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Informacje o uczelni
1.1. Pełna nazwa i adres
Olsztyńska Wyższa Szkoła
Informatyki i Zarządzania
im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego
10-165 Olsztyn, ul. Artyleryjska 3c
tel. (089) 534 32 03, (089) 533 80 19,
fax. (089) 534 33 20
Nr konta BPH S.A. 37 1060 0076 0000 4013 8003 0287
e-mail: owsiiz@owsiiz.edu.pl
strona www: http://www.owsiiz.edu.pl

1.2. Władze uczelni
Uczelnią kieruje Rektor, Prorektorzy,

Kanclerz i Dziekani - jako organy jednoosobowe

oraz Senat i Rada Zarządzająca - jako organy kolegialne.

Rektor dr hab. Jerzy Radecki
Prorektor dr Lucyna Kwiatkowska
Prorektor dr hab. inż. Jerzy Wtorek
Kanclerz mgr inż. Janusz Żwirko
Dziekan dr Hanna Pałach
Dziekan dr inż. Zygmunt Kurek

Senat
1. Rektor dr hab. Jerzy Józef Radecki – Przewodniczący
2. Prorektor dr Lucyna Kwiatkowska
3. Prorektor dr hab. inż. Jerzy Wtorek
4. Dziekan dr Hanna Pałach
5. Dziekan dr inż. Zygmunt Kurek
6. Kanclerz mgr inż. Janusz Żwirko
7. Kierownik Działu Studiów mgr Ewa Rogowska
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8. Student OWSIiZ Jacek Pawłowicz
9. Student OWSIiZ Anna Góral
Rada Zarządzająca:
Saturnin FADROWSKI - Przewodniczący
Mariusz WESOŁOWSKI - Wiceprzewodniczący
Marek ADAMOWICZ - Sekretarz
Witold ZIELSKI - Członek
Jerzy SUCHECKI - Członek

1.3. Krótka historia uczelni

Z inicjatywy Olsztyńskiego Towarzystwa Gospodarczego (OTG) w czerwcu 1990 roku powstała
Olsztyńska Szkoła Zarządzania, która jako pierwsza na Warmii i Mazurach zajmowała się edukacją
menedżerską. W październiku tego samego roku OTG wspólnie z Ośrodkiem Samorządu Lokalnego
Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej (OSL FRDL) przekształcają ją w Olsztyńską Szkołę
Zarządzania i Administracji (OSZiA).
W roku 1991 OSZiA jako jedna z pięciu szkół związanych z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej
rozpoczęła prowadzenie szkoleń dla administracji samorządowej, organizując we współpracy m.in.
z Institute of Public Administration w Nowym Jorku (1992–93) oraz Canadian Urban Institute w
Toronto (1993-94) dla administracji samorządowej regionu cykl szkoleń oraz konferencję na temat
„Funkcjonowanie administracji samorządowej w regionie”. W 1992 r. OSZiA została wprowadzona
do rejestru europejskich szkół biznesu EUROPEAN FOUNDATION FOR MANAGEMENT DEVELOPMENT
(EFMD) w Brukseli. Jako jedna z pięciu szkół zarządzania w Polsce, brała udział w Europejskim
Programie Wspierania Małych i Średnich Przedsiębiorstw, realizując szkolenia dofinansowywane z
funduszy europejskich PHARE koordynowanych przez Fundusz Współpracy w Warszawie.
W 1992 r. Szkoła została zakwalifikowana przez Ministerstwo Przekształceń Własnościowych do
prowadzenia na terenie województwa olsztyńskiego szkoleń w zakresie prawnych aspektów
prywatyzacji. Utworzono Studium Policealne, które uzyskało w Ministerstwie Edukacji Narodowej
uprawnienia szkoły publicznej. OSZiA rozpoczęła współpracę z Warszawską Szkołą Zarządzania –
Szkołą Wyższą. Szkoła brała też udział w przygotowaniu i realizacji cyklu szkoleń satelitarnych dla
przedsiębiorców z udziałem Armstrong Electronics (Irlandia), pod patronatem Polskiej Agencji
Rozwoju Regionalnego.
W kwietniu 1995 r. OSZiA została wprowadzona do rejestru PHARE/TACIS Central Consultancy
Register w Brukseli (poz. POL – 19794).
W 1996 r. OSZiA została przekształcona w Olsztyńską Wyższą Szkołę Zarządzania im. Prof.
Kotarbińskiego w Olsztynie - pierwszą w Olsztynie niepaństwową Uczelnię wpisaną do Rejestru
Uczelni niepaństwowych 2 lipca 1996 r. pod pozycją 92.
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1.4. Wykaz prowadzonych kierunków

Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. T. Kotarbińskiego oferuje
studia licencjackie (3-letnie), inżynierskie (7 semestrów stacjonarne i 8 semestrów studia
niestacjonarne) i podyplomowe.
OWSIiZ kształci na studiach licencjackich (pierwszego stopnia) zgodnie z uzyskanymi
zezwoleniami wydawanymi przez MEiN na 2 wydziałach
Wydział Nauk Ekonomiczno-Społecznych
•
•
•
•

EKONOMIA
EUROPEISTYKA
KULTUROZNAWSTWO
ZARZĄDZANIE.

Zgodnie z uzyskanymi zezwoleniami Uczelnia realizuje określone przez Ministerstwo
minimum programowe. Minima programowe składają się z czterech części: przedmioty
kształcenia ogólnego, przedmioty podstawowe, przedmioty kierunkowe i przedmioty
specjalizacyjne. Zakres przedmiotowy i godzinowy pierwszych trzech grup jest określony
Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki. Uczelnia ma możliwość swobodnego
kształtowania procesu dydaktycznego w czwartej grupie przedmiotów, czyli w zakresie
przedmiotów specjalizacyjnych.
Wydział Informatyki i Nauk Technicznych
Uczelnia prowadzi studia inżynierskie na kierunku:
• INFORMATYKA.

Plan studiów na tym kierunku obejmuje przedmioty kształcenia ogólnego, przedmioty
kierunkowe i przedmioty specjalizacyjne.
Rada Wydziału Nauk Ekonomiczno-Społecznych
1. Dziekan dr Hanna Pałach – Przewodnicząca
2. Dr hab. inż. Ryszard Walkowiak
3. Dr hab. Roman Przybyszewski
4. mgr inż. Dorota Lato
5. Student OWSIiZ – Marzena Werner
Rada Wydziału Informatyki i Nauk Technicznych
1. Dziekan dr inż. Zygmunt Kurek
2. Dr hab. inż. Jerzy Balicki
3. Dr inż. Jacek Rumiński
4. Kierownik Działu Studiów mgr Ewa Rogowska
5. Student OWSIiZ Łukasz Włoch
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W Olsztyńskiej Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania można również studiować na
studiach podyplomowych na następujących kierunkach:
• DORADZTWO ZAWODOWE I PERSONALNE
• FILMOZNAWSTWO
• INFORMATYKA STOSOWANA
• INŻYNIERIA INFORMATYCZNA – ADMINISTROWANIE SIECIAMI
KOMPUTEROWYMI I SERWERAMI
• PUBLIC RELATIONS
• RACHUNKOWOŚĆ
• ROSJANOZNAWSTWO
• ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY
• ZARZĄDZANIE FUNDUSZAMI I PROGRAMAMI EUROPEJSKIMI
• ZARZĄDZANIE INWESTYCJAMI NA RYNKU KAPITAŁOWYM
• ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ
• ZARZĄDZANIE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM
• ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ
• ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW
• ZARZĄDZANIE W TURYSTYCE.
Studia podyplomowe przeznaczone są dla osób posiadających wykształcenie wyższe na
poziomie co najmniej zawodowym (licencjat i wyższe).
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1.5. Warunki przyjęć na studia
Rekrutacja w roku akademickim 2007/2008 odbywa się na podstawie wymaganych
dokumentów i kolejności zgłoszeń. Rekrutacja na pierwszy rok studiów w Olsztyńskiej
Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego rozpoczyna
się w miesiącu maju i trwa do września zgodnie z terminami przyjęć.

