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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”.
Studia europejskie skupiają się na analizie procesów narodowych i międzynarodowych zachodzących
na kontynencie europejskim rozumianym jako swoista całość. Są one wielodyscyplinarne i
interdyscyplinarne zarazem. Ujęcie tego obszaru przedmiotowego jest kształtowane przez zjawiska
ciągle zachodzące, w związku z czym jego pole badawcze stale się rozwija. Za przykład mogą służyć
terrorystyczne ataki w Londynie i Madrycie oraz reakcje na nie, które wywołały szereg szczegółowych
pytań o politykę zewnętrzną, migracje oraz wolności obywatelskie, podobnie jak odrzucenie Traktatu
Konstytucyjnego we francuskich i holenderskich referendach spowodowało odnowienie debat na
temat charakteru Unii Europejskiej i jej legitymizacji.
Mimo faktycznej zmienności wielu zagadnień składających się na studia europejskie, ich
konstytutywnymi przedmiotami pozostają prawo, ekonomia, polityka i stosunki międzynarodowe,
zagadnienia kulturowo-społeczne w ujęciu socjologicznym i antropologicznym oraz te związane
z administracją i informacją. W ramach tych przedmiotów istnieją różnice w rozłożeniu akcentów
zarówno w strukturze, jak i zawartości i ujęciu dydaktycznym w zależności od szczególnych
narodowych tradycji akademickich oraz statusu relacji z Unią Europejską (np. „stare i nowe“ państwa
członkowskie, kraje kandydujące etc.).
Mimo powyższych lokalnych różnic, podobieństwo obszaru przedmiotowego studiów europejskich
pozostaje bezsporne co do wiedzy będącej podstawą przyznawania dyplomu, jak i kompetencji, które
mają być osiągnięte przez absolwentów. Studia europejskie to stosunkowo nowy obszar wiedzy i jest
oczywiste, że włączają w zakres swojej analizy nowe zjawiska wynikające z przebiegu najnowszej
historii, jak i te związane z interakcją naukowców reprezentujących różne europejskie tradycje
akademickie. Różnorodność ujęć, która występuje w tym polu, jest jego istotną wartością i wszelkie
próby ujednolicenia mogłyby prowadzić do budowy wypaczonego obrazu rzeczywistości społecznej,
ekonomicznej i politycznej, ponieważ jest ona nieustająco recenzowana przez procesy związane
z rozwojem globalizmu oraz te zachodzące w regionie, które związane są z dynamiką integracji
politycznej, gospodarczej i społecznej.
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 wiedzy o:



ideach i różnych koncepcjach Europy oraz o koncepcjach i teoriach integracji europejskiej,
historycznie i geograficznie zmiennej pozycji Europy,
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przyczynach istnienia dużych dysproporcji w poziomie rozwoju krajów i regionów w Europie oraz
o współzależności między poszczególnymi społeczeństwami i państwami Europy,
wspólnych fundamentach cywilizacyjnych Europy oraz o zróżnicowaniu kulturowym państw
europejskich,
rodzajach więzi politycznych, ekonomicznych, społecznych i kulturowych w Europie,
współczesnych procesach politycznych, społecznych, kulturowych i ekonomicznych w Europie,
etapach rozwoju integracji europejskiej,
strukturach europejskich oraz zachodzących między nimi relacjach,
strukturze i funkcjach Unii Europejskiej, jej porządku prawnym, instytucjach i zasadach procesów
decyzyjnych, podstawowych politykach oraz prawie
zależności pomiędzy prawem europejskim, prawem międzynarodowym publicznym i prawem
krajowym,
pozycji Polski w Europie i Unii Europejskiej.

Celem studiów jest wykształcenie u studentów umiejętności:












interpretacji wydarzeń i procesów z historii Europy,
analizowania przyczyn i przebiegu bieżących procesów politycznych, społecznych, ekonomicznych
i kulturowych w Europie,
analizowania problemów współczesnej Europy i Unii Europejskiej,
posługiwania się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania i interpretowania
oraz projektowania działań podejmowanych przez uczestników ładu społeczno-ekonomicznego,
formułowania i rozwiązywania mało złożonych problemów badawczych z zakresu studiów
europejskich,
wyciągania, opracowywania i prezentowania, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii,
wniosków z przeprowadzonych analiz,
integrowania wiedzy z różnych dziedzin w celu poszukiwania rozwiązań problemów, wskazywania
i wykorzystywania narzędzi służących jak najlepszemu osiągnięciu postawionych celów,
prognozowania procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych i
ekonomicznych),
wyszukiwania i wykorzystania w pracy informacji naukowej,
precyzyjnego i spójnego wypowiadania się w mowie i piśmie na tematy dotyczące wybranych
zagadnień studiów europejskich,
łatwego posługiwania się, w mowie i w piśmie, językiem związanym ze specyfiką studiów.

Celem studiów jest wykształcenie u studentów postawy:










aktywnego uczestnika zespołów interdyscyplinarnych,
osoby dobrze odnajdującej się w pracy zespołowej i potrafiącej zorganizować swój czas,
osoby odpowiedzialnie podchodzącej do swoich zadań,
osoby aktywnej i gotowej do podejmowania wyzwań zawodowych,
kompetentnego uczestnika w pracy nad projektami i strategiami działania, zdolnego do
uwzględnienia aspektów społecznych, prawnych, ekonomicznych i politycznych,
elastycznej adaptacji w środowisku międzynarodowym, w szczególności w europejskich
przedsiębiorstwach i instytucjach,
zainteresowania bieżącymi wydarzeniami w Europie i na świecie,
uczenia się i aktualizacji swojej wiedzy i umiejętności przez całe życie,
Europejczyka świadomego znaczenia kultury europejskiej w świecie.
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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
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 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),
intensywnej współpracy międzynarodowej, nacisku na naukę języków obcych dzięki szerokiemu
wyborowi zajęć obcojęzycznych.
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IV.

WIZJA MIEJSCA ABSOLWENTA NA RYNKU PRACY

Absolwenci europeistyki otrzymują tytuł licencjata. 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
poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Absolwenci studiów
mogą kontynuować kształcenie na II stopniu studiów na kierunku europeistyka lub na innym
kierunku w obszarze nauk humanistycznych lub społecznych.
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 naukowobadawczych, 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 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).
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VII.

EFEKTY KSZTAŁCENIA, PLAN STUDIÓW I PUNKTY ECTS

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).
Ostatnia tabela to plan studiów wspólny dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych wieczorowych.
Na planie wskazano punkty ECTS przypisane do każdego przedmiotu oraz wskazano wymagania
etapowe.

TABELA ODNIESIENIA EFEKTÓW KIERUNKOWYCH DO EFEKTÓW OBSZAROWYCH
EUROPEISTYKA, pierwszy stopień studiów, profil ogólnoakademicki
symbole
efektów
kształcenia
na
kierunku
K_W01
K_W02
K_W03
K_W04
K_W05
K_W06

K_W07

K_W08
K_W09
K_W10
K_W11
K_W12
K_W13
K_W14
K_W15

EFEKTY KSZTAŁCENIA
Po zakończeniu studiów student …

wiedza
ma podstawową wiedzę o europeistyce i jej miejscu w systemie
nauk społecznych i humanistycznych
ma podstawową wiedzę na temat terminologii, teorii i metod
stosowanych w europeistyce
ma podstawową wiedzę z zakresu prawa, ekonomii, socjologii i
politologii
ma podstawową wiedzę o rodzajach więzi politycznych,
ekonomicznych, społecznych i kulturowych w Europie
ma podstawową wiedzę o różnych rodzajach struktur
europejskich oraz zachodzących między nimi relacjach
ma podstawową wiedzę nt. współczesnych procesów
politycznych, społecznych, kulturowych i ekonomicznych w
Europie
zna najważniejsze klasyczne i współczesne nurty i systemy
polityczne, ekonomiczne, prawne, społeczne, rozumie ich
historyczne i kulturowe uwarunkowania
zna idee i różne koncepcje Europy oraz koncepcje i teorie
integracji europejskiej
zna historycznie i geograficznie zmienną pozycję Europy
ma podstawową wiedzę o strukturze i funkcjach Unii
Europejskiej, jej celach, podstawach prawnych i organizacji
zna pozycję Polski w Europie i polską politykę europejską
zna etapy rozwoju integracji europejskiej
zna instytucje europejskie i zasady procesów decyzyjnych
zna porządek prawny Unii Europejskiej
zna wspólne fundamenty cywilizacyjne Europy oraz rozumie
zróżnicowanie kulturowe państw europejskich

6

odniesienie do
obszarowych efektów
kształcenia

H1A_W01, H1A_W05,
S1A_W01
H1A_W02, H1A_W03,
H1A_W07, S1A_W06
H1A_W03, S1A_W05,
S1A_W07
H1A_W04, S1A_W03,
S1A_W04
H1A_W04, S1A_W02
S1A_W08

H1A_W06, S1A_W09

H1A_W04, S1A_W09
H1A_W06, S1A_W09
H1A_W04, S1A_W03
H1A_W04, S1A_W09
H1A_W04, S1A_W08
H1A_W04, S1A_W09
H1A_W04, S1A_W07
H1A_W04, H1A_W07,
S1A_W03, S1A_W04

K_W16
K_W17

K_W18
K_W19
K_W20
K_W21
K_W22
K_W23
K_W24

K_U01
K_U02
K_U03

K_U04
K_U05
K_U06

K_U07
K_U08
K_U09
K_U10
K_U11
K_U12
K_U13
K_U14
K_U15

dostrzega współzależności między poszczególnymi
społeczeństwami i państwami Europy
wyjaśnia istotę i dynamikę współczesnych systemów
gospodarczych i politycznych oraz ich współzależności,
integrując wiedzę z tych dyscyplin w obszarze europeistyki
wskazuje przyczyny i skutki ekonomiczne i społeczne różnic w
zaawansowaniu gospodarczym państw i regionów
ma podstawową wiedzę nt. zjawisk ekonomicznych i procesów
gospodarczych
zna zależności pomiędzy prawem europejskim, prawem
międzynarodowym publicznym i prawem krajowym
zna podstawowe polityki Unii Europejskiej
ma podstawową wiedzę nt. instytucji kultury
zna ogólne reguły korzystania z funduszy strukturalnych
zna i rozumie podstawowe pojęcia i normy z zakresu ochrony
własności intelektualnej i przemysłowej
umiejętności
potrafi analizować przyczyny i przebieg procesów politycznych,
społecznych, ekonomicznych i kulturowych w Europie
potrafi interpretować wybrane wydarzenia i procesy z historii
Europy
potrafi dokonać doboru odpowiednich metod opisu oraz analizy
problemów politycznych, ekonomicznych, prawnych,
kulturowych i społecznych w Europie
czyta i samodzielnie interpretuje literaturę z dziedziny nauk
społecznych i humanistycznych
potrafi podjąć dyskusję na temat przeczytanych lektur
potrafi prognozować procesy i zjawiska społeczne (kulturowe,
polityczne, prawne i ekonomiczne) dzięki znajomości metod i
narzędzi europeistyki
potrafi zilustrować poruszane problemy przykładami ze
współczesnej rzeczywistości europejskiej
analizuje teksty prawne z użyciem odpowiedniego słownictwa i
metodologii prawniczej
posługuje się terminologią używaną w prawie, ekonomii,
socjologii, politologii i antropologii
integruje wiedzę z różnych dziedzin w celu znalezienia
rozwiązania problemów
interpretuje wybrane problemy współczesnej Europy w świetle
poglądów i dorobku autorytetów naukowych i politycznych
potrafi szukać, oceniać i selekcjonować materiały na wybrany
temat
potrafi wykorzystać zaawansowane narzędzia informatyczne
gromadzenia, analizy i prezentacji danych oraz komunikacji
potrafi przygotować pracę pisemną z użyciem odpowiedniej
terminologii z zakresu europeistyki
potrafi przygotować wystąpienie ustne z użyciem odpowiedniej
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H1A_W04, S1A_W04
H1A_W05, S1A_W08

H1A_W04, S1A_W08
H1A_W04, S1A_W08
H1A_W04, S1A_W07
H1A_W04, S1A_W03
H1A_W10,
S1A_W11
H1A_W08, S1A_W10

H1A_U05, S1A_U03
H1A_U05, S1A_U01,
S1A_U03
H1A_U02, S1A_U02

H1A_U03, S1A_U01,
S1A_U08
H1A_U03, H1A_U04,
H1A_U06
H1A_U05, S1A_U04

H1A_U06, S1A_U07
H1A_U04, S1A_U02,
S1A_U05
H1A_U04, S1A_U09,
S1A_U10
H1A_U05, S1A_U06,
S1A_U07
H1A_U04, H1A_U06,
S1A_U08
H1A_U01, S1A_U02
H1A_U01, H1A_U02,
H1A_U07, S1A_U09
H1A_U08, S1A_U09
H1A_U09, S1A_U10

K_U16
K_U17

K_K01
K_K02
K_K03

K_K04
K_K05
K_K06

terminologii z zakresu europeistyki
potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności
badawcze kierując się wskazówkami opiekuna naukowego
komunikuje się w języku obcym w mowie i na piśmie na
poziomie średniozaawansowanym
kompetencje społeczne
jest świadomy wagi norm prawnych
jest przygotowany do inicjowania i aktywnego uczestniczenia w
pracy zespołów interdyscyplinarnych
potrafi podjąć pracę i adaptować się w środowiskach
międzynarodowych, w szczególności w środowiskach
europejskich przedsiębiorstw i instytucji
śledzi wydarzenia w Europie i na świecie i rozumie potrzebę
aktualizacji wiedzy o Europie
jest świadomy zróżnicowania kulturowego w Europie i
znaczenia kultury europejskiej w świecie
jest świadomym i odpowiedzialnym obywatelem

H1A_U03
H1A_U10, S1A_U11

H1A_K04, S1A_K05
H1A_K02, H1A_K03,
S1A_K02
H1A_K04, H1A_K02,
S1A_K02, S1A_K03,
S1A_K04
H1A_K01, S1A_K01,
S1A_K06
H1A_K05
H1A_K05

