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Nazwa modułu kształcenia w języku angielskim
Kierunek studiów
Profil kształcenia
Forma kształcenia
Poziom przedmiotu
(podstawowy/specjalnościowy/
ogólnouczelniany/kierunkowy/praktyczny)
Status przedmiotu (obowiązkowy/do wyboru)
Poziom modułu kształcenia
Język wykładowy
Semestr realizacji modułu
Liczba punktów ECTS
Liczba godzin

Institiuton of European Union
Zarządzanie
ogólnoakademicki
studia niestacjonarne
specjalnościowy

obowiązkowy
I stopień
polski
VI
1
Forma modułu: wykład

Forma modułu: ćwiczenia

10

-

Jednostka realizująca moduł
Moduły poprzedzające

Katedra Zarządzania
Encyklopedia prawa

Syntetyczna charakterystyka modułu
Przedmiot wyjaśnia wprowadza studenta w zagadnienia związane z prawem stosowanym w Unii Europejskiej oraz
charakteryzuje instytucje Unii Europejskiej. Zapoznaje z podstawowymi etapami w rozwoju historycznym Unii
Europejskiej. Identyfikuje zmiany wprowadzone przez Traktat Lizboński oraz charakteryzuje zasady działania Unii
Europejskiej. Zapoznaje ze źródłami prawa Unii Europejskiej oraz z jego podziałem na prawo pierwotne i wtórne.
Cele modułu
W wyniku kształcenia z powyższego przedmiotu student powinień: określać podstawowe etapy w rozwoju historycznym
Unii Europejskiej, identyfikować zmiany wprowadzone przez Traktat Lizboński, charakteryzować zasady działania U.E.,
identyfikować instytucje Unii Europejskiej ich skład, pozycje oraz funkcje, charakteryzować źródła prawa Unii
Europejskiej z uwzględnieniem podziału na prawo pierwotne i prawo wtórne, identyfikować zasady działania prawa Unii
Europejskiej, określać procedury stanowienia prawa Unii Europejskiej.

Symbol
efektu
kształcenia
dla modułu

Opis efektów kształcenia modułu
Osiągnięte efekty kształcenia
Odniesienie do efektów kształcenia
dla kierunku
Wiedza:

W_01

W_02
W_03

Posiada podstawową wiedzę o człowieku, w
szczególności w odniesieniu do
funkcjonowania w strukturach społecznych;
Zna podstawy uregulowań prawnych
obowiązujących w Unii Europejskiej;
Rozumie proces tworzenia Unii Europejskiej
oraz określa podstawowe etapy w jej rozwoju
historycznym

K_W06+
K_W11++

Umiejętności:
U_01
U_02

Wykorzystuje przepisy prawa w celu
uzasadniania konkretnych działań;
Wykorzystuje różnorodne źródła informacji i
potrafi ocenić ich przydatność w celu
rozwiązania problemu.

K_U07+
K_U8+

K_01

K_02

I.
a)
b)
c)
II.
a)
b)
c)
III.
a)
b)
c)

Kompetencje społeczne:
Rozumie problematykę etyczną w powiązaniu z
realizowanymi zadaniami i ma świadomość
ważności działań profesjonalnych, zgodnych z
zasadami etyki zawodowej i poszanowania
różnorodności poglądów i kultur;
Jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa
w opracowywaniu i wdrażaniu rożnego rodzaju
projektów, z uwzględnieniem ich aspektów
prawnych.

Treści kształcenia modułu
Forma modułu: wykład
Historia Integracji,
podstawowe traktaty,
Traktat Lizboński i wprowadzone przez niego
zmiany,
członkostwo w Unii Europejskiej.
Instytucje i Organy Unii Europejskiej,
Parlament Europejski, Komisja, Rada Unii
Europejskiej, Rada, Trybunał Obrachunkowy,
skład, pozycja oraz funkcje organów Unii
Europejskiej,
inne instytucje, organy doradcze i agencje Unii
Europejskiej
Prawo Unii Europejskiej
zasady działania prawa UE
źródła prawa Unii Europejskiej prawo pierwotne
i prawo wtórne,
procedury stanowienia prawa Unii Europejskiej,

K_K04+
K_K06+

Forma modułu: ćwiczenia
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Metody dydaktyczne
Wykład z prezentacjami graficznymi, dyskusja na temat wykładu oraz problematyki w nim poruszanej.