REKRUTACJA NA SKRÓTY:
1. Kandydat składa komplet dokumentów (w okresie rekrutacji w I terminie do
03.08.07 r., lub w II terminie do 14.09.07 r.),
2. Komisja ds. Rekrutacji w oparciu o złożone przez Kandydatów dokumenty
podejmuje decyzje o przyjęciu na studia,
3. Uczelnia pisemną decyzją zawiadamia kandydatów o przyjęciu na studia,
4. Kandydat zakwalifikowany do podjęcia studiów podpisuje umowę i zwraca ją w
wskazanym terminie do uczelni,
5. Po immatrykulacji (ślubowaniu) - kandydat staje się studentem OWSIiZ.
TERMINY PRZYJĘĆ:
I termin złożenia dokumentów do uczelni mija 3.08.2007 r.
II termin złożenia dokumentów do uczelni mija 14.09.2007 r.
W przypadku wolnych miejsc możliwe jest przyjmowanie zgłoszeń do czasu wyczerpania
limitu miejsc.
WYMAGANE DOKUMENTY:
•
•
•
•

•
•
•
•

wypełnione czytelnie Podanie do J.M. Rektora o przyjęcie na studia,
świadectwo dojrzałości w oryginale lub jego odpis (odpis świadectwa tylko na czas
rekrutacji),
kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej,
nostryfikowane świadectwo dojrzałości - w przypadku ukończenia szkoły średniej
ogólnokształcącej lub średniej zawodowej za granicą. Nostryfikacji dokonuje
właściwy, ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o
nostryfikację, kurator oświaty. Zaświadczenie wydane przez kuratorium oświaty
ważne jest łącznie z oryginałem lub zalegalizowanym duplikatem świadectwa
uzyskanego za granicą,
ksero dowodu osobistego (lub inny dokument potwierdzający tożsamość),
aktualne orzeczenie lekarskie o zdolności do podjęcia studiów na wybranym
kierunku,
4 aktualne fotografie (zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu
dowodów osobistych),
dowód wniesienia opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia (280 zł
- opłaty można dokonać w Uczelni).
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Nauka w Olsztyńskiej Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania jest odpłatna. OWSIiZ
oferuje zróżnicowany system opłat. W zależności od preferencji i możliwości finansowych
studenci mogą opłacać czesne:
- za semestr z góry,
- w 5 ratach miesięcznych.
Dokumenty należy składać:
w Kancelarii OWSIiZ, która jest czynna: od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00
do 15.30 oraz w soboty od 8.00 do 13.00.
Jeśli chciałbyś uzyskać więcej informacji napisz do nas lub zadzwoń:
10-165 Olsztyn, ul. Artyleryjska 3c
tel. 089 534 32 03, fax 089 534 33 20
owsiiz@owsiiz.edu.pl,dominika.malachowska@owsiiz.edu.pl
INTERNETOWA REJESTRACJA KANDYDATÓW:
Zgłoszenia swojej kandydatury na studia można również dokonać w systemie
internetowej rejestracji kandydatów (IRK). Rejestracja stanie się ważna w momencie
złożenia kompletu dokumentów (wymagane dokumenty można przesłać pocztą poleconą
lub dostarczyć osobiście na adres uczelni.

Kierunkowy koordynator ECTS
Bartłomiej Purta
Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Olsztynie
Ul.Artyleryjska 4
10-165 Olsztyn
Tel: +48895343203 extension 24
bartłomiej.purta@owsiiz.edu.pl
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II Informacja o przedmiotach

Opis poszczególnych przedmiotów

Studia stacjonarne
Przedmioty podstawowe

Nazwa przedmiotu

Antropologia społeczna Europy

Kierunek

Europeistyka

Kod: 14.7-ESEZFEA1-A1
Rok/ semestr: 1/1

Liczba godzin/
semestr
Typ przedmiotu

30

Wykład:
20
Konsultacje:

Ćwiczenia:10

Laboratoria

Projekty:

Seminaria:

Zajęcia
praktyczne:

Punkty ECTS:5

obowiązkowy

Wykładowca:

dr Krzysztof Gładkowski

Instytut:

Europeistyka

System:
stacjonarny

Wymagania wstępne: Nd.
Poziom przedmiotu: podstawowy
Cele
przedmiotu:
Celem
wykładu
jest
zaznajomienie
studentów
z
najważniejszymi kierunkami antropologii społecznej, wypracowanymi w nich
koncepcjami kultury i społeczeństwa, metodami i teoriami. Głównym zadaniem
jest nauczenie studentów analizy i interpretacji współczesnych zjawisk społecznokulturowych zachodzących w społeczeństwach europejskich.
Opis przedmiotu: Wykład obejmie szczegółowo następujące zagadnienia:
Europa jako obszar badań antropologii społecznej, Współczesne teorie
antropologiczne (podejścia badawcze właściwe antropologii, etnologii, etnografii),
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Subdyscypliny antropologii: antropologia ekonomiczna, antropologia komunikacji,
antropologia
polityczna,
antropologia
prawa,
antropologia
stosowana,
antropologia religii, Humanistyczna koncepcja antropologii, Antropologia a
historia: antropologia codzienności i mikrohistoria, Główne paradygmaty
interpretacyjne
społeczeństwa
i
kultury:
ewolucjonizm,
dyfuzjonizm,
funkcjonalizm, strukturalizm, kognitywizm, postmodernizm, Podstawowe pojęcia
antropologiczne i dziedziny badań, np.: społeczeństwo, kultura, akulturacja,
akomodacja, inkulturacja, organizacja i struktura społeczna, instytucja, funkcja,
krąg i areał kulturowy, władza, kultura symboliczna, etnocentryzm, relatywizm
kulturowy, grupa etniczna, tożsamość, interetniczność, interkulturowość,
dziedzictwo kulturowe, krajobraz kulturowy, narracja, globalizacja i krążenie
przekazów kulturowych, Metody badań antropologicznych: metoda biograficzna,
wywiad, obserwacja, krytyka materiałów zebranych w terenie, opis gęsty, analiza
sieci; badania ilościowe, jakościowe, porównawcze.
Język wykładowy: polski
Metody nauczania:

wykład konsultacje grupowe i indywidualne

Sposób zaliczenia:
Wykład – egzamin

Ćwiczenia – praca pisemna na wybrany temat

1. Spis zalecanych lektur:
Gładkowski K., 2001, Etnologia, Wyd.
UWM, Olsztyn.
2. Paluch A. K., 1990, Mistrzowie antropologii społecznej, PWN, Warszawa.
3. Burszta W. J., 2004, Różnorodność i tożsamość. Antropologia jako kulturowa
refleksyjność, wyd. Poznańskie, Poznań.
4. Burszta W. J., Kuligowski W., 2005, Sequel. Dalsze przygody kultury w
globalnym świecie, Muza, Warszawa.
5. Jasińska-Kania A., Marody M. (red.), 2002, Polacy wśród Europejczyków.
Wartości społeczeństwa polskiego na tle innych krajów europejskich, Scholar,
Warszawa
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Nazwa przedmiotu

Państwa i narody w Europie

Kierunek

Europeistyka

Liczba godzin/ semestr

30

Typ przedmiotu
Wykład:20
Stacjonarne:
Zaoczne:

podstawowy

Konsultacje:

Seminaria:

Wykładowca:

Henryk Stroński

Ćwiczenia:10

Kod: 14.9-ESEZFE-A2-P1
Rok: 1
Semestr: 1
System:
stacjonarne

Laboratoria
Zajęcia
praktyczne:

Projekty:

Punkty ECTS:4

Prof. dr hab.

Instytut: Europeistyka
Wymagania wstępne: Wiadomości podstawowe z geografii politycznej Europy, losy
sąsiednich z Polską narodów oraz ich historia w czasach I RP, historia polityczna XX
wieku.
Poziom przedmiotu: podstawowy

Cele przedmiotu: Pokazać proces zmian etnicznych i narodowych w regionie oraz
wyznaczyć ich przyczyny i skutki; prześledzić
procesy kształtowania się nowoczesnych narodów
i wskazać na ich specyfikę; uświadomić
studentom
istotę
dzisiejszych
stosunków
pomiędzy państwami i narodami w regionie.

