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Nazwa przedmiotu Gospodarka europejska

Jednostka prowadząca przedmiot
Nazwisko prowadzącego

OBIE

Nazwa kierunku

MSG

Kod ECTS

14.6.E.SL.3075

Pkt.ECTS

2

Nazwa specjalności

PwBM;

dr Joanna Stefaniak
Forma zajęć/Liczba godzin

Wykład

30

Ćwiczenia

0

Konwersatoria

0

Laboratoria komputerowe

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

Seminaria

0

Lektoraty

Rok i rodzaj studiów:

2 SS1,

48

Semestr:

4,

2

Status przedmiotu:

Obligatoryjny

50

Język wykładowy:

polski

Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego (samodzielna
praca studenta):
Sumaryczna liczba godzin:

0

0

Sposób realizacji zajęć Zajęcia w sali dydaktycznej.
Metody dydaktyczne

Wykłady z prezentacjami multimedialnymi, Studia przypadków,
Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi

Wymagania formalne

Funkcjonowanie Unii Europejskiej

Wymagania wstepne

Student powinien posiadać podstawową wiedzę nt. funkcjonowania Unii EUropejskiej oraz z zakresu
międzynarodowych stosunków gospodarczych
Sposób i forma zaliczenia oraz kryteria oceny

Sposób zaliczenia
Kryteria oceny

Zaliczenie na ocenę
W przypadku formy pisemnej egzaminu, zaliczenie student otrzymuje po uzyskaniu 50% punktów,
ocena db zaczyna się od 71%, natomiast ocena bdb od 91%.
Cele przedmiotu

Celem przedmiotu jest poszerzenie wiedzy studenta w zakresie gospodarczych aspektów funkcjonowania integracji europejskiej
oraz miejsca UE w gospodarce światowej. Celem jest także ugruntowanie umiejętności interpretacji procesów integracyjnych,
funkcjonowania rynku wewnętrznego oraz wybranych polityk UE.
Efekty uczenia się
Wiedza

Student zdobędzie rozszerzoną wiedzę z zakresu działania Unii Europejskiej. Student
poszerzy wiedzę na temat funkcjonowania wspólnego rynku w UE. Student pozyska
wiedzę na temat funkcjonowania wybranych polityk gospodarczych. Student pozyska
wiedzę dotyczącą funkcjonowania UE w gospodarce światowej.

Umiejętności

Student potrafi posługiwać się specyficznymi dla przedmiotu pojęciami z zakresu
międzynarodowych stosunków gospodarczych. Student potrafi prawidłowo interpretować
zjawiska ekonomiczne i procesy gospodarcze związane z integracją UE, co pozwala mu na
interpretowanie i formułowanie na tej podstawie własnych opinii dotyczących
konkretnych zagadnień, problemów i sytuacji. Student ugruntuje umiejętność analizy
procesów zachodzących w UE.

Kompetencje

Student zdobywa kompetencje w zakresie zdolności komunikowania się z otoczeniem i
pracy w zespole. Kształtowana jest postawa otwartości i tolerancji zgodna z zasadami
solidarności, różnorodności i niedyskryminacji.ze względu na specyfikę przedmiotu
student zrozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, ponieważ integracja jest
procesem ,który powoduje nieustanne zmiany w otoczeniu.
Treści programowe

Przedmiot realizowany jest w blokach tematycznych:
1. Wprowadzenie. Cele Unii Europejskiej i fundamentalne zasady integracji.
2. Rynek wewnętrzny UE jako fundament funkcjonowania gospodarki europejskiej - teoria i praktyka.
Założenia i realizacja czterech swobód w państwach członkowskich UE, polityki unijne, rozwój gospodarczy UE w wymiarze
czasowym i przestrzennym, programy i projekty w zakresie zrównoważonego wzrostu gospodarczego
3. Polityka budżetowa
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finansowanie, wieloletnie ramy finansowe, dochody, wydatki, perspektyw polityki wobec nowych wyzwań
4. Strategia UE "Europa 2020"
Cele ogólne i obszary strategii, cele szczegółowe dla państw członkowskich, powiązanie strategii ze środkami europejskimi,
programy i projekty unijne realizujące strategie na rzecz inteligentnego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu
społecznemu w zakresie: konkurencyjności, innowacyjności, badań naukowych i kształcenia, rozwoju energii termojądrowej,
ochrony środowiska, innowacji społecznych, rozwoju przedsiębiorczości i wspomaganie małych i średnich przedsiębiorstw
5. Polityka spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej UE
Zróżnicowanie gospodarczo-społeczne pastw członkowskich UE, cele, zasady i instrumenty polityki spójności, system
instytucjonalny służący realizacji umowy partnerstwa i polityki spójności, strategia wykorzystania środków europejskich,
identyfikacja obszarów komplementarności oraz rozwiązania na rzecz koordynacji z instrumentami krajowymi, projekty w
zakresie polityki spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej UE,
6. Polityka przemysłowa
Cele traktatowe polityki przemysłowej, ewolucja polityki, reindustrializacja, działania na rzecz odrodzenia przemysłu
europejskiego, "Plan Inwestycyjny dla Europy", programy i projekty wspierające modernizację przemysłu europejskiego,
przedsiębiorczość, małe i średnie przedsiębiorstwa ekspansję przedsiębiorstw unijnych
7. Polityki regulujące handlowe i polityczne stosunki zewnętrzne Unii Europejskiej
Gospodarka europejska a gospodarka światowa. Relacje handlowe i polityczne, zwłaszcza relacje ze Stanami Zjednoczonymi,
Rosją, organizacjami międzynarodowymi. Programy i projekty z zakresu bezpieczeństwa i obywatelstwa. Programy i projekty z
zakresu działań zewnętrznych Unii Europejskiej
8. Inne obszary polityk unijnych oraz przykłady projektów w pozostałych obszarach polityk Unii Europejskiej.

Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej
a) Literatura podstawowa:
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ekonomiczne. PWE, Warszawa 2016
Małuszyńska E, Mazur G (red.), Europa 2014+, Difin, Warszawa 2015

b) literatura uzupełniająca:
Latoszek E., Integracja europejska. Mechanizmy i wyzwania, Książka i Wiedza, Warszawa 2007.
Wysokińska Z., Witkowska J., Integracja Europejska, PWN, Warszawa 2010.
Pacześniak A., Klimowicz M. (red.) Procesy integracyjne i dezintegracyjne w Europie, Oto-Wrocław, 2014.
Gotz. M., Kryzys i przyszłość strefy euro, Difin Warszawa 2013.
Trocki M (red.) Zarządzanie projektem europejskim, PWN, Warszawa 2015.

Kontakt

jstefaniak@ug.edu.pl,
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