Komentarz do kierunkowych efektów kształcenia
Kierunkowe efekty kształcenia dla studiów I 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:
H1A_W09
ma świadomość kompleksowej natury języka oraz jego złożoności oraz historycznej
zmienności jego znaczeń,
H1A_K06
uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów i różnych jego form,
w zakresie nauk społecznych:
S1A_K07
potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy.
Brak kierunkowych efektów realizujących powyższe obszarowe efekty wynika ze specyfiki kierunku.
Europeistyka nie jest kierunkiem studiów, który kładzie nacisk na wiedzę o języku, chociaż
doskonalenie umiejętności językowych jest elementem programu. Te efekty realizują wszystkie
kierunki filologiczne i lingwistyczne. Podobnie jest z przedsiębiorczością. Istnieją kierunki, np.
zarządzanie, które specjalizują się w tej dziedzinie. Dla europeistyki nie są one celem nadrzędnym i
nawet jeśli efektem kształcenia na kierunku europeistyka jest stymulacja myślenia w sposób
przedsiębiorczy, to jest ona efektem wtórnym, który trudno byłoby w planowany sposób zmierzyć.
Europeistyka jest kierunkiem, który w istotny sposób podnosi wiedzę i umiejętności studentów w
zakresie kultury europejskiej, ale weryfikowanie uczestnictwa w życiu kulturalnym nie jest celem
programu kształcenia.
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MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
symbol
kierunkowyc
h efektów
kształcenia

efekt kształcenia

Moduły kształcenia (grupy przedmiotów/przedmioty)

moduł prawniczy
(34,5 pkt ECTS)
K_W01

K_W02

ma podstawową
wiedzę o
europeistyce i jej
miejscu w systemie
nauk społecznych i
humanistycznych
ma podstawową
wiedzę na temat
terminologii, teorii
i metod
stosowanych w
europeistyce

K_W03

ma podstawową
wiedzę z zakresu
prawa, ekonomii,
socjologii i
politologii

K_W04

ma podstawową
wiedzę o rodzajach
więzi politycznych,

Korzenie prawa
europejskiego,
Podstawy prawa
prywatnego,
Podstawowe pojęcia
prawa
Korzenie prawa
europejskiego,
Podstawy prawa
prywatnego,
Podstawowe pojęcia
prawa, Rozstrzyganie
sporów w UE
Korzenie prawa
europejskiego,
Podstawy prawa
prywatnego,
Podstawowe pojęcia
prawa, Prawo UE,
Podstawy prawa
publicznego,
Międzynarodowe
prawo publiczne,
Rozstrzyganie sporów w
UE

moduł ekonomiczny
(22 pkt ECTS)

moduł politologiczny
(33 pkt ECTS)

moduł kulturowospołeczny
(29 pkt ECTS)
Antropologia społeczna
Europy, Społeczeństwo i
komunikacja, Kulturowe
podstawy społeczeństw
Europy, Socjologia

przedmioty
uzupełniające
(50 pkt ECTS)
Seminarium
licencjackie,
Metodologia badań nad
integracją europejską

Podstawy ekonomii,
Międzynarodowe
stosunki gospodarcze

Politologia

Podstawy ekonomii,
Międzynarodowe
stosunki gospodarcze,
Teoria integracji
ekonomicznej

Politologia, Systemy
polityczne

Antropologia społeczna
Europy, Społeczeństwo i
komunikacja, Kulturowe
podstawy społeczeństw
Europy, Socjologia

Seminarium
licencjackie, Logika,
Podstawowe pojęcia
filozofii

Podstawy ekonomii,
Międzynarodowe
stosunki gospodarcze

Politologia, Systemy
polityczne

Socjologia

Seminarium licencjackie

Teoria integracji
ekonomicznej

Międzynarodowe
stosunki polityczne,
Politologia, Polityka

Antropologia społeczna
Europy, Społeczeństwo i
komunikacja, Kulturowe
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ekonomicznych,
społecznych i
kulturowych w
Europie

K_W05

K_W06

K_W07

ma podstawową
wiedzę o różnych
rodzajach struktur
europejskich oraz
zachodzących
między nimi
relacjach
ma podstawową
wiedzę nt.
współczesnych
procesów
politycznych,
społecznych,
kulturowych i
ekonomicznych w
Europie

Podstawy prawa
publicznego,
Międzynarodowe
prawo publiczne,
Ochrona praw
człowieka

zna najważniejsze
klasyczne i
współczesne nurty

Podstawy prawa
publicznego,
Międzynarodowe

Międzynarodowe
stosunki gospodarcze

Podstawy ekonomii,
Międzynarodowe
stosunki gospodarcze,
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zagraniczna i
bezpieczeństwa UE,
Systemy polityczne,
Globalny wymiar
stosunków
międzynarodowych,
Polityczne problemy
współczesnego świata,
Instytucje i
funkcjonowanie UE
Historia integracji
europejskiej, Procesy
integracji w Europie,
Historia integracji w
Europie, Systemy
polityczne, Instytucje i
funkcjonowanie UE
Historia integracji
europejskiej, Procesy
integracji w Europie,
Historia integracji w
Europie,
Międzynarodowe
stosunki polityczne,
Politologia, Systemy
polityczne, Globalny
wymiar stosunków
międzynarodowych,
Polityczne problemy
współczesnego świata,
Wstęp do polityk UE,
Polityka zagraniczna i
bezpieczeństwa UE
Międzynarodowe
stosunki polityczne,
Politologia, Systemy

podstawy społeczeństw
Europy, Socjologia

Historia społeczna
Europy, Antropologia
społeczna Europy,
Społeczeństwo i
komunikacja, Kulturowe
podstawy społeczeństw
Europy
Europa - dzieje
cywilizacji, Europejskie
kody kulturowe,
Antropologia społeczna
Europy, Społeczeństwo i
komunikacja, Kulturowe
podstawy społeczeństw
Europy, Historia
społeczna Europy,
Socjologia

Przemiany
społeczeństwa i kultury
w Europie, Kulturowe

K_W08

K_W09

K_W10

K_W11

K_W12

i systemy
polityczne,
ekonomiczne,
prawne, społeczne,
rozumie ich
historyczne i
kulturowe
uwarunkowania
zna idee i różne
koncepcje Europy
oraz koncepcje i
teorie integracji
europejskiej
zna historycznie i
geograficznie
zmienną pozycję
Europy

prawo publiczne,
Korzenie prawa
europejskiego

ma podstawową
wiedzę o
strukturze i
funkcjach Unii
Europejskiej, jej
celach,
podstawach
prawnych i
organizacji
zna pozycję Polski
w Europie i polską
politykę
europejską
zna etapy rozwoju

Europejskie prawo
gospodarcze, Prawo UE,
Rozstrzyganie sporów w
UE, Ochrona praw
człowieka

Teoria integracji
ekonomicznej

polityczne

dylematy
współczesności, Historia
społeczna Europy,
Socjologia

Teoria integracji
ekonomicznej

Historia integracji
europejskiej, Procesy
integracji w Europie,
Historia integracji w
Europie
Historia integracji
europejskiej, Procesy
integracji w Europie,
Historia integracji w
Europie, UE w
stosunkach
międzynarodowych,
Polityka zagraniczna i
bezpieczeństwa UE
Historia integracji
europejskiej, Procesy
integracji w Europie,
Historia integracji w
Europie, Instytucje i
funkcjonowanie UE,
Wstęp do polityk UE

Antropologia społeczna
Europy, Społeczeństwo i
komunikacja

Teoria integracji
ekonomicznej, Rynek
wewnętrzny UE

Międzynarodowe rynki
finansowe, Teoria
integracji ekonomicznej,

Międzynarodowe
stosunki polityczne

Teoria integracji

Historia integracji
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Antropologia społeczna
Europy, Społeczeństwo i
komunikacja

Aplikacje o fundusze
strukturalne UE

integracji
europejskiej

K_W13

K_W14

zna instytucje
europejskie i
zasady procesów
decyzyjnych
zna porządek
prawny Unii
Europejskiej

K_W15

zna wspólne
fundamenty
cywilizacyjne
Europy oraz
rozumie
zróżnicowanie
kulturowe państw
europejskich

K_W16

dostrzega
współzależności
między
poszczególnymi
społeczeństwami i
państwami Europy

ekonomicznej, Rynek
wewnętrzny UE

Prawo UE,
Rozstrzyganie sporów w
UE, Ochrona praw
człowieka
Europejskie prawo
gospodarcze,
Międzynarodowe
prawo publiczne, Prawo
UE, Rozstrzyganie
sporów w UE, Ochrona
praw człowieka,
Współpraca w
wymiarze
sprawiedliwości i spraw
wewnętrznych
Ochrona praw
człowieka

europejskiej, Procesy
integracji w Europie,
Historia integracji w
Europie
Instytucje i
funkcjonowanie UE,
Polityka zagraniczna i
bezpieczeństwa UE
Instytucje i
funkcjonowanie UE,
Wstęp do polityk UE

Systemy polityczne,
Wstęp do polityk UE
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Systemy informacyjne
UE i RE

Historia kultury
europejskiej, Europa dzieje cywilizacji,
Europejskie kody
kulturowe,
Antropologia społeczna
Europy, Społeczeństwo i
komunikacja, Europejski
kanon filmowy –
kinematografia na tle
dziejów kultury
Europa - dzieje
cywilizacji, Europejskie
kody kulturowe,
Kulturowe dylematy
współczesności, Historia
społeczna Europy,

Savoir-vivre,
Podstawowe pojęcia
filozofii

Socjologia, Antropologia
społeczna Europy,
Społeczeństwo i
komunikacja, Kulturowe
podstawy społeczeństw
Europy
K_W17

wyjaśnia istotę i
dynamikę
współczesnych
systemów
gospodarczych i
politycznych oraz
ich
współzależności,
integrując wiedzę z
tych dyscyplin w
obszarze
europeistyki

Międzynarodowe
stosunki gospodarcze,
Międzynarodowe rynki
finansowe, Teoria
integracji ekonomicznej,
Rynek wewnętrzny UE

K_W18

wskazuje przyczyny
i skutki
ekonomiczne i
społeczne różnic w
zaawansowaniu
gospodarczym
państw i regionów
ma podstawową
wiedzę nt. zjawisk
ekonomicznych i
procesów
gospodarczych

Międzynarodowe
stosunki gospodarcze,
Międzynarodowe rynki
finansowe, Teoria
integracji ekonomicznej,
Rynek wewnętrzny UE

K_W19

Podstawy ekonomii,
Międzynarodowe
stosunki gospodarcze,
Międzynarodowe rynki
finansowe, Teoria
integracji ekonomicznej,
Rynek wewnętrzny UE
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Historia integracji
europejskiej, Procesy
integracji w Europie,
Historia integracji w
Europie,
Międzynarodowe
stosunki polityczne,
Politologia, Systemy
polityczne, Globalny
wymiar stosunków
międzynarodowych,
Polityczne problemy
współczesnego świata,
Wstęp do polityk UE, UE
w stosunkach
międzynarodowych

Metodologia badań nad
integracją europejską

Historia społeczna
Europy, Antropologia
społeczna Europy,
Społeczeństwo i
komunikacja, Kulturowe
podstawy społeczeństw
Europy

K_W20

zna zależności
pomiędzy prawem
europejskim,
prawem
międzynarodowym
publicznym i
prawem krajowym

K_W21

zna podstawowe
polityki Unii
Europejskiej

K_W22

ma podstawową
wiedzę nt.
instytucji kultury

K_W23

zna ogólne reguły
korzystania z
funduszy
strukturalnych

K_W24

zna i rozumie

Podstawowe pojęcia
prawa, Europejskie
prawo gospodarcze,
Podstawy prawa
publicznego,
Międzynarodowe
prawo publiczne, Prawo
UE, Rozstrzyganie
sporów w UE, Ochrona
praw człowieka,
Współpraca w
wymiarze
sprawiedliwości i spraw
wewnętrznych
Współpraca w
wymiarze
sprawiedliwości i spraw
wewnętrznych,

UE w stosunkach
międzynarodowych,
Polityka zagraniczna i
bezpieczeństwa UE,
Wstęp do polityk UE

Aplikacje o fundusze
strukturalne UE

Kulturowe dylematy
współczesności, Europa
- dzieje cywilizacji,
Europejskie kody
kulturowe, Historia
kultury europejskiej,
Międzynarodowe
stosunki kulturalne,
Europejski kanon
filmowy –
kinematografia na tle
dziejów kultury
Aplikacje o fundusze
strukturalne UE

Podstawy prawa

Seminarium licencjackie
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podstawowe
pojęcia i normy z
zakresu ochrony
własności
intelektualnej i
przemysłowej

prywatnego, Podstawy
ochrony własności
intelektualnej

K_U01

potrafi analizować
przyczyny i
przebieg procesów
politycznych,
społecznych,
ekonomicznych i
kulturowych w
Europie

Podstawy ekonomii,
Międzynarodowe
stosunki gospodarcze,
Teoria integracji
ekonomicznej

Historia integracji
europejskiej, Procesy
integracji w Europie,
Historia integracji w
Europie,
Międzynarodowe
stosunki polityczne,
Politologia, Systemy
polityczne, Globalny
wymiar stosunków
międzynarodowych,
Polityczne problemy
współczesnego świata,
UE w stosunkach
międzynarodowych

K_U02

potrafi
interpretować
wybrane
wydarzenia i
procesy z historii
Europy

Międzynarodowe
stosunki gospodarcze

Historia integracji
europejskiej, Procesy
integracji w Europie,
Historia integracji w
Europie,
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Przemiany
społeczeństwa i kultury
w Europie, Kulturowe
dylematy
współczesności,
Antropologia społeczna
Europy, Społeczeństwo i
komunikacja, Kulturowe
podstawy społeczeństw
Europy, Historia kultury
europejskiej, Europa dzieje cywilizacji,
Europejskie kody
kulturowe, Historia
społeczna Europy,
Socjologia,
Międzynarodowe
stosunki kulturalne,
Europejski kanon
filmowy –
kinematografia na tle
dziejów kultury
Historia kultury
europejskiej, Europa dzieje cywilizacji,
Europejskie kody
kulturowe,
Antropologia społeczna
Europy, Społeczeństwo i
komunikacja, Kulturowe

Metodologia badań nad
integracją europejską

Metodologia badań nad
integracją europejską

K_U03

potrafi dokonać
doboru
odpowiednich
metod opisu oraz
analizy problemów
politycznych,
ekonomicznych,
prawnych,
kulturowych i
społecznych w
Europie

Korzenie prawa
europejskiego,
Podstawowe pojęcia
prawa, Rozstrzyganie
sporów w UE

Podstawy ekonomii,
Międzynarodowe
stosunki gospodarcze,
Teoria integracji
ekonomicznej

Historia integracji
europejskiej, Procesy
integracji w Europie,
Historia integracji w
Europie,
Międzynarodowe
stosunki polityczne,
Politologia, Systemy
polityczne, Globalny
wymiar stosunków
międzynarodowych,
Polityczne problemy
współczesnego świata

K_U04

czyta i
samodzielnie
interpretuje
literaturę z
dziedziny nauk
społecznych i
humanistycznych

Podstawowe pojęcia
prawa

Podstawy ekonomii,
Międzynarodowe
stosunki gospodarcze,
Międzynarodowe rynki
finansowe

Procesy integracji w
Europie, Historia
integracji w Europie,
Globalny wymiar
stosunków
międzynarodowych,
Polityczne problemy
współczesnego świata,
UE w stosunkach
międzynarodowych
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podstawy społeczeństw
Europy, Historia
społeczna Europy,
Europejski kanon
filmowy –
kinematografia na tle
dziejów kultury
Historia kultury
europejskiej, Europa dzieje cywilizacji,
Europejskie kody
kulturowe, Przemiany
społeczeństwa i kultury
w Europie, Kulturowe
dylematy
współczesności,
Antropologia społeczna
Europy, Społeczeństwo i
komunikacja, Kulturowe
podstawy społeczeństw
Europy, Socjologia,
Międzynarodowe
stosunki kulturalne
Europa - dzieje
cywilizacji, Europejskie
kody kulturowe,
Przemiany
społeczeństwa i kultury
w Europie, Kulturowe
dylematy
współczesności,
Antropologia społeczna
Europy, Społeczeństwo i
komunikacja, Kulturowe
podstawy społeczeństw
Europy

