
 

 

Usytuowanie, rola i miejsce nowych państw UE w Europie 

nazwa przedmiotu 

 SYLABUS  

A. Informacje ogólne 

Tę część wypełnia koordynator przedmiotu (w porozumieniu ze wszystkimi prowadzącymi dany 

przedmiot w jednostce) łącznie dla wszystkich form zajęć (np. wykładu i ćwiczeń). Część I nie 

dotyczy przedmiotów zmieniających się co roku (wykłady monograficzne itp.). 

Elementy składowe sylabusu Opis 

Nazwa jednostki 

prowadzącej kierunek 
Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie 

Nazwa kierunku studiów Europeistyka 

Poziom kształcenia Studia pierwszego stopnia  

Profil studiów Ogólnoakademicki  

Forma studiów Stacjonarne  

Kod przedmiotu 1000-US1-1UNP 

Język przedmiotu Język polski  

Rodzaj przedmiotu Status przedmiotu – obowiązkowy  

Dziedzina i dyscyplina nauki Nauki społeczne 

Rok studiów /semestr Rok I/semestr I 

Wymagania wstępne (tzw. 

sekwencyjny system zajęć i 

egzaminów) 

Niezbędne wcześniejsze zaliczenie przedmiotów przewidzianych planem studiów  

Liczba godzin zajęć 

dydaktycznych z podziałem 

na formy prowadzenia zajęć 

30  godz. wykładu + 30 ćwiczeń 

Założenia i cele przedmiotu 

Ukazanie roli UE w stosunkach międzynarodowych, omówienie jej relacji z wybranymi 

podmiotami prawa międzynarodowego, wyjaśnienie najważniejszych polityk realizowanych 

przez UE 

Metody dydaktyczne oraz 

ogólna forma zaliczenia 

przedmiotu 

Metody nauczania – wykład, konsultacje, dyskusja w grupach, e-lerning 

Formy zaliczenia przedmiotu: egzamin pisemny 

 

 

Efekty kształcenia 
Odniesienie do kierunkowych efektów 

kształcenia 

Ma podstawową wiedzę interdyscyplinarną z zakresu europeistyki i jej miejsca 

w systemie nauk i relacjach względem innych nauk 

Ma podstawową wiedzę o przyczynach i rozwoju integracji europejskiej, jej 

mechanizmach, znaczeniu i efektach oraz wpływie na rozwój instytucji i 

struktur prawnych, ekonomicznych, politycznych i kulturowych 

K1A_W01 

K1A_W04  

Potrafi prawidłowo ocenić przebieg wybranych procesów politycznych i 

gospodarczych, rozumie ich istotę i dostrzega ich przyczyny, efekty i znaczenie 

oraz wewnętrzne i zewnętrzne uwarunkowania  

W oparciu o zdobytą wiedzę potrafi identyfikować potencjalne możliwości 

K1A_U04 

K1A_U05 

 

 



 

 

rozwiązywania problemów natury prawnej, ekonomicznej, politycznej czy 

kulturowej i proponować sposoby ich rozwiązania 
 

Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role  

Umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych (politycznych, 

gospodarczych, obywatelskich) uwzględniając aspekty prawne, ekonomiczne i 

polityczne 

K1A_K02 

K1A_K05 

 

 

Punkty ECTS 9 pkt ECTS  

Bilans nakładu pracy 

studenta 

Rodzaj aktywności, np. : Liczba godzin, np. : 

Udział w wykładach 30 

Udział w zajęciach (ćwiczeniach / laboratoriach i in.) 30 

Przygotowanie do zajęć (ćwiczeń / laboratoriów i in.) 35 

Dokończenie lub opracowanie (w domu) sprawozdań z 

zajęć (ćwiczeń / laboratoriów i in.) 
15 

Przygotowanie do kolokwium/testu kontrolnego  30 

Przygotowanie eseju/pracy pisemnej  

Rozwiązywanie kazusów  

Zapoznanie się z symulacjami rozpraw  

Udział w konsultacjach związanych z zajęciami 30 

Realizacja zadań projektowych  

Przygotowanie do egzaminu i obecność na nim 30 

Egzamin  

Inne (wymienić jakie)…   

 

Razem:    200 godz. 

(odpowiada  ......8 pkt ECTS)
**

 

Wskaźniki ilościowe 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami: Liczba godzin Punkty ECTS 

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 90 

 

odpowiada 3,6 pkt 

ECTS
***

 



 

 

o charakterze praktycznym 170 

 

odpowiada 6,8  pkt 

ECTS
****

 

 

 

Data opracowania: 12.05.2015 Koordynator przedmiotu: 

 

dr Elżbieta Kużelewska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SYLABUS 

B. Informacje szczegółowe 

Tę część wypełnia każda osoba  prowadząca w danym roku zajęcia z przedmiotu, osobno  dla różnych form zajęć 

(np. wykładu i ćwiczeń).  

