
 

Instytucje Unii Europejskiej  
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. 

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-US1-1IUE 

Język przedmiotu Język polski  

Rodzaj przedmiotu Status przedmiotu – obowiązkowy (Moduł 11)  

Dziedzina i dyscyplina nauki 
 

 

Rok studiów/semestr Rok I, semestr II  

Wymagania wstępne (tzw. 

sekwencyjny system zajęć             

i egzaminów) 

 

Liczba godzin zajęć 

dydaktycznych z podziałem 

na formy prowadzenia zajęć 

Wykład – 30 godz.  

Ćwiczenia – 30 godz.  

Założenia i cele przedmiotu 

Głównym celem przedmiotu jest przekazanie studentom wiedzy dotyczącej systemu 

instytucjonalnego Unii Europejskiej co w założeniu obejmuje wiedzę na temat samych 

instytucji (m.in. ich charakteru, składu i kompetencji) jak również wiedzę w odniesieniu do 

trybu podejmowania przez nie decyzji oraz relacji międzyinstytucjonalnych  

Metody dydaktyczne oraz 

ogólna forma zaliczenia 

przedmiotu 

Wykład – egzamin  

Ćwiczenia – zaliczenie  

 

Efekty kształcenia
i
 

Odniesienie do kierunkowych 

efektów kształcenia 

1. Student ma podstawową wiedzę o typowych strukturach i instytucjach Unii 

Europejskiej, Rady Europy oraz innych organizacji międzynarodowych jak również o 

organach administracji rządowej i samorządowej zajmujących się różnymi formami 

współpracy w Europie, w szczególności o ich istotnych elementach oraz o procesach 

dokonujących się w tym zakresie; ma wiedzę na temat wybranych struktur i instytucji 

w tej materii oraz o ich historycznej ewolucji i poglądach na ten temat 

K_W03  

2. 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 

3. Student 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 

4. Student  potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności K_K06 
 

Punkty ECTS 8  

Bilans nakładu pracy 

studenta
ii
 

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

Udział w wykładach Udział w zajęciach 

(ćwiczeniach / laboratoriach i in.)  
60  

Przygotowanie do zajęć (ćwiczeń / 

laboratoriów i in.) 
45 

Dokończenie lub opracowanie (w domu) 

sprawozdań z zajęć (ćwiczeń / laboratoriów 
15 
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i in.) 

Przygotowanie do kolokwium/testu 

kontrolnego 
18 

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 
32 

Egzamin  

Inne (wymienić jakie)  

  
Razem:  200  

(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 170  6,8 

  

Data opracowania: 11.05.2015 
Koordynator 

przedmiotu: 
dr hab. Mieczysława Zdanowicz, prof. UwB  

 

 

 



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 Instytucje Unii Europejskiej  

Kod przedmiotu 1000-US1-1IUE 

Nazwa kierunku Europeistyka  

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie 

Język przedmiotu Język polski  

Rok studiów/ semestr Rok I, semestr II  

Liczba godzin zajęć dydaktycznych 

oraz forma prowadzenia zajęć 

Wykład – 30 godz.  

Ćwiczenia – 30 godz.  

Liczba punktów ECTS  

Prowadzący  

 

Wykłady oraz egzamin – dr hab. Mieczysława Zdanowicz, prof. 

UwB  

Ćwiczenia oraz zaliczenie – dr hab. Mieczysława Zdanowicz, prof. 