Logika, Seminarium
licencjackie,
Metodologia badań nad
integracją europejską

Seminarium
licencjackie, Logika,

K_U05

potrafi podjąć
dyskusję na temat
przeczytanych
lektur

K_U06

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

K_U07

potrafi zilustrować
poruszane
problemy
przykładami ze
współczesnej
rzeczywistości
europejskiej

Procesy integracji w
Europie, Historia
integracji w Europie

Prawo UE, Podstawy
prawa publicznego,
Międzynarodowe
prawo publiczne,
Podstawy prawa
prywatnego

Międzynarodowe
stosunki gospodarcze

Międzynarodowe
stosunki polityczne,
Systemy polityczne,
Globalny wymiar
stosunków
międzynarodowych,
Polityczne problemy
współczesnego świata,
UE w stosunkach
międzynarodowych,
Polityka zagraniczna i
bezpieczeństwa UE

Procesy integracji w
Europie, Historia
integracji w Europie,
Systemy polityczne
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Europa - dzieje
cywilizacji, Europejskie
kody kulturowe,
Przemiany
społeczeństwa i kultury
w Europie, Kulturowe
dylematy
współczesności,
Społeczeństwo i
komunikacja, Kulturowe
podstawy społeczeństw
Europy
Antropologia społeczna
Europy, Społeczeństwo i
komunikacja, Kulturowe
podstawy społeczeństw
Europy, Historia
społeczna Europy,
Przemiany
społeczeństwa i kultury
w Europie, Kulturowe
dylematy
współczesności, Historia
kultury europejskiej,
Europa - dzieje
cywilizacji, Europejskie
kody kulturowe,
Międzynarodowe
stosunki kulturalne
Przemiany
społeczeństwa i kultury
w Europie, Kulturowe
dylematy
współczesności,
Antropologia społeczna
Europy, Społeczeństwo i

Seminarium
licencjackie,
Metodologia badań nad
integracją europejską

Metodologia badań nad
integracją europejską

Seminarium
licencjackie,
Metodologia badań nad
integracją europejską

komunikacja, Kulturowe
podstawy społeczeństw
Europy,
Międzynarodowe
stosunki kulturalne,
Europejski kanon
filmowy –
kinematografia na tle
dziejów kultury
K_U08

analizuje teksty
prawne z użyciem
odpowiedniego
słownictwa i
metodologii
prawniczej

K_U09

posługuje się
terminologią
używaną w prawie,
ekonomii,
socjologii,
politologii i
antropologii

K_U10

integruje wiedzę z
różnych dziedzin w

Podstawowe pojęcia
prawa, Podstawy prawa
prywatnego,
Europejskie prawo
gospodarcze, Podstawy
prawa publicznego,
Międzynarodowe
prawo publiczne, Prawo
UE, Rozstrzyganie
sporów w UE, Ochrona
praw człowieka
Korzenie prawa
europejskiego,
Podstawy prawa
prywatnego,
Podstawowe pojęcia
prawa, Europejskie
prawo gospodarcze,
Podstawy prawa
publicznego,
Międzynarodowe
prawo publiczne, Prawo
UE, Rozstrzyganie
sporów w UE, Ochrona
praw człowieka

Logika

Podstawy ekonomii,
Międzynarodowe
stosunki gospodarcze,
Teoria integracji
ekonomicznej, Rynek
wewnętrzny UE

Politologia,
Międzynarodowe
stosunki polityczne,
Systemy polityczne,
Globalny wymiar
stosunków
międzynarodowych,
Polityczne problemy
współczesnego świata,
UE w stosunkach
międzynarodowych

Socjologia, Antropologia
społeczna Europy,
Społeczeństwo i
komunikacja, Kulturowe
podstawy społeczeństw
Europy,

Seminarium
licencjackie, Logika

Rynek wewnętrzny UE

Procesy integracji w
Europie, Historia

Przemiany
społeczeństwa i kultury

Aplikacje o fundusze
strukturalne UE, Logika,
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celu znalezienia
rozwiązania
problemów

integracji w Europie

K_U11

interpretuje
wybrane problemy
współczesnej
Europy w świetle
poglądów i
dorobku
autorytetów
naukowych i
politycznych

Historia integracji
europejskiej, Procesy
integracji w Europie,
Historia integracji w
Europie,
Międzynarodowe
stosunki polityczne,
Globalny wymiar
stosunków
międzynarodowych,
Polityczne problemy
współczesnego świata,
UE w stosunkach
międzynarodowych,
Polityka zagraniczna i
bezpieczeństwa UE

K_U12

potrafi szukać,
oceniać i
selekcjonować
materiały na
wybrany temat

K_U13

potrafi
wykorzystać
zaawansowane
narzędzia
informatyczne
gromadzenia,
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w Europie, Kulturowe
dylematy
współczesności,
Antropologia społeczna
Europy, Społeczeństwo i
komunikacja, Kulturowe
podstawy społeczeństw
Europy
Przemiany
społeczeństwa i kultury
w Europie, Kulturowe
dylematy
współczesności,
Antropologia społeczna
Europy, Społeczeństwo i
komunikacja, Kulturowe
podstawy społeczeństw
Europy, Historia
społeczna Europy

Seminarium
licencjackie, Praktyki
zawodowe,
Metodologia badań nad
integracją europejską

Przemiany
społeczeństwa i kultury
w Europie, Kulturowe
dylematy
współczesności,

Seminarium
licencjackie,
Metodologia badań nad
integracją europejską,
Systemy informacyjne
UE i RE
Aplikacje o fundusze
strukturalne UE,
Seminarium
licencjackie, Podstawy
obsługi
oprogramowania

Seminarium
licencjackie,
Metodologia badań nad
integracją europejską

analizy i
prezentacji danych
oraz komunikacji

K_U14

potrafi
przygotować pracę
pisemną z użyciem
odpowiedniej
terminologii z
zakresu
europeistyki

K_U15

potrafi
przygotować
wystąpienie ustne
z użyciem
odpowiedniej
terminologii z
zakresu
europeistyki

K_U16

potrafi
samodzielnie
zdobywać wiedzę i
rozwijać
umiejętności
badawcze kierując

Procesy integracji w
Europie, Historia
integracji w Europie, UE
w stosunkach
międzynarodowych
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Europa - dzieje
cywilizacji, Europejskie
kody kulturowe,
Przemiany
społeczeństwa i kultury
w Europie, Kulturowe
dylematy
współczesności,
Społeczeństwo i
komunikacja, Kulturowe
podstawy społeczeństw
Europy
Przemiany
społeczeństwa i kultury
w Europie, Kulturowe
dylematy
współczesności

biurowego – excel,
Podstawy obsługi
oprogramowania
biurowego - word,
Systemy informacyjne
UE i RE
Aplikacje o fundusze
strukturalne UE,
Seminarium
licencjackie, Podstawy
obsługi
oprogramowania
biurowego – excel,
Podstawy obsługi
oprogramowania
biurowego - word,
Metodologia badań nad
integracją europejską
Seminarium
licencjackie, Logika

Seminarium
licencjackie, Systemy
informacyjne UE i RE,
Logika, Metodologia
badań nad integracją
europejską

się wskazówkami
opiekuna
naukowego
K_U17

komunikuje się w
języku obcym w
mowie i na piśmie
na poziomie
średniozaawansow
anym

K_K01

jest świadomy
wagi norm
prawnych

K_K02

jest przygotowany
do inicjowania i
aktywnego
uczestniczenia w
pracy zespołów
interdyscyplinarnyc
h

Lektorat, Seminarium
licencjackie

Korzenie prawa
europejskiego,
Podstawy prawa
prywatnego,
Europejskie prawo
gospodarcze, Podstawy
prawa publicznego,
Międzynarodowe
prawo publiczne,
Podstawowe pojęcia
prawa, Rozstrzyganie
sporów w UE, Ochrona
praw człowieka
Korzenie prawa
europejskiego,

Podstawy ekonomii,
Międzynarodowe
stosunki gospodarcze,
Międzynarodowe rynki
finansowe, Rynek
wewnętrzny UE
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Historia integracji
europejskiej, Procesy
integracji w Europie,
Historia integracji w
Europie, Globalny
wymiar stosunków
międzynarodowych,
Polityczne problemy
współczesnego świata,
UE w stosunkach
międzynarodowych

Przemiany
społeczeństwa i kultury
w Europie, Kulturowe
dylematy
współczesności,
Antropologia społeczna
Europy, Społeczeństwo i
komunikacja, Kulturowe
podstawy społeczeństw
Europy, Historia kultury
europejskiej, Europa dzieje cywilizacji,
Europejskie kody
kulturowe

Savoir-vivre

K_K03

potrafi podjąć
pracę i adaptować
się w środowiskach
międzynarodowyc
h, w szczególności
w środowiskach
europejskich
przedsiębiorstw i
instytucji

K_K04

śledzi wydarzenia
w Europie i na
świecie i rozumie
potrzebę
aktualizacji wiedzy
o Europie

K_K05

jest świadomy
zróżnicowania
kulturowego w
Europie i znaczenia
kultury
europejskiej w
świecie

Rynek wewnętrzny UE

Globalny wymiar
stosunków
międzynarodowych,
Polityczne problemy
współczesnego świata,
Polityka zagraniczna i
bezpieczeństwa UE
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Antropologia społeczna
Europy, Społeczeństwo i
komunikacja, Kulturowe
podstawy społeczeństw
Europy, Przemiany
społeczeństwa i kultury
w Europie, Kulturowe
dylematy
współczesności, Europa
- dzieje cywilizacji,
Europejskie kody
kulturowe,
Międzynarodowe
stosunki kulturalne
Historia społeczna
Europy, Europejski
kanon filmowy –
kinematografia na tle
dziejów kultury

Savoir-vivre, Praktyki
zawodowe

Historia kultury
europejskiej, Europa dzieje cywilizacji,
Europejskie kody
kulturowe,
Antropologia społeczna
Europy, Społeczeństwo i
komunikacja, Kulturowe
podstawy społeczeństw
Europy,
Międzynarodowe
stosunki kulturalne,
Europejski kanon
filmowy –
kinematografia na tle

Podstawowe pojęcia
filozofii

Seminarium
licencjackie, Systemy
informacyjne UE i RE

dziejów kultury
K_K06

jest świadomym i
odpowiedzialnym
obywatelem

Podstawowe pojęcia
prawa, Prawo UE,
Rozstrzyganie sporów w
UE, Ochrona praw
człowieka

TABELA EFEKTÓW KIERUNKOWYCH W ODNIESIENIU DO FORM REALIZACJI MODUŁÓW KSZTAŁCENIA
symbol
kierunkowyc
h efektów
kształcenia

efekt kształcenia

K_W01

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

K_W02

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

K_W03

ma podstawową wiedzę z
zakresu prawa, ekonomii,
socjologii i politologii

formy realizacji modułów kształcenia

wykład
Korzenie prawa europejskiego,
Podstawy prawa prywatnego,
Politologia, Socjologia,
Antropologia społeczna Europy,
Międzynarodowe stosunki
gospodarcze, Podstawy ekonomii
Korzenie prawa europejskiego,
Logika, Podstawy prawa
prywatnego, Politologia,
Socjologia, Antropologia społeczna
Europy, Międzynarodowe stosunki
gospodarcze, Systemy polityczne,
Podstawy ekonomii, Rozstrzyganie
sporów w UE
Korzenie prawa europejskiego,
Podstawy prawa prywatnego,
Politologia, Socjologia,
Międzynarodowe prawo publiczne,
Międzynarodowe stosunki
gospodarcze, Prawo UE, Systemy
polityczne, Podstawy ekonomii,

ćwiczenia
Międzynarodowe
stosunki
gospodarcze,
Podstawowe
pojęcia prawa,
Podstawy ekonomii
Podstawowe
pojęcia prawa,
Logika,
Międzynarodowe
stosunki
gospodarcze,
Podstawy ekonomii

seminarium
Seminarium
licencjackie

konwersatorium
Społeczeństwo i komunikacja,
Kulturowe podstawy
społeczeństw Europy

Seminarium
licencjackie

Społeczeństwo i komunikacja,
Kulturowe podstawy
społeczeństw Europy,
Podstawowe pojęcia filozofii

Podstawowe
pojęcia prawa,
Międzynarodowe
stosunki
gospodarcze,
Prawo UE,
Podstawy ekonomii

Seminarium
licencjackie
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inne
Metodologia
badań nad
integracją
europejską

K_W04

ma podstawową wiedzę o
rodzajach więzi
politycznych,
ekonomicznych,
społecznych i
kulturowych w Europie

K_W05

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

K_W06

ma podstawową wiedzę
nt. współczesnych
procesów politycznych,
społecznych, kulturowych
i ekonomicznych w
Europie

K_W07

zna najważniejsze
klasyczne i współczesne
nurty i systemy
polityczne, ekonomiczne,
prawne, społeczne,
rozumie ich historyczne i
kulturowe
uwarunkowania

Rozstrzyganie sporów w UE,
Podstawy prawa publicznego
Politologia, Socjologia,
Antropologia społeczna Europy,
Międzynarodowe stosunki
polityczne, Teoria integracji
ekonomicznej, Polityka zagraniczna
i bezpieczeństwa UE, Systemy
polityczne
Historia społeczna Europy, Historia
integracji europejskiej,
Międzynarodowe prawo publiczne,
Antropologia społeczna Europy,
Systemy polityczne, Ochrona praw
człowieka, Podstawy prawa
publicznego
Historia społeczna Europy,
Politologia, Socjologia,
Antropologia społeczna Europy,
Historia integracji europejskiej,
Międzynarodowe stosunki
gospodarcze, Międzynarodowe
stosunki polityczne, Systemy
polityczne, Wstęp do polityk UE,
Polityka zagraniczna i
bezpieczeństwa UE
Historia społeczna Europy,
Politologia, Socjologia,
Międzynarodowe prawo publiczne,
Międzynarodowe stosunki
gospodarcze, Międzynarodowe
stosunki polityczne, Teoria
integracji ekonomicznej, Systemy
polityczne, Korzenie prawa

Społeczeństwo i komunikacja,
Kulturowe podstawy
społeczeństw Europy, Globalny
wymiar stosunków
międzynarodowych, Polityczne
problemy współczesnego
świata, Instytucje i
funkcjonowanie UE
Społeczeństwo i komunikacja,
Kulturowe podstawy
społeczeństw Europy, Instytucje
i funkcjonowanie UE, Procesy
integracji w Europie, Historia
integracji w Europie
Międzynarodowe
stosunki
gospodarcze

