
 

VII. WYMAGANE KWALIFIKACJE KANDYDATÓW NA STUDIA  
 
Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunku europeistyka musi posiadać 
dyplom studiów pierwszego stopnia lub studiów jednolitych magisterskich oraz kompetencje 
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niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku. Do tych 
kompetencji zaliczają się: 
 
w kategorii wiedzy 

 podstawowa wiedza z zakresu prawa, ekonomii, socjologii i politologii, 

 podstawowa wiedza o rozwoju integracji europejskiej, 

 znajomość historii Europy, 

 podstawowa wiedza o Unii Europejskiej, 

 podstawowa wiedza na temat kultury i cywilizacji europejskiej,  
 
w kategorii umiejętności 

 umiejętność interpretowania wybranych wydarzeń i procesów z historii Europy, 

 umiejętność lektury, dyskusji i interpretacji literatury z dziedziny nauk społecznych i 
humanistycznych, 

 umiejętność integracji wiedzy z różnych dziedzin w celu znalezienia rozwiązania problemów, 

 umiejętność szukania, oceniania i selekcjonowania materiałów na wybrany temat, 

 umiejętność wykorzystania narzędzi informatycznych do gromadzenia, analizy i prezentacji 
danych, 

 umiejętność przygotowania pracy pisemnej spełniającej standardy akademickie,  

 umiejętność przygotowania wystąpienia ustnego na zadany temat, 

 umiejętność samodzielnego zdobywania wiedzy i rozwijania umiejętności,  

 umiejętność komunikacji w języku obcym w mowie i na piśmie na poziomie 
średniozaawansowanym, 

 
w kategorii kompetencji społecznych 

 ma świadomość potrzeby uczenia się przez całe życie, 

 potrafi współpracować w grupie. 
 
 

VIII. EFEKTY KSZTAŁCENIA I PUNKTY ECTS ORAZ PLAN STUDIÓW 
 
Poniżej zostały zaprezentowane kierunkowe efekty kształcenia. Są one przedstawione w odniesieniu 
do obszarowych efektów kształcenia z nauk humanistycznych i społecznych. Kolejne tabele 
przedstawiają, w jaki sposób kierunkowe efekty kształcenia są realizowane przez poszczególne 
przedmioty (w rozbiciu na moduły kształcenia, formy realizacji przedmiotów oraz metody weryfikacji 
osiągniętych efektów). Kolejna tabela prezentuje przyporządkowanie modułom kształcenia punktów 
ECTS oraz kierunkowych efektów kształcenia. 

Dwie ostatnie tabele to plany studiów. Pierwsza stanowi plan studiów prowadzonych w formie 
stacjonarnej i niestacjonarnej wieczorowej, druga natomiast – w formie niestacjonarnej zaocznej. Na 
planach wskazano punkty ECTS przypisane do każdego przedmiotu oraz wskazano wymagania 
etapowe.  

TABELA ODNIESIENIA EFEKTÓW KIERUNKOWYCH DO EFEKTÓW OBSZAROWYCH 

EUROPEISTYKA, drugi stopień studiów, profil ogólnoakademicki  

symbole 
efektów 

kształcenia 
na 

kierunku 

 
EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Po zakończeniu studiów student … 

odniesienie do 
obszarowych 

efektów kształcenia 
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 wiedza  

K_W01 ma pogłębioną wiedzę o europeistyce i jej miejscu w systemie 
nauk społecznych i humanistycznych 

H2A_W01, S2A_W01 

K_W02 ma pogłębioną wiedzę na temat terminologii, teorii i metod 
stosowanych w europeistyce 

H2A_W02, 
H2A_W03, S2A_W06 

K_W03 ma pogłębioną wiedzę z zakresu prawa, ekonomii, socjologii i 
politologii 

H2A_W04, S2A_W07 

K_W04 ma pogłębioną wiedzę na temat powiązań europeistyki z 
innymi dyscyplinami  

H2A_W05, S2A_W01 

K_W05 ma pogłębioną wiedzę o więziach politycznych, ekonomicznych, 
społecznych i kulturowych w Europie i Europy ze światem 

H2A_W04, S2A_W04 

K_W06 ma pogłębioną wiedzę o różnych rodzajach struktur 
europejskich oraz zachodzących między nimi relacjach 

H2A_W04, S2A_W02 

K_W07 ma pogłębioną wiedzę nt. zmian społecznych, ekonomicznych, 
kulturowych zachodzących w Europie 

H2A_W04, S2A_W03, 
S2A_W08 

K_W08 ma szczegółową wiedzę na temat najnowszych badań i ustaleń 
naukowych w wybranych zagadnieniach europeistyki 

H2A_W06, S2A_W09 

K_W09 zna wybrane zaawansowane metody analizy i interpretacji 
danych w dziedzinie europeistyki 

H2A_W07, S2A_W06 

K_W10 zna w pogłębiony sposób wybrane metody i narzędzia opisu 
struktur i procesów społecznych 

S2A_W06 

K_W11 ma pogłębioną wiedzę nt. społecznych i kulturowych 
problemów współczesnej Europy 

H2A_W04, S2A_W05, 
S2A_W08 

K_W12 ma pogłębioną wiedzę o działalności Unii Europejskiej  H2A_W04, S2A_W05, 
S2A_W08 

K_W13 ma pogłębioną wiedzę nt. prawa Unii Europejskiej H2A_W04, S2A_W05, 
S2A_W07, S2A_W08 

K_W14 zna i rozumie prawo ochrony własności intelektualnej i 
przemysłowej 

H2A_W08, S2A_W07, 
S2A_W10 

 umiejętności  

K_U01 potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i analizowania 
procesów i zjawisk w Europie 

H2A_U02, S2A_U02, 
S2A_U06, S2A_U08 

K_U02 potrafi prawidłowo interpretować procesy i zjawiska z historii 
Europy 

H2A_U05, S2A_U01, 
S2A_U03 

K_U03 potrafi prognozować złożone procesy i zjawiska społeczne 
(kulturowe, polityczne, prawne i ekonomiczne) dzięki 
znajomości metod i narzędzi europeistyki 

H2A_U05, S2A_U04, 
S2A_U06, S2A_U08 

K_U04 potrafi przeanalizować, zrozumieć i ocenić wybrany problem 
przy użyciu metody naukowej 

H2A_U02, H2A_U05, 
S2A_U06, S2A_U08 

K_U05 potrafi prawidłowo interpretować unijne przepisy prawne 
dotyczące wybranych tematów 

H2A_U05, S2A_U02, 
S2A_U05, S2A_U06 

K_U06 potrafi samodzielnie zaproponować rozwiązanie problemu z 
zakresu europeistyki 

H2A_U05, S2A_U04, 
S2A_U06, S2A_U07 

K_U07 potrafi wykorzystać wiedzę z różnych dziedzin w celu 
znalezienia rozwiązania problemów 

H2A_U02, H2A_U04, 
S2A_U06 

K_U08 potrafi szukać, oceniać i selekcjonować materiały na wybrany 
temat oraz wydawać na ich podstawie krytyczne sądy 

H2A_U01, H2A_U07 

K_U09 posiada umiejętność badawcze polegające na gromadzeniu, 
analizie, syntezie, konstruowaniu narzędzi badawczych, 
opracowaniu i prezentacji wyników badań 

H2A_U02, H2A_U07, 
S2A_U02, S2A_U04, 
S2A_U08 
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K_U10 potrafi wziąć udział w dyskusji wykorzystując w nich poglądy 
innych osób oraz swoje własne 

H2A_U06 

K_U11 potrafi formułować krytyczne opinie o wybranych problemach 
europeistyki 

H2A_U01, H2A_U07 

K_U12 potrafi prawidłowo przygotować pracę pisemną spełniającą 
standardy akademickie z zakresu europeistyki  

H2A_U06, H2A_U07, 
H2A_U08, H2A_U09, 
S2A_U02, S2A_U06, 
S2A_U07, S2A_U09 

K_U13 potrafi przygotować wystąpienie ustne z zakresu europeistyki H2A_U07, H2A_U08, 
H2A_U10, S2A_U06, 
S2A_U10 

K_U14 umie samodzielnie zdobywać wiedzę i kierować rozwojem 
swoich umiejętności  

H2A_U03, S2A_U06 

K_U15 posługuje się językiem obcym na poziomie 
średniozaawansowanym plus (B2+) 

H2A_U11, S2A_U11 

 kompetencje społeczne  

K_K01 rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie i aktualizowania 
wiedzy z zakresu europeistyki 

H2A_K01, S2A_K01, 
S2A_K06 

K_K02 potrafi współpracować w grupie przyjmując w niej różne role H2A_K02, S2A_K02 

K_K03 interesuje się kulturą europejską   H2A_K05, H2A_K06 

 
 
 
 
Komentarz do kierunkowych efektów kształcenia  
 
Kierunkowe efekty kształcenia dla studiów II stopnia na kierunku europeistyka realizują obszarowe 
efekty kształcenia dla nauk humanistycznych i społecznych. Wśród kierunkowych efektów kształcenia 
nie ma takich, które realizują niektóre obszarowe efekty. Są to: 
 
w zakresie nauk humanistycznych: 
H2A_W09  ma świadomość kompleksowej natury języka oraz jego złożoności i historycznej 

zmienności jego znaczeń, 
H2A_W10  ma podstawową wiedzę o instytucjach kultury i orientację we współczesnym życiu 

kulturalnym, 
H2A_K03 potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określone przez siebie lub 

innych zadania, 
H2A_K04 prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu, 
 
w zakresie nauk społecznych: 
S2A_K03  potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określone przez siebie lub 

innych zadania, 
S2A_K04  prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu, 
S2A_K05  aktywnie uczestniczy w działaniach na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego 

regionu, kraju, Europy. 
 
Brak kierunkowych efektów realizujących powyższe obszarowe efekty wynika ze specyfiki kierunku. 
Europeistyka nie jest kierunkiem studiów, który kładzie nacisk na wiedzę o języku. Te efekty realizują 
wszystkie kierunki filologiczne i lingwistyczne. Student europeistyki podstawową wiedzę na temat 
instytucji kultury zdobywa na studiach I stopnia. Powtarzanie tego elementu edukacji wydaje się 
zbędne. Kierunek europeistyka nie realizuje efektu obszarowego H2A_K03 i S2A_K03 z powodu 
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trudności w opracowaniu metod weryfikacji tego efektu. Kierunek europeistyka nie realizuje efektu 
obszarowego H2A_K04 i S2A_K04, ponieważ absolwenci kierunku pracują w bardzo różnych 
zawodach. Opracowanie zamkniętego katalogu dylematów zawodowych, z jakimi może mieć do 
czynienia absolwent europeistyki nie wydaje się możliwe. Europeistyka jest kierunkiem, który w 
istotny sposób podnosi wiedzę i umiejętności studentów w zakresie dziedzictwa kulturowego Europy, 
ale weryfikowanie uczestnictwa w ochronie tego dziedzictwa nie jest celem programu kształcenia. 
 
Odrębnego komentarza wymaga realizacja efektu kształcenia K_U15 (posługuje się językiem obcym 
na poziomie średniozaawansowanym plus (B2+)). W poniższych tabelach przedstawiono, które 
przedmioty szczególnie zwracają uwagę na ćwiczenie umiejętności językowych. Oprócz tego należy 
dodać, że wszyscy wykładowcy zostali zobowiązani do podania w podstawowej lekturze do swoich 
zajęć literatury w języku obcym. Zostali również zobowiązani do podawania fachowych określeń 
także w językach obcych. Wprowadzono także wymóg, aby każda praca magisterska została 
przygotowana również na podstawie tekstów obcojęzycznych, co powinno być uwidocznione w 
bibliografii i przypisach.  
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MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 
sy
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ia

 
 
 
 
 

efekt 
kształce

nia 

Moduły kształcenia (grupy przedmiotów/przedmioty) 

Przedmioty obowiązkowe Specjalizacje (jedna do wyboru) 

Cywilizacja 
europejska i 
demokracja 

(24 ECTS) 

Administracja, 
sprawy 

wewnętrzne i 
wymiar 

sprawiedliwości 
UE (13 ECTS) 

Gospodarka i 
finanse publiczne 

w UE (14 ECTS) 

Bezpieczeństwo 
europejskie (7 ECTS) 

Polityki Unii 
Europejskiej 

(8 ECTS) 
 

Polityka 
zagraniczna i 
dyplomacja 
(10 ECTS) 

Seminarium 
(20 ECTS) 

Polityka 
zagraniczna 

UE  
(16 ECTS) 

System prawny 
UE  

(16 ECTS) 

Europa w 
nowym ładzie 

ekonomicznym 
na świecie  
(16 ECTS) 

K
_W

0
1 ma 

pogłębio
ną 

wiedzę o 
europeis
tyce i jej 
miejscu 

w 
systemie 

nauk 
społeczn

ych i 
humanist

ycznych 

Ewolucja 
cywilizacji 
europejskiej, 
Ideowe 
fundamenty 
Europy, 
Ruchy 
społeczne w 
Europie, 
Religie w 
Europie, 
Tożsamości 
europejskie  

Procesy decyzyjne 
i lobbing w UE, 
Prawo europejskie 
- acquis 
communautaire 
(wyk.),  

Handel i finanse 
międzynarodowe, 
Ekonomia 
gospodarki 
otwartej, Polityka 
spójności UE,  

Międzynarodowe 
spory i konflikty w 
Europie, UE w 
systemie 
bezpieczeństwa 
międzynarodowego, 

Polityka 
rozwojowa i 
humanitarna 
UE, Wybrane 
problemy 
informacji w 
Europie 

Protokół 
dyplomatyczn
y, Public 
relations,  

Seminarium 
magisterskie 
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K
_W

0
2 ma 

pogłębio
ną 

wiedzę 
na temat 
terminol

ogii, 
teorii i 
metod 

stosowa
nych w 

europeis
tyce 

Ewolucja 
cywilizacji 
europejskiej, 
Ideowe 
fundamenty 
Europy, 
Ruchy 
społeczne w 
Europie, 
Religie w 
Europie, 
Tożsamości 
europejskie  

Prawo europejskie 
- acquis 
communautaire 
(wyk.), Prawo 
europejskie - 
acquis 
communautaire 
(kon.), 
Administracja w 
państwach UE 

Polityka spójności 
UE, Handel i 
finanse 
międzynarodowe, 
Ekonomia 
gospodarki 
otwartej 

UE w systemie 
bezpieczeństwa 
międzynarodowego, 
Międzynarodowe 
spory i konflikty w 
Europie 

Polityka 
rozwojowa i 
humanitarna 
UE, Wybrane 
problemy 
informacji w 
Europie, 
Dynamika 
polityk UE 

Protokół 
dyplomatyczn
y, Public 
relations,  
Polityka 
zagraniczna 
Polski, 

Seminarium 
magisterskie 

Polityka 
zagraniczna 
państw 
członkowskic
h UE, UE a 
najważniejsze 
wschodzące 
rynki, 
Mniejszości 
narodowe w 
Europie 
Marketing 
polityczny 

Europejskie 
prawo rynku 
bankowego – 
europejskie 
prawo walutowe,  
Prawo rynku 
wewnętrznego i 
jego 
zastosowanie do 
przedsiębiorstw, 
Regulacje prawne 
UE dotyczące 
biotechnologii, 
Arbitraż 
międzynarodowy, 
Przestrzeń 
wolności, 
bezpieczeństwa i 
sprawiedliwości, 
Naruszenie 
prawa UE przez 
sąd krajowy 

