
  

 

nazwa przedmiotu 

 SYLABUS  

UE i jej wschodni sąsiedzi 

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-US1-2UWS 

Język przedmiotu Język polski  

Rodzaj przedmiotu Status przedmiotu – obowiązkowy  

Dziedzina i dyscyplina nauki Nauki społeczne 

Rok studiów /semestr Rok I semestr II 

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 + 15 ćwiczeń 

Założenia i cele przedmiotu 
Wyjaśnienie koncepcji polityki wschodniej UE, omówienie stosunków UE z wybranymi 

państwami, analiza zagrożeń i perspektyw współpracy  

Metody dydaktyczne oraz 

ogólna forma zaliczenia 

przedmiotu 

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

Formy zaliczenia przedmiotu: egzamin pisemny 

 

 

 

Efekty kształcenia 
Odniesienie do kierunkowych efektów 

kształcenia 



Wiedza: 

 

Potrafi w sposób prawidłowy zastosować zdobytą wiedzę w zakresie podstaw 

prawa do rozwiązywania problemów natury praktycznej, również w wymiarze 

działalności zawodowej 

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 w Europie i na 

świecie 

Ma podstawową wiedzę w zakresie systemu prawa międzynarodowego 

publicznego i prawa Unii Europejskiej, ich źródeł, podstawowych instytucji i 

mechanizmów w tym wiedzę dotyczącą sposobów tworzenia prawa 

międzynarodowego i unijnego oraz ich wpływu na sytuację państw i jednostek; 

ma wiedzę w zakresie relacji między prawem międzynarodowym publicznym, 

prawem UE i prawem krajowym; zna wiodące poglądy w tej materii 

 

K1A_W01  

K1A_W04  

K1A_W06  

Umiejętności: 

potrafi w sposób prawidłowy zastosować zdobytą wiedzę w zakresie podstaw 

prawa do rozwiązywania problemów natury praktycznej, również w wymiarze 

działalności zawodowej 

W oparciu o zdobytą wiedzę potrafi identyfikować potencjalne możliwości 

rozwiązywania problemów natury prawnej, ekonomicznej, politycznej czy 

kulturowej i proponować sposoby ich rozwiązania 

Potrafi formułować wnioski co do możliwych perspektyw rozwoju określonych 

procesów prawnych, politycznych i ekonomicznych, dostrzega ich 

uwarunkowania 

Potrafi, w ramach zdobytej wiedzy, analizować, komentować i interpretować 

aktualne procesy i zjawiska społeczne osadzając je w kontekście prawnym, 

politycznym, ekonomicznym czy kulturowym; potrafi prognozować ich dalszy 

rozwój 

K1A_U01 

K1A_U05 

K1A_U06  

K1A_U10  

 

Kompetencje społeczne: 

potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez 

siebie lub innych zadania 

Umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych (politycznych, 

gospodarczych, obywatelskich) uwzględniając aspekty prawne, ekonomiczne i 

polityczne 

K1A_K03 

K1A_K05  

 

 

 

Punkty ECTS 6 pkt ECTS  

Bilans nakładu pracy Rodzaj aktywności, np. : Liczba godzin, np. : 



studenta Udział w wykładach 30 

Udział w zajęciach (ćwiczeniach / laboratoriach i in.) 15 

Przygotowanie do zajęć (ćwiczeń / laboratoriów i in.) 20 

Dokończenie lub opracowanie (w domu) sprawozdań z 

zajęć (ćwiczeń / laboratoriów i in.) 
10 

Przygotowanie do kolokwium/testu kontrolnego  20 

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 25 

Egzamin  

Inne (wymienić jakie)…   

 
Razem:    150 godz. 

(odpowiada  ......6...... pkt ECTS)
** 

Wskaźniki ilościowe 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami: Liczba godzin Punkty ECTS 

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 75 
 

odpowiada 3. pkt 

ECTS
*** 

o charakterze praktycznym 75 
 

odpowiada 3 pkt 

ECTS
**** 

 

 

 

Data opracowania: 
12.01.2015 

dd.mm.rrrr 
Koordynator przedmiotu: 

 

dr Adam Bartnicki 

tytuł/stopień, imię i nazwisko 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 UE i jej wschodni sąsiedzi 

Kod przedmiotu 1000-US1-2UWS 

Nazwa kierunku Europeistyka 

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek 
Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie 