Międzynarodowe
stosunki
gospodarcze,
Podstawy ekonomii
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Europa – dzieje cywilizacji,
Europejskie kody kulturowe,
Społeczeństwo i komunikacja,
Kulturowe podstawy
społeczeństw Europy, Globalny
wymiar stosunków
międzynarodowych, Polityczne
problemy współczesnego
świata, Procesy integracji w
Europie, Historia integracji w
Europie
Przemiany społeczeństwa i
kultury w Europie, Kulturowe
dylematy współczesności

K_W08

K_W09

zna idee i różne
koncepcje Europy oraz
koncepcje i teorie
integracji europejskiej
zna historycznie i
geograficznie zmienną
pozycję Europy

K_W10

ma podstawową wiedzę o
strukturze i funkcjach Unii
Europejskiej, jej celach,
podstawach prawnych i
organizacji

K_W11

zna pozycję Polski w
Europie i polską politykę
europejską

K_W12

zna etapy rozwoju
integracji europejskiej

K_W13

zna instytucje europejskie
i zasady procesów
decyzyjnych

K_W14

zna porządek prawny Unii
Europejskiej

europejskiego, Podstawy
ekonomii, Podstawy prawa
publicznego
Historia integracji europejskiej,
Teoria integracji ekonomicznej,
Antropologia społeczna Europy
Historia integracji europejskiej,
Polityka zagraniczna i
bezpieczeństwa UE, Antropologia
społeczna Europy
Historia integracji europejskiej,
Europejskie prawo gospodarcze,
Prawo UE, Teoria integracji
ekonomicznej, Wstęp do polityk
UE, Rynek wewnętrzny UE,
Rozstrzyganie sporów w UE,
Ochrona praw człowieka
Międzynarodowe stosunki
polityczne, Teoria integracji
ekonomicznej
Historia integracji europejskiej,
Teoria integracji ekonomicznej,
Rynek wewnętrzny UE
Systemy informacyjne UE i RE,
Prawo UE, Rozstrzyganie sporów w
UE, Ochrona praw człowieka,
Polityka zagraniczna i
bezpieczeństwa UE
Europejskie prawo gospodarcze,
Międzynarodowe prawo publiczne,
Prawo UE, Rozstrzyganie sporów w
UE, Ochrona praw człowieka,
Wstęp do polityk UE, Współpraca
w wymiarze sprawiedliwości i

Społeczeństwo i komunikacja,
Procesy integracji w Europie,
Historia integracji w Europie
Społeczeństwo i komunikacja,
Procesy integracji w Europie,
Historia integracji w Europie
Europejskie prawo
gospodarcze,
Prawo UE

UE w
stosunkach
międzynarodo
wych

Instytucje i funkcjonowanie UE,
Procesy integracji w Europie,
Historia integracji w Europie

Aplikacje o
fundusze
strukturalne
UE
Procesy integracji w Europie,
Historia integracji w Europie
Systemy
informacyjne UE i
RE, Prawo UE

Instytucje i funkcjonowanie UE,

Europejskie prawo
gospodarcze,
Prawo UE

Instytucje i funkcjonowanie UE,
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spraw wewnętrznych
Historia kultury europejskiej,
Antropologia społeczna Europy,
Ochrona praw człowieka, Savoirvivre

K_W15

zna wspólne fundamenty
cywilizacyjne Europy oraz
rozumie zróżnicowanie
kulturowe państw
europejskich

K_W16

dostrzega
współzależności między
poszczególnymi
społeczeństwami i
państwami Europy

Historia społeczna Europy,
Socjologia, Antropologia społeczna
Europy, Systemy polityczne, Wstęp
do polityk UE

K_W17

wyjaśnia istotę i
dynamikę współczesnych
systemów gospodarczych
i politycznych oraz ich
współzależności,
integrując wiedzę z tych
dyscyplin w obszarze
europeistyki

K_W18

wskazuje przyczyny i
skutki ekonomiczne i
społeczne różnic w
zaawansowaniu
gospodarczym państw i
regionów

K_W19

ma podstawową wiedzę
nt. zjawisk
ekonomicznych i
procesów gospodarczych

Politologia, Historia integracji
europejskiej, Międzynarodowe
stosunki gospodarcze,
Międzynarodowe stosunki
polityczne, Teoria integracji
ekonomicznej, Międzynarodowe
rynki finansowe, Systemy
polityczne, Rynek wewnętrzny UE,
Wstęp do polityk UE
Historia społeczna Europy,
Międzynarodowe stosunki
gospodarcze, Teoria integracji
ekonomicznej, Międzynarodowe
rynki finansowe, Antropologia
społeczna Europy, Rynek
wewnętrzny UE
Międzynarodowe stosunki
gospodarcze, Teoria integracji
ekonomicznej, Międzynarodowe
rynki finansowe, Podstawy
ekonomii, Rynek wewnętrzny UE

Międzynarodowe
stosunki
gospodarcze,
Międzynarodowe
rynki finansowe

Międzynarodowe
stosunki
gospodarcze,
Międzynarodowe
rynki finansowe

Międzynarodowe
stosunki
gospodarcze,
Międzynarodowe
rynki finansowe,
Podstawy ekonomii
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Europa – dzieje cywilizacji,
Europejskie kody kulturowe,
Społeczeństwo i komunikacja,
Podstawowe pojęcia filozofii,
Europejski kanon filmowy –
kinematografia na tle dziejów
kultury
Europa – dzieje cywilizacji,
Europejskie kody kulturowe,
Kulturowe dylematy
współczesności, Społeczeństwo
i komunikacja, Kulturowe
podstawy społeczeństw Europy
Globalny wymiar stosunków
międzynarodowych, Polityczne
problemy współczesnego
świata, Procesy integracji w
Europie, Historia integracji w
Europie

Społeczeństwo i komunikacja,
Kulturowe podstawy
społeczeństw Europy

Metodologia
badań nad
integracją
europejską,
UE w
stosunkach
międzynarodo
wych

K_W20

zna zależności pomiędzy
prawem europejskim,
prawem
międzynarodowym
publicznym i prawem
krajowym

Europejskie prawo gospodarcze,
Międzynarodowe prawo publiczne,
Prawo UE, Rozstrzyganie sporów w
UE, Ochrona praw człowieka,
Współpraca w wymiarze
sprawiedliwości i spraw
wewnętrznych, Podstawy prawa
publicznego
Polityka zagraniczna i
bezpieczeństwa UE, Współpraca w
wymiarze sprawiedliwości i spraw
wewnętrznych, Wstęp do polityk
UE

K_W21

zna podstawowe polityki
Unii Europejskiej

K_W22

ma podstawową wiedzę
nt. instytucji kultury

K_W23

zna ogólne reguły
korzystania z funduszy
strukturalnych

K_W24

zna i rozumie
podstawowe pojęcia i
normy z zakresu ochrony
własności intelektualnej i
przemysłowej

Podstawy prawa prywatnego,
Podstawy ochrony własności
intelektualnej

K_U01

potrafi analizować
przyczyny i przebieg
procesów politycznych,
społecznych,
ekonomicznych i
kulturowych w Europie

Historia kultury europejskiej,
Historia społeczna Europy,
Politologia, Socjologia,
Antropologia społeczna Europy,
Historia integracji europejskiej,
Międzynarodowe stosunki

Europejskie prawo
gospodarcze,
Prawo UE,
Podstawowe
pojęcia prawa

Aplikacje o
fundusze
strukturalne
UE, UE w
stosunkach
międzynarodo
wych

Historia kultury europejskiej,
Międzynarodowe stosunki
kulturalne

Kulturowe dylematy
współczesności, Europa – dzieje
cywilizacji, Europejskie kody
kulturowe, Europejski kanon
filmowy – kinematografia na tle
dziejów kultury
Aplikacje o
fundusze
strukturalne
UE
Seminarium
licencjackie

Międzynarodowe
stosunki
gospodarcze
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Przemiany społeczeństwa i
kultury w Europie, Kulturowe
dylematy współczesności,
Europa – dzieje cywilizacji,
Europejskie kody kulturowe,
Podstawy ekonomii,

Metodologia
badań nad
integracją
europejską,
UE w
stosunkach

gospodarcze, Międzynarodowe
stosunki polityczne, Teoria
integracji ekonomicznej, Systemy
polityczne, Podstawy ekonomii,
Międzynarodowe stosunki
kulturalne

K_U02

potrafi interpretować
wybrane wydarzenia i
procesy z historii Europy

Historia kultury europejskiej,
Historia społeczna Europy,
Antropologia społeczna Europy,
Międzynarodowe stosunki
gospodarcze

Międzynarodowe
stosunki
gospodarcze

K_U03

potrafi dokonać doboru
odpowiednich metod
opisu oraz analizy
problemów politycznych,
ekonomicznych,
prawnych, kulturowych i
społecznych w Europie

Historia kultury europejskiej,
Korzenie prawa europejskiego,
Logika, Politologia, Socjologia,
Antropologia społeczna Europy,
Historia integracji europejskiej,
Międzynarodowe stosunki
gospodarcze, Międzynarodowe
stosunki polityczne, Teoria
integracji ekonomicznej, Systemy
polityczne, Podstawy ekonomii,
Rozstrzyganie sporów w UE,
Międzynarodowe stosunki
kulturalne

Podstawowe
pojęcia prawa,
Logika,
Międzynarodowe
stosunki
gospodarcze,
Podstawy ekonomii

Seminarium
licencjackie

K_U04

czyta i samodzielnie

Antropologia społeczna Europy

Podstawowe

Seminarium
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Społeczeństwo i komunikacja,
Kulturowe podstawy
społeczeństw Europy, Globalny
wymiar stosunków,
międzynarodowych, Polityczne
problemy współczesnego
świata, Europejski kanon
filmowy – kinematografia na tle
dziejów kultury, Procesy
integracji w Europie, Historia
integracji w Europie
Europa – dzieje cywilizacji,
Europejskie kody kulturowe,
Społeczeństwo i komunikacja,
Kulturowe podstawy
społeczeństw Europy,
Europejski kanon filmowy –
kinematografia na tle dziejów
kultury, Procesy integracji w
Europie, Historia integracji w
Europie
Europa – dzieje cywilizacji,
Europejskie kody kulturowe,
Przemiany społeczeństwa i
kultury w Europie, Kulturowe
dylematy współczesności,
Społeczeństwo i komunikacja,
Kulturowe podstawy
społeczeństw Europy, Globalny
wymiar stosunków
międzynarodowych, Polityczne
problemy współczesnego
świata, Procesy integracji w
Europie, Historia integracji w
Europie
Europa – dzieje cywilizacji,

międzynarodo
wych

Metodologia
badań nad
integracją
europejską

Metodologia
badań nad
integracją
europejską

UE w

interpretuje literaturę z
dziedziny nauk
społecznych i
humanistycznych

K_U05

potrafi podjąć dyskusję
na temat przeczytanych
lektur

K_U06

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

pojęcia prawa,
Logika,
Międzynarodowe
stosunki
gospodarcze,
Międzynarodowe
rynki finansowe

licencjackie

Seminarium
licencjackie

Historia kultury europejskiej,
Historia społeczna Europy,
Antropologia społeczna Europy,
Międzynarodowe stosunki
gospodarcze, Międzynarodowe
stosunki polityczne, Podstawy
prawa prywatnego, Prawo UE,
Międzynarodowe prawo publiczne,
Systemy polityczne,
Międzynarodowe stosunki
kulturalne, Podstawy prawa
publicznego, Polityka zagraniczna i

Międzynarodowe
stosunki
gospodarcze,
Prawo UE
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Europejskie kody kulturowe,
Przemiany społeczeństwa i
kultury w Europie, Kulturowe
dylematy współczesności,
Podstawy ekonomii,
Społeczeństwo i komunikacja,
Kulturowe podstawy
społeczeństw Europy, Globalny
wymiar stosunków
międzynarodowych, Polityczne
problemy współczesnego
świata, Procesy integracji w
Europie, Historia integracji w
Europie
Europa – dzieje cywilizacji,
Europejskie kody kulturowe,
Przemiany społeczeństwa i
kultury w Europie, Kulturowe
dylematy współczesności,
Społeczeństwo i komunikacja,
Kulturowe podstawy
społeczeństw Europy, Procesy
integracji w Europie, Historia
integracji w Europie
Europa – dzieje cywilizacji,
Europejskie kody kulturowe,
Przemiany społeczeństwa i
kultury w Europie, Kulturowe
dylematy współczesności,
Społeczeństwo i komunikacja,
Kulturowe podstawy
społeczeństw Europy, Globalny
wymiar stosunków
międzynarodowych, Polityczne
problemy współczesnego
świata

stosunkach
międzynarodo
wych

Metodologia
badań nad
integracją
europejską

Metodologia
badań nad
integracją
europejską,
UE w
stosunkach
międzynarodo
wych

K_U07

potrafi zilustrować
poruszane problemy
przykładami ze
współczesnej
rzeczywistości
europejskiej

K_U08

analizuje teksty prawne z
użyciem odpowiedniego
słownictwa i metodologii
prawniczej

K_U09

posługuje się
terminologią używaną w
prawie, ekonomii,
socjologii, politologii i
antropologii

K_U10

integruje wiedzę z

bezpieczeństwa UE
Antropologia społeczna Europy,
Systemy polityczne,
Międzynarodowe stosunki
kulturalne

Logika, Podstawy prawa
prywatnego, Europejskie prawo
gospodarcze, Międzynarodowe
prawo publiczne, Prawo UE,
Rozstrzyganie sporów w UE,
Ochrona praw człowieka,
Podstawy prawa publicznego
Korzenie prawa europejskiego,
Logika, Podstawy prawa
prywatnego, Politologia,
Socjologia, Antropologia społeczna
Europy, Europejskie prawo
gospodarcze, Międzynarodowe
prawo publiczne, Międzynarodowe
stosunki gospodarcze,
Międzynarodowe stosunki
polityczne, Prawo UE, Teoria
integracji ekonomicznej, Systemy
polityczne, Podstawy ekonomii,
Rynek wewnętrzny UE,
Rozstrzyganie sporów w UE,
Ochrona praw człowieka,
Podstawy prawa publicznego
Logika, Antropologia społeczna

Seminarium
licencjackie

Przemiany społeczeństwa i
kultury w Europie, Kulturowe
dylematy współczesności,
Społeczeństwo i komunikacja,
Kulturowe podstawy
społeczeństw Europy,
Europejski kanon filmowy –
kinematografia na tle dziejów
kultury, Procesy integracji w
Europie, Historia integracji w
Europie

Metodologia
badań nad
integracją
europejską

Podstawowe
pojęcia prawa,
Logika, Europejskie
prawo
gospodarcze,
Międzynarodowe
stosunki
gospodarcze,
Prawo UE,
Podstawy
ekonomii,

Seminarium
licencjackie

Społeczeństwo i komunikacja,
Kulturowe podstawy
społeczeństw Europy, Globalny
wymiar stosunków
międzynarodowych, Polityczne
problemy współczesnego
świata