UE a 
najważniejsze 
wschodzące 
rynki, UE wobec 
światowego 
kryzysu 
finansowego, 
Migracje 
ekonomiczne i 
ich 
konsekwencje 
dla europejskich 
rynków pracy, 
Polityka 
energetyczna UE 
i alternatywne 
źródła energii, 
Regionalizacja 
rynku 
europejskiego – 
warunki rozwoju 
i finansowania, 
Pluralizm 
systemów 
gospodarczo-
społecznych 
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K
_W

0
3 ma 

pogłębio
ną 

wiedzę z 
zakresu 
prawa, 

ekonomii
, 

socjologii 
i 

politologi
i 

Ideowe 
fundamenty 
Europy, 
Ruchy 
społeczne w 
Europie, 
Socjologia 
instytucji 
społecznych,  

Procesy decyzyjne 
i lobbing w UE, 
Prawo europejskie 
- acquis 
communautaire 
(wyk.), Prawo 
europejskie - 
acquis 
communautaire 
(kon.), 

Fundusze 
strukturalne i 
programy 
pomocowe, 
Handel i finanse 
międzynarodowe, 
Ekonomia 
gospodarki 
otwartej, Polityka 
spójności UE 

Międzynarodowe 
spory i konflikty w 
Europie, UE w 
systemie 
bezpieczeństwa 
międzynarodowego 

Polityka 
rozwojowa i 
humanitarna 
UE, 
Dynamika 
polityk UE 

Protokół 
dyplomatyczn
y, Polityka 
zagraniczna 
Polski 

Seminarium 
magisterskie 

Polityka 
zagraniczna 
państw 
członkowskic
h UE, UE a 
najważniejsze 
wschodzące 
rynki, Proces 
rozszerzania 
UE, Polityka 
wschodnia 
UE, 
Mniejszości 
narodowe w 
Europie 

Europejskie 
prawo rynku 
bankowego – 
europejskie 
prawo walutowe, 
Prawo rynku 
wewnętrznego i 
jego 
zastosowanie do 
przedsiębiorstw, 
Regulacje prawne 
UE dotyczące 
biotechnologii, 
Arbitraż 
międzynarodowy, 
Przestrzeń 
wolności, 
bezpieczeństwa i 
sprawiedliwości, 
Naruszenie 
prawa UE przez 
sąd krajowy 

UE a 
najważniejsze 
wschodzące 
rynki, UE wobec 
światowego 
kryzysu 
finansowego, 
Migracje 
ekonomiczne i 
ich 
konsekwencje 
dla europejskich 
rynków pracy, 
Polityka 
energetyczna UE 
i alternatywne 
źródła energii, 
Pluralizm 
systemów 
gospodarczo-
społecznych 

K
_W

0
4 ma 

pogłębio
ną 

wiedzę 
na temat 
powiąza

ń 
europeis

tyki z 
innymi 

dyscyplin
ami  

Ewolucja 
cywilizacji 
europejskiej, 
Religie w 
Europie, 
Tożsamości 
europejskie,  

Administracja w 
państwach UE 

  Wybrane 
problemy 
informacji w 
Europie 

Protokół 
dyplomatyczn
y, Public 
relations 

Seminarium 
magisterskie 

   



 13 

K
_W

0
5 ma 

pogłębio
ną 

wiedzę o 
więziach 
polityczn

ych, 
ekonomi

cznych, 
społeczn

ych i 
kulturow

ych w 
Europie i 

Europy 
ze 

światem 

Ruchy 
społeczne w 
Europie, 
Socjologia 
instytucji 
społecznych, 
Religie w 
Europie, 
Tożsamości 
europejskie,  

Procesy decyzyjne 
i lobbing w UE, 

Fundusze 
strukturalne i 
programy 
pomocowe, 
Handel i finanse 
międzynarodowe, 
Ekonomia 
gospodarki 
otwartej, Polityka 
spójności UE, 

Międzynarodowe 
spory i konflikty w 
Europie, UE w 
systemie 
bezpieczeństwa 
międzynarodowego, 

Polityka 
rozwojowa i 
humanitarna 
UE, 
Dynamika 
polityk UE, 

Protokół 
dyplomatyczn
y, Polityka 
zagraniczna 
Polski, 

 

 

 

Polityka 
zagraniczna 
państw 
członkowskic
h UE, UE a 
najważniejsze 
wschodzące 
rynki, Proces 
rozszerzania 
UE, Polityka 
wschodnia 
UE, 
Mniejszości 
narodowe w 
Europie 

 UE a 
najważniejsze 
wschodzące 
rynki, UE wobec 
światowego 
kryzysu 
finansowego, 
Migracje 
ekonomiczne i 
ich 
konsekwencje 
dla europejskich 
rynków pracy, 
Polityka 
energetyczna UE 
i alternatywne 
źródła energii, 
Regionalizacja 
rynku 
europejskiego – 
warunki rozwoju 
i finansowania, 
Pluralizm 
systemów 
gospodarczo-
społecznych 

K
_W

0
6 ma 

pogłębio
ną 

wiedzę o 
różnych 

rodzajac
h 

struktur 
europejs
kich oraz 
zachodzą

cych 
między 

nimi 
relacjach 

Ruchy 
społeczne w 
Europie, 
Socjologia 
instytucji 
społecznych, 
Religie w 
Europie,  

Procesy decyzyjne 
i lobbing w UE, 
Administracja w 
państwach UE 

Fundusze 
strukturalne i 
programy 
pomocowe, 
Handel i finanse 
międzynarodowe, 
Ekonomia 
gospodarki 
otwartej, Polityka 
spójności UE, 

Międzynarodowe 
spory i konflikty w 
Europie, UE w 
systemie 
bezpieczeństwa 
międzynarodowego, 

Polityka 
rozwojowa i 
humanitarna 
UE, 

 
 
 
 
 

 Polityka 
zagraniczna 
państw 
członkowskic
h UE, Proces 
rozszerzania 
UE, Polityka 
wschodnia 
UE, 
Mniejszości 
narodowe w 
Europie, UE a 
najważniejsze 
wschodzące 
rynki, 

Europejskie 
prawo rynku 
bankowego – 
europejskie 
prawo walutowe, 
Regulacje prawne 
UE dotyczące 
biotechnologii, 
Arbitraż 
międzynarodowy, 
Przestrzeń 
wolności, 
bezpieczeństwa i 
sprawiedliwości, 
Naruszenie 
prawa UE przez 
sąd krajowy 

UE wobec 
światowego 
kryzysu 
finansowego, UE 
a najważniejsze 
wschodzące 
rynki, 
Polityka 
energetyczna UE 
i alternatywne 
źródła energii, 
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K
_W

0
7 ma 

pogłębio
ną 

wiedzę 
nt. zmian 
społeczn

ych, 
ekonomi

cznych, 
kulturow

ych 
zachodzą

cych w 
Europie 

Ewolucja 
cywilizacji 
europejskiej, 
Ideowe 
fundamenty 
Europy, 
Ruchy 
społeczne w 
Europie, 
Socjologia 
instytucji 
społecznych, 
Religie w 
Europie, 
Tożsamości 
europejskie,  

 Handel i finanse 
międzynarodowe, 
Ekonomia 
gospodarki 
otwartej, Polityka 
spójności UE, 

    Mniejszości 
narodowe w 
Europie 

 UE wobec 
światowego 
kryzysu 
finansowego, 
Migracje 
ekonomiczne i 
ich 
konsekwencje 
dla europejskich 
rynków pracy, 
Polityka 
energetyczna UE 
i alternatywne 
źródła energii, 
Pluralizm 
systemów 
gospodarczo-
społecznych 

K
_W

0
8 ma 

szczegół
ową 

wiedzę 
na temat 
najnowsz

ych 
badań i 
ustaleń 

naukowy
ch w 

wybrany
ch 

zagadnie
niach 

europeis
tyki 

Ruchy 
społeczne w 
Europie, 
Religie w 
Europie, 
Tożsamości 
europejskie 

   Wybrane 
problemy 
informacji w 
Europie 

Polityka 
zagraniczna 
Polski 

Seminarium 
magisterskie 

Polityka 
zagraniczna 
państw 
członkowskic
h UE, UE a 
najważniejsze 
wschodzące 
rynki, Proces 
rozszerzania 
UE 

Regulacje prawne 
UE dotyczące 
biotechnologii, 
Arbitraż 
międzynarodowy, 
Przestrzeń 
wolności, 
bezpieczeństwa i 
sprawiedliwości, 
Naruszenie 
prawa UE przez 
sąd krajowy 

UE a 
najważniejsze 
wschodzące 
rynki, UE wobec 
światowego 
kryzysu 
finansowego, 
Pluralizm 
systemów 
gospodarczo-
społecznych 
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K
_W

0
9 zna 

wybrane 
zaawans

owane 
metody 
analizy i 

interpret
acji 

danych 
w 

dziedzini
e 

europeis
tyki 

Ewolucja 
cywilizacji 
europejskiej, 
Ideowe 
fundamenty 
Europy, 
Ruchy 
społeczne w 
Europie, 
Religie w 
Europie,  

Prawo europejskie 
- acquis 
communautaire 
(wyk.), Prawo 
europejskie - 
acquis 
communautaire 
(kon.), 

Fundusze 
strukturalne i 
programy 
pomocowe, 
Handel i finanse 
międzynarodowe, 
Ekonomia 
gospodarki 
otwartej, Polityka 
spójności UE, 

Międzynarodowe 
spory i konflikty w 
Europie, UE w 
systemie 
bezpieczeństwa 
międzynarodowego, 

Polityka 
rozwojowa i 
humanitarna 
UE, 

 Seminarium 
magisterskie 

Polityka 
zagraniczna 
państw 
członkowskic
h UE 

Prawo rynku 
wewnętrznego i 
jego 
zastosowanie do 
przedsiębiorstw, 
Regulacje prawne 
UE dotyczące 
biotechnologii, 
Arbitraż 
międzynarodowy, 
Przestrzeń 
wolności, 
bezpieczeństwa i 
sprawiedliwości, 
Naruszenie 
prawa UE przez 
sąd krajowy 

UE wobec 
światowego 
kryzysu 
finansowego, 
Migracje 
ekonomiczne i 
ich 
konsekwencje 
dla europejskich 
rynków pracy, 
Polityka 
energetyczna UE 
i alternatywne 
źródła energii, 
Regionalizacja 
rynku 
europejskiego – 
warunki rozwoju 
i finansowania, 
Pluralizm 
systemów 
gospodarczo-
społecznych 

K
_W

1
0 zna w 

pogłębio
ny 

sposób 
wybrane 
metody i 
narzędzi

a opisu 
struktur i 

procesó
w 

społeczn
ych 

Ewolucja 
cywilizacji 
europejskiej, 
Ideowe 
fundamenty 
Europy, 
Ruchy 
społeczne w 
Europie, 
Socjologia 
instytucji 
społecznych, 
Religie w 
Europie, 
Tożsamości 
europejskie,  

Procesy decyzyjne 
i lobbing w UE, 
Administracja w 
państwach UE 

Fundusze 
strukturalne i 
programy 
pomocowe, 
Handel i finanse 
międzynarodowe, 
Ekonomia 
gospodarki 
otwartej, Polityka 
spójności UE, 

Międzynarodowe 
spory i konflikty w 
Europie, UE w 
systemie 
bezpieczeństwa 
międzynarodowego, 

Polityka 
rozwojowa i 
humanitarna 
UE, 
Dynamika 
polityk UE, 

  Polityka 
zagraniczna 
państw 
członkowskic
h UE, UE a 
najważniejsze 
wschodzące 
rynki, Proces 
rozszerzania 
UE, Polityka 
wschodnia 
UE, 
Mniejszości 
narodowe w 
Europie, 
Marketing 
polityczny 

Arbitraż 
międzynarodowy, 
Przestrzeń 
wolności, 
bezpieczeństwa i 
sprawiedliwości, 
Naruszenie 
prawa UE przez 
sąd krajowy 

UE a 
najważniejsze 
wschodzące 
rynki, UE wobec 
światowego 
kryzysu 
finansowego, 
Migracje 
ekonomiczne i 
ich 
konsekwencje 
dla europejskich 
rynków pracy,  



 16 

K
_W

1
1 ma 

pogłębio
ną 

wiedzę 
nt. 

społeczn
ych i 

kulturow
ych 

problem
ów 

współcze
snej 

Europy 

Ewolucja 
cywilizacji 
europejskiej, 
Ideowe 
fundamenty 
Europy, 
Ruchy 
społeczne w 
Europie, 
Socjologia 
instytucji 
społecznych, 
Religie w 
Europie, 
Tożsamości 
europejskie,  

  Międzynarodowe 
spory i konflikty w 
Europie,  

   Mniejszości 
narodowe w 
Europie 

 Migracje 
ekonomiczne i 
ich 
konsekwencje 
dla europejskich 
rynków pracy 

K
_W

1
2 ma 

pogłębio
ną 

wiedzę o 
działalno

ści Unii 
Europejs

kiej  

 Procesy decyzyjne 
i lobbing w UE, 
Prawo europejskie 
- acquis 
communautaire 
(wyk.), Prawo 
europejskie - 
acquis 
communautaire 
(kon.) 