Opis przedmiotu:
Scytowie, Sarmaci, Grecy; Ruś Kijowska; Mongołowie
i Złota Orda; kształtowanie się narodowości Ukraińskiej, Rosyjskiej,
Białoruskiej;Powstanie i rozwój wieloetnicznego Imperium Rosyjskiego; ruchy narodowe i
narodowe odrodzenie w XIX wieku;powstanie, rozwój i upadek ZSRR; nowe niepodległe
państwa na przestrzeni postsowieckiej

Sposób zaliczenia: zaliczenie ustne z oceną po ostatnim zajęciu
ćwiczeniowym(0,5 g na 1 studenta)
- ćwiczenia praktyczne – 2 g w tygodniu
Spis zalecanych lektur:
1. J.Kłoczowski, Młodsza Europa, Lublin 2002;
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2. L.Bazylow, P.Wieczorkiewicz, Historia Rosji, Wrocław 2004; Nacjonalizm,konflikty,
narodowościowe w Europie Środkowej i Wschodniej,red.S.Helendarski, Torń 1994;
3. D.Beauvois,Trójkat ukraiński.Szlachta, carat i lud na Wołyniu, Podolu, Kijowszczyźnie
1793-1914,Lublin 2005;
4. J.Smaga,Narodziny i upadek imperium.ZSRR 1917-1991, Kraków 1992; J.Hrycak,
Historia Ukrainy 1772-1999, Lublin 2000;
5. A.Wilson, Ukraińcy, Warszawa 2002; Z badań nad problematyką narodowosciową
państw Europy Środkowej ii Wschodniej, red.B.Albin, J.Kupczak, Wrocław 2000; 6.Europa
państw-Europa narodów. Problemy etniczne Europy Środkowej i Wschodniej,
red.G.Babiński, W.Miodunka, Kraków 1995

Nazwa przedmiotu

Historia kultury europejskiej

Kierunek
Europeistyka
Liczba godzin/ semestr
30
Typ przedmiotu
Podstawowy
Wykład: 20
Ćwiczenia 10
:
Konsultacje
Seminaria
:
Wykładowca:

Kod: 08.9-ESEZFE-A3H3
Rok II/ semestr: III
System: stacjonarny
Projekty:
Punkty ECTS: 5

dr Krzysztof Gładkowski

Instytut: Europeistyki
Wymagania wstępne: nie ma
Poziom przedmiotu: kierunkowy
Cele przedmiotu: Wprowadzenie do zagadnień związanych z kulturą europejską:
1) główne pojęcia; 2) dziedziny kultury; 3) zróżnicowane kulturowe; 4)
„systematyzacje” historii kultury.
Opis przedmiotu: Przedmiot obejmuje następujące treści: Europa jako kategoria
przestrzenna, społeczna, gospodarcza, mentalność zbiorowa. Historia a kultura
czy cywilizacja? Korzenie kultury europejskiej: antyk (kultura grecka i łacińska
jako wynik wielokulturowych inspiracji, imperium rzymskie i jego wpływ na
kształt współczesnej kultury), kultury barbarzyńców; chrześcijaństwo (rozwój
rolnictwa, szkolnictwa, uniwersytetów), średniowieczne i nowożytne państwa
(kształtowanie świadomości narodowej i tożsamości europejskiej). Cywilizacje
pozaeuropejskie: islam i Bliski Wschód; cywilizacja afrykańska; Cywilizacje
Dalekiego Wchodu: chińska, indyjska, indochińska, indonezyjska, filipińska,
koreańska, japońska. Kultury amerykańskie. Historia kultury europejskiej według
klasycznego podziału: starożytność, średniowiecze, nowożytność, rewolucja
przemysłowa, jednocząca się Europa (wynik globalizacji, intelektualny projekt czy
naturalny proces?). Pogranicza w Europie jako miejsca spotkania ludzi z ich
kulturami. Współczesna świadomość europejska: dominujące prądy myślowe,
artystyczne, polityczne. Świadomość europejska. Polska w kulturze europejskiej.
Europejskie regiony i ich dziedzictwo kulturowe. Warmia i Mazury jako miejsca
europejskiego dziedzictwa. Najnowsze tendencje w kulturze europejskiej. Europa
w wirtualnym świecie.
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Język wykładowy: polski
Metody nauczania: wykład interaktywny, prezentacje multimedialne, filmy
edukacyjne (o społecznościach świata), referaty, dyskusje.
Sposób zaliczenia: Obecność na ćwiczeniach oraz wykładach zgodnie z ogólnymi
zasadami określonymi w regulaminie studiów, aktywność na zajęciach, egzamin
ustny.
Spis zalecanych lektur:
1. Fernand Braudel, Gramatyka cywilizacji, Warszawa 2006.
2. Paul Hazard, Kryzys świadomości europejskiej 1680-1715, Warszawa
1974.
3. Krzysztof Pomian, Europa i jej narody, przekład z j. angielskiego,
Warszawa 1994.
4. Hans-Georg Pott, Krótka historia kultury europejskiej, Wrocław 2007.
5. Peter Rietbergen, Europa.Dzieje kultury, Warszawa 2001.
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Nazwa przedmiotu

Wstęp do ekonomii

Kierunek

Europeistyka

Liczba godzin/ semestr

30

Typ przedmiotu
Wykład:20
Stacjonarne:
Zaoczne:

podstawowy

Konsultacje:

Seminaria:

Ćwiczenia:10

Kod: 14.3-ESEZFE-A5-E2
Rok:
Semestr:
System:
stacjonarne

Laboratoria
Zajęcia
praktyczne:

Projekty:
Punkty ECTS:4

Wykładowca:

Prof. dr hab. Gustaw Dębniewski

Instytut:

Europeistyki

Wymagania wstępne:

nd

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Cele przedmiotu
Celem nauczania przedmiotu jest poznanie
podstawowych zjawisk i procesów ekonomicznych, zrozumienie zależności i
mechanizmów
gospodarczych
oraz
opanowanie
umiejętności
analiz
ekonomicznych przy podejmowaniu decyzji.
Program obejmuje najważniejsze problemy mikroekonomii i makroekonomii.
Dotyczą one m.in.: roli rynku i państwa w funkcjonowaniu gospodarki, zachowań
podmiotów
gospodarczych,
efektywności
prowadzenia
polityki
makroekonomicznej oraz problemów gospodarki światowej, powiązań pomiędzy
podmiotami zagranicznymi i współczesnych zagadnień integracyjnych.

Opis przedmiotu:

Tematyka wykładów:
1. Wprowadzenie do ekonomii.
2. Koszty, ceny, zysk.
3. Rola państwa w gospodarce rynkowej.
4. PKB i metody jego obliczania.
5. Pieniądz i jego funkcja.
6. System bankowy.
7. Powiązania gospodarcze kraju z zagranicą.
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8. Międzynarodowe stosunki walutowe.
9. Korporacje transnarodowe.
10.Integracja gospodarcza i polityczna.
Tematyka ćwiczeń:
1. Rynek, jego elementy i mechanizmy.
2. Elastyczność popytu i podaży.
3. Budżet państwa.
4. Cykle koniunkturalne.