UE w
stosunkach
międzynarodo
wych

Logika

Seminarium

Przemiany społeczeństwa i

Aplikacje o

Podstawowe
pojęcia prawa,
Logika, Europejskie
prawo
gospodarcze,
Prawo UE
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różnych dziedzin w celu
znalezienia rozwiązania
problemów

Europy, Rynek wewnętrzny UE

licencjackie

kultury w Europie, Kulturowe
dylematy współczesności,
Społeczeństwo i komunikacja,
Kulturowe podstawy
społeczeństw Europy, Procesy
integracji w Europie, Historia
integracji w Europie

K_U11

interpretuje wybrane
problemy współczesnej
Europy w świetle
poglądów i dorobku
autorytetów naukowych i
politycznych

Historia społeczna Europy,
Antropologia społeczna Europy,
Historia integracji europejskiej,
Międzynarodowe stosunki
polityczne, Polityka zagraniczna i
bezpieczeństwa UE

Seminarium
licencjackie

K_U12

potrafi szukać, oceniać i
selekcjonować materiały
na wybrany temat

Systemy informacyjne UE i RE

Systemy
informacyjne UE i
RE

Seminarium
licencjackie

Przemiany społeczeństwa i
kultury w Europie, Kulturowe
dylematy współczesności,
Społeczeństwo i komunikacja,
Kulturowe podstawy
społeczeństw Europy, Globalny
wymiar stosunków
międzynarodowych, Polityczne
problemy współczesnego
świata, Procesy integracji w
Europie, Historia integracji w
Europie,
Przemiany społeczeństwa i
kultury w Europie, Kulturowe
dylematy współczesności

K_U13

potrafi wykorzystać
zaawansowane narzędzia
informatyczne
gromadzenia, analizy i
prezentacji danych oraz
komunikacji

Systemy informacyjne UE i RE

Seminarium
licencjackie

K_U14

potrafi przygotować
pracę pisemną z użyciem

Logika

Podstawy obsługi
oprogramowania
biurowego – excel,
Podstawy obsługi
oprogramowania
biurowego - word,
Systemy
informacyjne UE i
RE
Podstawy obsługi
oprogramowania
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Seminarium
licencjackie

fundusze
strukturalne
UE,
Metodologia
badań nad
integracją
europejską,
Praktyki
zawodowe
Metodologia
badań nad
integracją
europejską,
UE w
stosunkach
międzynarodo
wych

Metodologia
badań nad
integracją
europejską
Aplikacje o
fundusze
strukturalne
UE

Aplikacje o
fundusze

odpowiedniej
terminologii z zakresu
europeistyki

biurowego – excel,
Podstawy obsługi
oprogramowania
biurowego - word

K_U15

potrafi przygotować
wystąpienie ustne z
użyciem odpowiedniej
terminologii z zakresu
europeistyki

Logika

Logika

Seminarium
licencjackie

K_U16

potrafi samodzielnie
zdobywać wiedzę i
rozwijać umiejętności
badawcze kierując się
wskazówkami opiekuna
naukowego

Logika, Systemy informacyjne UE i
RE

Systemy
informacyjne UE i
RE

Seminarium
licencjackie

K_U17

komunikuje się w języku
obcym w mowie i na
piśmie na poziomie
średniozaawansowanym

Lektorat

Seminarium
licencjackie

K_K01

jest świadomy wagi norm
prawnych

K_K02

jest przygotowany do
inicjowania i aktywnego
uczestniczenia w pracy

Korzenie prawa europejskiego,
Podstawy prawa prywatnego,
Europejskie prawo gospodarcze,
Międzynarodowe prawo publiczne,
Rozstrzyganie sporów w UE,
Ochrona praw człowieka,
Podstawy prawa publicznego
Korzenie prawa europejskiego,
Podstawy ekonomii, Antropologia
społeczna Europy, Rynek

Europa – dzieje cywilizacji,
Europejskie kody kulturowe,
Przemiany społeczeństwa i
kultury w Europie, Kulturowe
dylematy współczesności,
Społeczeństwo i komunikacja,
Kulturowe podstawy
społeczeństw Europy, Procesy
integracji w Europie, Historia
integracji w Europie
Przemiany społeczeństwa i
kultury w Europie, Kulturowe
dylematy współczesności

strukturalne
UE,
Metodologia
badań nad
integracją
europejską
UE w
stosunkach
międzynarodo
wych

Metodologia
badań nad
integracją
europejską

Podstawowe
pojęcia prawa,
Europejskie prawo
gospodarcze,
Prawo UE

Międzynarodowe
stosunki
gospodarcze,
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Przemiany społeczeństwa i
kultury w Europie, Kulturowe
dylematy współczesności,

UE w
stosunkach
międzynarodo

zespołów
interdyscyplinarnych

wewnętrzny UE, Savoir-vivre,

potrafi podjąć pracę i
adaptować się w
środowiskach
międzynarodowych, w
szczególności w
środowiskach
europejskich
przedsiębiorstw i
instytucji
śledzi wydarzenia w
Europie i na świecie i
rozumie potrzebę
aktualizacji wiedzy o
Europie

Antropologia społeczna Europy,
Rynek wewnętrzny UE,
Międzynarodowe stosunki
kulturalne, Savoir-vivre

K_K05

jest świadomy
zróżnicowania
kulturowego w Europie i
znaczenia kultury
europejskiej w świecie

Historia kultury europejskiej,
Antropologia społeczna Europy,
Międzynarodowe stosunki
kulturalne

K_K06

jest świadomym i

Prawo UE, Rozstrzyganie sporów w

K_K03

K_K04

Historia społeczna Europy, Systemy
informacyjne UE i RE, Polityka
zagraniczna i bezpieczeństwa UE

Międzynarodowe
rynki finansowe,
Podstawy ekonomii

Systemy
informacyjne UE i
RE

Prawo UE,
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Europa – dzieje cywilizacji,
Europejskie kody kulturowe,
Społeczeństwo i komunikacja,
Kulturowe podstawy
społeczeństw Europy, Globalny
wymiar stosunków
międzynarodowych, Polityczne
problemy współczesnego
świata, Procesy integracji w
Europie, Historia integracji w
Europie
Przemiany społeczeństwa i
kultury w Europie, Kulturowe
dylematy współczesności,
Społeczeństwo i komunikacja,
Kulturowe podstawy
społeczeństw Europy

Seminarium
licencjackie

Globalny wymiar stosunków
międzynarodowych, Polityczne
problemy współczesnego
świata, Europejski kanon
filmowy – kinematografia na tle
dziejów kultury
Europa – dzieje cywilizacji,
Europejskie kody kulturowe,
Społeczeństwo i komunikacja,
Kulturowe podstawy
społeczeństw Europy,
Podstawowe pojęcia filozofii,
Europejski kanon filmowy –
kinematografia na tle dziejów
kultury

wych

Praktyki
zawodowe

odpowiedzialnym
obywatelem

UE, Ochrona praw człowieka

Podstawowe
pojęcia prawa

TABELA EFEKTÓW KIERUNKOWYCH W ODNIESIENIU DO METOD ICH WERYFIKACJI
symbol
kierunkowych
efektów
kształcenia

1

efekt kształcenia

K_W01

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

K_W02

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

K_W03

ma podstawową
wiedzę z zakresu
prawa, ekonomii,

metody weryfikacji efektów kształcenia

egzamin ustny
Korzenie prawa
europejskiego,
Kulturowe podstawy
społeczeństw Europy,
Metodologia badań nad
integracją europejską
Międzynarodowe
stosunki gospodarcze,
Społeczeństwo i
komunikacja
Korzenie prawa
europejskiego, Logika,
Podstawowe pojęcia
filozofii, Kulturowe
podstawy społeczeństw
Europy,
Międzynarodowe
stosunki gospodarcze,
Społeczeństwo i
komunikacja
Korzenie prawa
europejskiego, Prawo
UE, Międzynarodowe

1

egzamin pisemny
Korzenie prawa europejskiego,
Antropologia społeczna Europy,
Międzynarodowe stosunki
gospodarcze, Podstawy ekonomii,
Socjologia, Podstawowe pojęcia
prawa

test
Politologia, Podstawy prawa
prywatnego,
Międzynarodowe stosunki
gospodarcze, Podstawy
ekonomii

projekt/esej
Społeczeństwo i
komunikacja,
Metodologia badań
nad integracją
europejską

praca roczna
Seminarium
licencjackie

Korzenie prawa europejskiego,
Logika, Antropologia społeczna
Europy, Międzynarodowe stosunki
gospodarcze, Podstawy ekonomii,
Socjologia, Podstawowe pojęcia
prawa, Systemy polityczne

Politologia, Podstawy prawa
prywatnego,
Międzynarodowe stosunki
gospodarcze, Rozstrzyganie
sporów w UE, Logika,
Podstawy ekonomii

Społeczeństwo i
komunikacja

Seminarium
licencjackie

Korzenie prawa europejskiego,
Prawo UE, Podstawy prawa
publicznego, Międzynarodowe

Politologia,
Międzynarodowe stosunki
gospodarcze, Podstawy

Weryfikacja praktyk zawodowych odbywa się w odrębny sposób.
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Seminarium
licencjackie

socjologii i
politologii

stosunki gospodarcze

K_W04

ma podstawową
wiedzę o rodzajach
więzi politycznych,
ekonomicznych,
społecznych i
kulturowych w
Europie

K_W05

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

Polityczne problemy
współczesnego świata,
Globalny wymiar
stosunków
międzynarodowych,
Kulturowe podstawy
społeczeństw Europy,
Społeczeństwo i
komunikacja,
Historia społeczna
Europy, Procesy
integracji w Europie,
Historia integracji w
Europie, Kulturowe
podstawy społeczeństw
Europy, Społeczeństwo
i komunikacja

K_W06

ma podstawową
wiedzę nt.
współczesnych
procesów
politycznych,
społecznych,
kulturowych i
ekonomicznych w
Europie

Europa - dzieje
cywilizacji, Europejskie
kody kulturowe,
Historia społeczna
Europy, Procesy
integracji w Europie,
Historia integracji w
Europie, Polityczne
problemy
współczesnego świata,
Globalny wymiar

prawo publiczne,
Międzynarodowe stosunki
gospodarcze, Podstawy ekonomii,
Socjologia, Podstawowe pojęcia
prawa, Systemy polityczne
Polityka zagraniczna i
bezpieczeństwa UE, Antropologia
społeczna Europy,
Międzynarodowe stosunki
polityczne, Polityczne problemy
współczesnego świata, Instytucje i
funkcjonowanie UE, Socjologia,
Systemy polityczne, Teoria
integracji ekonomicznej
Historia społeczna Europy,
Podstawy prawa publicznego,
Międzynarodowe prawo
publiczne, Antropologia społeczna
Europy, Historia integracji
europejskiej, Ochrona praw
człowieka, Instytucje i
funkcjonowanie UE, Historia
integracji w Europie, Systemy
polityczne, Procesy integracji w
Europie
Europa - dzieje cywilizacji,
Europejskie kody kulturowe,
Historia społeczna Europy,
Antropologia społeczna Europy,
Międzynarodowe stosunki
polityczne, Międzynarodowe
stosunki gospodarcze, Historia
integracji europejskiej, Polityczne
problemy współczesnego świata,
Wstęp do polityk UE, Socjologia,
Historia integracji w Europie,
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prawa prywatnego,
Rozstrzyganie sporów w UE,
Podstawy ekonomii,
Podstawy prawa
publicznego
Politologia, Polityka
zagraniczna i
bezpieczeństwa UE, Teoria
integracji ekonomicznej,
Międzynarodowe stosunki
polityczne

Społeczeństwo i
komunikacja

Podstawy prawa
publicznego, Historia
integracji europejskiej

Społeczeństwo i
komunikacja

Politologia,
Międzynarodowe stosunki
gospodarcze, Polityka
zagraniczna i
bezpieczeństwa UE,
Międzynarodowe stosunki
polityczne, Historia
integracji europejskiej

Społeczeństwo i
komunikacja

K_W07

zna najważniejsze
klasyczne i
współczesne nurty
i systemy
polityczne,
ekonomiczne,
prawne, społeczne,
rozumie ich
historyczne i
kulturowe
uwarunkowania

K_W08

zna idee i różne
koncepcje Europy
oraz koncepcje i
teorie integracji
europejskiej
zna historycznie i
geograficznie
zmienną pozycję
Europy

K_W09

K_W10

ma podstawową
wiedzę o
strukturze i

stosunków
międzynarodowych,
Kulturowe podstawy
społeczeństw Europy,
Międzynarodowe
stosunki gospodarcze,
Społeczeństwo i
komunikacja
Historia społeczna
Europy, Korzenie prawa
europejskiego,
Międzynarodowe
stosunki gospodarcze,
Przemiany
społeczeństwa i kultury
w Europie, Kulturowe
dylematy
współczesności

Procesy integracji w
Europie, Historia
integracji w Europie,
Społeczeństwo i
komunikacja
Procesy integracji w
Europie, Historia
integracji w Europie, UE
w stosunkach
międzynarodowych,
Społeczeństwo i
komunikacja
Procesy integracji w
Europie, Historia
integracji w Europie,

Systemy polityczne, Polityka
zagraniczna i bezpieczeństwa UE,
Procesy integracji w Europie

Historia społeczna Europy,
Przemiany społeczeństwa i kultury
w Europie, Kulturowe dylematy
współczesności, Międzynarodowe
stosunki polityczne, Podstawy
prawa publicznego,
Międzynarodowe prawo
publiczne, Międzynarodowe
stosunki gospodarcze, Podstawy
ekonomii, Korzenie prawa
europejskiego, Socjologia, Systemy
polityczne, Teoria integracji
ekonomicznej
Antropologia społeczna Europy,
Historia integracji europejskiej,
Historia integracji w Europie,
Teoria integracji ekonomicznej,
Procesy integracji w Europie
Polityka zagraniczna i
bezpieczeństwa UE, Antropologia
społeczna Europy, Historia
integracji europejskiej, Historia
integracji w Europie, UE w
stosunkach międzynarodowych,
Procesy integracji w Europie
Wstęp do polityk UE, Prawo UE,
Historia integracji europejskiej,
Instytucje i funkcjonowanie UE,
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Politologia, Teoria integracji
ekonomicznej,
Międzynarodowe stosunki
gospodarcze,
Międzynarodowe stosunki
polityczne, Podstawy
ekonomii, Podstawy prawa
publicznego

Przemiany
społeczeństwa i
kultury w Europie,
Kulturowe dylematy
współczesności,

Teoria integracji
ekonomicznej, Historia
integracji europejskiej

Społeczeństwo i
komunikacja

Polityka zagraniczna i
bezpieczeństwa UE, Historia
integracji europejskiej

Społeczeństwo i
komunikacja

Europejskie prawo
gospodarcze, Teoria
integracji ekonomicznej,

funkcjach Unii
Europejskiej, jej
celach,
podstawach
prawnych i
organizacji
zna pozycję Polski
w Europie i polską
politykę
europejską