Fundusze 
strukturalne i 
programy 
pomocowe, 
Polityka spójności 
UE, Ekonomia 
gospodarki 
otwartej 

UE w systemie 
bezpieczeństwa 
międzynarodowego, 

Polityka 
rozwojowa i 
humanitarna 
UE, Wybrane 
problemy 
informacji w 
Europie, 
Dynamika 
polityk UE, 

  UE a 
najważniejsze 
wschodzące 
rynki, Proces 
rozszerzania 
UE, Polityka 
wschodnia 
UE 

Europejskie 
prawo rynku 
bankowego – 
europejskie 
prawo walutowe, 
Regulacje prawne 
UE dotyczące 
biotechnologii 
zastosowanie do 
przedsiębiorstw, 
Przestrzeń 
wolności, 
bezpieczeństwa i 
sprawiedliwości, 
Naruszenie 
prawa UE przez 
sąd krajowy 

UE a 
najważniejsze 
wschodzące 
rynki, UE wobec 
światowego 
kryzysu 
finansowego, 
Migracje 
ekonomiczne i 
ich 
konsekwencje 
dla europejskich 
rynków pracy, 
Polityka 
energetyczna UE 
i alternatywne 
źródła energii, 
Regionalizacja 
rynku 
europejskiego – 
warunki rozwoju 
i finansowania,  
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K
_W

1
3 ma 

pogłębio
ną 

wiedzę 
nt. 

prawa 
Unii 

Europejs
kiej 

 Prawo europejskie 
- acquis 
communautaire 
(wyk.), Prawo 
europejskie - 
acquis 
communautaire 
(kon.), 

      Europejskie 
prawo rynku 
bankowego – 
europejskie 
prawo walutowe, 
Prawo rynku 
wewnętrznego i 
jego 
zastosowanie do 
przedsiębiorstw, 
Regulacje prawne 
UE dotyczące 
biotechnologii, 
Przestrzeń 
wolności, 
bezpieczeństwa i 
sprawiedliwości, 
Naruszenie 
prawa UE przez 
sąd krajowy 

 
K

_W
1

4 zna i 
rozumie 

prawo 
ochrony 

własnośc
i 

intelektu
alnej i 

przemysł
owej 

      Seminarium 
magisterskie 
 

   

K
_U

0
1 potrafi 

wykorzys
tać 

wiedzę 
teoretycz

ną do 
opisu i 

analizow
ania 

procesó
w i 

zjawisk w 
Europie 

Ewolucja 
cywilizacji 
europejskiej, 
Ideowe 
fundamenty 
Europy, 
Ruchy 
społeczne w 
Europie, 
Socjologia 
instytucji 
społecznych, 
Tożsamości 
europejskie,  

 Handel i finanse 
międzynarodowe,  

Międzynarodowe 
spory i konflikty w 
Europie 

Dynamika 
polityk UE, 

 Seminarium 
magisterskie 

Mniejszości 
narodowe w 
Europie 

Regulacje prawne 
UE dotyczące 
biotechnologii, 
Arbitraż 
międzynarodowy, 
Naruszenie 
prawa UE przez 
sąd krajowy 

UE wobec 
światowego 
kryzysu 
finansowego,  
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K
_U

0
2 potrafi 

prawidło
wo 

interpret
ować 

procesy i 
zjawiska 
z historii 

Europy 

Ewolucja 
cywilizacji 
europejskiej, 
Ideowe 
fundamenty 
Europy, 
Ruchy 
społeczne w 
Europie, 
Religie w 
Europie 

  Międzynarodowe 
spory i konflikty w 
Europie, UE w 
systemie 
bezpieczeństwa 
międzynarodowego, 

Polityka 
rozwojowa i 
humanitarna 
UE, 
Dynamika 
polityk UE, 
Wybrane 
problemy 
informacji w 
Europie 

Polityka 
zagraniczna 
Polski, 

 Polityka 
zagraniczna 
państw 
członkowskic
h UE, Proces 
rozszerzania 
UE, Polityka 
wschodnia 
UE, 
Mniejszości 
narodowe w 
Europie,  

 UE wobec 
światowego 
kryzysu 
finansowego, 
Polityka 
energetyczna UE 
i alternatywne 
źródła energii,  

K
_U

0
3 potrafi 

prognozo
wać 

złożone 
procesy i 
zjawiska 
społeczn

e 
(kulturo

we, 
polityczn

e, 
prawne i 
ekonomi

czne) 
dzięki 

znajomo
ści 

metod i 
narzędzi 
europeis

tyki 

Ideowe 
fundamenty 
Europy, 
Ruchy 
społeczne w 
Europie, 
Socjologia 
instytucji 
społecznych, 
Religie w 
Europie, 
Tożsamości 
europejskie,  

Procesy decyzyjne 
i lobbing w UE, 

Fundusze 
strukturalne i 
programy 
pomocowe, 
Handel i finanse 
międzynarodowe, 
Ekonomia 
gospodarki 
otwartej, Polityka 
spójności UE, 

Międzynarodowe 
spory i konflikty w 
Europie, UE w 
systemie 
bezpieczeństwa 
międzynarodowego, 

Polityka 
rozwojowa i 
humanitarna 
UE, 
Dynamika 
polityk UE, 
Wybrane 
problemy 
informacji w 
Europie 

Public 
relations, 
Polityka 
zagraniczna 
Polski, 

Seminarium 
magisterskie 

Polityka 
zagraniczna 
państw 
członkowskic
h UE, UE a 
najważniejsze 
wschodzące 
rynki, Proces 
rozszerzania 
UE, Polityka 
wschodnia 
UE, 
Mniejszości 
narodowe w 
Europie, 
Marketing 
polityczny 

Europejskie 
prawo rynku 
bankowego – 
europejskie 
prawo walutowe, 
Prawo rynku 
wewnętrznego i 
jego 
zastosowanie do 
przedsiębiorstw, 
Regulacje prawne 
UE dotyczące 
biotechnologii, 
Arbitraż 
międzynarodowy, 
Przestrzeń 
wolności, 
bezpieczeństwa i 
sprawiedliwości, 
Naruszenie 
prawa UE przez 
sąd krajowy 

UE a 
najważniejsze 
wschodzące 
rynki, UE wobec 
światowego 
kryzysu 
finansowego, 
Migracje 
ekonomiczne i 
ich 
konsekwencje 
dla europejskich 
rynków pracy, 
Polityka 
energetyczna UE 
i alternatywne 
źródła energii, 
Pluralizm 
systemów 
gospodarczo-
społecznych 

K
_U

0
4 potrafi 

przeanali
zować, 

zrozumie
ć i ocenić 
wybrany 
problem 

przy 
użyciu 

metody 
naukowe

j 

      Seminarium 
magisterskie 

   



 19 

K
_U

0
5 potrafi 

prawidło
wo 

interpret
ować 

unijne 
przepisy 
prawne 

dotycząc
e 

wybrany
ch 

tematów 

 Prawo europejskie 
- acquis 
communautaire 
(wyk.), Prawo 
europejskie - 
acquis 
communautaire 
(kon.), 

      Prawo rynku 
wewnętrznego i 
jego 
zastosowanie do 
przedsiębiorstw, 
Regulacje prawne 
UE dotyczące 
biotechnologii, 
Przestrzeń 
wolności, 
bezpieczeństwa i 
sprawiedliwości, 
Naruszenie 
prawa UE przez 
sąd krajowy 

 
K

_U
0

6 potrafi 
samodzie

lnie 
zapropon

ować 
rozwiąza

nie 
problem

u z 
zakresu 

europeis
tyki 

Tożsamości 
europejskie 

Prawo europejskie 
- acquis 
communautaire – 
(kon.) 

  Wybrane 
problemy 
informacji w 
Europie, 
Dynamika 
polityk UE, 
Polityka 
rozwojowa i 
humanitarna 
UE 

 
 
 
 

Seminarium 
magisterskie 

 Arbitraż 
międzynarodowy 

Regionalizacja 
rynku 
europejskiego – 
warunki rozwoju 
i finansowania 



 20 

K
_U

0
7 potrafi 

wykorzys
tać 

wiedzę z 
różnych 
dziedzin 

w celu 
znalezien

ia 
rozwiąza

nia 
problem

ów 

Ideowe 
fundamenty 
Europy, 
Ruchy 
społeczne w 
Europie, 
Socjologia 
instytucji 
społecznych, 
Religie w 
Europie, 
Tożsamości 
europejskie 

Procesy decyzyjne 
i lobbing w UE, 

 UE w systemie 
bezpieczeństwa 
międzynarodowego, 
Międzynarodowe 
spory i konflikty w 
Europie, 

Wybrane 
problemy 
informacji w 
Europie 

Public 
relations, 

Seminarium 
magisterskie 

UE a 
najważniejsze 
wschodzące 
rynki, 
Marketing 
polityczny 

Regulacje prawne 
UE dotyczące 
biotechnologii 

UE a 
najważniejsze 
wschodzące 
rynki, UE wobec 
światowego 
kryzysu 
finansowego, 
Migracje 
ekonomiczne i 
ich 
konsekwencje 
dla europejskich 
rynków pracy, 
Polityka 
energetyczna UE 
i alternatywne 
źródła energii, 
Pluralizm 
systemów 
gospodarczo-
społecznych 

K
_U

0
8 potrafi 

szukać, 
oceniać i 

selekcjon
ować 

materiał
y na 

wybrany 
temat 

oraz 
wydawać 

na ich 
podstawi

e 
krytyczn

e sądy 

 Prawo europejskie 
- acquis 
communautaire 
(wyk.), Prawo 
europejskie - 
acquis 
communautaire 
(kon.), 

    Seminarium 
magisterskie 

Polityka 
wschodnia 
UE 
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K
_U

0
9 posiada 

umiejętn
ość 

badawcz
e 

polegają
ce na 

gromadz
eniu, 

analizie, 
syntezie, 
konstruo

waniu 
narzędzi 
badawcz

ych, 
opracow

aniu i 
prezenta

cji 
wyników 

badań 

      Seminarium 
magisterskie 
 

   
K

_U
1

0 potrafi 
wziąć 

udział w 
dyskusji 

wykorzys
tując w 

nich 
poglądy 

innych 
osób 
oraz 

swoje 
własne 

Socjologia 
instytucji 
społecznych,  
Ideowe 
fundamenty 
Europy 

 Ekonomia 
gospodarki 
otwartej 

Międzynarodowe 
spory i konflikty w 
Europie, 

Dynamika 
polityk UE, 

 Seminarium 
magisterskie 

Proces 
rozszerzania 
UE, UE a 
najważniejsze 
wschodzące 
rynki, 

Regulacje prawne 
UE dotyczące 
biotechnologii 

Migracje 
ekonomiczne i 
ich 
konsekwencje 
dla europejskich 
rynków pracy, 
UE a 
najważniejsze 
wschodzące 
rynki, 
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K
_U

1
1 potrafi 

formuło
wać 

krytyczn
e opinie 

o 
wybrany

ch 
problem

ach 
europeis

tyki 

Ewolucja 
cywilizacji 
europejskiej, 
Ideowe 
fundamenty 
Europy, 
Ruchy 
społeczne w 
Europie, 
Socjologia 
instytucji 
społecznych, 
Religie w 
Europie, 
Tożsamości 
europejskie,  

Procesy decyzyjne 
i lobbing w UE, 
Administracja w 
państwach UE 

Polityka spójności 
UE, 

Międzynarodowe 
spory i konflikty w 
Europie, UE w 
systemie 
bezpieczeństwa 
międzynarodowego, 

Polityka 
rozwojowa i 
humanitarna 
UE, Wybrane 
problemy 
informacji w 
Europie, 
Dynamika 
polityk UE 

Polityka 
zagraniczna 
Polski, 

Seminarium 
magisterskie 
 

Polityka 
zagraniczna 
państw 
członkowskic
h UE, UE a 
najważniejsze 
wschodzące 
rynki, Proces 
rozszerzania 
UE, 
Mniejszości 
narodowe w 
Europie 

Europejskie 
prawo rynku 
bankowego – 
europejskie 
prawo walutowe, 
Prawo rynku 
wewnętrznego i 
jego 
zastosowanie do 
przedsiębiorstw, 
Regulacje prawne 
UE dotyczące 
biotechnologii, 
Przestrzeń 
wolności, 
bezpieczeństwa i 
sprawiedliwości, 
Naruszenie 
prawa UE przez 
sąd krajowy 

UE a 
najważniejsze 
wschodzące 
rynki, UE wobec 
światowego 
kryzysu 
finansowego, 
Migracje 
ekonomiczne i 
ich 
konsekwencje 
dla europejskich 
rynków pracy, 
Polityka 
energetyczna UE 
i alternatywne 
źródła energii, 
Pluralizm 
systemów 
gospodarczo-
społecznych 

K
_U

1
2 potrafi 

prawidło
wo 

przygoto
wać 

pracę 
pisemną 
spełniają

cą 
standard

y 
akademi

ckie z 
zakresu 

europeis
tyki  

Ewolucja 
cywilizacji 
europejskiej,   
Tożsamości 
europejskie, 
Ideowe 
fundamenty 
Europy 

Prawo europejskie 
- acquis 
communautaire – 
(wyk.), prawo 
europejskie - 
acquis 
communautaire – 
(kon.) 

Polityka spójności 
UE 

Międzynarodowe 
spory i konflikty w 
Europie 

Polityka 
rozwojowa i 
humanitarna 
UE, Wybrane 
problemy 
informacji w 
Europie 

 Seminarium 
magisterskie 
 
 
 

   

K
_U

1
3 potrafi 

przygoto
wać 

wystąpie
nie ustne 
z zakresu 
europeis

tyki 

Religie w 
Europie 

Prawo europejskie 
- acquis 
communautaire – 
(kon.) 

Ekonomia 
gospodarki 
otwartej 

   Seminarium 
magisterskie 

UE a 
najważniejsze 
wschodzące 
rynki, Proces 
rozszerzania 
UE, Polityka 
wschodnia 
UE 

Przestrzeń 
wolności, 
bezpieczeństwa i 
sprawiedliwości, 
Naruszenie 
prawa UE przez 
sąd krajowy 

UE a 
najważniejsze 
wschodzące 
rynki, UE wobec 
światowego 
kryzysu 
finansowego 
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K
_U

1
4 umie 

samodzie
lnie 

zdobywa
ć wiedzę 

i 
kierować 
rozwoje

m swoich 
umiejętn

ości  

  Ekonomia 
gospodarki 
otwartej 

   Seminarium 
magisterskie 

   
K

_U
1

51
 posługuj

e się 
językiem 

obcym 
na 

poziomie 
średnioz
aawanso

wanym 
plus 

(B2+) 

Tożsamości 
europejskie 

Prawo europejskie 
- acquis 
communautaire 
(wyk.) 

    Seminarium 
magisterskie 

   

                                                 
1
 Efekt ten jest przede wszystkim uzyskiwany podczas przygotowywania pracy magisterskich oraz na zajęciach z tożsamości europejskich i na wykładzie z prawa 

europejskiego – acquis communautaire. Prawie wszystkie przedmioty w literaturze obowiązkowej mają pozycje w językach obcych. Do przedmiotów, które szczególnie 
bazują na tekstach obcojęzycznych należą: UE w systemie bezpieczeństwa międzynarodowego, arbitraż międzynarodowy, mniejszości narodowe w Europie, polityka 
rozwojowa i humanitarna UE, proces rozszerzania UE, prawo rynku wewnętrznego i jego zastosowanie do przedsiębiorstw, procesy decyzyjne i lobbing w UE, wybrane 
problemy informacji w Europie, ruchy społeczne w Europie, UE a najważniejsze rynki wschodzące, regulacje prawne UE dotyczące biotechnologii. 
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K
_K

0
1 rozumie 

potrzebę 
uczenia 

się przez 
całe 

życie i 
aktualizo

wania 
wiedzy z 
zakresu 

europeis
tyki 

Socjologia 
instytucji 
społecznych,  

Prawo europejskie 
- acquis 
communautaire 
(wyk.), Prawo 
europejskie - 
acquis 
communautaire 
(kon.) 