Język przedmiotu Polski 

Rok studiów/ semestr 
Rok I semestr II 

Liczba godzin zajęć dydaktycznych oraz 

forma prowadzenia zajęć 

30  godz. wykładu + 15 godz. ćwiczeń 

Liczba punktów ECTS 6 

Prowadzący  dr Adam Bartnicki, dr Elżbieta Kużelewska 



Treści merytoryczne przedmiotu Wykład: 

Wschodni sąsiedzi UE - geografia, charakterystyka 

Wymiar Wschodni polityki Unii Europejskiej 

Wschodnia polityka UE a historyczne doświadczenia 

państw członkowskich 

Relacje polityczne z UE 

Relacje gospodarcze z UE 

UE wobec przemian politycznych i problemu praw 

człowieka na Wschodzie 

Unia Euroazjatycka a UE 

UE wobec zagrożeń płynących ze Wschodu  

Konflikty w Czeczenii, Gruzji i na Ukrainie a UE 

Relacje UE - Federacja Rosyjska 

Relacje UE -  Ukraina, Białoruś, Mołdawia  

Relacje UE  z państwami Zakaukazia  

Relacje UE z Turcją 

Relacje UE z Izraelem i Autonomią Palestyńską  

UE wobec konfliktów na Bliskim Wschodzie  

Ćwiczenia:  

Wprowadzenie do problematyki, wyjaśnienie pojęć, 

omówienie literatury 

Polityka wschodnia UE 

Stosunki UE z Rosją 

Stosunki UE z państwami o. postradzieckiego 

Stosunki UE z państwami Bliskiego Wschodu  

Kolokwium 

Poprawa kolokwium, podsumowanie zajęć  



Efekty kształcenia wraz ze sposobem ich 

weryfikacji 
Wiedza: 
Potrafi w sposób prawidłowy zastosować zdobytą wiedzę w 

zakresie podstaw prawa do rozwiązywania problemów natury 

praktycznej, również w wymiarze działalności zawodowej 

K1A_U01 

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 w Europie i na świecie (K1A_W04) 

Ma podstawową wiedzę w zakresie systemu prawa 

międzynarodowego publicznego i prawa Unii Europejskiej, ich 

źródeł, podstawowych instytucji i mechanizmów w tym wiedzę 

dotyczącą sposobów tworzenia prawa międzynarodowego i 

unijnego oraz ich wpływu na sytuację państw i jednostek; ma 

wiedzę w zakresie relacji między prawem międzynarodowym 

publicznym, prawem UE i prawem krajowym; zna wiodące poglądy 

w tej materii (K1A_W06) 

Umiejętności: 

potrafi w sposób prawidłowy zastosować zdobytą wiedzę w 

zakresie podstaw prawa do rozwiązywania problemów natury 

praktycznej, również w wymiarze działalności zawodowej 
(K1A_U01) 

W oparciu o zdobytą wiedzę potrafi identyfikować potencjalne 

możliwości rozwiązywania problemów natury prawnej, 

ekonomicznej, politycznej czy kulturowej i proponować sposoby 

ich rozwiązania (K1A_U05) 

Potrafi formułować wnioski co do możliwych perspektyw rozwoju 

określonych procesów prawnych, politycznych i ekonomicznych, 

dostrzega ich uwarunkowania (K1A_U06) 

Potrafi, w ramach zdobytej wiedzy, analizować, komentować i 

interpretować aktualne procesy i zjawiska społeczne osadzając je w 

kontekście prawnym, politycznym, ekonomicznym czy 

kulturowym; potrafi prognozować ich dalszy rozwój (K1A_U10) 

Kompetencje społeczne: 

potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji 

określonego przez siebie lub innych zadania ((K1A_K03)) 

Umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych 

(politycznych, gospodarczych, obywatelskich) uwzględniając 

aspekty prawne, ekonomiczne i polityczne (K1A_K05) 

Forma i warunki zaliczenia 

przedmiotu 

egzamin pisemny, zaliczenie ćwiczeń np. kolokwium, aktywności i 

zajęć w formie e-learningu  

Wykaz literatury podstawowej 

i uzupełniającej 

Klęska demokracji? Obszar byłego ZSRR, Toruń 2010.  

Ustroje polityczne krajów Wspólnoty Niepodległych Państw, red. 

Walenty Baluk, Andrzej Czajowski, Wrocław 2007. Partnerstwo 

Wschodnie. Wymiary realnej integracji, red. M. Zdanowicz, T. 

Dubowski, A. Piekutowska, Warszawa 2010. 

 

 

 

 ………………………………. 

 podpis osoby składającej sylabus 
 


