
 

INTEGRACJA EUROPEJSKA 

 SYLABUS  

 
A. Informacje ogólne 

 

Elementy składowe 

sylabusu 
Opis 

 
Nazwa jednostki 

prowadzącej kierunek 
Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie 

Nazwa kierunku studiów Europeistyka  

Poziom kształcenia Studia pierwszego stopnia  

Profil studiów Praktyczny 

Forma studiów Stacjonarne  

Kod przedmiotu 1000-US1-1INE 

Język przedmiotu Język polski  

Rodzaj przedmiotu Status przedmiotu – obowiązkowy  

Rok studiów /semestr Rok I/semestr II 

Wymagania wstępne (tzw. 

sekwencyjny system zajęć i 

egzaminów) 

Niezbędne wcześniejsze zaliczenie przedmiotów przewidzianych planem studiów, w tym w 

szczególności:  

-Ekonomii i Historii społecznej Europy 

Liczba godzin zajęć 

dydaktycznych z podziałem 

na formy prowadzenia zajęć 

30 godz. wykładu  

30 godz. ćwiczeń 

Założenia i cele przedmiotu 

Założeniem przedmiotu  jest przekazanie studentom wiedzy z zakresu procesów integracji 

gospodarczej w Europie – w szczególności UE ale także regionalnych ugrupowań 

integracyjnych w Europie (jak Grupa Wyszehradzka czy Inicjatywa Środkowoeuropejska). 

Student uzyska wiedzę z zakresu teorii integracji (formy integracji, skutki krótko i 

długookresowe integracji) a także realnych procesów współpracy.  

Metody dydaktyczne oraz 

ogólna forma zaliczenia 

przedmiotu 

Wykład z wykorzystaniem rzutnika multimedialnego i prezentacji Power Point. 

Ćwiczenia wymagające czynnego uczestnictwa studentów, w tym: odpowiedzi ustnych, 

przedstawiania prezentacji, wspólnego omawiania zagadnień oraz  samodzielnych prac 

pisemnych. 

Konsultacje - indywidualne. 

Formy zaliczenia przedmiotu: 

Wykład- egzamin pisemny. 

Ćwiczenia - zaliczenie na ocenę na podstawie: oceny aktywności studenta na zajęciach, 

wyników kolokwiów oraz prezentacji.  

 

Efekty kształcenia 
Odniesienie do kierunkowych 

efektów kształcenia 

1. Student 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 
 

2. Student zna podstawowe pojęcia, wybrane instytucje i mechanizmy 

właściwe ekonomii oraz europejskiej integracji gospodarczej, zna procesy 

ich rozwoju i postrzega je w kontekście prawnym i politycznym 

 

K_W08 

3. Student potrafi efektywnie pozyskiwać informacje z zakresu prawa oraz 

dane ekonomiczne, interpretować je i wykorzystać do analizy wybranych 

zjawisk i procesów natury prawnej, politycznej, ekonomicznej oraz 

kulturowej 

 

K_U03 

4. Student rozumie i potrafi właściwie interpretować aktualne zjawiska 

społeczne w wymiarze międzynarodowym i krajowym 

K_U08 

5. Student potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne 

role 

K_K02 

6. Student prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z 

wykonywaniem zawodu 

K_K04 

 

Punkty ECTS 8 



Bilans nakładu pracy 

studenta 

Udział w wykładach – 30 godz. 

Udział w ćwiczeniach – 30 godz. 

Przygotowanie do ćwiczeń – 30 godz. 

Przygotowanie prezentacji – 20 godz. 

Przygotowanie do kolokwium – 30 godz. 

Przygotowanie do egzaminu – 30 godz. 

Egzamin – 2 godz. 

Udział w konsultacjach – 30 godz. 

Ogółem: 202 godz., co odpowiada 8 pkt. ECTS. 