  Dynamika 
polityk UE 

 Seminarium 
magisterskie 

Proces 
rozszerzania 
UE 

Regulacje prawne 
UE dotyczące 
biotechnologii, 
Arbitraż 
międzynarodowy, 
Przestrzeń 
wolności, 
bezpieczeństwa i 
sprawiedliwości, 
Naruszenie 
prawa UE przez 
sąd krajowy; 
Europejskie 
prawo rynku 
bankowego – 
europejskie 
prawo walutowe 

 
K

_K
0

2 potrafi 
współpra
cować w 

grupie 
przyjmuj
ąc w niej 

różne 
role 

  Ekonomia 
gospodarki 
otwartej 

 Dynamika 
polityk UE 

  
 
 

Proces 
rozszerzania 
UE 

  

K
_K

0
3 interesuj

e się 
kulturą 

europejs
ką   

Religie w 
Europie, 
Tożsamości 
europejskie, 
Ewolucja 
cywilizacji 
europejskiej 
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TABELA EFEKTÓW KIERUNKOWYCH W ODNIESIENIU DO FORM REALIZACJI MODUŁÓW KSZTAŁCENIA 
sy

m
b

o
l k

ie
ru

n
ko

w
yc

h
 e

fe
kt

ó
w

 k
sz

ta
łc

e
n

ia
 

 
efekt kształcenia 

formy realizacji modułów kształcenia 

wykład seminarium konwersatorium mieszana forma zajęć 

K
_W

0
1

 ma pogłębioną 
wiedzę o 

europeistyce i jej 
miejscu w 

systemie nauk 
społecznych i 

humanistycznych 

Ewolucja cywilizacji europejskiej, Procesy decyzyjne i lobbing w UE, 
Prawo europejskie - acquis communautaire (wyk.), Ekonomia 
gospodarki otwartej, Protokół dyplomatyczny, Tożsamości europejskie, 
Ideowe fundamenty Europy, Religie w Europie, Handel i finanse 
międzynarodowe, Polityka spójności UE, UE w systemie bezpieczeństwa 
międzynarodowego, Wybrane problemy informacji w Europie, Ruchy 
społeczne w Europie, Polityka rozwojowa i humanitarna UE, Public 
relations 

Seminarium 
magisterskie 

 Międzynarodowe spory i 
konflikty w Europie,  
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K
_W

0
2

 ma pogłębioną 
wiedzę na temat 

terminologii, teorii 
i metod 

stosowanych w 
europeistyce 

Ewolucja cywilizacji europejskiej, Prawo europejskie - acquis 
communautaire (wyk.), Administracja w państwach UE, Ekonomia 
gospodarki otwartej, Protokół dyplomatyczny, Tożsamości europejskie, 
Ideowe fundamenty Europy, Religie w Europie, Handel i finanse 
międzynarodowe, Polityka spójności UE, UE w systemie bezpieczeństwa 
międzynarodowego, Wybrane problemy informacji w Europie, Ruchy 
społeczne w Europie, Polityka rozwojowa i humanitarna UE, Polityka 
zagraniczna Polski, Public relations, Polityka zagraniczna państw 
członkowskich UE, Mniejszości narodowe w Europie, Marketing 
polityczny, Naruszenie prawa UE przez sąd krajowy, Przestrzeń 
wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, Europejskie prawo rynku 
bankowego – europejskie prawo walutowe, UE wobec światowego 
kryzysu finansowego, Migracje ekonomiczne i ich konsekwencje dla 
europejskich rynków pracy, Pluralizm systemów gospodarczo-
społecznych, Polityka energetyczna UE i alternatywne źródła energii, 
Regionalizacja rynku europejskiego – warunki rozwoju i finansowania 

Seminarium 
magisterskie 

Prawo europejskie - 
acquis 
communautaire 
(kon.), Dynamika 
polityk UE 

Międzynarodowe spory i 
konflikty w Europie, UE a 
najważniejsze wschodzące 
rynki, Arbitraż 
międzynarodowy, 
Regulacje prawne UE 
dotyczące biotechnologii, 
Prawo rynku 
wewnętrznego i jego 
zastosowanie do 
przedsiębiorstw   

K
_W

0
3

 ma pogłębioną 
wiedzę z zakresu 

prawa, ekonomii, 
socjologii i 
politologii 

Procesy decyzyjne i lobbing w UE, Prawo europejskie - acquis 
communautaire (wyk.), Ekonomia gospodarki otwartej, Protokół 
dyplomatyczny, Ideowe fundamenty Europy, Handel i finanse 
międzynarodowe, Polityka spójności UE, UE w systemie bezpieczeństwa 
międzynarodowego, Ruchy społeczne w Europie, Polityka rozwojowa i 
humanitarna UE, Polityka zagraniczna Polski, Polityka zagraniczna 
państw członkowskich UE, Proces rozszerzania UE, Polityka wschodnia 
UE, Mniejszości narodowe w Europie, Naruszenie prawa UE przez sąd 
krajowy, Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, 
Europejskie prawo rynku bankowego – europejskie prawo walutowe, UE 
wobec światowego kryzysu finansowego, Migracje ekonomiczne i ich 
konsekwencje dla europejskich rynków pracy, Pluralizm systemów 
gospodarczo-społecznych, Polityka energetyczna UE i alternatywne 
źródła energii 

Seminarium 
magisterskie 

Prawo europejskie - 
acquis 
communautaire 
(kon.), Dynamika 
polityk UE, Fundusze 
strukturalne i 
programy pomocowe 

Socjologia instytucji 
społecznych, 
Międzynarodowe spory i 
konflikty w Europie, UE a 
najważniejsze wschodzące 
rynki, Arbitraż 
międzynarodowy, 
Regulacje prawne UE 
dotyczące biotechnologii, 
Prawo rynku 
wewnętrznego i jego 
zastosowanie do 
przedsiębiorstw 

K
_W

0
4

 ma pogłębioną 
wiedzę na temat 

powiązań 
europeistyki z 

innymi 
dyscyplinami  

Ewolucja cywilizacji europejskiej, Administracja w państwach UE, 
Protokół dyplomatyczny, Tożsamości europejskie, Religie w Europie, 
Wybrane problemy informacji w Europie, Public relations 

Seminarium 
magisterskie 
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0
5

 ma pogłębioną 
wiedzę o więziach 

politycznych, 
ekonomicznych, 

społecznych i 
kulturowych w 

Europie i Europy 
ze światem 

Procesy decyzyjne i lobbing w UE, Ekonomia gospodarki otwartej, 
Protokół dyplomatyczny, Tożsamości europejskie, Religie w Europie, 
Handel i finanse międzynarodowe, Polityka spójności UE, UE w systemie 
bezpieczeństwa międzynarodowego, Ruchy społeczne w Europie, 
Polityka rozwojowa i humanitarna UE, Polityka zagraniczna Polski, 
Polityka zagraniczna państw członkowskich UE, Proces rozszerzania UE, 
Polityka wschodnia UE, Mniejszości narodowe w Europie, UE wobec 
światowego kryzysu finansowego, Migracje ekonomiczne i ich 
konsekwencje dla europejskich rynków pracy, Pluralizm systemów 
gospodarczo-społecznych, Polityka energetyczna UE i alternatywne 
źródła energii, Regionalizacja rynku europejskiego – warunki rozwoju i 
finansowania 

 Dynamika polityk UE, 
Fundusze 
strukturalne i 
programy pomocowe 

Socjologia instytucji 
społecznych, 
Międzynarodowe spory i 
konflikty w Europie, UE a 
najważniejsze wschodzące 
rynki, 

K
_W

0
6

 ma pogłębioną 
wiedzę o różnych 

rodzajach struktur 
europejskich oraz 

zachodzących 
między nimi 

relacjach 

Procesy decyzyjne i lobbing w UE, Administracja w państwach UE, 
Ekonomia gospodarki otwartej, Religie w Europie, Handel i finanse 
międzynarodowe, Polityka spójności UE, UE w systemie bezpieczeństwa 
międzynarodowego, Ruchy społeczne w Europie, Polityka rozwojowa i 
humanitarna UE, Polityka zagraniczna państw członkowskich UE, Proces 
rozszerzania UE, Polityka wschodnia UE, Mniejszości narodowe w 
Europie, Naruszenie prawa UE przez sąd krajowy, Przestrzeń wolności, 
bezpieczeństwa i sprawiedliwości, Europejskie prawo rynku bankowego 
– europejskie prawo walutowe, UE wobec światowego kryzysu 
finansowego, Polityka energetyczna UE i alternatywne źródła energii 

 Fundusze 
strukturalne i 
programy pomocowe 

Socjologia instytucji 
społecznych, 
Międzynarodowe spory i 
konflikty w Europie, UE a 
najważniejsze wschodzące 
rynki, Arbitraż 
międzynarodowy, 
Regulacje prawne UE 
dotyczące biotechnologii 

K
_W

0
7

 ma pogłębioną 
wiedzę nt. zmian 

społecznych, 
ekonomicznych, 

kulturowych 
zachodzących w 

Europie 

Ewolucja cywilizacji europejskiej, Ekonomia gospodarki otwartej, 
Tożsamości europejskie, Ideowe fundamenty Europy, Religie w Europie, 
Handel i finanse międzynarodowe, Polityka spójności UE, Ruchy 
społeczne w Europie, Mniejszości narodowe w Europie, UE wobec 
światowego kryzysu finansowego, Migracje ekonomiczne i ich 
konsekwencje dla europejskich rynków pracy, Pluralizm systemów 
gospodarczo-społecznych, Polityka energetyczna UE i alternatywne 
źródła energii 

  Socjologia instytucji 
społecznych 
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8

 ma szczegółową 
wiedzę na temat 

najnowszych 
badań i ustaleń 

naukowych w 
wybranych 

zagadnieniach 
europeistyki 

Tożsamości europejskie, Religie w Europie, Wybrane problemy 
informacji w Europie, Ruchy społeczne w Europie, Polityka zagraniczna 
Polski, Polityka zagraniczna państw członkowskich UE, Proces 
rozszerzania UE, Naruszenie prawa UE przez sąd krajowy, Przestrzeń 
wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, Pluralizm systemów 
gospodarczo-społecznych 

Seminarium 
magisterskie 

 UE a najważniejsze 
wschodzące rynki, Arbitraż 
międzynarodowy, 
Regulacje prawne UE 
dotyczące biotechnologii 

K
_W

0
9

 zna wybrane 
zaawansowane 

metody analizy i 
interpretacji 

danych w 
dziedzinie 

europeistyki 

Ewolucja cywilizacji europejskiej, Prawo europejskie - acquis 
communautaire (wyk.), Ekonomia gospodarki otwartej, Ideowe 
fundamenty Europy, Religie w Europie, Handel i finanse 
międzynarodowe, Polityka spójności UE, UE w systemie bezpieczeństwa 
międzynarodowego, Ruchy społeczne w Europie, Polityka rozwojowa i 
humanitarna UE, Polityka zagraniczna państw członkowskich UE, 
Naruszenie prawa UE przez sąd krajowy, Przestrzeń wolności, 
bezpieczeństwa i sprawiedliwości, Migracje ekonomiczne i ich 
konsekwencje dla europejskich rynków pracy, Pluralizm systemów 
gospodarczo-społecznych, Polityka energetyczna UE i alternatywne 
źródła energii, Regionalizacja rynku europejskiego – warunki rozwoju i 
finansowania 

Seminarium 
magisterskie 

Prawo europejskie - 
acquis 
communautaire 
(kon.), Fundusze 
strukturalne i 
programy pomocowe 

Międzynarodowe spory i 
konflikty w Europie, 
Arbitraż międzynarodowy, 
Regulacje prawne UE 
dotyczące biotechnologii, 
Prawo rynku 
wewnętrznego i jego 
zastosowanie do 
przedsiębiorstw 

K
_W

1
0

 zna w pogłębiony 
sposób wybrane 

metody i narzędzia 
opisu struktur i 

procesów 
społecznych 

Ewolucja cywilizacji europejskiej, Procesy decyzyjne i lobbing w UE, 
Administracja w państwach UE, Ekonomia gospodarki otwartej, 
Tożsamości europejskie, Ideowe fundamenty Europy, Religie w Europie, 
Handel i finanse międzynarodowe, Polityka spójności UE, UE w systemie 
bezpieczeństwa międzynarodowego, Ruchy społeczne w Europie, 
Polityka rozwojowa i humanitarna UE, Polityka zagraniczna państw 
członkowskich UE, Proces rozszerzania UE, Polityka wschodnia UE, 
Mniejszości narodowe w Europie, Marketing polityczny, Naruszenie 
prawa UE przez sąd krajowy, Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i 
sprawiedliwości, Migracje ekonomiczne i ich konsekwencje dla 
europejskich rynków pracy, 

 Dynamika polityk UE, 
Fundusze 
strukturalne i 
programy pomocowe 

Socjologia instytucji 
społecznych, 
Międzynarodowe spory i 
konflikty w Europie, UE a 
najważniejsze wschodzące 
rynki, Arbitraż 
międzynarodowy, 
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K
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1
1

 ma pogłębioną 
wiedzę nt. 

społecznych i 
kulturowych 
problemów 

współczesnej 
Europy 

Ewolucja cywilizacji europejskiej, Tożsamości europejskie, Ideowe 
fundamenty Europy, Religie w Europie, Ruchy społeczne w Europie, 
Mniejszości narodowe w Europie, UE wobec światowego kryzysu 
finansowego, Migracje ekonomiczne i ich konsekwencje dla 
europejskich rynków pracy 

  Socjologia instytucji 
społecznych, 
Międzynarodowe spory i 
konflikty w Europie 

K
_W

1
2

 ma pogłębioną 
wiedzę o 

działalności Unii 
Europejskiej  

Procesy decyzyjne i lobbing w UE, Prawo europejskie - acquis 
communautaire (wyk.), Ekonomia gospodarki otwartej, Polityka 
spójności UE, UE w systemie bezpieczeństwa międzynarodowego, 
Wybrane problemy informacji w Europie, Polityka rozwojowa i 
humanitarna UE, Proces rozszerzania UE, Polityka wschodnia UE, 
Naruszenie prawa UE przez sąd krajowy, Przestrzeń wolności, 
bezpieczeństwa i sprawiedliwości, Europejskie prawo rynku bankowego 
– europejskie prawo walutowe, Migracje ekonomiczne i ich 
konsekwencje dla europejskich rynków pracy, Polityka energetyczna UE 
i alternatywne źródła energii, Regionalizacja rynku europejskiego – 
warunki rozwoju i finansowania 

 Prawo europejskie - 
acquis 
communautaire 
(kon.), Dynamika 
polityk UE, Fundusze 
strukturalne i 
programy pomocowe 

UE a najważniejsze 
wschodzące rynki, 
Regulacje prawne UE 
dotyczące biotechnologii 

K
_W

1
3

 ma pogłębioną 
wiedzę nt. prawa 
Unii Europejskiej 

Prawo europejskie - acquis communautaire (wyk.), Naruszenie prawa 
UE przez sąd krajowy, Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i 
sprawiedliwości, Europejskie prawo rynku bankowego – europejskie 
prawo walutowe, UE wobec światowego kryzysu finansowego 

 Prawo europejskie - 
acquis 
communautaire 
(kon.), 

Regulacje prawne UE 
dotyczące biotechnologii, 
Prawo rynku 
wewnętrznego i jego 
zastosowanie do 
przedsiębiorstw 

K
_W

1
4

 zna i rozumie 
prawo ochrony 

własności 
intelektualnej i 
przemysłowej 

 Seminarium 
magisterskie 
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0
1

 potrafi 
wykorzystać 

wiedzę 
teoretyczną do 

opisu i 
analizowania 

procesów i zjawisk 
w Europie 

Ewolucja cywilizacji europejskiej, Tożsamości europejskie, Ideowe 
fundamenty Europy, Handel i finanse międzynarodowe, Ruchy 
społeczne w Europie, Mniejszości narodowe w Europie, Naruszenie 
prawa UE przez sąd krajowy 

Seminarium 
magisterskie 

Dynamika polityk UE Socjologia instytucji 
społecznych, 
Międzynarodowe spory i 
konflikty w Europie, 
Arbitraż międzynarodowy, 
Regulacje prawne UE 
dotyczące biotechnologii 

K
_U

0
2

 potrafi 
prawidłowo 

interpretować 
procesy i zjawiska 

z historii Europy 

Ewolucja cywilizacji europejskiej, Ideowe fundamenty Europy, Religie w 
Europie, UE w systemie bezpieczeństwa międzynarodowego, Wybrane 
problemy informacji w Europie, Ruchy społeczne w Europie, Polityka 
rozwojowa i humanitarna UE, Polityka zagraniczna Polski, Polityka 
zagraniczna państw członkowskich UE, Proces rozszerzania UE, Polityka 
wschodnia UE, Mniejszości narodowe w Europie, Polityka energetyczna 
UE i alternatywne źródła energii 