Prawo UE, Europejskie
prawo gospodarcze

K_W12

zna etapy rozwoju
integracji
europejskiej

Procesy integracji w
Europie, Historia
integracji w Europie

K_W13

zna instytucje
europejskie i
zasady procesów
decyzyjnych

Prawo UE

K_W14

zna porządek
prawny Unii
Europejskiej

Prawo UE, Współpraca
w wymiarze
sprawiedliwości i spraw
wewnętrznych,
Europejskie prawo
gospodarcze

K_W15

zna wspólne
fundamenty
cywilizacyjne
Europy oraz
rozumie
zróżnicowanie
kulturowe państw

Europa - dzieje
cywilizacji, Europejskie
kody kulturowe,
Historia społeczna
Europy, Podstawowe
pojęcia filozofii, Savoirvivre, Społeczeństwo i

K_W11

Ochrona praw człowieka, Historia
integracji w Europie, Europejskie
prawo gospodarcze, Teoria
integracji ekonomicznej, Rynek
wewnętrzny UE, Procesy integracji
w Europie
Międzynarodowe stosunki
polityczne, Teoria integracji
ekonomicznej

Historia integracji europejskiej,
Historia integracji w Europie,
Teoria integracji ekonomicznej,
Rynek wewnętrzny UE, Procesy
integracji w Europie
Systemy informacyjne UE i RE,
Prawo UE, Instytucje i
funkcjonowanie UE, Ochrona praw
człowieka, Polityka zagraniczna i
bezpieczeństwa UE
Prawo UE, Międzynarodowe
prawo publiczne, Instytucje i
funkcjonowanie UE, Ochrona praw
człowieka, Wstęp do polityk UE,
współpraca w wymiarze
sprawiedliwości i spraw
wewnętrznych, Europejskie prawo
gospodarcze
Europa - dzieje cywilizacji,
Europejskie kody kulturowe,
Antropologia społeczna Europy,
Ochrona praw człowieka, Historia
kultury europejskiej, Historia
społeczna Europy, Europejski
kanon filmowy – kinematografia
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Rozstrzyganie sporów w UE,
Historia integracji
europejskiej

Aplikacje o fundusze
strukturalne UE, Teoria
integracji ekonomicznej,
Międzynarodowe stosunki
polityczne
Teoria integracji
ekonomicznej, Historia
integracji europejskiej

Aplikacje o fundusze
strukturalne UE

Rozstrzyganie sporów w UE,
Polityka zagraniczna i
bezpieczeństwa UE

Systemy
informacyjne UE i RE

Europejskie prawo
gospodarcze, Rozstrzyganie
sporów w UE

Społeczeństwo i
komunikacja

europejskich

komunikacja,

na tle dziejów kultury

K_W16

dostrzega
współzależności
między
poszczególnymi
społeczeństwami i
państwami Europy

Europa - dzieje cywilizacji,
Europejskie kody kulturowe,
Historia społeczna Europy,
Kulturowe dylematy
współczesności, Antropologia
społeczna EuropySocjologia,
Systemy polityczne

K_W17

wyjaśnia istotę i
dynamikę
współczesnych
systemów
gospodarczych i
politycznych oraz
ich
współzależności,
integrując wiedzę z
tych dyscyplin w
obszarze
europeistyki

K_W18

wskazuje przyczyny
i skutki
ekonomiczne i
społeczne różnic w
zaawansowaniu
gospodarczym
państw i regionów

Europa - dzieje
cywilizacji, Europejskie
kody kulturowe,
Historia społeczna
Europy, Kulturowe
podstawy społeczeństw
Europy, Kulturowe
dylematy
współczesności,
Społeczeństwo i
komunikacja,
Procesy integracji w
Europie, Historia
integracji w Europie,
Międzynarodowe rynki
finansowe, Polityczne
problemy
współczesnego świata,
Globalny wymiar
stosunków
międzynarodowych, UE
w stosunkach
międzynarodowych,
Międzynarodowe
stosunki gospodarcze,
Metodologia badań nad
integracją europejską
Historia społeczna
Europy,
Międzynarodowe rynki
finansowe, Kulturowe
podstawy społeczeństw
Europy,
Międzynarodowe
stosunki gospodarcze,

Kulturowe dylematy
współczesności,
Społeczeństwo i
komunikacja

Międzynarodowe stosunki
polityczne, Międzynarodowe
stosunki gospodarcze, Historia
integracji europejskiej, Polityczne
problemy współczesnego świata,
Wstęp do polityk UE, Historia
integracji w Europie, Systemy
polityczne, Teoria integracji
ekonomicznej, Rynek wewnętrzny
UE, Międzynarodowe rynki
finansowe, UE w stosunkach
międzynarodowych, Procesy
integracji w Europie

Politologia,
Międzynarodowe rynki
finansowe, Teoria integracji
ekonomicznej,
Międzynarodowe stosunki
gospodarcze,
Międzynarodowe stosunki
polityczne, Historia
integracji europejskiej

Metodologia badań
nad integracją
europejską

Historia społeczna Europy,
Międzynarodowe stosunki
gospodarcze, Antropologia
społeczna Europy, Teoria integracji
ekonomicznej, Rynek wewnętrzny
UE, Międzynarodowe rynki
finansowe

Międzynarodowe rynki
finansowe, Teoria integracji
ekonomicznej,
Międzynarodowe stosunki
gospodarcze

Społeczeństwo i
komunikacja
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Społeczeństwo i
komunikacja,
Międzynarodowe rynki
finansowe,
Międzynarodowe
stosunki gospodarcze

K_W19

ma podstawową
wiedzę nt. zjawisk
ekonomicznych i
procesów
gospodarczych

K_W20

zna zależności
pomiędzy prawem
europejskim,
prawem
międzynarodowym
publicznym i
prawem krajowym

Prawo UE, Współpraca
w wymiarze
sprawiedliwości i spraw
wewnętrznych,
Europejskie prawo
gospodarcze

K_W21

zna podstawowe
polityki Unii
Europejskiej

K_W22

ma podstawową
wiedzę nt.
instytucji kultury

UE w stosunkach
międzynarodowych,
Współpraca w
wymiarze
sprawiedliwości i spraw
wewnętrznych
Europa - dzieje
cywilizacji, Europejskie
kody kulturowe,
Kulturowe dylematy
współczesności

K_W23

zna ogólne reguły
korzystania z
funduszy
strukturalnych

Międzynarodowe stosunki
gospodarcze, Podstawy ekonomii,
Teoria integracji ekonomicznej,
Rynek wewnętrzny UE,
Międzynarodowe rynki finansowe
Prawo UE, Podstawy prawa
publicznego, Międzynarodowe
prawo publiczne, Ochrona praw
człowieka, Współpraca w
wymiarze sprawiedliwości i spraw
wewnętrznych, Podstawowe
pojęcia prawa, Europejskie prawo
gospodarcze
Wstęp do polityk UE, Polityka
zagraniczna i bezpieczeństwa UE,
UE w stosunkach
międzynarodowych, Współpraca w
wymiarze sprawiedliwości i spraw
wewnętrznych
Kulturowe dylematy
współczesności, Europa - dzieje
cywilizacji, Europejskie kody
kulturowe, Międzynarodowe
stosunki kulturalne, Historia
kultury europejskiej, Europejski
kanon filmowy – kinematografia
na tle dziejów kultury

Międzynarodowe rynki
finansowe, Teoria integracji
ekonomicznej,
Międzynarodowe stosunki
gospodarcze, Podstawy
ekonomii
Europejskie prawo
gospodarcze, Rozstrzyganie
sporów w UE, Podstawy
prawa publicznego

Aplikacje o fundusze
strukturalne UE, Polityka
zagraniczna i
bezpieczeństwa UE

Kulturowe dylematy
współczesności

Aplikacje o fundusze
strukturalne UE
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Aplikacje o fundusze
strukturalne UE

Aplikacje o fundusze
strukturalne UE

2

K_W24

zna i rozumie
podstawowe
pojęcia i normy z
zakresu ochrony
własności
intelektualnej i
przemysłowej

K_U01

potrafi analizować
przyczyny i
przebieg procesów
politycznych,
społecznych,
ekonomicznych i
kulturowych w
Europie

Historia społeczna
Europy, Procesy
integracji w Europie,
Historia integracji w
Europie, Europa - dzieje
cywilizacji, Europejskie
kody kulturowe,
Polityczne problemy
współczesnego świata,
Globalny wymiar
stosunków
międzynarodowych, UE
w stosunkach
międzynarodowych,
Kulturowe podstawy
społeczeństw Europy,
Międzynarodowe
stosunki gospodarcze,
Przemiany
społeczeństwa i kultury
w Europie, Kulturowe
dylematy
współczesności,
Metodologia badań nad
integracją europejską,
Społeczeństwo i
komunikacja

Podstawy ochrony własności
2
intelektualnej

Podstawy prawa
prywatnego

Historia kultury europejskiej,
Historia społeczna Europy,
Przemiany społeczeństwa i kultury
w Europie, Kulturowe dylematy
współczesności, Antropologia
społeczna Europy,
Międzynarodowe stosunki
polityczne, Międzynarodowe
stosunki gospodarcze, Europa dzieje cywilizacji, Europejskie kody
kulturowe, Podstawy ekonomii,
Historia integracji europejskiej,
Międzynarodowe stosunki
kulturalne, Polityczne problemy
współczesnego świata, Socjologia,
Historia integracji w Europie,
Systemy polityczne, Teoria
integracji ekonomicznej, UE w
stosunkach międzynarodowych,
Europejski kanon filmowy –
kinematografia na tle dziejów
kultury, Procesy integracji w
Europie

Politologia, Teoria integracji
ekonomicznej,
Międzynarodowe stosunki
gospodarcze,
Międzynarodowe stosunki
polityczne, Podstawy
ekonomii, Historia integracji
europejskiej

W pierwszym terminie zaliczenia zajęcia zaliczane są na podstawie obecności.
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Seminarium
licencjackie

Przemiany
społeczeństwa i
kultury w Europie,
Kulturowe dylematy
współczesności,
Społeczeństwo i
komunikacja,
Metodologia badań
nad integracją
europejską

K_U02

potrafi
interpretować
wybrane
wydarzenia i
procesy z historii
Europy

K_U03

potrafi dokonać
doboru
odpowiednich
metod opisu oraz
analizy problemów
politycznych,
ekonomicznych,
prawnych,
kulturowych i
społecznych w
Europie

Europa - dzieje
cywilizacji, Europejskie
kody kulturowe,
Historia społeczna
Europy, Procesy
integracji w Europie,
Historia integracji w
Europie, Kulturowe
podstawy społeczeństw
Europy,
Międzynarodowe
stosunki gospodarcze,
Metodologia badań nad
integracją europejską,
Społeczeństwo i
komunikacja
Korzenie prawa
europejskiego, Logika,
Europa - dzieje
cywilizacji, Europejskie
kody kulturowe,
Procesy integracji w
Europie, Historia
integracji w Europie,
Polityczne problemy
współczesnego świata,
Globalny wymiar
stosunków
międzynarodowych,
Kulturowe podstawy
społeczeństw Europy,
Międzynarodowe
stosunki gospodarcze,
Przemiany
społeczeństwa i kultury
w Europie, Kulturowe
dylematy

Europa - dzieje cywilizacji,
Europejskie kody kulturowe,
Historia społeczna Europy,
Antropologia społeczna Europy,
Międzynarodowe stosunki
gospodarcze, Historia integracji
europejskiej, Historia kultury
europejskiej, Historia integracji w
Europie, Europejski kanon filmowy
– kinematografia na tle dziejów
kultury, Procesy integracji w
Europie

Międzynarodowe stosunki
gospodarcze, Historia
integracji europejskiej

Społeczeństwo i
komunikacja,
Metodologia badań
nad integracją
europejską

Korzenie prawa europejskiego,
Logika, Europa - dzieje cywilizacji,
Europejskie kody kulturowe,
Przemiany społeczeństwa i kultury
w Europie, Kulturowe dylematy
współczesności, Antropologia
społeczna Europy,
Międzynarodowe stosunki
polityczne, Międzynarodowe
stosunki gospodarcze, Podstawy
ekonomii, Historia integracji
europejskiej, Międzynarodowe
stosunki kulturalne, Polityczne
problemy współczesnego świata,
Socjologia, Historia kultury
europejskiej, Historia integracji w
Europie, Podstawowe pojęcia
prawa, Systemy polityczne, Teoria
integracji ekonomicznej, Procesy
integracji w Europie

Politologia, Teoria integracji
ekonomicznej,
Międzynarodowe stosunki
gospodarcze, Rozstrzyganie
sporów w UE, Logika,
Międzynarodowe stosunki
polityczne, Podstawy
ekonomii, Historia integracji
europejskiej

Przemiany
społeczeństwa i
kultury w Europie,
Kulturowe dylematy
współczesności,
Społeczeństwo i
komunikacja,
Metodologia badań
nad integracją
europejską
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Seminarium
licencjackie

K_U04

czyta i
samodzielnie
interpretuje
literaturę z
dziedziny nauk
społecznych i
humanistycznych

K_U05

potrafi podjąć
dyskusję na temat
przeczytanych
lektur

współczesności,
Metodologia badań nad
integracją europejską,
Społeczeństwo i
komunikacja
Europa - dzieje
cywilizacji, Europejskie
kody kulturowe,
Procesy integracji w
Europie, Historia
integracji w Europie,
Międzynarodowe rynki
finansowe, Polityczne
problemy
współczesnego świata,
Globalny wymiar
stosunków
międzynarodowych, UE
w stosunkach
międzynarodowych,
Logika, Kulturowe
podstawy społeczeństw
Europy,
Międzynarodowe
stosunki gospodarcze,
Przemiany
społeczeństwa i kultury
w Europie, Kulturowe
dylematy
współczesności,
Społeczeństwo i
komunikacja,
Europa - dzieje
cywilizacji, Europejskie
kody kulturowe,
Procesy integracji w

Europa - dzieje cywilizacji,
Europejskie kody kulturowe,
Przemiany społeczeństwa i kultury
w Europie, Kulturowe dylematy
współczesności, Antropologia
społeczna Europy,
Międzynarodowe stosunki
gospodarcze, Międzynarodowe
stosunki polityczne, Podstawy
ekonomii, Polityczne problemy
współczesnego świata, Historia
integracji w Europie, Podstawowe
pojęcia prawa, Logika,
Międzynarodowe rynki finansowe,
UE w stosunkach
międzynarodowych, Procesy
integracji w Europie

Europa - dzieje cywilizacji,
Europejskie kody kulturowe,
Przemiany społeczeństwa i kultury
w Europie, Kulturowe dylematy
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Logika, Międzynarodowe
stosunki gospodarcze,
Międzynarodowe rynki
finansowe,
Międzynarodowe stosunki
polityczne, Podstawy
ekonomii

Przemiany
społeczeństwa i
kultury w Europie,
Kulturowe dylematy
współczesności,
Społeczeństwo i
komunikacja

