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Nazwa przedmiotu Swoboda transferów na jednolitym rynku europejskim

Jednostka prowadząca przedmiot
Nazwisko prowadzącego

KEIE

Nazwa kierunku

Ekonomia

Kod ECTS

14.3.E.SZ.2152

Pkt.ECTS

5

Nazwa specjalności

PGiSP;

dr Joanna Kuczewska
Forma zajęć/Liczba godzin

Wykład

15

Ćwiczenia

30

Konwersatoria

0

Laboratoria komputerowe

Forma aktywności

0

Seminaria

0

Lektoraty

Rok i rodzaj studiów:

3 SS1,

Godziny z udziałem nauczyciela akademickiego (w tym
konsultacje, egzaminy i inne):

53

Semestr:

5,

Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego (samodzielna
praca studenta):

73

Status przedmiotu:

Obligatoryjny

126

Język wykładowy:

polski

Sumaryczna liczba godzin:

0

Sposób realizacji zajęć Zajęcia w sali dydaktycznej.
Metody dydaktyczne

Wykłady z prezentacjami multimedialnymi, Ćwiczenia z wykorzystaniem metod aktywizujących,
Aktywność w grupach, współpraca,
Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi

Wymagania formalne

makroekonomia, mikroekonomia

Wymagania wstepne

Wiedza z zakresu teorii użytecznosci konsumenta, teorii produkcji, teorii rynku, form i
narzędzi konkurencji, mechanizmów cenowych, wskazników makroekonomicznych, wzrostu
gospodarczego, inflacji, bezrobocia, polityk gospodarczych, finasnów publicznych, kursów walutowych.
Umiejetność rozumienia mechanizmów funkcjonowania rynku, warunków równowagi rynkowej, realcji
między rynkiem i konkurencją, roli sektora publicznego w życiu gospodarczym, realcji miedzy
działalnością prywatną i pomocą publiczną.
Umiejetność prowadzenia analizy statystycznej róznych zjawisk, dokonywania analiz porównwaczych,
szukania najlepszych praktyk i punktów odniesienia, szukania w internecie materiałów źródłowych na
stronach organizacji miedzynarodowych jak Komisja Europejska, OECD, Eurostat, Miedzyanrodwy
Fundusz Walutowy; kompetencje dotyczace stawiania problemów, prowadzenia dyskusji, wyciągania
wniosków, prowadzenia debaty politycznej i gospodarczej
Sposób i forma zaliczenia oraz kryteria oceny

Sposób zaliczenia
Kryteria oceny

Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - zaliczenie pisemne, pytania otwarte krótkie
Egzamin - forma pisemna, pytania otwarte
Cele przedmiotu

Zapoznanie studenta z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa w warunkach jednolitego rynku europejskiego (realizacja 4 wolności:
przepływu towarów, osób, usług i kapitału)
wiedza: E1_W01; E1_W02; E1_W03; E1_W04; E1_W08; E1_W09
umiejętności: E1_U01; E1_U10;
kompetencje: E1_K04
Efekty kształcenia się
Wiedza

E1_W01

Student zna teoretyczne podstawy integracji, historię i zasady funkcjonowania integracji
europejskiej

E1_W02

Student ma podstawową wiedzę o programach integracji Europy, kierunkach w rozwoju
integracji, zaletach, wadach i dylematach integracji w ramach UE

E1_W03

Student ma wiedzę na temat struktur, zasad funkcjonowania i działań instytucji
wspólnotowych; zna podstawowe aspekty prawa wspólnotowego regulującego
prowadzenie działalności gospodarczej na jednolitym rynku europejskim

E1_W04

Student zna podstawowe zasady kierowania projektami europejskimi i poznaje narzędzia
europejskiej polityki wspierania przedsiębiorczości

E1_W08

Student ma wiedzę na temat skutków funkcjonowania przedsiębiorstw na jednolitym
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rynku europejskim
E1_W09

Student ma wiedzę o zadaniach, zasadach i zmianach w polityce wspierania
przedsiębiorczości w krajach członkowskich UE.
Weryfikacja efektów kształcenia - Wiedza

Efekty

E1_W01

X

E1_W02

X

E1_W02

X

X

E1_W04

X

X

E1_W08

X

X

E1_W09

X

X

Umiejętności

E1_U01

Student posiada umiejętność analizowania procesów pogłębiania i poszerzania integracji.
Umie dokonywać porównania sytuacji gospodarczej różnych krajów tworzących Unię oraz
analizować sukcesy i porażki, korzyści i koszty integracji.