 Dynamika polityk UE Międzynarodowe spory i 
konflikty w Europie 

K
_U

0
3

 potrafi 
prognozować 

złożone procesy i 
zjawiska społeczne 

(kulturowe, 
polityczne, 

prawne i 
ekonomiczne) 

dzięki znajomości 
metod i narzędzi 

europeistyki 

Procesy decyzyjne i lobbing w UE, Ekonomia gospodarki otwartej, 
Tożsamości europejskie, Ideowe fundamenty Europy, Religie w Europie, 
Handel i finanse międzynarodowe, Polityka spójności UE, UE w systemie 
bezpieczeństwa międzynarodowego, Wybrane problemy informacji w 
Europie, Ruchy społeczne w Europie, Polityka rozwojowa i humanitarna 
UE, Polityka zagraniczna Polski, Public relations, Polityka zagraniczna 
państw członkowskich UE, Proces rozszerzania UE, Polityka wschodnia 
UE, Mniejszości narodowe w Europie, Marketing polityczny, Naruszenie 
prawa UE przez sąd krajowy, Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i 
sprawiedliwości, Europejskie prawo rynku bankowego – europejskie 
prawo walutowe, Migracje ekonomiczne i ich konsekwencje dla 
europejskich rynków pracy, Pluralizm systemów gospodarczo-
społecznych, Polityka energetyczna UE i alternatywne źródła energii 

Seminarium 
magisterskie 

Dynamika polityk UE, 
Fundusze 
strukturalne i 
programy pomocowe 

Socjologia instytucji 
społecznych, 
Międzynarodowe spory i 
konflikty w Europie, UE a 
najważniejsze wschodzące 
rynki, Arbitraż 
międzynarodowy, 
Regulacje prawne UE 
dotyczące biotechnologii, 
Prawo rynku 
wewnętrznego i jego 
zastosowanie do 
przedsiębiorstw 

K
_U

0
4

 potrafi 
przeanalizować, 

zrozumieć i ocenić 
wybrany problem 

przy użyciu 
metody naukowej 

 Seminarium 
magisterskie 
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K
_U

0
5

 potrafi 
prawidłowo 

interpretować 
unijne przepisy 

prawne dotyczące 
wybranych 

tematów 

Prawo europejskie - acquis communautaire (wyk.), Tożsamości 
europejskie, Naruszenie prawa UE przez sąd krajowy, Przestrzeń 
wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości 

 Prawo europejskie - 
acquis 
communautaire 
(kon.), 

Regulacje prawne UE 
dotyczące biotechnologii, 
Prawo rynku 
wewnętrznego i jego 
zastosowanie do 
przedsiębiorstw 

K
_U

0
6

 potrafi 
samodzielnie 

zaproponować 
rozwiązanie 
problemu z 

zakresu 
europeistyki 

Wybrane problemy informacji w Europie, Polityka rozwojowa i 
humanitarna UE, Regionalizacja rynku europejskiego – warunki rozwoju 
i finansowania 

Seminarium 
magisterskie 

Prawo europejskie - 
acquis 
communautaire 
(kon.), Dynamika 
polityk UE 

Arbitraż międzynarodowy, 

K
_U

0
7

 potrafi 
wykorzystać 

wiedzę z różnych 
dziedzin w celu 

znalezienia 
rozwiązania 
problemów 

Procesy decyzyjne i lobbing w UE, Tożsamości europejskie, Ideowe 
fundamenty Europy, Religie w Europie, UE w systemie bezpieczeństwa 
międzynarodowego, Wybrane problemy informacji w Europie, Ruchy 
społeczne w Europie, Public relations, Marketing polityczny, Migracje 
ekonomiczne i ich konsekwencje dla europejskich rynków pracy, 
Pluralizm systemów gospodarczo-społecznych, Polityka energetyczna 
UE i alternatywne źródła energii 

Seminarium 
magisterskie 

 Socjologia instytucji 
społecznych, 
Międzynarodowe spory i 
konflikty w Europie, UE a 
najważniejsze wschodzące 
rynki, Regulacje prawne 
UE dotyczące 
biotechnologii 

K
_U

0
8

 potrafi szukać, 
oceniać i 

selekcjonować 
materiały na 

wybrany temat 
oraz wydawać na 

ich podstawie 
krytyczne sądy 

Prawo europejskie - acquis communautaire (wyk.), Polityka wschodnia 
UE 

Seminarium 
magisterskie 

Prawo europejskie - 
acquis 
communautaire 
(kon.), 
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0
9

 posiada 
umiejętność 

badawcze 
polegające na 
gromadzeniu, 

analizie, syntezie, 
konstruowaniu 

narzędzi 
badawczych, 

opracowaniu i 
prezentacji 

wyników badań 

 Seminarium 
magisterskie 

  
K

_U
1

0
 potrafi wziąć 

udział w dyskusji 
wykorzystując w 

nich poglądy 
innych osób oraz 

swoje własne 

Ekonomia gospodarki otwartej, Ideowe fundamenty Europy, Proces 
rozszerzania UE, Migracje ekonomiczne i ich konsekwencje dla 
europejskich rynków pracy 

Seminarium 
magisterskie 

Dynamika polityk UE Socjologia instytucji 
społecznych, 
Międzynarodowe spory i 
konflikty w Europie, UE a 
najważniejsze wschodzące 
rynki, Regulacje prawne 
UE dotyczące 
biotechnologii 

K
_U

1
1

 potrafi 
formułować 

krytyczne opinie o 
wybranych 

problemach 
europeistyki 

Ewolucja cywilizacji europejskiej, Procesy decyzyjne i lobbing w UE, 
Administracja w państwach UE, Tożsamości europejskie, Ideowe 
fundamenty Europy, Religie w Europie, Polityka spójności UE, UE w 
systemie bezpieczeństwa międzynarodowego, Wybrane problemy 
informacji w Europie, Ruchy społeczne w Europie, Polityka rozwojowa i 
humanitarna UE, Polityka zagraniczna Polski, Polityka zagraniczna 
państw członkowskich UE, Proces rozszerzania UE, Mniejszości 
narodowe w Europie, Naruszenie prawa UE przez sąd krajowy, 
Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, Europejskie 
prawo rynku bankowego – europejskie prawo walutowe, Migracje 
ekonomiczne i ich konsekwencje dla europejskich rynków pracy, 
Pluralizm systemów gospodarczo-społecznych, Polityka energetyczna 
UE i alternatywne źródła energii 

Seminarium 
magisterskie 

Dynamika polityk UE Socjologia instytucji 
społecznych, 
Międzynarodowe spory i 
konflikty w Europie, UE a 
najważniejsze wschodzące 
rynki, Regulacje prawne 
UE dotyczące 
biotechnologii, Prawo 
rynku wewnętrznego i 
jego zastosowanie do 
przedsiębiorstw 
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1
2

 potrafi 
prawidłowo 

przygotować pracę 
pisemną 

spełniającą 
standardy 

akademickie z 
zakresu 

europeistyki  

Ewolucja cywilizacji europejskiej, Prawo europejskie - acquis 
communautaire (wyk.), Tożsamości europejskie, Ideowe fundamenty 
Europy, Polityka spójności UE, Wybrane problemy informacji w Europie, 
Polityka rozwojowa i humanitarna UE 

Seminarium 
magisterskie 

Prawo europejskie - 
acquis 
communautaire 
(kon.), 

Międzynarodowe spory i 
konflikty w Europie,  

K
_U

1
3

 potrafi 
przygotować 

wystąpienie ustne 
z zakresu 

europeistyki 

Ekonomia gospodarki otwartej, Religie w Europie, Proces rozszerzania 
UE, Polityka wschodnia UE, Naruszenie prawa UE przez sąd krajowy, 
Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości 

Seminarium 
magisterskie 

Prawo europejskie - 
acquis 
communautaire 
(kon.), 

UE a najważniejsze 
wschodzące rynki, 

K
_U

1
4

 umie samodzielnie 
zdobywać wiedzę i 

kierować 
rozwojem swoich 

umiejętności  

Ekonomia gospodarki otwartej Seminarium 
magisterskie 

  

K
_U

1
5

2  posługuje się 
językiem obcym 

na poziomie 
średniozaawanso
wanym plus (B2+) 

Prawo europejskie - acquis communautaire (wyk.), Tożsamości 
europejskie 

Seminarium 
magisterskie 

  

K
_K

0
1

 rozumie potrzebę 
uczenia się przez 

całe życie i 
aktualizowania 

wiedzy z zakresu 
europeistyki 

Prawo europejskie - acquis communautaire (wyk.), Proces rozszerzania 
UE, Naruszenie prawa UE przez sąd krajowy, Przestrzeń wolności, 
bezpieczeństwa i sprawiedliwości, Europejskie prawo rynku bankowego 
– europejskie prawo walutowe 

Seminarium 
magisterskie 

Prawo europejskie - 
acquis 
communautaire 
(kon.), Dynamika 
polityk UE 

Socjologia instytucji 
społecznych, Arbitraż 
międzynarodowy, 
Regulacje prawne UE 
dotyczące biotechnologii 

                                                 
2
 Szczegółowy opis realizacji tego efektu kształcenia został przedstawiony w Komentarzu do kierunkowych efektów kształcenia. 
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0
2

 potrafi 
współpracować w 
grupie przyjmując 

w niej różne role 

Ekonomia gospodarki otwartej, Proces rozszerzania UE  Dynamika polityk UE  
K

_K
0

3
 interesuje się 

kulturą europejską   
Ewolucja cywilizacji europejskiej, Tożsamości europejskie, Religie w 
Europie 
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TABELA EFEKTÓW KIERUNKOWYCH W ODNIESIENIU DO METOD ICH WERYFIKACJI 
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efekt 

kształcenia 

metody weryfikacji efektów kształcenia 

egzamin ustny
3
 egzamin pisemny test projekt esej praca roczna 

K
_W

0
1

 ma 
pogłębioną 

wiedzę o 
europeistyce 

i jej miejscu 
w systemie 

nauk 
społecznych 

i 
humanistycz

nych 

Ekonomia gospodarki 
otwartej, Religie w 
Europie, 
Międzynarodowe 
spory i konflikty w 
Europie, Naruszenie 
prawa UE przez sąd 
krajowy,  

Ewolucja cywilizacji europejskiej, Procesy 
decyzyjne i lobbing w UE, Prawo europejskie - 
acquis communautaire (wyk.), Ekonomia 
gospodarki otwartej, Protokół dyplomatyczny, 
Ideowe fundamenty Europy, Handel i finanse 
międzynarodowe, Polityka spójności UE, UE w 
systemie bezpieczeństwa 
międzynarodowego, Międzynarodowe spory i 
konflikty w Europie, Wybrane problemy 
informacji w Europie, Ruchy społeczne w 
Europie, Polityka rozwojowa i humanitarna 
UE,  

Ekonomia gospodarki 
otwartej, Handel i 
finanse 
międzynarodowe 

Polityka 
rozwojowa i 
humanitarna 
UE 

Tożsamości 
europejskie 

Seminarium 
magisterskie 

                                                 
3
 W przypadku dynamiki polityk UE – to debata oksfordzka 
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_W

0
2

 ma 
pogłębioną 

wiedzę na 
temat 

terminologii, 
teorii i 
metod 

stosowanych 
w 

europeistyce 

Prawo europejskie - 
acquis 
communautaire 
(kon.), Ekonomia 
gospodarki otwartej, 
Religie w Europie, 
Międzynarodowe 
spory i konflikty w 
Europie, Dynamika 
polityk UE, UE a 
najważniejsze 
wschodzące rynki, 
Arbitraż 
międzynarodowy, 
Naruszenie prawa UE 
przez sąd krajowy, 
Regulacje prawne UE 
dotyczące 
biotechnologii, 
Przestrzeń wolności, 
bezpieczeństwa i 
sprawiedliwości, UE 
wobec światowego 
kryzysu finansowego 

Ewolucja cywilizacji europejskiej, Prawo 
europejskie - acquis communautaire (wyk.), 
Prawo europejskie - acquis communautaire 
(kon.), Ekonomia gospodarki otwartej, 
Protokół dyplomatyczny, Ideowe fundamenty 
Europy, Handel i finanse międzynarodowe, 
Polityka spójności UE, UE w systemie 
bezpieczeństwa międzynarodowego, 
Międzynarodowe spory i konflikty w Europie, 
Wybrane problemy informacji w Europie, 
Ruchy społeczne w Europie, Polityka 
rozwojowa i humanitarna UE, Polityka 
zagraniczna Polski, Polityka zagraniczna 
państw członkowskich UE, Mniejszości 
narodowe w Europie, Regulacje prawne UE 
dotyczące biotechnologii, Prawo rynku 
wewnętrznego i jego zastosowanie do 
przedsiębiorstw, Europejskie prawo rynku 
bankowego – europejskie prawo walutowe, 
Migracje ekonomiczne i ich konsekwencje dla 
europejskich rynków pracy, Pluralizm 
systemów gospodarczo-społecznych, Polityka 
energetyczna UE i alternatywne źródła energii 

Administracja w 
państwach UE, 
Ekonomia gospodarki 
otwartej, Handel i 
finanse 
międzynarodowe, 
Marketing polityczny, 
Europejskie prawo 
rynku bankowego – 
europejskie prawo 
walutowe 

Polityka 
rozwojowa i 
humanitarna 
UE 

Tożsamości 
europejskie, 
Arbitraż 
międzynarodow
y, Regionalizacja 
rynku 
europejskiego – 
warunki 
rozwoju i 
finansowania 

Seminarium 
magisterskie 
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0
3

 ma 
pogłębioną 

wiedzę z 
zakresu 
prawa, 

ekonomii, 
socjologii i 
politologii 

Socjologia instytucji 
społecznych, Prawo 
europejskie - acquis 
communautaire 
(kon.), 
Międzynarodowe 
spory i konflikty w 
Europie, Dynamika 
polityk UE, UE a 
najważniejsze 
wschodzące rynki, 
Polityka wschodnia 
UE, Arbitraż 
międzynarodowy, 
Regulacje prawne UE 
dotyczące 
biotechnologii, 
Przestrzeń wolności, 
bezpieczeństwa i 
sprawiedliwości, UE 
wobec światowego 
kryzysu finansowego 

Socjologia instytucji społecznych, Procesy 
decyzyjne i lobbing w UE, Prawo europejskie - 
acquis communautaire (wyk.), Prawo 
europejskie - acquis communautaire (kon.), 
Protokół dyplomatyczny, Ideowe fundamenty 
Europy, Handel i finanse międzynarodowe, 
Polityka spójności UE, UE w systemie 
bezpieczeństwa międzynarodowego, 
Międzynarodowe spory i konflikty w Europie, 
Ruchy społeczne w Europie, Polityka 
rozwojowa i humanitarna UE, Polityka 
zagraniczna Polski, Polityka zagraniczna 
państw członkowskich UE, Polityka wschodnia 
UE, Mniejszości narodowe w Europie, 
Regulacje prawne UE dotyczące 
biotechnologii, Prawo rynku wewnętrznego i 
jego zastosowanie do przedsiębiorstw, 
Europejskie prawo rynku bankowego – 
europejskie prawo walutowe, Migracje 
ekonomiczne i ich konsekwencje dla 
europejskich rynków pracy, Pluralizm 
systemów gospodarczo-społecznych, Polityka 
energetyczna UE i alternatywne źródła energii 