Elementy składowe sylabusu Opis 

Nazwa przedmiotu Usytuowanie, rola i miejsce nowych państw UE w Europie 

Kod przedmiotu 1000-US1-1UNP 

Nazwa kierunku Europeistyka 

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek 
Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie 

Język przedmiotu Polski 

Rok studiów/ semestr Rok I/semestr I 

Liczba godzin zajęć dydaktycznych oraz 

forma prowadzenia zajęć 

30  godz. wykładu + 30 godz. ćwiczeń 

Liczba punktów ECTS 8 

Prowadzący  dr Elżbieta Kużelewska , dr Adam R. Bartnicki 

Treści merytoryczne przedmiotu wykład: 

Nowe państwa UE - definicja, usytuowanie, charakterystyka 

Tożsamość narodowa i europejska  

Historyczne doświadczenia NP UE i ich wpływ na obecną politykę 

NP UE na osi podziałów Wschód - Zachód  

NP UE na progu XXI w. - główne problemy i zagrożenia 

Potencjał i rola NP UE w Europie 

 merykańska  grand strategy  a środkowoeuropejska  crashzona  

Polityki obronne i bezpieczeństwa NP UE, siły zbrojne NP UE 

NP UE - współpraca i rywalizacja 

Uwarunkowania, cele i perspektywy współpracy subregionalnej NP 

UE  

 Nowa  vs stara  UE  - współpraca i rywalizacja 

Relacje NP UE z Rosją 

Relacje NP UE z państwami poradzieckimi  

Relacje NP UE z państwami Bliskiego Wschodu  

Perspektywy NP UE w XXI w.  

Ćwiczenia / Konwersatoria: 

Wprowadzenie do problematyki, wyjaśnienie najistotniejszych 

pojęć, omówienie literatury  

Zdefiniowanie pojęcia  nowe państwa UE . 

Np UE w wymiarze historycznym (odzyskanie niepodległości, 

stosunki z sąsiadami) 

Np w Europie 1945-1989 (dwubiegunowy układ sił, zmiana ustroju 

politycznego) 

 Zimna wojna  w Europie 

Upadek komunizmu w Europie i w ZSRR - konsekwencje 

znaczenie dla Europy 

Struktura polityczna Europy po 1989 r. i miejsce NP UE 

Europa środkowa i wschodnia na drodze do UE 

Ewolucja bezpieczeństwa NP UE po 1989 r. (NATO) 

Członkostwo państw Europy środkowo-wschodniej w 

organizacjach międzynarodowych  

NP UE - podobieństwa i różnice ustrojowe 

Kolokwium 

Poprawa kolokwium, podsumowanie zajęć  



 

 

Efekty kształcenia wraz ze sposobem ich 

weryfikacji 
Wiedza: 

Ma podstawową wiedzę interdyscyplinarną z zakresu europeistyki i 

jej miejsca w systemie nauk i relacjach względem innych nauk 

(K_W01) 

Ma podstawową wiedzę o przyczynach i rozwoju integracji 

europejskiej, jej mechanizmach, znaczeniu i efektach oraz wpływie 

na rozwój instytucji i struktur prawnych, ekonomicznych, 

politycznych i kulturowych (K_W04) 

Umiejętności: 

Potrafi prawidłowo ocenić przebieg wybranych procesów 

politycznych i gospodarczych, rozumie ich istotę i dostrzega ich 

przyczyny, efekty i znaczenie oraz wewnętrzne i zewnętrzne 

uwarunkowania (K_U04) 

W oparciu o zdobytą wiedzę potrafi identyfikować potencjalne 

możliwości rozwiązywania problemów natury prawnej, 

ekonomicznej, politycznej czy kulturowej i proponować sposoby 

ich rozwiązania (K_U05) 

Kompetencje społeczne: 

rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie (K_K01) 

Potrafi uzupełniać i doskonalić pozyskaną wiedzę i umiejętności z 

zakresu polityki spójności (K_K06) 

 

Efekty zweryfikuje egzamin pisemny 

Forma i warunki zaliczenia 

przedmiotu 

egzamin pisemny, zaliczenie ćwiczeń np. kolokwium, aktywności i 

zajęć w formie e-learningu  

Wykaz literatury podstawowej 

i uzupełniającej 

1. R.Zięba,  Bezpieczeństwo  międzynarodowe  po zimnej 

wojnie.  Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 

2008. 

2. R.Zięba,  Instytucjonalizacja  bezpieczeństwa  europejskiego:  k

oncepcje – struktury funkcjonowanie. Wydawnictwo Naukowe 

Scholar, Warszawa 2004. 

3. R. Zięba,  Unia  Europejska  jako  aktor  stosunków  międzynaro

dowych.  Wydawnictwo  Naukowe  Scholar,  Warszawa  2003. 

4. E.  Cziomer,  L.W.  Zyblikiewicz,  Zarys  współczesnych  stosun

ków  międzynarodowych.  WPN  Warszawa-Kraków  2012. 

 

 

 ………………………………. 

 podpis osoby składającej sylabus 