E1_U10

Nabywa umiejętność krytycznej oceny zjawisk zachodzących w Europie oraz prowadzenia
debaty nad sprawami dotyczącymi integracji.
Weryfikacja efektów kształcenia - Umiejętności

Efekty

E1_U01

X

E1_U10
Kompetencje

X
E1_K04

X

X

Student prawidłowo rozumie zasady przedsiębiorczości, wolności gospodarczej oraz
solidarności w skali międzynarodowej. Ma ukształtowaną postawę otwarcia na współpracę
europejską, na tolerancję, na akceptację różnorodności, na rozumienie zasady
niedyskryminacji i solidarności europejskiej. Student potrafi prawidłowo identyfikować i
oceniać dylematy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz posiada
kompetencje do tworzenia i uczestnictwa w realizacji projektów
ekonomiczno-społecznych. Potrafi myśleć w sposób przedsiębiorczy i rozumie
społeczno-etyczną odpowiedzialność biznesu
Weryfikacja efektów kształcenia - Kompetencje

Efekty

E1_K04

X

X

X

X

Treści programowe
1. Podstawowe założenia Programu rynku wewnętrznego. Metody oceny kosztów i korzyści rynku wewnętrznego
Biała Księga Komisji z 1985r.; Jednolity Akt Europejski; Traktat z Maastricht; Traktat Amsterdamski, Bariery rynkowe:
fizyczne, techniczne i fiskalne; Koszty braku Europy -dorobek Cecchini’ego; luki w realizacji programu RW.
Zadania badawcze:
1. Zapoznaj się z wynikami badań kosztów i korzyści rynku wewnętrznego grupy Cecchiniego, Komisji Europejskiej, polskich
instytucji
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2. Dokonaj analizy procesów konwergencji cen wybranych produktów oraz usług w poszczególnych krajach UE, w tym w
Polsce
.
2. Eliminacja barier handlowych na jednolitym rynku - bariery fizyczne, fiskalne i techniczne
Rodzaje barier, podatki pośrednie VAT i akcyza, harmonizacja podatkowa w UE; rodzaje barier technicznych, proces
harmonizacji technicznej oraz normalizacji i certyfikacji, tradycyjne i nowe podejście - new approach, instytucje normalizacyjne
CEN, CENELEC, ETSI, polityka jakości UE
Zadanie badawcze:
1. Dokonaj porównania systemów podatków pośrednich różnych krajów członkowskich

3. Unia celna i wspólna polityka handlowa Unii Europejskiej
Definicja unii celnej, efekt kreacji i przesunięcia handlu; definicja polityki handlowej, zadania i narzędzia polityki handlowej;
ochrona uczciwego handlu - walka z dumpingiem, stosunki handlowe UE z wybranymi grupami krajów - piramida preferencji.
Zadania badawcze:
1. Sprawdź jakie były efekty kreacji i przesunięcia handlu w Polsce po 1992 i 2004 roku
2. Zapoznaj się z unijna taryfa celną, sprawdź zmiany, jakie w niej następują w kolejnych latach
3. Na podstawie piramidy preferencji UE oceń charakter i znaczenie stosunków handlowych Unii z takimi krajami jak: Stany
Zjednoczone, Japonia, Chiny, Korea, Norwegia, Szwajcaria, Brazylia

4. Swobodny przepływ osób
Swoboda przepływu osób zatrudnionych (najemnych i samozatrudnionych). Przyczyny i skutki migracji osób na rynku
wewnętrznym.
Zadania badawcze:
1. Dokonaj analizy głównych kierunków migracji w UE po roku 1992 oraz po rozrzedzeniu w 2004 roku
2. Dokonaj analizy prawa i zasad związanych z samozatrudnieniem w tzw. wolnych zawodach

5. Swoboda przepływu kapitału na rynku wewnętrznym
Formy i intensywność przepływu kapitału, rynki kapitałowe, zagraniczne inwestycje bezpośrednie, czynniki wspierające
przepływ kapitału
Zadanie badawcze:
1.