Handel i finanse 
międzynarodowe, 
Proces rozszerzania 
UE, Europejskie 
prawo rynku 
bankowego – 
europejskie prawo 
walutowe 

Fundusze 
strukturalne i 
programy 
pomocowe, 
Polityka 
rozwojowa i 
humanitarna 
UE 

Arbitraż 
międzynarodow
y 

Seminarium 
magisterskie 

K
_W

0
4

 ma 
pogłębioną 

wiedzę na 
temat 

powiązań 
europeistyki 

z innymi 
dyscyplinami  

Religie w Europie Ewolucja cywilizacji europejskiej, Protokół 
dyplomatyczny, Wybrane problemy 
informacji w Europie 

Administracja w 
państwach UE 

 Tożsamości 
europejskie 

Seminarium 
magisterskie 
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K
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0
5

 ma 
pogłębioną 

wiedzę o 
więziach 

politycznych, 
ekonomiczn

ych, 
społecznych 

i 
kulturowych 

w Europie i 
Europy ze 

światem 

Socjologia instytucji 
społecznych, 
Ekonomia gospodarki 
otwartej, Religie w 
Europie, 
Międzynarodowe 
spory i konflikty w 
Europie, Dynamika 
polityk UE, UE a 
najważniejsze 
wschodzące rynki, 
Polityka wschodnia 
UE, UE wobec 
światowego kryzysu 
finansowego 

Socjologia instytucji społecznych, Procesy 
decyzyjne i lobbing w UE, Ekonomia 
gospodarki otwartej, Protokół dyplomatyczny, 
Handel i finanse międzynarodowe, Polityka 
spójności UE, UE w systemie bezpieczeństwa 
międzynarodowego, Międzynarodowe spory i 
konflikty w Europie, Ruchy społeczne w 
Europie, Polityka rozwojowa i humanitarna 
UE, Polityka zagraniczna Polski, Polityka 
zagraniczna państw członkowskich UE, 
Polityka wschodnia UE, Mniejszości narodowe 
w Europie, Migracje ekonomiczne i ich 
konsekwencje dla europejskich rynków pracy, 
Pluralizm systemów gospodarczo-
społecznych, Polityka energetyczna UE i 
alternatywne źródła energii 

Ekonomia gospodarki 
otwartej, Handel i 
finanse 
międzynarodowe, 
Proces rozszerzania 
UE 

Fundusze 
strukturalne i 
programy 
pomocowe, 
Polityka 
rozwojowa i 
humanitarna 
UE 

Tożsamości 
europejskie, 
Regionalizacja 
rynku 
europejskiego – 
warunki 
rozwoju i 
finansowania 
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0
6

 ma 
pogłębioną 

wiedzę o 
różnych 

rodzajach 
struktur 

europejskich 
oraz 

zachodzącyc
h między 

nimi 
relacjach 

Socjologia instytucji 
społecznych, 
Ekonomia gospodarki 
otwartej, Religie w 
Europie, 
Międzynarodowe 
spory i konflikty w 
Europie, UE a 
najważniejsze 
wschodzące rynki, 
Polityka wschodnia 
UE, Arbitraż 
międzynarodowy, 
Naruszenie prawa UE 
przez sąd krajowy, 
Regulacje prawne UE 
dotyczące 
biotechnologii, 
Przestrzeń wolności, 
bezpieczeństwa i 
sprawiedliwości, UE 
wobec światowego 
kryzysu finansowego 

Socjologia instytucji społecznych, Procesy 
decyzyjne i lobbing w UE, Ekonomia 
gospodarki otwartej, Handel i finanse 
międzynarodowe, Polityka spójności UE, UE w 
systemie bezpieczeństwa 
międzynarodowego, Międzynarodowe spory i 
konflikty w Europie, Ruchy społeczne w 
Europie, Polityka rozwojowa i humanitarna 
UE, Polityka zagraniczna państw 
członkowskich UE, Polityka wschodnia UE, 
Mniejszości narodowe w Europie, Regulacje 
prawne UE dotyczące biotechnologii, 
Europejskie prawo rynku bankowego – 
europejskie prawo walutowe, Polityka 
energetyczna UE i alternatywne źródła energii 

Administracja w 
państwach UE, 
Ekonomia gospodarki 
otwartej, Handel i 
finanse 
międzynarodowe, 
Europejskie prawo 
rynku bankowego – 
europejskie prawo 
walutowe 

Fundusze 
strukturalne i 
programy 
pomocowe, 
Polityka 
rozwojowa i 
humanitarna 
UE 

Arbitraż 
międzynarodow
y 

 
K

_W
0

7
 ma 

pogłębioną 
wiedzę nt. 

zmian 
społecznych, 
ekonomiczn

ych, 
kulturowych 
zachodzącyc
h w Europie 

Socjologia instytucji 
społecznych, 
Ekonomia gospodarki 
otwartej, Religie w 
Europie, UE wobec 
światowego kryzysu 
finansowego 

Ewolucja cywilizacji europejskiej, Socjologia 
instytucji społecznych, Ekonomia gospodarki 
otwartej, Ideowe fundamenty Europy, Handel 
i finanse międzynarodowe, Polityka spójności 
UE, Ruchy społeczne w Europie, Mniejszości 
narodowe w Europie, Migracje ekonomiczne i 
ich konsekwencje dla europejskich rynków 
pracy, Pluralizm systemów gospodarczo-
społecznych, Polityka energetyczna UE i 
alternatywne źródła energii 

Ekonomia gospodarki 
otwartej, Handel i 
finanse 
międzynarodowe 

 Tożsamości 
europejskie 
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0
8

 ma 
szczegółową 

wiedzę na 
temat 

najnowszych 
badań i 
ustaleń 

naukowych 
w 

wybranych 
zagadnieniac

h 
europeistyki 

Religie w Europie, UE 
a najważniejsze 
wschodzące rynki, 
Arbitraż 
międzynarodowy, 
Naruszenie prawa UE 
przez sąd krajowy, 
Regulacje prawne UE 
dotyczące 
biotechnologii, 
Przestrzeń wolności, 
bezpieczeństwa i 
sprawiedliwości, UE 
wobec światowego 
kryzysu finansowego 

Wybrane problemy informacji w Europie, 
Ruchy społeczne w Europie, Polityka 
zagraniczna Polski, Polityka zagraniczna 
państw członkowskich UE, Regulacje prawne 
UE dotyczące biotechnologii, Pluralizm 
systemów gospodarczo-społecznych 

  Tożsamości 
europejskie, 
Arbitraż 
międzynarodow
y 

Seminarium 
magisterskie 

K
_W

0
9

 zna wybrane 
zaawansowa

ne metody 
analizy i 

interpretacji 
danych w 
dziedzinie 

europeistyki 

Prawo europejskie - 
acquis 
communautaire 
(kon.), Ekonomia 
gospodarki otwartej, 
Religie w Europie, 
Międzynarodowe 
spory i konflikty w 
Europie, Arbitraż 
międzynarodowy, 
Naruszenie prawa UE 
przez sąd krajowy, 
Regulacje prawne UE 
dotyczące 
biotechnologii, 
Przestrzeń wolności, 
bezpieczeństwa i 
sprawiedliwości, UE 
wobec światowego 
kryzysu finansowego 

Ewolucja cywilizacji europejskiej, Prawo 
europejskie - acquis communautaire (wyk.), 
Prawo europejskie - acquis communautaire 
(kon.), Ekonomia gospodarki otwartej, 
Ideowe fundamenty Europy, Handel i finanse 
międzynarodowe, Polityka spójności UE, UE w 
systemie bezpieczeństwa 
międzynarodowego, Międzynarodowe spory i 
konflikty w Europie, Ruchy społeczne w 
Europie, Polityka rozwojowa i humanitarna 
UE, Polityka zagraniczna państw 
członkowskich UE, Regulacje prawne UE 
dotyczące biotechnologii, Prawo rynku 
wewnętrznego i jego zastosowanie do 
przedsiębiorstw, Migracje ekonomiczne i ich 
konsekwencje dla europejskich rynków pracy, 
Pluralizm systemów gospodarczo-
społecznych, Polityka energetyczna UE i 
alternatywne źródła energii 

Ekonomia gospodarki 
otwartej, Handel i 
finanse 
międzynarodowe 

Fundusze 
strukturalne i 
programy 
pomocowe, 
Polityka 
rozwojowa i 
humanitarna 
UE 

Arbitraż 
międzynarodow
y, Regionalizacja 
rynku 
europejskiego – 
warunki 
rozwoju i 
finansowania 

Seminarium 
magisterskie 
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1
0

 zna w 
pogłębiony 

sposób 
wybrane 
metody i 

narzędzia 
opisu 

struktur i 
procesów 

społecznych 

Socjologia instytucji 
społecznych, 
Ekonomia gospodarki 
otwartej, Religie w 
Europie, 
Międzynarodowe 
spory i konflikty w 
Europie, Dynamika 
polityk UE, UE a 
najważniejsze 
wschodzące rynki, 
Polityka wschodnia 
UE, Arbitraż 
międzynarodowy, 
Naruszenie prawa UE 
przez sąd krajowy, 
Przestrzeń wolności, 
bezpieczeństwa i 
sprawiedliwości, UE 
wobec światowego 
kryzysu finansowego 

Ewolucja cywilizacji europejskiej, Socjologia 
instytucji społecznych, Procesy decyzyjne i 
lobbing w UE, Ekonomia gospodarki otwartej, 
Ideowe fundamenty Europy, Handel i finanse 
międzynarodowe, Polityka spójności UE, UE w 
systemie bezpieczeństwa 
międzynarodowego, Międzynarodowe spory i 
konflikty w Europie, Ruchy społeczne w 
Europie, Polityka rozwojowa i humanitarna 
UE, Polityka zagraniczna państw 
członkowskich UE, Polityka wschodnia UE, 
Mniejszości narodowe w Europie, Migracje 
ekonomiczne i ich konsekwencje dla 
europejskich rynków pracy 

Administracja w 
państwach UE, 
Ekonomia gospodarki 
otwartej, Handel i 
finanse 
międzynarodowe, 
Marketing polityczny 

Fundusze 
strukturalne i 
programy 
pomocowe, 
Polityka 
rozwojowa i 
humanitarna 
UE 

Tożsamości 
europejskie, 
Arbitraż 
międzynarodow
y 

 
K

_W
1

1
 ma 

pogłębioną 
wiedzę nt. 

społecznych 
i 

kulturowych 
problemów 

współczesne
j Europy 

Socjologia instytucji 
społecznych, Religie 
w Europie, 
Międzynarodowe 
spory i konflikty w 
Europie 

Ewolucja cywilizacji europejskiej, Socjologia 
instytucji społecznych, Ideowe fundamenty 
Europy, Międzynarodowe spory i konflikty w 
Europie, Ruchy społeczne w Europie, 
Mniejszości narodowe w Europie, Migracje 
ekonomiczne i ich konsekwencje dla 
europejskich rynków pracy 

  Tożsamości 
europejskie 
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K
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1
2

 ma 
pogłębioną 

wiedzę o 
działalności 

Unii 
Europejskiej  

Prawo europejskie - 
acquis 
communautaire 
(kon.), Dynamika 
polityk UE, UE a 
najważniejsze 
wschodzące rynki, 
Polityka wschodnia 
UE, Naruszenie 
prawa UE przez sąd 
krajowy, Regulacje 
prawne UE dotyczące 
biotechnologii, 
Przestrzeń wolności, 
bezpieczeństwa i 
sprawiedliwości, UE 
wobec światowego 
kryzysu finansowego 

Procesy decyzyjne i lobbing w UE, Prawo 
europejskie - acquis communautaire (wyk.), 
Prawo europejskie - acquis communautaire 
(kon.), Polityka spójności UE, UE w systemie 
bezpieczeństwa międzynarodowego, 
Wybrane problemy informacji w Europie, 
Polityka rozwojowa i humanitarna UE, 
Polityka wschodnia UE, Regulacje prawne UE 
dotyczące biotechnologii, Europejskie prawo 
rynku bankowego – europejskie prawo 
walutowe, Migracje ekonomiczne i ich 
konsekwencje dla europejskich rynków pracy, 
Polityka energetyczna UE i alternatywne 
źródła energii 

Proces rozszerzania 
UE, Europejskie 
prawo rynku 
bankowego – 
europejskie prawo 
walutowe 

Fundusze 
strukturalne i 
programy 
pomocowe, 
Polityka 
rozwojowa i 
humanitarna 
UE 

Regionalizacja 
rynku 
europejskiego – 
warunki 
rozwoju i 
finansowania 

 
K

_W
1

3
 ma 

pogłębioną 
wiedzę nt. 
prawa Unii 

Europejskiej 

Prawo europejskie - 
acquis 
communautaire 
(kon.), Ekonomia 
gospodarki otwartej, 
Naruszenie prawa UE 
przez sąd krajowy, 
Regulacje prawne UE 
dotyczące 
biotechnologii, 
Przestrzeń wolności, 
bezpieczeństwa i 
sprawiedliwości 

Prawo europejskie - acquis communautaire 
(wyk.), Prawo europejskie - acquis 
communautaire (kon.), Ekonomia gospodarki 
otwartej, Regulacje prawne UE dotyczące 
biotechnologii, Prawo rynku wewnętrznego i 
jego zastosowanie do przedsiębiorstw, 
Europejskie prawo rynku bankowego – 
europejskie prawo walutowe 

Ekonomia gospodarki 
otwartej, Europejskie 
prawo rynku 
bankowego – 
europejskie prawo 
walutowe 
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K
_W

1
4

 zna i 
rozumie 

prawo 
ochrony 

własności 
intelektualn

ej i 
przemysłow

ej 

     Seminarium 
magisterskie 

K
_U

0
1

 potrafi 
wykorzystać 

wiedzę 
teoretyczną 

do opisu i 
analizowania 

procesów i 
zjawisk w 

Europie 

Socjologia instytucji 
społecznych, 
Międzynarodowe 
spory i konflikty w 
Europie, Dynamika 
polityk UE, Arbitraż 
międzynarodowy, 
Naruszenie prawa UE 
przez sąd krajowy, 
Regulacje prawne UE 
dotyczące 
biotechnologii, UE 
wobec światowego 
kryzysu finansowego 

Ewolucja cywilizacji europejskiej, Socjologia 
instytucji społecznych, Ideowe fundamenty 
Europy, Handel i finanse międzynarodowe, 
Międzynarodowe spory i konflikty w Europie, 
Mniejszości narodowe w Europie, Regulacje 
prawne UE dotyczące biotechnologii 

Handel i finanse 
międzynarodowe 

 Tożsamości 
europejskie, 
Arbitraż 
międzynarodow
y 

Seminarium 
magisterskie 
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K
_U

0
2

 potrafi 
prawidłowo 
interpretow
ać procesy i 

zjawiska z 
historii 
Europy 

Religie w Europie, 
Międzynarodowe 
spory i konflikty w 
Europie, Dynamika 
polityk UE, Polityka 
wschodnia UE, UE 
wobec światowego 
kryzysu finansowego 

Ewolucja cywilizacji europejskiej, Ideowe 
fundamenty Europy, UE w systemie 
bezpieczeństwa międzynarodowego, 
Międzynarodowe spory i konflikty w Europie, 
Wybrane problemy informacji w Europie, 
Polityka rozwojowa i humanitarna UE, 
Polityka zagraniczna Polski, Polityka 
zagraniczna państw członkowskich UE, 
Polityka wschodnia UE, Mniejszości narodowe 
w Europie, Polityka energetyczna UE i 
alternatywne źródła energii 