Seminarium
licencjackie

Przemiany
społeczeństwa i
kultury w Europie,
Kulturowe dylematy

Seminarium
licencjackie

K_U06

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

Europie, Historia
integracji w Europie,
Kulturowe podstawy
społeczeństw Europy,
Przemiany
społeczeństwa i kultury
w Europie, Kulturowe
dylematy
współczesności,
Społeczeństwo i
komunikacja,
Historia społeczna
Europy, Prawo UE,
Europa - dzieje
cywilizacji, Europejskie
kody kulturowe,
Polityczne problemy
współczesnego świata,
Globalny wymiar
stosunków
międzynarodowych, UE
w stosunkach
międzynarodowych,
Kulturowe podstawy
społeczeństw Europy,
Międzynarodowe
stosunki gospodarcze,
Przemiany
społeczeństwa i kultury
w Europie, Kulturowe
dylematy
współczesności,
Metodologia badań nad
integracją europejską,
Społeczeństwo i
komunikacja

współczesności, Historia integracji
w Europie, Procesy integracji w
Europie

Antropologia społeczna Europy,
Historia społeczna Europy,
Międzynarodowe stosunki
gospodarcze, Międzynarodowe
stosunki polityczne, Prawo UE,
Podstawy prawa publicznego,
Międzynarodowe prawo
publiczne, Przemiany
społeczeństwa i kultury w Europie,
Kulturowe dylematy
współczesności, Europa - dzieje
cywilizacji, Europejskie kody
kulturowe, Międzynarodowe
stosunki kulturalne, Polityczne
problemy współczesnego świata,
Historia kultury europejskiej,
Systemy polityczne, Polityka
zagraniczna i bezpieczeństwa UE,
UE w stosunkach
międzynarodowych
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współczesności,
Społeczeństwo i
komunikacja

Podstawy prawa
prywatnego,
Międzynarodowe stosunki
gospodarcze, Polityka
zagraniczna i
bezpieczeństwa UE,
Międzynarodowe stosunki
polityczne, Podstawy prawa
publicznego

Społeczeństwo i
komunikacja,
Przemiany
społeczeństwa i
kultury w Europie,
Kulturowe dylematy
współczesności,
Metodologia badań
nad integracją
europejską

K_U07

potrafi zilustrować
poruszane
problemy
przykładami ze
współczesnej
rzeczywistości
europejskiej

K_U08

analizuje teksty
prawne z użyciem
odpowiedniego
słownictwa i
metodologii
prawniczej

K_U09

posługuje się
terminologią
używaną w prawie,
ekonomii,
socjologii,
politologii i
antropologii

Procesy integracji w
Europie, Historia
integracji w Europie,
Kulturowe podstawy
społeczeństw Europy,
Przemiany
społeczeństwa i kultury
w Europie, Kulturowe
dylematy
współczesności,
Metodologia badań nad
integracją europejską,
Społeczeństwo i
komunikacja
Logika, Prawo UE,
Europejskie prawo
gospodarcze

Przemiany społeczeństwa i kultury
w Europie, Kulturowe dylematy
współczesności, Antropologia
społeczna Europy,
Międzynarodowe stosunki
kulturalne, Historia integracji w
Europie, Systemy polityczne,
Europejski kanon filmowy –
kinematografia na tle dziejów
kultury, Procesy integracji w
Europie

Logika, Prawo UE, Podstawy prawa
publicznego, Międzynarodowe
prawo publiczne, Ochrona praw
człowieka, Europejskie prawo
gospodarcze

Europejskie prawo
gospodarcze, Podstawy
prawa prywatnego,
Rozstrzyganie sporów w UE,
Logika, Podstawy prawa
publicznego

Korzenie prawa
europejskiego, Logika,
Prawo UE, Polityczne
problemy
współczesnego świata,
Globalny wymiar
stosunków
międzynarodowych, UE
w stosunkach
międzynarodowych,
Kulturowe podstawy
społeczeństw Europy,
Międzynarodowe
stosunki gospodarcze,
Europejskie prawo
gospodarcze,

Korzenie prawa europejskiego,
Logika, Socjologia, Prawo UE,
Antropologia społeczna Europy,
Międzynarodowe stosunki
polityczne, Podstawy prawa
publicznego, Międzynarodowe
prawo publiczne,
Międzynarodowe stosunki
gospodarcze, Podstawy ekonomii,
Ochrona praw człowieka,
Polityczne problemy
współczesnego świata,
Podstawowe pojęcia prawa,
Systemy polityczne, Europejskie
prawo gospodarcze, Teoria
integracji ekonomicznej, Rynek

Politologia, Europejskie
prawo gospodarcze, Teoria
integracji ekonomicznej,
Międzynarodowe stosunki
gospodarcze, Podstawy
prawa prywatnego,
Rozstrzyganie sporów w UE,
Logika, Międzynarodowe
stosunki polityczne,
Podstawy ekonomii,
Podstawy prawa
publicznego
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Przemiany
społeczeństwa i
kultury w Europie,
Kulturowe dylematy
współczesności,
Społeczeństwo i
komunikacja,
Metodologia badań
nad integracją
europejską

Seminarium
licencjackie

Społeczeństwo i
komunikacja

Seminarium
licencjackie

K_U10

integruje wiedzę z
różnych dziedzin w
celu znalezienia
rozwiązania
problemów

K_U11

interpretuje
wybrane problemy
współczesnej
Europy w świetle
poglądów i
dorobku
autorytetów
naukowych i
politycznych

Społeczeństwo i
komunikacja
Logika, Procesy
integracji w Europie,
Historia integracji w
Europie, Kulturowe
podstawy społeczeństw
Europy, Przemiany
społeczeństwa i kultury
w Europie, Kulturowe
dylematy
współczesności,
Metodologia badań nad
integracją europejską,
Społeczeństwo i
komunikacja
Historia społeczna
Europy, Procesy
integracji w Europie,
Historia integracji w
Europie, Polityczne
problemy
współczesnego świata,
Globalny wymiar
stosunków
międzynarodowych, UE
w stosunkach
międzynarodowych,
Kulturowe podstawy
społeczeństw Europy,
Przemiany
społeczeństwa i kultury
w Europie, Kulturowe
dylematy
współczesności,
Metodologia badań nad

wewnętrzny UE, UE w stosunkach
międzynarodowych
Logika, Przemiany społeczeństwa i
kultury w Europie, Kulturowe
dylematy współczesności,
Antropologia społeczna Europy,
Historia integracji w Europie,
Rynek wewnętrzny UE, Procesy
integracji w Europie

Historia społeczna Europy,
Przemiany społeczeństwa i kultury
w Europie, Kulturowe dylematy
współczesności, Antropologia
społeczna Europy,
Międzynarodowe stosunki
polityczne, Historia integracji
europejskiej, Polityczne problemy
współczesnego świata, Historia
integracji w Europie, Polityka
zagraniczna i bezpieczeństwa UE,
UE w stosunkach
międzynarodowych, Procesy
integracji w Europie
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Aplikacje o fundusze
strukturalne UE, Logika

Przemiany
społeczeństwa i
kultury w Europie,
Kulturowe dylematy
współczesności,
Aplikacje o fundusze
strukturalne UE,
Społeczeństwo i
komunikacja,
Metodologia badań
nad integracją
europejską

Seminarium
licencjackie

Polityka zagraniczna i
bezpieczeństwa UE,
Międzynarodowe stosunki
polityczne, Historia
integracji europejskiej

Przemiany
społeczeństwa i
kultury w Europie,
Kulturowe dylematy
współczesności,
Społeczeństwo i
komunikacja,
Metodologia badań
nad integracją
europejską

Seminarium
licencjackie

K_U12

potrafi szukać,
oceniać i
selekcjonować
materiały na
wybrany temat

K_U13

potrafi
wykorzystać
zaawansowane
narzędzia
informatyczne
gromadzenia,
analizy i
prezentacji danych
oraz komunikacji

K_U14

potrafi
przygotować pracę
pisemną z użyciem
odpowiedniej
terminologii z
zakresu
europeistyki

integracją europejską,
Społeczeństwo i
komunikacja
Przemiany
społeczeństwa i kultury
w Europie, Kulturowe
dylematy
współczesności,
Metodologia badań nad
integracją europejską

Przemiany
społeczeństwa i kultury
w Europie,
Metodologia badań nad
integracją europejską,
Społeczeństwo i
komunikacja

Systemy informacyjne UE i RE,
Przemiany społeczeństwa i kultury
w Europie, Kulturowe dylematy
współczesności

Systemy informacyjne UE i RE

Aplikacje o fundusze
strukturalne UE

Europa - dzieje cywilizacji,
Europejskie kody kulturowe,
Przemiany społeczeństwa i kultury
w Europie

Aplikacje o fundusze
strukturalne UE
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Przemiany
społeczeństwa i
kultury w Europie,
Kulturowe dylematy
współczesności,
Metodologia badań
nad integracją
europejską, Systemy
informacyjne UE i RE
Aplikacje o fundusze
strukturalne UE,
Podstawy obsługi
oprogramowania
biurowego – excel,
Podstawy obsługi
oprogramowania
biurowego – word,
Systemy
informacyjne UE i RE
Aplikacje o fundusze
strukturalne UE,
Przemiany
społeczeństwa i
kultury w Europie,
Kulturowe dylematy
współczesności,
Metodologia badań
nad integracją
europejską,
Społeczeństwo i
komunikacja,
Podstawy obsługi
oprogramowania

Seminarium
licencjackie

Seminarium
licencjackie

Seminarium
licencjackie

K_U15

potrafi
przygotować
wystąpienie ustne
z użyciem
odpowiedniej
terminologii z
zakresu
europeistyki

K_U16

potrafi
samodzielnie
zdobywać wiedzę i
rozwijać
umiejętności
badawcze kierując
się wskazówkami
opiekuna
naukowego

K_U17

komunikuje się w
języku obcym w
mowie i na piśmie
na poziomie
średniozaawansow
anym

Procesy integracji w
Europie, Historia
integracji w Europie, UE
w stosunkach
międzynarodowych,
Europa - dzieje
cywilizacji, Europejskie
kody kulturowe,
Kulturowe podstawy
społeczeństw Europy,
Przemiany
społeczeństwa i kultury
w Europie, Kulturowe
dylematy
współczesności,
Społeczeństwo i
komunikacja,
Logika, Przemiany
społeczeństwa i kultury
w Europie, Kulturowe
dylematy
współczesności,
Metodologia badań nad
integracją europejską

Europa - dzieje cywilizacji,
Europejskie kody kulturowe,
Logika, Przemiany społeczeństwa i
kultury w Europie, Kulturowe
dylematy współczesności, Historia
integracji w Europie, UE w
stosunkach międzynarodowych,
Procesy integracji w Europie

Logika

Logika, Systemy informacyjne UE i
RE, Przemiany społeczeństwa i
kultury w Europie, Kulturowe
dylematy współczesności

Logika

Lektorat

Lektorat

biurowego – excel,
Podstawy obsługi
oprogramowania
biurowego - word
Przemiany
społeczeństwa i
kultury w Europie,
Kulturowe dylematy
współczesności,
Społeczeństwo i
komunikacja

Przemiany
społeczeństwa i
kultury w Europie,
Kulturowe dylematy
współczesności,
Metodologia badań
nad integracją
europejską, Systemy
informacyjne UE i RE

Seminarium
licencjackie

Seminarium
licencjackie

Seminarium
licencjackie
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K_K01

jest świadomy
wagi norm
prawnych

Korzenie prawa
europejskiego,
Europejskie prawo
gospodarcze

K_K02

jest przygotowany
do inicjowania i
aktywnego
uczestniczenia w
pracy zespołów
interdyscyplinarnyc
h

K_K03

potrafi podjąć
pracę i adaptować

Korzenie prawa
europejskiego, Procesy
integracji w Europie,
Historia integracji w
Europie, Przemiany
społeczeństwa i kultury
w Europie,
Międzynarodowe rynki
finansowe, Europa dzieje cywilizacji,
Europejskie kody
kulturowe, Polityczne
problemy
współczesnego świata,
Globalny wymiar
stosunków
międzynarodowych, UE
w stosunkach
międzynarodowych,
Kulturowe podstawy
społeczeństw Europy,
Międzynarodowe
stosunki gospodarcze,
Kulturowe dylematy
współczesności, Savoirvivre, Społeczeństwo i
komunikacja,
Europa - dzieje
cywilizacji, Europejskie

Korzenie prawa europejskiego,
Podstawy prawa publicznego,
Międzynarodowe prawo
publiczne, Ochrona praw
człowieka, Podstawowe pojęcia
prawa, Europejskie prawo
gospodarcze
Przemiany społeczeństwa i kultury
w Europie, Kulturowe dylematy
współczesności, Korzenie prawa
europejskiego, Antropologia
społeczna Europy,
Międzynarodowe stosunki
gospodarcze, Międzynarodowe
stosunki polityczne, Europa dzieje cywilizacji, Europejskie kody
kulturowe, Podstawy ekonomii,
Polityczne problemy
współczesnego świata, Historia
integracji w Europie, Rynek
wewnętrzny UE, Międzynarodowe
rynki finansowe, UE w stosunkach
międzynarodowych, Procesy
integracji w Europie

Antropologia społeczna Europy,
Przemiany społeczeństwa i kultury

48

Podstawy prawa
prywatnego, Europejskie
prawo gospodarcze,
Rozstrzyganie sporów w UE,
Podstawy prawa
publicznego
Międzynarodowe stosunki
gospodarcze,
Międzynarodowe rynki
finansowe,
Międzynarodowe stosunki
polityczne, Podstawy
ekonomii

Przemiany
społeczeństwa i
kultury w Europie,
Kulturowe dylematy
współczesności,
Społeczeństwo i
komunikacja

Społeczeństwo i
komunikacja,

się w środowiskach
międzynarodowyc
h, w szczególności
w środowiskach
europejskich
przedsiębiorstw i
instytucji

K_K04

śledzi wydarzenia
w Europie i na
świecie i rozumie
potrzebę
aktualizacji wiedzy
o Europie

K_K05

jest świadomy
zróżnicowania
kulturowego w
Europie i znaczenia
kultury
europejskiej w
świecie

K_K06

jest świadomym i
odpowiedzialnym
obywatelem

kody kulturowe,
Kulturowe podstawy
społeczeństw Europy,
Przemiany
społeczeństwa i kultury
w Europie, Kulturowe
dylematy
współczesności, Savoirvivre, Społeczeństwo i
komunikacja,
Historia społeczna
Europy, Globalny
wymiar stosunków
międzynarodowych,
Polityczne problemy
współczesnego świata

Europa - dzieje
cywilizacji, Europejskie
kody kulturowe,
Procesy integracji w
Europie, Podstawowe
pojęcia filozofii,
Kulturowe podstawy
społeczeństw Europy,
Społeczeństwo i
komunikacja
Prawo UE

w Europie, Kulturowe dylematy
współczesności, Europa - dzieje
cywilizacji, Europejskie kody
kulturowe, Międzynarodowe
stosunki kulturalne, Rynek
wewnętrzny UE

Historia społeczna Europy,
Systemy informacyjne UE i RE,
Polityczne problemy
współczesnego świata, Polityka
zagraniczna i bezpieczeństwa UE,
Europejski kanon filmowy –
kinematografia na tle dziejów
kultury
Europa - dzieje cywilizacji,
Europejskie kody kulturowe,
Antropologia społeczna Europy,
Międzynarodowe stosunki
kulturalne, Historia kultury
europejskiej, Historia integracji w
Europie, Europejski kanon filmowy
– kinematografia na tle dziejów
kultury, Procesy integracji w
Europie
Prawo UE, Ochrona praw
człowieka, Podstawowe pojęcia
prawa

Przemiany
społeczeństwa i
kultury w Europie,
Kulturowe dylematy
współczesności,

Polityka zagraniczna i
bezpieczeństwa UE

Społeczeństwo i
komunikacja

Rozstrzyganie sporów w UE

Europeistyka - studia europejskie. Plan studiów I stopnia
Kolor brązowy oznacza zajęcia do wyboru
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ROK I, semestr I
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podstawy obsługi oprogramowania
biurowego - excel
podstawy obsługi oprogramowania
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procesy integracji w Europie
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ROK II, semestr IV
lektorat
wf
międzynarodowe stosunki polityczne
globalny wymiar stosunków
międzynarodowych
polityczne problemy współczesnego
świata

dr A. Adamczyk

europejskie prawo gospodarcze
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30

60
30

egz.
zal
egz.