Dokonaj analizy zagranicznych inwestycji bezpośrednich na obszarze UE

6. Europejski rynek usług oraz usługi finansowe
Czynniki decydujące o europeizacji rynku usług, bariery rynkowe, liberalizacja, deregulacja, re-regulacja, europejski rynek a
postanowienia GATS. Zróżnicowanie sektora usług, usługi rynkowe i nierynkowe, tradycyjne i nowoczesne. Trudności w
liberalizacji świadczenia usług.
Zakres harmonizacji regulacji dotyczących sektora usług bankowych i ubezpieczeniowych. Zasada jednolitej licencji. Nadzór
bankowy i ubezpieczeniowy - zasada niezależności. Podstawowe dyrektywy bankowe i ubezpieczeniowe
Zadanie badawcze:
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1. Oceń specyfikę jednolitego rynku usług na podstawie Dyrektywy usługowej
2. Dokonaj analizy stopnia integracji rynków finansowych w UE, w tym w zakresie nadzoru i ryzyka finansowego. Oceń
kondycję sektora bankowego Polski i innych wybranych krajów w okresie kryzysu 2008-2009 i po kryzysie
7. Rynek usług "sieciowych"
Liberalizacja usług telekomunikacyjnych, energetycznych, pocztowych i audiowizualnych. Regulacje, powiązania z GATS i WTO.
Zadanie badawcze:
1. Dokonaj analizy porównawczej procesu liberalizacji usług sieciowych

8. Rynek usług tradycyjnych oraz usług dla biznesu
Usługi transportowe, szczególny charakter usług transportu kolejowego i lotniczego, specyfika usług dla biznesu, typologia
usług, znaczenie dla tworzenia jednolitego rynku, usługi reklamowe i marketingowe
Zadanie badawcze:
1. Dokonaj oceny tempa procesu liberalizacji poszczególnych rodzajów usług transportowych

9. Efekty integracji z UE dla polskich przedsiębiorstw
Otoczenie przedsiębiorstw europejskich - analiza badań empirycznych przeprowadzonych przez Komisję Europejską po
wprowadzeniu jednolitego rynku europejskiego i obecnie; identyfikacja efektów integracji dla funkcjonowania i budowania
strategii polskich przedsiębiorstw - szanse i zagrożenia
Zadanie badawcze:
1. Dokonaj analizy szans i silnych stron przedsiębiorstw funkcjonujących na rynku europejskim
2. Dokonaj analizy zagrożeń i słabych stron przedsiębiorstw funkcjonujących na rynku europejskim

10. Polityka wspierania przedsiębiorczości
Zasady, cele i działania wspólnotowej polityki wspierania przedsiębiorstw; programy wspierania MŚP; ocena efektywności
polityki wspierania przedsiębiorstw; źródła pozyskiwania zewnętrznego wsparcia dla przedsiębiorstw - fundusze UE, inne
fundusze zagraniczne; instrumenty finansowe
Zadanie badawcze:
1. Dokonaj przeglądu wspólnotowych programów wspierania przedsiębiorczości
2. Zanalizuj zasady i instrumenty wieloletni programów wspierania przedsiębiorczości w UE

11. i 12. Kierowanie projektami europejskimi
Metodyka zarządzania projektami (m.in. drzewo analizy problemów i celów, matryca logiczna projektu), planowanie projektu
europejskiego, kwalifikowalność wydatków projektów europejskich
Zadanie badawcze:
Przygotowanie własnych projektów europejskich

Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej
1. K. Gawlikowska-Hueckel, A. Zielińska-Głębocka, Integracja europejska, od jednolitego rynku do unii walutowej, Wyd. C.H.
Beck, Warszawa 2004
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2. Unia Europejska, tom I i II. Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa 2004
3. L. Oręziak, Finanse Unii Europejskiej, Wyd. PWN, Warszawa 2005
4. J. Barcz, E. Kawecka-Wyrzykowska, K. Michałowska-Gorywoda, Integracja europejska, Oficyna a Wolters Kluwer Business,
Warszawa 2007
5. J. Zombit, Mechanizmy rynku wewnętrznego UE, Difin, Warszawa 2009.
6. Stępniak A., Kuczewska J. (2004), Polskie przedsiębiorstwo na rynku Unii Europejskiej. Szanse i zagrożenia, Fundacja
Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk;
7. Michał Trocki, Bartosz Grucza, Krzysztof Ogonek, Zarządzanie projektami, PWE, Warszawa 2002;
8. Michał Trocki, Bartosz Grucza (red.), Zarządzanie projektem europejskim, PWE Warszawa 2007;
Kontakt

ekojku@univ.gda.pl,
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