Nierównowaga gospodarcza: inflacja i bezrobocie

Sposób zaliczenia:

egzamin

Spis zalecanych lektur:

1. Red. R. Milewski: „Elementarne zagadnienia ekonomii” PWN, Warszawa, 2002
G. Dębniewski, H. Pałach, W. Zakrzewski: „Mikroekonomia” Wyd. UWM, Olsztyn, 2000
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Makroekonomia

Nazwa przedmiotu
Kierunek

Zarządzanie

Liczba godzin/
semestr
Typ przedmiotu

30

Wykład: 20

Ćwiczenia: 10

Obowiązkowy
Laboratoria

Seminaria:

Wykładowca:

Kod: 14.9-ESEZFEA5-E3
Rok/ semestr:
II/III
System:
stacjonarny
Projekty:
Punkty ECTS: 5

prof. Nelly Daszkiewicz

Instytut: Zarządzania i Ekonomii
Wymagania wstępne:
Poziom przedmiotu: podstawowy
Cele przedmiotu: osiągnięcie efektów w postaci umiejętności i kompetencji:
rozumienia i swobodnego posługiwania się podstawowymi kategoriami
makroekonomicznymi; rozumienia procesów gospodarczych zachodzących w
gospodarce
krajowej
i
światowej;
opisu
i
interpretacji
zjawisk
makroekonomicznych;
identyfikacji
i
wykorzystania
różnych
koncepcji
teoretycznych w analizach makroekonomicznych.
Opis przedmiotu: Makroekonomia – zakres i metody analizy. Główne
kontrowersje i paradygmaty teorii makroekonomicznych. Mierzenie produktu i
dochodu narodowego. Podstawowe tożsamości makroekonomiczne. Produkt
krajowy brutto a dobrobyt społeczny. Planowane inwestycje, oszczędności a
równowaga na rynku dóbr. Dostosowania w warunkach nierównowagi.
Mechanizm mnożnika. Funkcje pieniądza. Równowaga na rynku pieniądza.
Mnożnik kreacji pieniądza. Polityka monetarna. Inflacja. Monetarystyczna teoria
inflacji. Metody hamowania inflacji. Przyczyny i skutki bezrobocia. Krzywa
Philipsa. Deficyt budżetowy. Wpływ podatków i wydatków budżetowych na
poziom wytwarzanego dochodu narodowego. Korzyści z wymiany handlowej.
Bilans płatniczy. Kurs walutowy a bilans płatniczy. Wzrost gospodarczy. Wahania
koniunktury.
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Język wykładowy: polski
Metody nauczania: aktywizująca, polegająca na wykorzystywaniu materiałów
statystycznych, dyskusji, przygotowywaniu referatów.
Sposób zaliczenia: ćwiczenia – kolokwium, wykład - egzamin pisemny.
Spis zalecanych lektur:
1. D.Begg, S. Fischer, R. Dornbusch, Ekonomia. Makroekonomia, PWE,
Warszawa 2003,
2. L. Milewski (red.), Podstawy ekonomii, PWN, Warszawa 2002,
3. M. Burda, C. Wyplosz, Makroekonomia. Podręcznik europejski, PWE,
Warszawa 2000,
4. M. Noga, Makroekonomia, Wydawnictwo AE Wrocław 2000,
5. P.A. Samuelson, W.D. Nordhaus, Ekonomia. T.2. Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa 2004,
6. G. Dębniewski, R. Hryciuk, Makroekonomia. Wybrane problemy,
Wydawnictwo UWM, Olsztyn 2002

Mikroekonomia

Nazwa przedmiotu
Kierunek

Zarządzanie

Liczba godzin/ semestr

30

Typ przedmiotu

obowiązkowy

Wykład:
20

Ćwiczenia:
10
Seminaria:

Laboratoria

Kod: 14.9-ESEZFE-A6-E4
Rok/ semestr:
II/IV
System:
stacjonarne
Projekty:
Punkty ECTS:
5

Wykładowca: dr Elżbieta Lorek
Instytut: Ekonomii i Zarządzania
Wymagania wstępne:
Poziom przedmiotu: podstawowy

Cele przedmiotu: celem przedmiotu jest osiągnięcie efektów w postaci
umiejętności i kompetencji polegających na rozumieniu i swobodnym
posługiwaniu się podstawowymi kategoriami gospodarki rynkowej poprzez m.in.
identyfikację i interpretowanie prawidłowości rządzących funkcjonowaniem
mechanizmu
rynkowego,
wykorzystanie
i
zastosowanie
teorii
mikroekonomicznych
do
interpretowania
i
rozwiązywania
problemów
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występujących w rzeczywistości gospodarczej oraz oceny decyzji podmiotów
gospodarczych pod kątem racjonalności.
Opis przedmiotu: główne treści kształcenia związane są z podmiotami i kategoriami
gospodarki rynkowej oraz podstawowymi pojęciami mikroekonomii i narzędziami analizy
mikroekonomicznej, takimi jak m.in.; rynek, cena, konkurencja, podmioty gospodarcze,
gospodarstwa domowe, mechanizm rynkowy, elastyczność popytu i podaży,
optymalizacja decyzji gospodarczych, teoria zachowana konsumenta, teoria zachowana
producenta, koszty produkcji, elementy analizy marginalnej, rynki czynników produkcji
(pracy, kapitału, ziemi), nieefektywność rynku, efekty zewnętrzne, dobra publiczne.
Metody nauczania: wykłady, ćwiczenia, prezentacje: folia, Power Point, rozwiązywanie
zadań, wykorzystanie danych statystycznych.

Sposób zaliczenia: wykład zaliczany – na podstawie egzaminu, ćwiczenia – na
podstawie kolokwium zaliczeniowego i pracy projektowej.
Spis zalecanych lektur:

1. D. Begg, S. Fischer, R. Dornbusch, Ekonomia, tom. I Mikroekonomia, PWE
Warszawa,2003
2. M. Rekowski, Wprowadzenie do mikroekonomii, Polsoft, Poznań 2003,
3. G. Dębniewski, H. Pałach, W. Zakrzewsk, Mikroekonomia. Wybrane problemy
do
wykładów i ćwiczeń, Wydawnictwo ART., Olsztyn 1997
4. M. Nasiłowski, System rynkowy. Podstawy mikro- i makroekonomii: Key Text
Warszawa 1996 i późniejsze.
6. L. Milewski (red.):Podstawy ekonomii, PWN, Warszawa 2003

Nazwa przedmiotu
Kierunek

Wstęp do teorii polityki
Europeistyka

Liczba godzin/
semestr:30
Typ przedmiotu

Obowiązkowy

Kod: 14.1-ESEZFEA7-P1
Rok/ semestr:1
sem.1
System:stacjonarn
y

Wykład: 20 godzin

Ćwiczenia:
10 godzin

Laboratoria

Projekty:

Konsultacje:

Seminaria:

Zajęcia
praktyczne:

Punkty ECTS:4

Wykładowca:
Instytut:

Selim Chazbijewicz dr hab. prof.ndzw.
Europeistyka
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Wymagania wstępne: wiadomości z historii na poziomie szkoły średniej
Poziom przedmiotu: średnio-zaawansowany
Cele przedmiotu: wykształcenie umiejętności w zakresie wiedzy o państwie i
kompetencji
wstępnej oceny funkcjonowania organów państwa
Opis przedmiotu: W zakres przedmiotu wchodzą następujące elementy: 1.pojęcie
polityki, 2. Geneza władzy politycznej, 3.pojęcie demokracji, legitymizacji
władzy suwerenności narodu, pluralizmu politycznego, państwa prawa,
zgadnienia podziału władzy, pojęcie moralnej i religijnej neutralności
państwa,4.pojęcie polityki międzynarodowej, uwarunkowania polityki
zagranicznej państwa,5.Współczesne doktryny polityczne.
Język wykładowy:polski
Metody nauczania: wykłady; konsultacje,seminaria
Sposób zaliczenia: egzamin pisemny (test zaliczeniowy, pytania opisowe)
Literatura do przedmiotu:
1.Wprowadzenie do nauki o polityce, pod red. B.Szmulika,M.
Żmigrodzkiego,Lublin2003,
2.Henryk Przybylski, Politologia, Katowice 2004,
3.Podstawowe kategorie polityki, pod red.S. Opary, D.RadziszewskiejSzczepanik, A.Żukowskiego, Olsztyn 2005,
4.Piotr Winczorek, Wstęp do nauki o państwie, Warszawa 2000,
5.Społeczeństwo i polityka. Podstawy nauk politycznych pod
red.K.A.Wojtaszczyka, W. Jakubowskiego, Warszawa 2003,
6.Piotr Winczorek , Nauka o państwie, Warszawa 2005,
7.Tomasz Żyro, Wstęp do politologii, Warszawa 2004.
8.Roman Tokarczyk, Współczesne doktryny polityczne, Kraków 1998.