30

zal/oc

30

zal/oc

2

4

7
20

4
2

2

2

prof. dr hab. Wł. Czapliński

15

15

zal/oc

2

2

2

dr hab. W.Gagatek

30
60

egz.
zal/oc
zal

4

4

165

30
120

30
60
30
285

4
7
15

953

1050

2048

54

53

7
17

7
13

7
24

4
4
7
30

96

68

124,

180

5
Seminaria licencjackie
integracja europejska w perspektywie
historycznej, jej stan obecny i
możliwości rozwoju
informacja europejska
europejskie prawo gospodarcze,
wspólnotowe prawo konkurencji,
europejskie prawo prywatne
stosunki zewnętrzne Unii Europejskiej
- dyplomacja, handel, polityka
rozwojowa
europejskie narody, kultury i
tożsamości
idea a działanie
europejskie narody, kultury i
tożsamości
system międzynarodowy jako
zjawisko dynamiczne
demokracja w Europie
prawo i rządzenie w Unii Europejskiej
współczesne procesy integracji
europejskiej w sferze polityki
zagranicznej i bezpieczeństwa
Moduł społeczno-kulturowy
socjologia
historia kultury europejskiej
antropologia społeczna Europy
społeczeństwo i komunikacja
kulturowe podstawy społeczeństw
Europy
historia społeczna Europy

A.Harasimowicz
A.Ogonowska
J.Planavova-Latanowicz

K.Zajączkowski
A. Chmielewska
P.Kozłowski
A.Chmielewska
A. Dziewulska
M. Rakusa-Suszczewski
P. Dąbrowska-Kłosińska

D. Milczarek

dr A. Chmielewska
prof. dr hab. T.Cegielski (WH)
dr A.Ostrowska

30
30
30

30
30
30

zal/oc
egz.
egz.

4
3

4
3

30

zal/oc

30

egz.

4

4
4
3

2

2

2

4

4

dr A.Ostrowska (kon.)
dr Ag.Chmielewska (kon.)
prof. dr hab. R.Habielski
(WdiNP)

30

54

30

2

Europa - dzieje cywilizacji
europejskie kody kulturowe
międzynarodowe stosunki kulturalne

dr M.Kurkowska (kon.)
prof. dr hab. D.
Milczarek/mgr D.JurkiewiczEckert

30

30

europejski kanon filmowy kinematografia na tle dziejów kultury
przemiany społeczeństwa i kultury w
Europie
kulturowe dylematy współczesności

30

zal/oc

2

2

30

zal/oc

4

4

2

2

4

4

dr Mirella Kurkowska - kon.

30

30

zal/oc

dr M.Rakusa-Suszczewski
(kon.)

30

30

zal/oc

4

2

4

29
Moduł politologiczny
politologia
historii integracji europejskiej
procesy integracji w Europie

dr A.Dziewulska
prof. dr hab. D.Milczarek

historia integracji w Europie
systemy polityczne
instytucje i funkcjonowanie UE

prof. dr hab. B.Góralczyk

30
30

30
30

zal/oc
egz.

3

4
3

4
3

30

30

zal/oc

2

2

2

30

30
30

egz.
zal/oc

4
2

4
2

4
2

30

30

zal/oc

4

4

4

30

30

egz.

3

3

3

30

zal/oc

3

3

3

30

zal/oc

4

4

4

4

4

4
33

3

3

doc. dr O.Barburska (kon.)
30
doc. dr A.Adamczyk (kon.)

polityka zagraniczna i bezpieczeństwa prof. dr hab. D. Milczarek/ dr
UE
K. Zajączkowski
międzynarodowe stosunki polityczne dr A. Adamczyk
globalny wymiar stosunków
międzynarodowych
polityczne problemy współczesnego
świata

dr K.Zajączkowski (kon.)
30
doc. dr O.Barburska (kon.)
mieszana forma zajęć: wykład i
konwersatorium

UE w stosunkach międzynarodowych

dr K. Zajączkowski

30

wstęp do polityk UE

dr hab. W.Gagatek

30

30

egz.

prof. dr hab. M.Zabłocka
(WPiA)

30

30

egz.

Moduł prawny
korzenie prawa europejskiego

2

55

3

podstawowe pojęcia prawa
podstawy prawa publicznego
podstawy prawa prywatnego
prawo Unii Europejskiej

ćw. A. Skalec (ćw.)
dr hab. M.Olszak
doc. dr J. PlanavovaLatanowicz
dr Patrycja DąbrowskaKlosińska

30

30
30

zal/oc
egz.

4

2
4

2
4

30

30

zal/oc

4

4

4

30

30

egz.

3

3

3

30

zal/oc

2

2

2

30

30

egz.

4

4

4

30

30

egz.

3

3

3

30

zal/oc

2

2

2

2
3

2
3

2

2

doc. dr J. PlanavovaLatanowicz (ćw.)

prawo Unii Europejskiej
międzynarodowe prawo publiczne
europejskie prawo gospodarcze

prof. dr hab. Wł.Czapliński
doc. dr J. PlanavovaLatanowicz

dr Patrycja DąbrowskaKłosińska (ćw.)

europejskie prawo gospodarcze
rozstrzyganie sporów w UE
ochrona praw człowieka
współpraca w wymiarze
sprawiedliwości i spraw
wewnętrznych
podstawy ochrony własności
intelektualnej

30

30

30

dr M.Taborowski
dr A.Cieleń

15
30

15
30

zal/oc
egz.

prof. dr hab. Wł. Czapliński

15

15

zal/oc

4

4

zal

D. Sołtysiak

2
0,5

0,5

0,5
34,5

Moduł ekonomiczny
podstawy ekonomii
podstawy ekonomii
międzynarodowe stosunki
gospodarcze
międzynarodowe stosunki
gospodarcze
teoria integracji ekonomicznej
rynek wewnętrzny UE
międzynarodowe rynki finansowe
międzynarodowe rynki finansowe

doc. dr E.Krakowinska (WZ)

30

30
30

egz.
zal/oc

3
2

3
2

30

egz.

3

3

30

zal/oc

2

2

15

15

zal/oc

3

3

3

30
30

30
30
30

egz.
egz.
zal/oc

3
2

4
3
2

4
3
2

ćw. M. Kołtuniak
dr G.Grotkowska (WNE)

30
mgr T.Gajderowicz (WNE)
ćw.

prof. dr hab. J.J.Michałek
(WNE)
mgr I.Grabowska
dr G.Tchorek

30

dr G.Tchorek (WZ) ćw.
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30

30
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Przedmioty uzupełniające
podstawowe pojęcia filozofii
logika

mgr Marcin Będkowski

logika
metodologia badań nad integracją
europejską

dr hab. W.Gagatek

dr B.Misiuna (kon.)

30

30
30

zal/oc
egz.

3
3

3
3

N. Łozińska, K. Misiuna, A.
Wójcik (ćw.)

30

30

zal/oc

2

2

30

egz.

4

30
30

zal
zal

7
7

30

zal/oc

30

30

mieszana forma zajęć: wykład i
konwersatorium

seminarium licencjackie
seminarium licencjackie

30
30

aplikacje o fundusze strukturalne UE

mgr K. Wojdełko

30

mieszana forma zajęć: wykład i
konwersatorium, online

systemy informacyjne UE i RE

doc. dr A. Ogonowska

15

doc. dr A. Ogonowska
(tutorial)

30

45

zal/oc

mgr M.Kutra (ćw.)

30

30

60
60
60
60

15
60
60
60
60

120

30
30
30

podstawy obsługi oprogramowania
biurowego - excel
podstawy obsługi oprogramowania
biurowego - word
savoir-vivre
lektorat
lektorat
lektorat
lektorat
język obcy - egzamin
praktyki zawodowe

wykłady ogólnouniwersyteckie
wykłady ogólnouniwersyteckie
wykłady ogólnouniwersyteckie
wf
wf
wf

Z.Kosińska (PW)

15

45
30
60
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7
7

4

4

7
7

7
7

2

2

7
7

4

4

zal/oc

2

2

2

2
2
2
2
2
2

120

zal/oc
zal
zal
zal
zal
egz.
zal

2
2
2
2
2
2
4
50

2
2
2
2
2
4

45
30
60
30
30
30

zal/oc
zal/oc
zal/oc
zal
zal
zal

3
2
4
0,5
0,5
0,5

3
2
4
0,5
0,5
0,5

0,5
0,5
0,5

2
2
2
2
2

wf
szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i
kurs internetowy
higieny pracy

30
4
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30
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0,5

0,5

0,5

4

zal

0,5

0,5

0,5
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Część przedmiotów realizuje efekty kształcenia zarówno z obszaru nauk humanistycznych, jak i
społecznych. Precyzyjny rozdział punktów ECTS na te dwa obszary jest więc niemożliwy. W programie
studiów istnieją 4 kierunkowe efekty kształcenia (K_W22, K_U16, K_K05, K_K06), które realizują tylko
efekty z obszaru nauk humanistycznych i 2 kierunkowe efekty kształcenia (K_W06 i K_W23), które
realizują tylko efekty obszaru nauk społecznych. W przybliżeniu można obliczyć, że 68 pkt ECTS
realizowana jest na zajęciach z obszaru nauk humanistycznych, a 124,5 pkt ECTS – z obszaru nauk
społecznych.
Studia pierwszego stopnia na kierunku europeistyka - studia europejskie trwają 6 semestrów.
Podczas ich trwania studenci zobowiązani są do zdobycia 180 punktów ECTS na studiach
stacjonarnych i niestacjonarnych wieczorowych. 96 punktów ECTS (53%) student uzyskuje podczas
zajęć z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich (2048 godzin zajęć – 69 pkt, konsultacje z
promotorem pracy licencjackiej – 5 pkt, konsultacje z prowadzącymi 50 innych przedmiotów – 20 pkt,
egzaminy – 2 pkt). 18 punktów ECTS (10%) student otrzymuje w ramach zajęć stanowiących zajęcia z
zakresu nauk podstawowych dla europeistyki (są to następujące przedmioty: socjologia, politologia,
korzenie prawa europejskiego, podstawowe pojęcia prawa, podstawy ekonomii). 11 punktów ECTS
uzyskuje realizując zajęcia nie związane z kierunkiem studiów (wykłady ogólnouniwersyteckie i w-f).
Student zdobywa 54 punktów ECTS z ogólnej liczby 180 uczestnicząc w zajęciach, które sam wybiera,
co stanowi 30% oferty programowej. 96 pkt ECTS (53%) stanowią zajęcia, które przygotowują
studenta do prowadzenia badań naukowych. Są to zajęcia prowadzone przez nauczycieli
akademickich, którzy posiadają dorobek i doświadczenie naukowe w danej dyscyplinie.

VIII.

PRAKTYKI ZAWODOWE

Program kształcenia przewiduje 120-godzinne praktyki, za które studenci uzyskują 4 pkt ECTS.
Praktyka może się odbywać w jednostkach gospodarczych, jednostkach administracji państwowej,
administracji samorządowej, instytucjach społecznych, placówkach oświatowych, służby zdrowia,
kultury, instytucjach naukowo-badawczych lub innych jednostkach, jeżeli charakter odbywanych
przez studentów praktyk będzie zgodny z profilem kierunku studiów. Praktyki zawodowe zalicza też
udział w przedsięwzięciach, których inicjatorem i organizatorem jest Uniwersytet Warszawski. Za
działania zgodne z profilem studiów i zaliczające praktyki uznaje się:












realizację projektów w ramach działalności kół naukowych,
realizację projektów w ramach działalności naukowej i społecznej organizowanej przez
samorząd studentów,
udział w realizacji prac naukowo-badawczych,
prace redakcyjne i wydawnicze na rzecz Uniwersytetu lub/i jednostki,
prace w bibliotekach Uniwersytetu lub/i jednostki,
prace o charakterze administracyjnym oraz związane z poszerzaniem i obsługą systemów
komputerowych i digitalizacją na rzecz Uniwersytetu lub/i jednostki,
organizowanie spotkań z młodzieżą szkół średnich,
udział w akcjach promujących Uniwersytet lub/i jednostkę,
udział w pracach komisji stypendialnej, i innych,
organizowanie życia kulturalnego i gospodarczego Uniwersytetu lub/i jednostki,
organizowanie życia naukowego i sportowego Uniwersytetu lub/i jednostki.

Praktyki odbywają się na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Uniwersytetem
Warszawskim a wybranym przez studenta podmiotem. Częścią porozumienia jest program praktyk,
który określa zakres obowiązków praktykanta. Praktyka jest zaliczana na podstawie wniosku
studenta, którego częścią jest zaświadczenie o odbyciu praktyki. Zaświadczenie to zawiera opinię o
studencie wydaną przez podmiot, w którym praktyka się odbywała. Na podstawie opinii koordynator
praktyk zalicza praktyki.
Celem praktyk jest realizacja dwóch kierunkowych efektów kształcenia:
59




IX.

K_U10 - integruje wiedzę z różnych dziedzin w celu znalezienia rozwiązania problemów,
K_K03 - potrafi podjąć pracę i adaptować się w środowiskach międzynarodowych, w
szczególności w środowiskach europejskich przedsiębiorstw i instytucji.

REALIZACJA PROGRAMU KSZTAŁCENIA

Na studia pierwszego stopnia na kierunku europeistyka przyjmowane są osoby legitymujące się
maturą lub równoważnym dokumentem. 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, prace zaliczeniowe, protokoły egzaminacyjne. 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 semestr 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 licencjackiego sporządzony jest specjalny
protokół.
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