Proces rozszerzania 
UE 

Polityka 
rozwojowa i 
humanitarna 
UE 

  
K

_U
0

3
 potrafi 

prognozowa
ć złożone 
procesy i 
zjawiska 

społeczne 
(kulturowe, 
polityczne, 

prawne i 
ekonomiczn

e) dzięki 
znajomości 

metod i 
narzędzi 

europeistyki 

Socjologia instytucji 
społecznych, 
Ekonomia gospodarki 
otwartej, Religie w 
Europie, 
Międzynarodowe 
spory i konflikty w 
Europie, Dynamika 
polityk UE, UE a 
najważniejsze 
wschodzące rynki, 
Polityka wschodnia 
UE, Arbitraż 
międzynarodowy, 
Naruszenie prawa UE 
przez sąd krajowy, 
Regulacje prawne UE 
dotyczące 
biotechnologii, 
Przestrzeń wolności, 
bezpieczeństwa i 
sprawiedliwości, UE 
wobec światowego 
kryzysu finansowego 

Socjologia instytucji społecznych, Ekonomia 
gospodarki otwartej, Ideowe fundamenty 
Europy, Handel i finanse międzynarodowe, 
Polityka spójności UE, UE w systemie 
bezpieczeństwa międzynarodowego, 
Międzynarodowe spory i konflikty w Europie, 
Wybrane problemy informacji w Europie, 
Polityka rozwojowa i humanitarna UE, 
Polityka zagraniczna Polski, Polityka 
zagraniczna państw członkowskich UE, 
Polityka wschodnia UE, Mniejszości narodowe 
w Europie, Regulacje prawne UE dotyczące 
biotechnologii, Prawo rynku wewnętrznego i 
jego zastosowanie do przedsiębiorstw, 
Europejskie prawo rynku bankowego – 
europejskie prawo walutowe, Migracje 
ekonomiczne i ich konsekwencje dla 
europejskich rynków pracy, Pluralizm 
systemów gospodarczo-społecznych, Polityka 
energetyczna UE i alternatywne źródła energii 

Ekonomia gospodarki 
otwartej, Handel i 
finanse 
międzynarodowe, 
Proces rozszerzania 
UE, Marketing 
polityczny, 
Europejskie prawo 
rynku bankowego – 
europejskie prawo 
walutowe 

Fundusze 
strukturalne i 
programy 
pomocowe, 
Polityka 
rozwojowa i 
humanitarna 
UE 

Tożsamości 
europejskie, 
Arbitraż 
międzynarodow
y 

Seminarium 
magisterskie 
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K
_U

0
4

 potrafi 
przeanalizo

wać, 
zrozumieć i 

ocenić 
wybrany 
problem 

przy użyciu 
metody 

naukowej 

     Seminarium 
magisterskie 

K
_U

0
5

 potrafi 
prawidłowo 
interpretow

ać unijne 
przepisy 
prawne 

dotyczące 
wybranych 

tematów 

Prawo europejskie - 
acquis 
communautaire 
(kon.), Naruszenie 
prawa UE przez sąd 
krajowy, Regulacje 
prawne UE dotyczące 
biotechnologii, 
Przestrzeń wolności, 
bezpieczeństwa i 
sprawiedliwości 

Prawo europejskie - acquis communautaire 
(wyk.), Prawo europejskie - acquis 
communautaire (kon.), Regulacje prawne UE 
dotyczące biotechnologii, Prawo rynku 
wewnętrznego i jego zastosowanie do 
przedsiębiorstw 

  Tożsamości 
europejskie 

 

K
_U

0
6

 potrafi 
samodzielni

e 
zaproponow

ać 
rozwiązanie 
problemu z 

zakresu 
europeistyki 

Prawo europejskie - 
acquis 
communautaire 
(kon.), Dynamika 
polityk UE, Arbitraż 
międzynarodowy 

Prawo europejskie - acquis communautaire 
(kon.), Wybrane problemy informacji w 
Europie, Polityka rozwojowa i humanitarna 
UE 

 Polityka 
rozwojowa i 
humanitarna 
UE 

Arbitraż 
międzynarodow
y, Regionalizacja 
rynku 
europejskiego – 
warunki 
rozwoju i 
finansowania 

Seminarium 
magisterskie 
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K
_U

0
7

 potrafi 
wykorzystać 

wiedzę z 
różnych 

dziedzin w 
celu 

znalezienia 
rozwiązania 
problemów 

Socjologia instytucji 
społecznych, Religie 
w Europie, 
Międzynarodowe 
spory i konflikty w 
Europie, UE a 
najważniejsze 
wschodzące rynki, 
Regulacje prawne UE 
dotyczące 
biotechnologii, UE 
wobec światowego 
kryzysu finansowego 

Socjologia instytucji społecznych, Procesy 
decyzyjne i lobbing w UE, Ideowe fundamenty 
Europy, UE w systemie bezpieczeństwa 
międzynarodowego, Międzynarodowe spory i 
konflikty w Europie, Wybrane problemy 
informacji w Europie, Regulacje prawne UE 
dotyczące biotechnologii, Migracje 
ekonomiczne i ich konsekwencje dla 
europejskich rynków pracy, Pluralizm 
systemów gospodarczo-społecznych, Polityka 
energetyczna UE i alternatywne źródła energii 

Marketing polityczny  Tożsamości 
europejskie 

Seminarium 
magisterskie 

K
_U

0
8

 potrafi 
szukać, 

oceniać i 
selekcjonow
ać materiały 
na wybrany 
temat oraz 

wydawać na 
ich 

podstawie 
krytyczne 

sądy 

Prawo europejskie - 
acquis 
communautaire 
(kon.), Polityka 
wschodnia UE 

Prawo europejskie - acquis communautaire 
(wyk.), Prawo europejskie - acquis 
communautaire (kon.), Polityka wschodnia UE 

   Seminarium 
magisterskie 
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K
_U

0
9

 posiada 
umiejętność 

badawcze 
polegające 

na 
gromadzeni

u, analizie, 
syntezie, 

konstruowa
niu narzędzi 

badawczych, 
opracowani

u i 
prezentacji 

wyników 
badań 

     Seminarium 
magisterskie 

K
_U

1
0

 potrafi wziąć 
udział w 
dyskusji 

wykorzystuj
ąc w nich 

poglądy 
innych osób 

oraz swoje 
własne 

Socjologia instytucji 
społecznych, 
Ekonomia gospodarki 
otwartej, 
Międzynarodowe 
spory i konflikty w 
Europie, Dynamika 
polityk UE, UE a 
najważniejsze 
wschodzące rynki, 
Regulacje prawne UE 
dotyczące 
biotechnologii 

Socjologia instytucji społecznych, Ekonomia 
gospodarki otwartej, Ideowe fundamenty 
Europy, Międzynarodowe spory i konflikty w 
Europie, Regulacje prawne UE dotyczące 
biotechnologii, Migracje ekonomiczne i ich 
konsekwencje dla europejskich rynków pracy 

Ekonomia gospodarki 
otwartej, Proces 
rozszerzania UE 

  Seminarium 
magisterskie 
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K
_U

1
1

 potrafi 
formułować 

krytyczne 
opinie o 

wybranych 
problemach 
europeistyki 

Socjologia instytucji 
społecznych, Religie 
w Europie, 
Międzynarodowe 
spory i konflikty w 
Europie, Dynamika 
polityk UE, UE a 
najważniejsze 
wschodzące rynki, 
Naruszenie prawa UE 
przez sąd krajowy, 
Regulacje prawne UE 
dotyczące 
biotechnologii, 
Przestrzeń wolności, 
bezpieczeństwa i 
sprawiedliwości, UE 
wobec światowego 
kryzysu finansowego 

Ewolucja cywilizacji europejskiej, Socjologia 
instytucji społecznych, Procesy decyzyjne i 
lobbing w UE, Ideowe fundamenty Europy, 
Polityka spójności UE, UE w systemie 
bezpieczeństwa międzynarodowego, 
Międzynarodowe spory i konflikty w Europie, 
Wybrane problemy informacji w Europie, 
Polityka rozwojowa i humanitarna UE, 
Polityka zagraniczna Polski, Polityka 
zagraniczna państw członkowskich UE, 
Mniejszości narodowe w Europie, Regulacje 
prawne UE dotyczące biotechnologii, Prawo 
rynku wewnętrznego i jego zastosowanie do 
przedsiębiorstw, Europejskie prawo rynku 
bankowego – europejskie prawo walutowe, 
Migracje ekonomiczne i ich konsekwencje dla 
europejskich rynków pracy, Pluralizm 
systemów gospodarczo-społecznych, Polityka 
energetyczna UE i alternatywne źródła energii 

Administracja w 
państwach UE, 
Proces rozszerzania 
UE, Europejskie 
prawo rynku 
bankowego – 
europejskie prawo 
walutowe 

Polityka 
rozwojowa i 
humanitarna 
UE 

Tożsamości 
europejskie 

Seminarium 
magisterskie 

K
_U

1
2

 potrafi 
prawidłowo 

przygotować 
pracę 

pisemną 
spełniającą 
standardy 

akademickie 
z zakresu 

europeistyki  

Prawo europejskie - 
acquis 
communautaire 
(kon.), 
Międzynarodowe 
spory i konflikty w 
Europie 

Ewolucja cywilizacji europejskiej, Prawo 
europejskie - acquis communautaire (wyk.), 
Prawo europejskie - acquis communautaire 
(kon.), Ideowe fundamenty Europy, Polityka 
spójności UE, Międzynarodowe spory i 
konflikty w Europie, Wybrane problemy 
informacji w Europie, Polityka rozwojowa i 
humanitarna UE 

 Polityka 
rozwojowa i 
humanitarna 
UE 

Tożsamości 
europejskie 

Seminarium 
magisterskie 
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K
_U

1
3

 potrafi 
przygotować 
wystąpienie 

ustne z 
zakresu 

europeistyki 

Prawo europejskie - 
acquis 
communautaire 
(kon.), Ekonomia 
gospodarki otwartej, 
Religie w Europie, UE 
a najważniejsze 
wschodzące rynki, 
Polityka wschodnia 
UE, Naruszenie 
prawa UE przez sąd 
krajowy, Przestrzeń 
wolności, 
bezpieczeństwa i 
sprawiedliwości, UE 
wobec światowego 
kryzysu finansowego 

Prawo europejskie - acquis communautaire 
(kon.), Ekonomia gospodarki otwartej, 
Polityka wschodnia UE 

Ekonomia gospodarki 
otwartej, Proces 
rozszerzania UE 

  Seminarium 
magisterskie 

K
_U

1
4

 umie 
samodzielni
e zdobywać 

wiedzę i 
kierować 

rozwojem 
swoich 

umiejętności  

Ekonomia gospodarki 
otwartej 

Ekonomia gospodarki otwartej Ekonomia gospodarki 
otwartej 

  Seminarium 
magisterskie 

K
_U

1
5

 posługuje się 
językiem 

obcym na 
poziomie 

średniozaaw
ansowanym 

plus (B2+) 

 Prawo europejskie - acquis communautaire 
(wyk.), 

  Tożsamości 
europejskie 

Seminarium 
magisterskie 
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K
_K

0
1

 rozumie 
potrzebę 

uczenia się 
przez całe 

życie i 
aktualizowa
nia wiedzy z 

zakresu 
europeistyki 

Socjologia instytucji 
społecznych, Prawo 
europejskie - acquis 
communautaire 
(kon.), Dynamika 
polityk UE, 
Naruszenie prawa UE 
przez sąd krajowy, 
Regulacje prawne UE 
dotyczące 
biotechnologii, 
Przestrzeń wolności, 
bezpieczeństwa i 
sprawiedliwości 

Socjologia instytucji społecznych, Prawo 
europejskie - acquis communautaire (wyk.), 
Prawo europejskie - acquis communautaire 
(kon.), Regulacje prawne UE dotyczące 
biotechnologii, Europejskie prawo rynku 
bankowego – europejskie prawo walutowe 

Proces rozszerzania 
UE, Europejskie 
prawo rynku 
bankowego – 
europejskie prawo 
walutowe 

 Arbitraż 
międzynarodow
y 

Seminarium 
magisterskie 

K
_K

0
2

 potrafi 
współpraco

wać w 
grupie 

przyjmując 
w niej różne 

role 

Ekonomia gospodarki 
otwartej, Dynamika 
polityk UE 

Ekonomia gospodarki otwartej Ekonomia gospodarki 
otwartej, Proces 
rozszerzania UE 

   

K
_K

0
3

 interesuje 
się kulturą 

europejską   

Religie w Europie Ewolucja cywilizacji europejskiej   Tożsamości 
europejskie 
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Europeistyka - studia europejskie. Plan studiów II stopnia     

plan studiów dla rocznika rozpoczynającego studia w roku akad. 2015/2016     

Kolor brązowy oznacza zajęcia do wyboru     

przedmiot wykład 
ćwiczenia, konwersatoria i 

seminaria 

go
d

zi
n

y 
o

gó
łe

m
 

b
ad

an
ia

 n
au

ko
w

e
 

o
b

sz
ar

 n
. h

u
m

an
 

o
b

sz
ar

 n
. s

p
o

ł.
 

fo
rm

a 
za

lic
ze

n
ia

 

EC
TS

 

d
o

 w
yb

o
ru

 

Rok I    godz.   godz.             
  

semestr I                        

ewolucja cywilizacji europejskiej   dr A. Chmielewska 30     30 4 4   egz. 4   

socjologia instytucji społecznych prof. dr hab. P.Kozłowski  30 
mieszana forma zajęć: wykład 
i konwersatorium 

  30 4   4 zal/oc 4 
  

procesy decyzyjne i lobbing w UE doc. dr A. Adamczyk  30     30     4 zal/oc 4   

prawo europejskie - acquis communautaire prof. dr hab. Wł.Czapliński 30     30 4   4 egz. 4   

prawo europejskie - acquis communautaire     dr hab. M.Olszak (kon.) 30 30 3   3 zal/oc 3   

administracja w państwach UE dr A. Dziewulska 15     15     2 zal/oc 2   

ekonomia gospodarki otwartej dr M. Brzozowski (WNE) 30     30     4 egz. 4   

protokół dyplomatyczny prof. dr hab. B. Góralczyk 30     30 4   4 zal/oc 4   

razem   195   30 225 19 4 25   29 0 

                        

Rok I                        

semestr II                        

tożsamości europejskie  dr A. Ostrowska 30     30 4 4   egz. 4   

ideowe fundamenty Europy prof. dr hab. P.Kozłowski 30     30 4 4 4 zal/oc 4   

religie w Europie dr B. Misiuna 30     30 4 4   egz. 4   

handel i finanse międzynarodowe prof. dr J. J. Michałek (WNE) 30     30     4 egz. 4   

polityka spójności UE mgr I. Grabowska 15     15     2 zal/oc 2   
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UE w systemie bezpieczeństwa 
międzynarodowego 

dr A. Dziewulska 30     30     4 egz. 4 
  

międzynarodowe spory i konflikty w Europie doc. dr A. Adamczyk  30 
mieszana forma zajęć: wykład 
i konwersatorium 