Wskaźniki ilościowe 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami: Liczba godzin Punkty ECTS 

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 90 3,6 

o charakterze praktycznym 172 6,8 

 

Data opracowania: 04.05.2015 Koordynator przedmiotu: 

 

dr Agnieszka Piekutowska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SYLABUS 

 
B. Informacje szczegółowe 

 

Elementy składowe sylabusu Opis 

 

Nazwa przedmiotu Integracja europejska 

Kod przedmiotu 1000-US1-1INE 

Nazwa kierunku Europeistyka 

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie 

Język przedmiotu polski 

Rok studiów/ semestr Rok I/semestr 2 

Liczba godzin zajęć dydaktycznych oraz 

forma prowadzenia zajęć 

30 godz. wykładu  

 

Liczba punktów ECTS 8 

Prowadzący  dr Agnieszka Piekutowska 

Treści merytoryczne przedmiotu 1. Istota i formy integracji  

Geneza międzynarodowej integracji gospodarczej 

Definicja i istota międzynarodowej integracji gospodarczej 

Przyczyny ekonomiczne i polityczne integracji gospodarczej 

Istota i przykłady poszczególnych form integracji według 

klasyfikacji Bela Ballassy 

2. Koncepcje integracji gospodarczej w Europie 

3. Uwarunkowania i etapy integracji gospodarczej w Europie. 

Przyczyny ekonomiczne i polityczne integracji gospodarczej w 

Europie 

4. Unia celna jako podstawowy etap integracji regionalnej 

5. Wspólny rynek 

6. Interwencjonizm jako droga do spójności ekonomicznej i 

społecznej w UE 

7. Unia Gospodarczo – Walutowa   

8. Litwa w procesie integracji gospodarczej z Unią Europejską 

9. Subregionalne obszary integracji 

Efekty kształcenia wraz ze sposobem 

ich weryfikacji 

K_W04, K_WO8 

Jedyną formą wefyfikacji wymienionych wyżej efektów kształcenia w 

ramach wykładu jest egzamin pisemny. 

Forma i warunki zaliczenia 

przedmiotu 

Wykład: egzamin ustny 

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z 

ćwiczeń. 

Wykaz literatury podstawowej 

i uzupełniającej 

1. J. Borowiec, Ekonomika integracji europejskiej. wyd. Uniwersytetu 

Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011 

2. A. Czarczyńska, K. Śledziewska, Teoria europejskiej integracji 

gospodarczej, wyd. C.H. Beck, 2007. 

3. Perspektywy integracji gospodarczej i walutowej w Unii Europejskiej 

w czasach kryzysu / red. nauk. Krzysztof Opolski, Jarosław Górski. Wyd. 

UW, Warszawa 2013. 

4. M. Klonowska-Matynia, Ekonomia integracji europejskiej w kierunku 

gospodarki wiedzy – wybrane problemy, Wydawnictwo Politechniki 

Koszalińskiej, Koszalin 2013. 

            

      
podpis osoby składającej sylabus 

 

 

 

 

 



INTEGRACJA EUROPEJSKA -ćwiczenia 

SYLABUS 

 
C. Informacje szczegółowe 

 

Elementy składowe sylabusu Opis 

 

Nazwa przedmiotu Integracja europejska 

Kod przedmiotu 1000-US1-1INE 

Nazwa kierunku Europeistyka 

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie 

Język przedmiotu polski 

Rok studiów/ semestr Rok I/semestr 2 

Liczba godzin zajęć dydaktycznych oraz 

forma prowadzenia zajęć 

30 godz. ćwiczeń 

dodatkowo 2 godziny tygodniowo – konsultacje 

Liczba punktów ECTS 8 

Prowadzący  dr Agnieszka Piekutowska 

Treści merytoryczne przedmiotu 1. Istota i formy integracji. Ekonomiczne skutki poszczególnych 

form integracji według klasyfikacji Bela Ballassy: 

 strefa wolnego handlu: teoretyczne założenia strefy wolnego 

handlu (wydajność jako argument na rzecz wolnego handlu),  

 unia celna: teoretyczne podstawy utworzenia unii celnej (cło 

optymalne), skutki utworzenia unii celnej (efekt kreacji i 

efekt przesunięcia handlu, zmiana terms of trade, 

długookresowe skutki integracji)  