Nazwa przedmiotu

Historia doktryn politycznych

Kierunek

Europeistyka

Liczba godzin/ semestr

30

Typ przedmiotu
Wykład:20
Stacjonarne:
Zaoczne:

podstawowy

Konsultacje:

Seminaria:

Ćwiczenia:10

Kod: 14.1-ESEZFE-A8-D2
Rok:
Semestr:
System:
stacjonarne

Laboratoria
Zajęcia
praktyczne:

Projekty:
Punkty ECTS:4
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Wykładowca:

dr Marcin Chełminiak

Instytut: Europeistyki
Wymagania wstępne:

wstęp do teorii polityki

Poziom przedmiotu:

Cele przedmiotu
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z
charakterystyką genezą, ewolucji i głównymi założeniami najważniejszych
doktryn politycznych
Opis przedmiotu: liberalizm (polityczny, ekonomiczny, kulturowy)
konserwatyzm
katolicka nauka społeczna (chrześcijańska demokracja)
komunizm i eurokomunizm
socjalizm i socjaldemokratyzm
anarchizm (indywidualistyczny, kolektywistyczny, komunistyczny,
syndykalistyczny)
- libertarianizm
- faszyzm
- narodowy socjalizm
- nacjonalizm.
W ramach przedmiotu przedstawiona jest również analiza pojęcia współczesnej
prawicy i lewicy oraz różnic w definiowaniu tych pojęć w Polsce i na świecie.
-

Głównym celem przedmiotu jest charakterystyka podstawowych różnic między
doktrynami politycznymi oraz analiza ewolucji poszczególnych doktryn. Student
poprzez lekturę tekstów źródłowych powinien nabyć umiejętność analizy
współczesnych doktryn politycznych.
Istotnym celem jest również przedstawienie najważniejszych wyznaczników
podziału na lewicę i prawicę. Przedmiot ma ułatwić studentom zrozumienie
sporów i konfliktów, które są stałym elementem współczesnego życia
politycznego w Polsce oraz przybliżyć dominujące nurty polityczne we
współczesnej Europie i USA.
Sposób zaliczenia:
1. Obecność na zajęciach, aktywność
1. Analiza tekstów źródłowych
3. Pozytywna ocena z kolokwium
1. Spis zalecanych lektur: Antoszewski A., Herbut R.: Socjaldemokracja w
Europie Zachodniej. Wrocław 1995.
2. Galston W.: Cele liberalizmu. Kraków 1999.
3. Justyński J.: Historia doktryn politycznych czasów nowożytnych. Toruń 1991.
4. Justyński J.: Wybór tekstów źródłowych z historii doktryn politycznoprawnych. Toruń 1994.
5. Król M.: Historia myśli politycznej. Gdańsk 2001.
6. Miner B.: Zwięzła encyklopedia konserwatyzmu. Poznań 1999.
7. Olszewski H., Zmierczak M.: Historia doktryn politycznych i prawnych. Poznań
1993.
8. Strzeszewski Cz: Katolicka nauka społeczna. Lublin 2003.
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9. Sylwestrzak A.: Historia doktryn politycznych i prawnych. Warszawa 1995.
10. Tokarczyk R: Współczesne doktryny polityczne. Kraków 2000.

Nazwa przedmiotu

Teoria międzynarodowych
stosunków politycznych

Kierunek

Europeistyka

Liczba godzin/ semestr

30

Typ przedmiotu
Wykład:20
Stacjonarne:
Zaoczne:

podstawowy

Konsultacje:

Seminaria:

Wykładowca:

Ćwiczenia:10

Kod: 14.6-ESEZFE-A9-S2
Rok:
Semestr:
System:
stacjonarne

Laboratoria
Zajęcia
praktyczne:

Projekty:
Punkty ECTS:4

Prof. Dr hab. Selim Hazbijewicz

Instytut: Europeistyki
Wymagania wstępne:

historia i teoria integracji europejskiej

Poziom przedmiotu:

Cele przedmiotu
Celem przedmiotu jest przekazanie podstawowej
wiedzy dotyczącej podstaw teorii międzynarodowych stosunków politycznych, jej
zakresu i obszaru oraz historii dyscypliny.
Opis przedmiotu:
W treściach zawarte są instytucjonalizacja, podstawy autonomizacji
dyscypliny, cele oddziaływań międzynarodowych, sposoby oddziaływań
międzynarodowych, dynamika oddziaływań, pojęcie i istota współzależności
międzynarodowych, ich wymiary globalizacja współzależności, podstawowe pojęcia o
nauce o stosunkach międzynarodowych, metody badawcze w nauce teorii stosunków
międzynarodowych.

Sposób zaliczenia:

egzamin

Spis zalecanych lektur:
1.
Józef
Kukułka,
Teoria
stosunków
międzynarodowych, Warszawa 2000.
2.
Stosunki
międzynarodowe,
pod
red.
Cz.Mojsiewicza, W.Malendowskiego, Wrocław 1998.
3. Stosunki międzynarodowe. Geneza, struktura,
dynamika, pod red. E. Haliżaka, E.Kużniara, Warszawa 2004
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Nazwa przedmiotu
Kierunek

Prawo wspólnotowe
Europeistyka
45

Liczba godzin/
semestr
Typ przedmiotu

Obligatoryjny

Kod: 10.7-ESEZFEA10-PR2
Rok/ semestr:
I, sem. letni (2)
System:
Stacjonarne
Niestacjonarne

Wykład: 30 –

Ćwiczenia: 15

Laboratoria 0

Projekty: 0

Konsultacje:
Grupowe i
indywidualne

Seminaria: 0

Zajęcia
praktyczne: 0

Punkty ECTS: 5

Wykładowca:

dr Janusz Orłowski

Instytut:

Zarządzania i Ekonomii

Wymagania wstępne: Umiejętność interpretowania tekstów aktów prawnych,
znajomość podstaw prawa międzynarodowego
(wprowadzane na przedmiocie Podstawy prawoznawstwa).
Poziom przedmiotu: Średniozaawansowany.
Cele przedmiotu: 1) przedstawienie podstawowych zasad tworzenia i interpretacji
prawa wspólnotowego,
2) przyswojenie podstawowych
wiadomości
o źródłach
prawa
wspólnotowego,
3) umiejętność wskazania istotnych cech najważniejszych
sfer regulacji prawnych prawa wspólnotowego,
4) umiejętność subsumcji prostych stanów faktycznych
pod normy prawa wspólnotowego,
5) umiejętność interpretacji oraz oceny przepisów prawa
krajowego w aspekcie zgodności z prawem
wspólnotowym.
Opis przedmiotu: Przedmiot nauczania obejmuje podstawowe zasady tworzenia,
interpretacji i stosowania prawa pierwotnego i wtórnego
Wspólnoty Europejskiej, w tym: źródła wspólnotowego
prawa,
jego
systematyzację,
właściwość
organów
administracji krajowych i wspólnotowej, instytucje prawa
publicznego, zasady podstawowe prawa handlowego,
rozwiązywanie sporów o stosowanie prawa UE, rolę
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orzecznictwa sądowego i administracyjnego w interpretacji
prawa wspólnotowego.
Język wykładowy: Polski (ew. niemiecki)
Metody nauczania: Wykład, konsultacje grupowe i indywidualne.
Sposób zaliczenia: Egzamin ustny.
Spis zalecanych lektur:
1. Z. Brodecki, Prawo europejskiej integracji, Warszawa 2001.
2. C. Mik, Europejskie prawo wspólnotowe, Warszawa 2000.
3. Europejskie prawo gospodarcze w działalności przedsiębiorstw,
red. K. Sobczak, Difin 2002.
4. S. Amin, J. Justyński, Instytucje i porządek prawny Unii
Europejskiej, Toruń 1999.
5. D. Lasok, Zarys prawa Unii Europejskiej, Toruń 1995.
6. Integracja europejska, red. M. Perkowski, Warszawa 2002.
7. Finanse Unii europejskiej, red. B. Bernaś, Wrocław 2005.
Podstawy prawoznawstwa