  30 3   3 zal/oc 3 
  

wybrane problemy informacji w UE doc. dr A. Ogonowska 15     15 2 2   zal/oc 2   

ruchy społeczne w Europie dr M. Rakusa-Szuszczewski  30     30 4   4 zal/oc 4   

razem   240   0 240 21 14 21   31 0 

                        

                        

Rok II                        

semestr III                        

dynamika polityk UE     dr hab. W.Gagatek (kon.) 30 30 4   4 zal/oc 4   

fundusze strukturalne i programy pomocowe     dr P.Dubel (kon.) 30 30 4   4 zal/oc 4   

wykłady ogólnouniwersyteckie   60     60       zal/oc 4 4 

seminarium magisterskie       30 30 10 10 10 zal 10 10 

specjalizacja   60     60 8   8   8 8 

razem   120   90 210 26 10 26   30 22 

                        

specjalizacja: polityka zagraniczna UE                       

polityka zagraniczna państw członkowskich UE  
doc.dr O. Barburska/doc. dr A. 
Adamczyk 

30     30 4   4 egz. 4 
  

UE  a najważniejsze wschodzące rynki 
prof. dr hab. B.Góralczyk/dr 
K.Zajączkowski 

30 
mieszana forma zajęć: wykład 
i konwersatorium 

  30 4   4 zal/oc 4 
  

                        

specjalizacja: system prawny UE                 
 

    

arbitraż międzynarodowy doc. dr J. Planavova-Latanowicz 15 
mieszana forma zajęć: wykład 
i konwersatorium 

  15 2   2 zal/oc 2 
  

naruszenie prawa UE przez sąd krajowy  dr M. Taborowski 15     15 2   2 zal/oc 2   

regulacje prawne  UE dotyczące biotechnologii dr P. Dąbrwska-Kłosińska 15 
mieszana forma zajęć: wykład 
i konwersatorium 

  15 2   2 zal/oc 2 
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przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i 
sprawiedliwości  

prof. dr hab. Wł. Czapliński 15     15 2   2 zal/oc 2 
  

                        

specjalizacja: Europa w nowym ładzie 
ekonomicznym na świecie 

                    
  

UE  a najważniejsze wschodzące rynki 
prof. dr hab. B.Góralczyk/dr 
K.Zajączkowski 

30 
mieszana forma zajęć: wykład 
i konwersatorium 

  30 4   4 zal/oc 4 
  

Unia Europejska wobec  światowego kryzysu 
finansowego 

dr K.Zajączkowski  15     15 2   2 zal/oc 2 
  

migracje ekonomiczne i ich konsekwencje dla 
europejskich rynków pracy  

dr M.Szwabe 15     15 2   2 zal/oc 2 
  

                        

                        

                        

Rok II                        

semestr IV                        

polityka rozwojowa i humanitarna UE dr K.Zajączkowski 15     15 2   2 zal/oc 2   

polityka zagraniczna Polski prof. dr hab. B.Góralczyk 30     30 4   4 egz. 4   

public relations mgr P. Lignar 15     15     2 zal/oc 2   

wykłady ogólnouniwersyteckie   60     60       zal/oc 4 4 

seminarium magisterskie       30 30 10 10 10 zal 10 10 

specjalizacja   60     60 8   8   8 8 

razem   180   30 210 24 10 26   30 22 

                        

specjalizacja: polityka zagraniczna UE                       

proces rozszerzania UE dr A. Dziewulska 15     15 2   2 zal/oc 2   

polityka wschodnia UE doc. dr O. Barburska 15     15 2   2 zal/oc 2   

mniejszości narodowe w Europie doc. dr A.Adamczyk 15     15 2   2 zal/oc 2   

marketing polityczny mgr P.Lignar 15     15     2 zal/oc 2   

                        

specjalizacja: system prawny UE                       
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prawo rynku wewnętrznego i jego 
zastosowanie do przedsiębiorstw   

doc. dr J.Planavova-Latanowicz 30 
mieszana forma zajęć: wykład 
i konwersatorium 

  30 4   4 egz. 4 
  

europejskie prawo rynku bankowego – 
europejskie prawo walutowe 

dr hab. M.Olszak 30     30 4   4 egz. 4 
  

                        

specjalizacja: Europa w nowym ładzie 
ekonomicznym na świecie 

                    
  

pluralizm systemów gospodarczo-społecznych prof. dr hab. P. Kozłowski 30     30 4   4 egz. 4   

polityka energetyczna UE i alternatywne źródła 
energii  

hab. dr hab.B.Góralczyk  15     15 2   2 zal/oc 2 
  

regionalizacja rynku europejskiego – warunki 
rozwoju i finansowania  

dr P.Dubel  15     15 2   2 zal/oc 2 
  

                        

ogółem   735   150 885 90 38 98   120 44 

                        

        
 

   seminaria magisterskie w roku akad. 2016/2017 
      

 
   rozszerzenie Unii Europejskiej w 2004/7: 

aspekty historyczne, polityczne, 
instytucjonalne, polityka sąsiedztwa prof. dr hab. A.Hrasimowicz 

      

 

   kulturowe i społeczne wyzwania europejskiej 
współczesności dr A.Ostrowska 

      

 

   jednocząca się Europa w globalnym świecie prof. dr hab.  B.Góralczyk 
      

 
   polityka zagraniczna i bezpieczeństwa 

Wspólnot Europejskich/Unii Europejskiej prof. dr. hab. D. Milczarek 
      

 

   europejskie systemy informacyjne prof. dr hab. M.Grabowska 
      

 
   prawne problemy integracji europejskiej prof. dr hab. WŁ. Czapliński 

      
 

   europejskie prawo rynku finansowego dr hab. M.Olszak 
      

 
   filozoficzne i religijne źródła afirmacji dr B.Misiuna 

      
 

   dylematy integracji europejskiej dr hab. W.Gagatek 
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Moduły zajęć: 
 
Cywilizacja europejska i demokracja  

ewolucja cywilizacji europejskiej   dr A. Chmielewska 30     30 4 4   egz. 4   

socjologia instytucji społecznych prof. dr hab. P.Kozłowski  30 
mieszana forma zajęć: wykład 
i konwersatorium 

  30 4   4 zal/oc 4 
  

ideowe fundamenty Europy prof. dr hab. P.Kozłowski 30     30 4 4 4 zal/oc 4   

tożsamości europejskie  dr A. Ostrowska 30     30 4 4   egz. 4   

religie w Europie dr B. Misiuna 30     30 4 4   egz. 4   

ruchy społeczne w Europie dr M. Rakusa-Szuszczewski  30     30 4   4 zal/oc 4   

 

                    
 

Administracja, sprawy wewnętrzne i wymiar 
sprawiedliwości UE  

                  
  

 procesy decyzyjne i lobbing w UE doc. dr A. Adamczyk  30     30 4   4 zal/oc 4   

prawo europejskie - acquis communautaire prof. dr hab. Wł.Czapliński 30     30 4   4 egz. 4   

prawo europejskie - acquis communautaire     dr hab. M.Olszak (kon.) 30 30 3   3 zal/oc 3   

administracja w państwach UE dr A. Dziewulska 15     15 2   2 zal/oc 2   

                      
 Gospodarka i finanse publiczne w UE                      
 ekonomia gospodarki otwartej dr M. Brzozowski (WNE) 30     30     4 egz. 4   

handel i finanse międzynarodowe prof. dr J. J. Michałek (WNE) 30     30     4 egz. 4   

polityka spójności UE mgr I. Grabowska 15     15     2 zal/oc 2   

fundusze strukturalne i programy pomocowe     dr P.Dubel (kon.) 30 30 4   4 zal/oc 4   

          
  Bezpieczeństwo europejskie  

      
  

   
międzynarodowe spory i konflikty w Europie doc. dr A. Adamczyk  30 

mieszana forma zajęć: wykład 
i konwersatorium 

  30 3   3 zal/oc 3 
  

UE w systemie bezpieczeństwa 
międzynarodowego 

dr A. Dziewulska 30     30 4   4 egz. 4 
  

                        

Polityki Unii Europejskiej                        

wybrane problemy informacji w UE doc. dr A. Ogonowska 15     15 2 2   zal/oc 2   
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polityka rozwojowa i humanitarna UE dr K.Zajączkowski 15     15 2   2 zal/oc 2   

dynamika polityk UE     dr hab. W.Gagatek (kon.) 30 30 4   4 zal/oc 4   

                        

Polityka zagraniczna i dyplomacja                       

polityka zagraniczna Polski prof. dr hab. B.Góralczyk 30     30 4   4 egz. 4   

public relations mgr P. Lignar 15     15     2 zal/oc 2   

protokół dyplomatyczny prof. dr hab. B. Góralczyk 30     30 4   4 zal/oc 4   

                        

seminarium magisterskie       60 60 20 20 20 zal 20 20 

                        

wykłady ogólnouniwersyteckie   120     120       zal/oc 8 8 

                        

specjalizacja   120     120 16   16   16 16 

                        

specjalizacja: polityka zagraniczna UE                       

polityka zagraniczna państw członkowskich UE  
doc.dr O. Barburska/doc. dr A. 
Adamczyk 

30     30 4   4 egz. 4 
  

UE  a najważniejsze wschodzące rynki 
prof. dr hab. B.Góralczyk/dr 
K.Zajączkowski 

30 
mieszana forma zajęć: wykład 
i konwersatorium 

  30 4   4 zal/oc 4 
  

proces rozszerzania UE dr A. Dziewulska 15     15 2   2 zal/oc 2   

polityka wschodnia UE doc. dr O. Barburska 15     15 2   2 zal/oc 2   

mniejszości narodowe w Europie doc. dr A.Adamczyk 15     15 2   2 zal/oc 2   

marketing polityczny mgr P.Lignar 15     15     2 zal/oc 2   

                
  

  
 specjalizacja: system prawny UE               

 
 

  
 

arbitraż międzynarodowy doc. dr J. Planavova-Latanowicz 15 
mieszana forma zajęć: wykład 
i konwersatorium 

  15 2   2 zal/oc 2 
  

naruszenie prawa UE przez sąd krajowy  dr M. Taborowski 15     15 2   2 zal/oc 2   

regulacje prawne  UE dotyczące biotechnologii dr P. Dąbrwska-Kłosińska 15 
mieszana forma zajęć: wykład 
i konwersatorium 

  15 2   2 zal/oc 2 
  

przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i 
sprawiedliwości  

prof. dr hab. Wł. Czapliński 15     15 2   2 zal/oc 2 
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prawo rynku wewnętrznego i jego 
zastosowanie do przedsiębiorstw   

doc. dr J.Planavova-Latanowicz 30 
mieszana forma zajęć: wykład 
i konwersatorium 

  30 4   4 egz. 4 
  

europejskie prawo rynku bankowego – 
europejskie prawo walutowe 

dr hab. M.Olszak 30     30 4   4 egz. 4 
  

                      
 specjalizacja: Europa w nowym ładzie 

ekonomicznym na świecie 
                  

  
 

UE  a najważniejsze wschodzące rynki 
prof. dr hab. B.Góralczyk/dr 
K.Zajączkowski 

30 
mieszana forma zajęć: wykład 
i konwersatorium 

  30 4   4 zal/oc 4 
  

Unia Europejska wobec światowego kryzysu 
finansowego 

dr K.Zajączkowski  15     15 2   2 zal/oc 2 
  

 migracje ekonomiczne i ich konsekwencje dla 
europejskich rynków pracy  

dr M.Szwabe 15     15 2   2 zal/oc 2 
  

pluralizm systemów gospodarczo-społecznych prof. dr hab. P. Kozłowski 30     30 4   4 egz. 4   

polityka energetyczna UE i alternatywne źródła 
energii  

hab. dr hab.B.Góralczyk  15     15 2   2 zal/oc 2 
  

regionalizacja rynku europejskiego – warunki 
rozwoju i finansowania  

dr P.Dubel  15     15 2   2 zal/oc 2 
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Zdecydowana większość przedmiotów realizuje efekty kształcenia zarówno z obszaru nauk 
humanistycznych, jak i społecznych. Precyzyjny rozdział punktów ECTS na te dwa obszary jest więc 
niemożliwy, ponieważ niektóre przedmioty realizują efekty kształcenia z obu obszarów. Szacunkowo 
38 pkt ECTS student zdobywa w obszarze nauk humanistycznych, a 98 w obszarze nauk społecznych. 
W programie studiów istnieją 4 kierunkowe efekty kształcenia (K_U08, K_U10, K_U11, K_K03), które 
realizują tylko efekty z obszaru nauk humanistycznych i 1 kierunkowy efekt kształcenia (K_W10), 
który realizuje tylko efekty obszaru nauk społecznych. W obliczeniach należy także wziąć pod uwagę 
to, że 8 punktów ECTS student może zdobyć także poza obszarem nauk humanistycznych i 
społecznych (wykłady ogólnouniwersyteckie). W przybliżeniu można więc uznać, że do obu obszarów 
- nauk humanistycznych i społecznych – przypisanych jest po 90% punktów ECTS. 
 
Studia drugiego stopnia na kierunku europeistyka trwają 4 semestry.  
 
Program kształcenia nie przewiduje praktyk.  
 
Podczas studiów studenci zobowiązani są do zdobycia 120 punktów ECTS. 60 punktów ECTS (50%) 
student uzyskuje podczas zajęć z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich (885 godzin zajęć 
w sali wykładowej – 30 pkt, konsultacje z promotorem pracy magisterskiej – 7 pkt, konsultacje z 
prowadzącymi pozostałe 32 przedmioty – 20 pkt, egzaminy - 3 pkt). 19 punktów ECTS (13,3%) 
student otrzymuje w ramach zajęć stanowiących zajęcia z zakresu nauk podstawowych dla 
europeistyki (są to następujące przedmioty: prawo europejskie, handel i finanse międzynarodowe, 
tożsamości europejskie, ideowe fundamenty Europy). 8 punktów ECTS uzyskuje realizując zajęcia nie 
związane z kierunkiem studiów. Student zdobywa 44 punktów ECTS z ogólnej liczby 120 uczestnicząc 
w zajęciach, które sam wybiera, co stanowi 36,6% oferty programowej.  
 

 

IX. REALIZACJA PROGRAMU KSZTAŁCENIA 

Na studia drugiego stopnia na kierunku europeistyka przyjmowane są osoby legitymujące się 
dyplomem studiów pierwszego stopnia lub studiów jednolitych. Szczegółowe zasady rekrutacji 
definiuje uchwała rekrutacyjna. Zasady rekrutacji w zasadzie dopuszczają kandydatów o bardzo 
zróżnicowanych zainteresowaniach.  

Podstawowymi systemami, w których dokumentowane są osiągnięte przez studentów efekty 
kształcenia, są USOS i USOSweb. Przede wszystkim są w nich zapisane opisy przedmiotów, w tym 
efekty kształcenia, formy zaliczeń oraz metody kształcenia. Są w nich także zapisywane uzyskane 
przez studentów oceny i zaliczenia. Dziekanat studiów dodatkowo w formie papierowej archiwizuje 
protokoły z egzaminów i zaliczeń. Prowadzący zajęcia przechowują przez rok prace pisemne lub prace 
zaliczeniowe swoich studentów oraz protokoły z egzaminów ustnych. W systemie APD 
archiwizowane są teksty prac licencjackich, recenzje promotorów i recenzentów. Z przebiegu 
egzaminu magisterskiego sporządzony jest specjalny protokół.  
 

 