 wspólny rynek: swobodny przepływ czynników 

wytwórczych i jego skutki ekonomiczne 

 unia gospodarcza i walutowa: efekty makroekonomiczne, 

wpływ na politykę pieniężną i budżetową 

2. Koncepcje integracji gospodarczej w Europie 

3. Uwarunkowania i etapy integracji gospodarczej w Europie. 

Przyczyny ekonomiczne i polityczne integracji gospodarczej 

w Europie 

4. Unia celna jako podstawowy etap integracji regionalnej: 

 Analiza realizacji unii celnej we Wspólnocie Europejskiej  

 Wpływ unii celnej na handel wewnątrzwspólnotowy między 

krajami członkowskimi 

 Wpływ unii celnej na handel z krajami trzecimi 

5. Wspólny rynek: 

 Efekty integracji rynków czynników produkcji 

 Swobodny przepływ pracowników –efekty 

makroekonomiczne, wpływ migracji pracowniczych na 

rynki pracy krajów członkowskich 

 Swobodny przepływ towarów a handel 

wewnątrzwspólnotowy 

 Swobodny przepływ kapitału a bezpośrednie inwestycje 

zagraniczne 

6. Interwencjonizm jako droga do spójności ekonomicznej i 

społecznej w UE. Aspekty ekonomiczne polityki rolnej, 

polityki ochrony konkurencji, polityki wspierania sfery B+R 

7. Unia Gospodarczo – Walutowa : 

 Geneza  wspólnotowej waluty euro 

 Integracja walutowa do 1979r 

 Europejski System Walutowy i pierwsza europejska 

waluta - ECU 

 Podstawy prawne dotyczące euro 

 Proces wprowadzania euro w krajach członkowskich 

Unii  Europejskie 

 Rola Europejskiego Banku Centralnego, Komisji 



Europejskiej i Rady Unii Europejskiej w procesie 

wprowadzania euro 

8. Litwa w procesie integracji gospodarczej z Unią Europejską: 

 Przygotowanie Polski do członkostwa w Unii 

Europejskiej i jednolitym rynku UE,  

 Traktat Akcesyjny i główne obszary dostosowawcze, 

 Wpływ członkostwa w UE i udziału w jednolitym rynku 

na gospodarkę kraju, konsekwencje członkostwa dla 

handlu zagranicznego  

9. Subregionalne obszary integracji: 

 Integracja ekonomiczna Beneluksu 

 Integracja skandynawska 

 Integracja środkowoeuropejska 

 Integracja bałtycka 

Efekty kształcenia wraz ze sposobem 

ich weryfikacji 
Efekt 

kształcenia 
Kolokwium 

Ocena 

aktywności na 

ćwiczeniach 

Prezentacja 

K_W04 x   

K_W08 x   

K_U03   x 

K_U08  x x 

K_K02  x x 

K_K04  x  

Forma i warunki zaliczenia 

przedmiotu 

Ocena wiedzy studentów z zakresu programu ćwiczeń prowadzona jest 

w systemie punktowym:  

- Kolokwium I – waga: 24%  

- Kolokwium II – waga: 24% 

- Prezentacja – waga: 12% 

- Aktywność na ćwiczeniach – waga: 40%.   
Można mieć 2 nieusprawiedliwione nieobecności. Każda kolejna 

nieobecność wymaga zaliczenia opuszczonego tematu na konsultacjach 

w trakcie semestru, co jest warunkiem dopuszczenia studenta do 

zaliczenia końcowego. 

Wykaz literatury podstawowej 

i uzupełniającej 

1. J. Borowiec, Ekonomika integracji europejskiej. wyd. Uniwersytetu 

Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011 

2. A. Czarczyńska, K. Śledziewska, Teoria europejskiej integracji 

gospodarczej, wyd. C.H. Beck, 2007. 

3. Perspektywy integracji gospodarczej i walutowej w Unii Europejskiej 

w czasach kryzysu / red. nauk. Krzysztof Opolski, Jarosław Górski. Wyd. 

UW, Warszawa 2013. 

4. M. Klonowska-Matynia, Ekonomia integracji europejskiej w kierunku 

gospodarki wiedzy – wybrane problemy, Wydawnictwo Politechniki 

Koszalińskiej, Koszalin 2013. 

            

      

 
podpis osoby składającej sylabus 

 