Nazwa przedmiotu
Kierunek

Europeistyka
45 – Studia stacjonarne

Liczba godzin/
semestr

Kod: 10.0-ESEZFEA11-PR1
Rok/ semestr:
1/1
System:
Stacjonarne

Obligatoryjny

Typ przedmiotu
Wykład: 30

Ćwiczenia: 15

Laboratoria 0

Projekty: 0

Konsultacje:
Indywidualne
grupowe

Seminaria: 0

Zajęcia
praktyczne: 0

Punkty ECTS: 5

Wykładowca:

dr Janusz Orłowski

Instytut:

Zarządzania i Ekonomii

Wymagania wstępne: Poziom przedmiotu: Podstawowy.
Cele przedmiotu: 1) przedstawienie podstawowych wiadomości o prawie, jego
funkcjach i stosowaniu,
2) przyswojenie podstawowych wiadomości o źródłach prawa,
ich publikowaniu,
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3) umiejętność wskazania metod interpretacji (wykładni)
prawa,
4) umiejętność systematyzacji przepisów prawnych,
5) umiejętność interpretacji przepisów prawa.
6) znajomość zasad związania urzędowymi i sądowymi
interpretacjami prawa.
Opis

przedmiotu:

Przedmiot nauczania obejmuje podstawowe wiadomości
o prawie – jego tworzeniu, istocie, funkcjach, zasadach
stosowania i interpretacji.
Przedmiot ma charakter elementarny względem innych
szczegółowych przedmiotów obejmujących tzw. dogmatykę
prawa

Język wykładowy: Polski
Metody nauczania: Wykład + ćwiczenia + konsultacje grupowe lub indywidualne
Sposób zaliczenia: Egzamin ustny lub pisemny.
Ćwiczenia – sprawdziany pisemne bieżących postępów
w nauce.
Spis zalecanych lektur:
L. Morawski, Wstęp do prawoznawstwa, Toruń 1998.
J. Jabłońska-Bońca, Podstawy prawa dla ekonomistów, PWN 2002.
J. Nowacki, Z. Tobor, Wstęp do prawoznawstwa, Warszawa 1993 i późn.
M. Zieliński, Wykładnia prawa, Warszawa 2002.
L. Morawski, Wykładnia w orzecznictwie sądów, Komentarz, Toruń 2002.
J. Kowalski, Wstęp do nauk o państwie i prawie, Warszawa 1971 (!) i nast.
E. Kustra, Wstęp do nauk o państwie i prawie, Toruń 2000.

Przedmioty kierunkowe

Nazwa przedmiotu

Historia społeczna Europu

Kierunek

Europeistyka

Liczba godzin/ semestr

45

Typ przedmiotu
Wykład:45
Stacjonarne:
Zaoczne:
Konsultacje:

podstawowy
Ćwiczenia:15
Seminaria:

Kod: 14.9-ESEZFE-B1HSP1
Rok: 1
Semestr: 1
System:
stacjonarne

Laboratoria
Zajęcia

Projekty:
Punkty ECTS:5
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praktyczne:
Wykładowca:

dr Jarosław Rubacha

Instytut: Europeistyki
Wymagania wstępne: nd.
Poziom przedmiotu: podstawowy

Cele przedmiotu
W trakcie zajęć słuchacze zostaną zaznajomieni z
następującymi zagadnieniami: analiza wydarzeń oraz procesów społecznych i
ekonomicznych, w wyniku których uformowały się cywilizacje współczesnej
Europy; narodziny ustroju feudalnego; od renesansu do oświecenia - rozwój
miast i rewolucja przemysłowa;
pojawienie się kapitalizmu, liberalizmu,
socjalizmu; Europa napoleońska – napoleoński porządek prawny; kwestie
narodowe w XIX wieku; przemiany w okresie I wojny światowej i w okresie
międzywojennym; komunizm i faszyzm; II wojna światowa; ład europejski po
II wojnie światowej: rozpad wielkiej koalicji, podział Europy, okres „zimnej
wojny”; równowaga sił i odprężenie w stosunkach Wschód-Zachód;
dekolonizacja a Europa; konflikty w Europie powojennej; kryzys i upadek
systemu wschodnioeuropejskiego; procesy integracyjne na kontynencie
europejskim – powstanie Unii Europejskiej.
Celem zajęć jest zapoznanie studentów z ewolucją problemów społecznych i
politycznych Starego Kontynentu na przestrzeni dziejów.
Sposób zaliczenia:

Egzamin

1. Spis zalecanych lektur: Roszkowski W., Półwiecze. Historia polityczna świata po
1945 roku, Warszawa 1997
2. Czubiński A., Europa dwudziestego wieku: zarys historii politycznej, Poznań
1997
3. Eisler J., Zarys dziejów politycznych Polski 1944-1989, Warszawa 1992

Nazwa przedmiotu

Systemy polityczne Europy

Kierunek

Europeistyka

Liczba godzin/ semestr

30

Typ przedmiotu
Wykład:20
Stacjonarne:
Zaoczne:

podstawowy
Ćwiczenia:10

Kod: 14.1-ESEZFE-B2-SP1
Rok: 1
Semestr: 1
System:
stacjonarne

Laboratoria

Projekty:

25

Konsultacje:

Seminaria:

Wykładowca:

Zajęcia
praktyczne:

Punkty ECTS:4

dr hab. Janusz Gołota

Instytut: Europeistyki
Wymagania wstępne:

nd

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Cele przedmiotu
Celem przedmiotu jest dostarczenie niezbędnej wiedzy
potrzebnej do opisu współczesnych systemów politycznych Europy. Zapoznanie z
rodzajami włądzy, typologią partii politycznych, uwzględniając społeczne i
gospodarcze uwarunkowania. Historyczne i współczesne determinanty
kształtowania się systemów politycznych w odniesieniu do sytuacji w Europie.
Także podstawowe zasady polskiego systemy politycznego.
Opis przedmiotu: 1. Pojęcie systemu politycznego, uwarunkowania funkcjonowania
systemu politycznego i jego elementy
2. Historyczne procesy demokratyzacyjne w Europie.
3. Partia polityczna jako podstawowy element systemu politycznego, Typologie partii
politycznych.
4. Systemy partyjne współczesnej Europy.
5. Systemy wyborcze w Europie. Kryteria demokratycznych wyborów.
6. Funkcjonowanie władzy ustawodawczej. Władza wykonawcza.
7. Czynniki zabezpieczające funkcjonowanie systemu demokratycznego.
8. Prawo człowieka ponadnormatywnym elementem wolności obywatelskich.
9. Funkcjonowanie i rola samorządu terytorialnego.
10. Polski system polityczny a członkostwo, podobieństwa i róznice.