UwB  

Treści merytoryczne przedmiotu - Unia Europejska jako specyficzna organizacja międzynarodowa  

- Źródła wiedzy o Unii Europejskiej i jej instytucjach (oficjalne 

bazy elektroniczne UE)  

- Instytucje UE (geneza, charakter prawny, kompetencje, sposób 

podejmowania decyzji): Rada Europejska, Rada, Parlament 

Europejski, Komisja Europejska, Trybunał Sprawiedliwości Unii 

Europejskiej, Trybunał Obrachunkowy, Europejski Bank Centralny  

- Relacje międzyinstytucjonalne w UE: równowaga 

instytucjonalna, zasada lojalnej współpracy, porozumienia 

międzyinstytucjonalne  

Efekty kształcenia wraz ze sposobem 

ich weryfikacji 

Wykłady:  

1. Student ma podstawową wiedzę o typowych strukturach i 

instytucjach Unii Europejskiej, Rady Europy oraz innych 

organizacji międzynarodowych jak również o organach 

administracji rządowej i samorządowej zajmujących się różnymi 

formami współpracy w Europie, w szczególności o ich istotnych 

elementach oraz o procesach dokonujących się w tym zakresie; ma 

wiedzę na temat wybranych struktur i instytucji w tej materii oraz o 

ich historycznej ewolucji i poglądach na ten temat (K_W03)  

2. 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) 

Sposób weryfikacji: egzamin  

 

Ćwiczenia:  

1. Student ma podstawową wiedzę o typowych strukturach i 

instytucjach Unii Europejskiej, Rady Europy oraz innych 

organizacji międzynarodowych jak również o organach 

administracji rządowej i samorządowej zajmujących się różnymi 

formami współpracy w Europie, w szczególności o ich istotnych 

elementach oraz o procesach dokonujących się w tym zakresie; ma 

wiedzę na temat wybranych struktur i instytucji w tej materii oraz o 

ich historycznej ewolucji i poglądach na ten temat (K_W03)  

2. 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) 

3. Student 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)  

4. Student  potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i 

umiejętności  (K_K06)  
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Sposoby weryfikacji: zaliczenie ćwiczeń, stała weryfikacja 

przygotowania studenta do zajęć, bieżąca ocena pracy studenta 

podczas zajęć w tym ocena proponowanych aktywności (m.in. 

prezentacji, referatów, esejów, dyskusji)  

Forma i warunki zaliczenia 

przedmiotu 

 

Wykład: egzamin pisemny, warunkiem dopuszczenia do egzaminu 

jest pozytywne zaliczenie ćwiczeń  

 

Ćwiczenia: zaliczenie pisemne, warunkiem dopuszczającym jest 

odpowiednia liczba obecności (możliwa jedna nieobecność, każda 

kolejna powinna być zaliczona w trybie indywidualnym)  

Wykaz literatury podstawowej 

i uzupełniającej 

- Traktat o Unii Europejskiej, wersja skonsolidowana 2012, Dz.U. 

C 326 z 26.10.2012 

- Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, wersja 

skonsolidowana 2012, Dz.U. C 326 z 26.10.2012 

Literatura:  

- J. Barcz, M. Górka, A. Wyrozumska, Instytucje i prawo Unii 

Europejskiej, Warszawa 2011,  

- A. Łazowski, A. Zawidzka-Łojek (red.), Instytucje i porządek 

prawny Unii Europejskiej, Warszawa 2013,  

- M. Górka, System instytucjonalny Unii Europejskiej, Warszawa 

2012,  

- M. M. Kenig-Witkowska (red.), Prawo instytucjonalne Unii 

Europejskiej, Warszawa 2011  

 

 

 ………………………………. 
 podpis osoby składającej sylabus 

                                                 
i
 Opis zakładanych efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, z uwzględnieniem form zajęć. 

Uwzględnia się tylko efekty możliwe do sprawdzenia (mierzalne/weryfikowalne). 
ii Przykładowe rodzaje aktywności: udział w wykładach, ćwiczeniach, przygotowanie do zajęć, udział w konsultacjach, 

realizacja zadań projektowych, pisanie eseju, przygotowanie do egzaminu. Liczba godzin nakładu pracy studenta powinna 

być zgodna z przypisanymi do tego przedmiotu punktami ECTS wg przelicznika: 1 ECTS – 25÷30 h. 


