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KARTA PRZEDMIOTU 
 

1. Nazwa przedmiotu: Wiedza o Unii Europejskiej 

2. Kod przedmiotu: 
FAB-25 
FGB-25 

3. Okres ważności karty: 2013-2016 
4. Forma kształcenia: studia pierwszego stopnia 
5. Forma studiów: studia stacjonarne   
6. Kierunek studiów: filologia 
7. Profil studiów:  praktyczny 

8. Specjalność: filologia angielska – język biznesu 
filologia germańska – język biznesu 

9. Semestr: 4 
10. Jedn. prowadz. przedmiot:  Instytut Studiów Społecznych 
11. Prowadzący przedmiot:  dr Jakub Berezowski 
12. Grupa przedmiotów: Kształcenie biznesowe – moduł do wyboru 
13. Status przedmiotu:  do wyboru 
14. Język prowadzenia zajęć:  polski 
15. Przedmioty wprowadzające oraz wymagania wstępne: 
Kurs podstawowy – brak wymagań wstępnych  

16. Cel przedmiotu: 
Celem przedmiotu jest zdobycie przez studentów podstawowej wiedzy o Unii Europejskiej. 
Wiedza ta powinna obejmować krótki zarys historii powstania i ewolucji wspólnoty 
uwzględniający najnowsze etapy rozwoju. Ponadto wiedza dotyczy wszystkich podstawowych 
organów UE zarówno wykonawczych jak i prawotwórczych oraz sądowniczych. Również 
niezbędne jest przekazanie podstawowych informacji o roli prawa europejskiego zarówno 
powszechnie jak i wewnętrznie obowiązującego. Niezbędne jest nabycie wiedzy o 
podstawowych zakresach działania organizacji tj. o politykach UE. Na koniec przedstawiony 
będzie również charakterystyka funduszy europejskich oraz ich społecznej i gospodarczej roli.   
17. Efekty kształcenia: 

Ozn. Opis efektu kształcenia 

Metoda 
sprawdzenia 

efektu 
kształcenia 

Forma 
prowadze
nia zajęć 

Odniesienie 
do efektów 

dla kierunku 
studiów 

01 

ma podstawową wiedzę w zakresie realioznawstwa 
obszaru językowego, jego historycznego rozwoju i 
wynikających z niego uwarunkowaniach systemu 
kultury 

Pisemne i ustne 
formy kontroli 

nabywania 
wiedzy  

wykład K_W11 (++) 

02 

potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać 
swoje profesjonalne umiejętności związane z 
wybranym obszarem filologii, korzystając z różnych 
źródeł (w języku rodzimym i obcym) i nowoczesnych 
technologii (ICT) 

Pisemne i ustne 
formy kontroli 

nabywania 
wiedzy i efektów 

kształcenia 

wykład K_U04 (++) 

03 

jest świadomy swojej pozycji i przygotowany do 
odpowiedzialnego reprezentowania własnej kultury 
w kulturze obcej 

Pisemne i ustne 
formy kontroli 

nabywania 
wiedzy i efektów 

kształcenia 

wykład K- _K05 (++) 

18. Formy i wymiar zajęć:  W. 30 h  



19. Treści kształcenia: 
Krótka historia UE. Organy wykonawcze UE. Organy Prawotwórcze UE. Wymiar sprawiedliwości UE. 
System prawny UE. Polityka międzynarodowa UE. Polityka spójności UE. Polityka rolna UE. Polityka 
gospodarcza UE. Polityka społeczna UE. Polska w UE. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. 
Europejski Fundusz Społeczny. Fundusz Spójności. Strategia Europa 2020 

20. Egzamin:  nie, zal 
21. Literatura podstawowa: 
J.Barcz,, M. Górka, A. Wyrozumska, Instytucje i prawo Unii Europejskiej. Podręcznik dla kierunków 
prawa, zarządzania i administracji, Warszawa 2012 
J. Śliwa,  Fundusze unijne bez tajemnic. Podręcznik dla studentów. Warszawa 2008 

22. Literatura uzupełniająca: 
M. Trocki, B. Gruczy, Zarządzanie projektem europejskim, Warszawa 2007 
Strony internetowe www.funduszeuropejsckie.gov.pl: 
System instytucjonalny Unii Europejskiej po traktacie z Lizbony 

23. Nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia efektów kształcenia: 

Lp. Forma zajęć L iczba godzin 
kontaktowych / pracy studenta 

1 Wykład 30 
 Suma godzin 30 

24. Suma wszystkich godzin: 30 25. Liczba punktów ECTS: 1 
26. Liczba punktów ECTS uzyskanych 

na zajęciach z bezpośrednim 
udziałem nauczyciela akademickiego: 

1 
27. Liczba punktów ECTS 

uzyskanych w wyniku samodzielnej 
pracy studenta: 

0 

28. Uwagi: 
 

Zatwierdzono: 
 
 

……………………………. ………………………………………………… 
(data i podpis prowadzącego)    (data i podpis) 

 