Sposób zaliczenia:

zaliczenie na ocenę

Spis zalecanych lektur:
1. Antoszewsk, R. Herbut Systemy polityczne
współczesnej Europy, Warszawa 2006
2. Baszkiewicz j. , Powszechna historia ustrojów państwowych, Gdańsk 1988
3. Godlewskit.,Polski system polityczny: instytucje procedury, obywatel, Toruń 2005
4. Gulczyński M. Współczesne systemy polityczne. Przewodnik do studiowania
przedmiotu, Zielona Góra 2000

Nazwa przedmiotu
Kierunek

Historia i teoria integracji
europejskiej (lub integracja
ekonomiczna Europy)
Europeistyka

Kod: 14.6-ESEZFE-B3-IE2
Rok: I
Semestr: II

26

System:
stacjonarne/zaoczne

Liczba godzin/ semestr

30

Typ przedmiotu
Wykład:
Stacjonarne:25
Zaoczne:

podstawowy
Ćwiczenia:
20

Laboratoria

Konsultacje:

Seminaria:

Zajęcia
praktyczne:

Projekty:
Punkty ECTS:5

Wykładowca: Prof. nadzw. dr hab. Nelly Daszkiewicz
Instytut: Europeistyki
Wymagania wstępne: podstawy ekonomii
Poziom przedmiotu:

Cele przedmiotu: Podstawowym celem przedmiotu jest kompleksowe zapoznanie
studentów z teorią i historią integracji europejskiej, od początków procesów
integracyjnych po dzień dzisiejszy.
Opis przedmiotu: główne treści kształcenia związane są z integracją ekonomiczną
Europy – jej historią oraz wybranym dorobkiem w zakresie teorii. Program
obejmuje teoretyczne problemy integracji europejskiej (ekonomiczne i
politologiczne interpretacje integracji europejskiej, modele integracji), historię
przebiegu integracji, program rynku wewnętrznego, funkcjonowanie czterech
wolności na obszarze JRE oraz wprowadzenie do unii gospodarczej i walutowej.
Poza tym wspólne polityki oraz instytucje UE.
Metody nauczania: wykłady, ćwiczenia, prezentacje: Power Point, wykorzystanie danych
statystycznych.

Sposób zaliczenia: TEST –ocena jest średnią z testu obejmującego program
ćwiczeń i wykładu.
Spis zalecanych lektur:

1. Gawlikowska-Hueckel K., Zielińska-Głębocka A., Integracja europejska. Od
jednolitego rynku do unii walutowej, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa,
2004
2.
Czarczyńska A., Śledziewska K., Teoria integracji europejskiej,
Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, 2003
3. Oręziak L., Euro.Nowy Pieniądz, PWN, Warszawa, 2002

Nazwa przedmiotu

Instytucje i procesy decyzyjne
Kod: 14.6-ESEZFE-B4-PD3
w Europie

27

Kierunek

Europeistyka

Liczba godzin/ semestr

45

Typ przedmiotu
Wykład:25
Stacjonarne:
Zaoczne:

podstawowy

Konsultacje:

Seminaria:

System:
stacjonarne

Ćwiczenia:20

Wykładowca:

Rok: II
Semestr: III

Laboratoria
Zajęcia
praktyczne:

Projekty:
Punkty ECTS:4

Selim Chazbijewicz Prof dr hab.

Instytut: Europeistyki
Wymagania wstępne:

Nd.

Poziom przedmiotu:

kierunkowy

Cele przedmiotu
Celem przedmiotu jest przekazanie podstawowej
wiedzy dotyczącej instytucji UE, ich struktur i metod działania a także zakresu i
obszaru działania
Opis przedmiotu:

Sposób zaliczenia:

zaliczenie na ocenę

1. Spis zalecanych lektur:
Dokumenty Europejskie, tom 1-3, Lublin 1996
2. Traktat o Unii Europejskiej. Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską z
komentarzem, Warszawa 2002,
3. Frank Emmert, Mateusz Morawiecki, Prawo Europejskie, Warszawa-Wrocław
2002.
4. Encyklopedia Unii Europejskiej, Warszawa 2004.
5. Aleksander Noble , Przewodnik po Unii Europejskiej, Warszawa 2000.
6. Unia Europejska, Warszawa 2000.

Nazwa przedmiotu

Polityka wspólnot
europejskich

Kod: 14.6-ESEZFE-B5-PW4

28

Kierunek

Europeistyka

Liczba godzin/ semestr

30

Typ przedmiotu
Wykład:30
Stacjonarne:
Zaoczne:

podstawowy

Konsultacje:

Seminaria:

Wykładowca:

Ćwiczenia:10

Rok: 3
Semestr: 4
System:
stacjonarne
Laboratoria
Zajęcia
praktyczne:

Projekty:
Punkty ECTS: 5

Prof. Dr hab. Selim Chazbijewicz

Instytut: Europeistyki
Wymagania wstępne:
Historia i teoria integracji europejskiej. Historia i teoria
integracji europejskiej, Instytucje Unii Europejskiej, Wspólna polityka zagraniczna w
ramach integracji europejskiej
Poziom przedmiotu:

Cele przedmiotu
Celem przedmiotu jest przekazanie podstawowej
wiedzy dotyczącej wspólnej polityki Wspólnot jej zakresu oraz obszaru. ,
wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa ,rys historyczny współpracy
państw członkowskich UE w zakresie polityki zagranicznej i bezpieczeństwa,
instrumenty prawne i procedury decyzyjne , organy realizujące politykę
zagraniczną i bezpieczeństwa, współpraca policyjna i sądowa, wspólna polityka
rolna, polityka fiskalna, polityka audiowizualna, technologie informacyjne,
polityka ochrony środowiska, polityka konkurencji, polityka ochrony
konsumentów, wspólna polityka społeczna, polityka w zakresie ochrony edukacji,
polityka w zakresie ochrony zdrowia, polityka transportowa, polityka wizowa i
azylowa.
Opis przedmiotu: . , wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa ,rys
historyczny współpracy państw członkowskich UE w zakresie polityki zagranicznej
i bezpieczeństwa, instrumenty prawne i procedury decyzyjne , organy realizujące
politykę zagraniczną i bezpieczeństwa, współpraca policyjna i sądowa, wspólna
polityka rolna, polityka fiskalna, polityka audiowizualna, technologie
informacyjne, polityka ochrony środowiska, polityka konkurencji, polityka
ochrony konsumentów, wspólna polityka społeczna, polityka w zakresie ochrony
edukacji, polityka w zakresie ochrony zdrowia, polityka transportowa, polityka
wizowa i azylowa.

Sposób zaliczenia:

Egzamin

7. Spis zalecanych lektur: Dokumenty Europejskie, tom 1-3, Lublin 1996
8. Traktat o Unii Europejskiej. Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską z
komentarzem, Warszawa 2002,
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3. Michael Ahlt, Maciej Szpunar, Prawo

europejskie

Warszawa 2002

Nazwa przedmiotu

Historia międzynarodowych
stosunków politycznych

Kierunek

Europeistyka

Liczba godzin/ semestr

40

Typ przedmiotu
Wykład:20
Stacjonarne:
Zaoczne:

podstawowy

Konsultacje:

Seminaria:

Wykładowca:

Ćwiczenia:20

Kod: 14.6-ESEZFE-B6HSP3
Rok: 2
Semestr: 3
System:
stacjonarne

Laboratoria
Zajęcia
praktyczne:

Projekty:
Punkty ECTS:5

prof. dr hab. Selim Chazbijewicz

Instytut: Europeistyka
Wymagania wstępne:

Teoria międzynarodowych stosunków politycznych

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Cele przedmiotu
Celem przedmiotu jest przekazanie podstawowej
wiedzy dotyczącej podstaw historii międzynarodowych stosunków politycznych.

Opis przedmiotu:
Historia stosunków międzynarodowych ich zakres i obszar,
chronologiczny i terytorialny podział. Wyjaśnienie procesów historycznych w stosunkach
międzynarodowych, geneza konfliktów i relacji politycznych, gospodarczych, zmieniająca
się rola dyplomacji, rola takich czynników jak kultura, religia, położenie geograficzne.
Systemy międzynarodowe w Europie w ujęciu chronologicznym począwszy od pokoju
westfalskiego w 1648

Sposób zaliczenia:

egzamin

Spis zalecanych lektur:
1. Józef Kukułka, Historia współczesnych stosunków
międzynarodowych, 1945-1996, Warszawa 1998
2. Peter Calvocoressi, Polityka międzynarodowa 1945-2000, Warszawa 2002
3. Organizacje w stosunkach międzynarodowych. Istota, mechanizmy działań, zasięg.
Wrocław 1999.
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Nazwa przedmiotu

Polska w Europie

Kierunek

Europeistyka

Liczba godzin/ semestr

20

Typ przedmiotu
Wykład:20
Stacjonarne:
Zaoczne:

podstawowy

Konsultacje:

Seminaria:

Ćwiczenia:

Kod: 14.6-ESEZFE-B7-PE6
Rok: III
Semestr: VI
System:
stacjonarne

Laboratoria
Zajęcia
praktyczne:

Projekty:
Punkty ECTS:2

Wykładowca:
Instytut: Europeistyki
Wymagania wstępne:
Historia społeczna Europy, antropologia społeczna
Europy, Historia i teoria integracji europejskiej
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Cele przedmiotu
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z
kulturowymi, gospodarczymi powiązaniami Polski z Europą w aspekcie
historycznym i w odniesieniu do współczesności. Wskazanie na etapy integracji
Polski ze strukturami europejskimi. Omówienie zasad polskiej akcesji.
Oczekiwania, bilans zysków i strat w pierwszych latach członkostwa w ocenie
różnych polskich środowisk politycznych, gospodarczych i w świetle faktów i
danych statystycznych. Źródła sukcesów i przyczyny niepowodzeń w drodze do
pełnej integracji. Perspektywy dla Polski w UE. Wskazanie na kierunki działań
wzmagających

1. Opis przedmiotu:
Wkład polskiej myśli i praktyki
demokratycznej Polski w ogólnoeuropejski proces kształtowania się
demokracji. Historyczne i współczesne koncepcje geopolitycznego optimum
Polski i sojuszy międzynarodowych
2. Proces przystąpienia Polski do UE – historia negocjacji.
3. Zasady przystąpienia Polski i innych państw do UE w 2004 roku. Główne
wskaźniki ekonomiczne Polski w odniesieniu do unijnych w chwili akcesji.
4. Główne filary UE, podstawowe dokumenty /m in. Traktat nicejski, Traktat
konstytucyjny, rozporządzenia, dyrektywy, decyzji, zalecenia i opinii
orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości i Sądu I Instancji. Cele UE a
oczekiwania Polski
5. Swobodny przepływ dóbr usług, kapitału, osób - a Polska szanse i zagrożenia
6. Globalny charakter gospodarki światowej, udział w niej UE w tym Polski
7. Przedsiębiorczość polska w aspekcie integracji europejskiej, szanse i
możliwości instytucjonalnego wsparcia przedsiębiorczości.
8. Polska wieś i rolnictwo w aspekcie integracji europejskiej,
Polski transport i komunikacja w aspekcie integracji, UE

9. Szanse poprawy stanu środowiska naturalnego w Polsce po akcesji do UE
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10.Polacy a instytucje UE /Parlament Europejski , Rada Unii Europejskiej,
Komisja Europejska, Trybunał Sprawiedliwości , Trybunał Obrachunkowy ,
Komitet Ekonomiczno-Społeczny , Komitet Regionów, Europejski Bank
Centralny , Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich , Europejski Bank
Inwestycyjny,
11.Polskie urzędy i instytucje obsługujące integrację europejską. Podstawowe
polskie akty prawne i dokumenty regulujące współpracę Polski z UE
12.Rola informacji w procesie integracji europejskiej, formy powadzenia akcji
informacyjnych, Świadomość europejska, źródła poczucia wspólnoty,
obywatelstwo europejskie.
13.Fundusze unijne z których mogą korzystać Polacy, Procedury występowania o
fundusze unijne. Zasady planowania, gospodarowania, i rozliczania się z
funduszy unijnych.

Bilans pierwszych lat członkostwa Polski w UE, szanse ich wykorzystanie lub zaniechanie,
perspektywy rozwoje.

Sposób zaliczenia:

egzamin

Spis zalecanych lektur:

1. Bilski J., Midera A., red nauk., Procesy integracyjne w gospodarce światowej :
Polska w Unii Europejskiej. Katedra Międzynarodowych Stosunków
Gospodarczych., T. 2, Łódź.
2. Pangsy-Kania S., Szczodrowskiego G. praca zbiorowa, Gospodarka Polski w
zjednoczonej Europie : przedsiębiorczość, branże, regiony
3. Poczta W. Ekonomiczne skutki warunków integracji Polski z UE dla sektora
rolnego, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2003
4. Wojtkowskiej-Łodej G. Red., praca zbiorowa,
Polska w Unii Europejskiej :
uwarunkowania i możliwości po 2004 roku Warszawa : Szkoła Główna Handlowa.
Oficyna Wydawnicza, 2004
5. Woś A., Możliwości prowadzenia przez Polskę narodowej polityki rolnej w ramach
Wspólnej Polityki Rolnej, Warszawa, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki
Żywnościowej, 2005

6. Roszkowski J, Górnicz E., Zurek M., Leksykon integracji europejskiej, W-wa
2003

Przedmioty kierunkowe dodatkowe

Nazwa przedmiotu

Regionalizm i europejska
polityka regionalna

Kod: 14.6-ESEZFE-C1-R3

32

Kierunek

Europeistyka

Liczba godzin/ semestr

45

Typ przedmiotu
Wykład:25
Stacjonarne:
Zaoczne:

podstawowy

Konsultacje:

Seminaria:

Ćwiczenia:20

Rok: II
Semestr: III
System:
stacjonarne
Laboratoria
Zajęcia
praktyczne:

Projekty:
Punkty ECTS:4

Wykładowca: dr hab. Dariusz Waldziński
Instytut: Europeistyki
Wymagania wstępne: podstawowe wiadomości z ekonomii i historii integracji europejskiej
Poziom przedmiotu: średnizaawansowany

Cele przedmiotu: Głównym celem jest zapoznanie studentów z istotą oraz
znaczeniem problematyki regionalnej i lokalnej w Unii Europejskiej ze
szczególnym uwzględnieniem rozwoju tych zagadnień w długotrwałym procesie
historycznym, aż do współczesnych standardów cywilizacyjnych. Ponadto ważne
jest nabycie przez studentów podstaw wiedzy w zakresie polityki rozwoju
regionalnego, co jest warunkiem dla ukształtowania przez nich umiejętności
niezbędnych w aktywności obywatelskiej na poziomie wspólnot regionalnych i
lokalnych. Po zaliczeniu przedmiotu studenci powinni być też przygotowani do
czynnego
uczestnictwa
w
funkcjonowaniu
samorządów
terytorialnych,
obywatelskich organizacjach pozarządowych (tzw. trzeciego sektora), jak też
dysponować w podstawowymi umiejętnościami umożliwiającymi kreowanie
projektów pozwalających wykorzystywać środki z funduszy strukturalnych Unii
Europejskiej dla rozwoju jednostek terytorialnych.
Opis przedmiotu: Wielowymiarowość i interdyscyplinarność problematyki regionalnej;
wyjaśnienie pojęć: region, regionalizacja, regionalizm. Kształtowanie się europejskich
jednostek terytorialnych – regionów i miast – w długotrwałym procesie historycznym.
Rozwój problematyki regionalnej w Polsce na tle doświadczeń innych krajów
europejskich. Istota pojęć – decentralizacja władzy państwowej i ponadnarodowa
integracja – oraz cywilizacyjny kontekst ich występowania. Typologia krajów europejskich
ze względu na stopień decentralizacji władzy państwowej – kraje unitarne, regionalne i
federalne. Polityczny i kulturowy kontekst regionalizmu europejskiego. Koncepcje –
Europy regionów i Europy z regionami – z uwzględnieniem ich intelektualnych podstaw
zawartych w myśli narodowej i paneuropejskiej. Ewolucja polityki regionalnej w krajach
Unii Europejskiej – od przestrzennie zorientowanej polityki gospodarczej państwa do
wspólnotowej polityki strukturalnej. Współczesna ponadnarodowa polityka regionalna
jako element wspólnotowej polityki spójności. Współczesne teorie rozwoju regionalnego i
lokalnego. Rozwój samorządności terytorialnej w Europie. Morfologia współczesnej
polityki regionalnej Unii Europejskiej – uwarunkowania, przedmiot, cele, działania,
spodziewane efekty, podmioty, instrumenty, metody, wartości i zasady. Polityka
regionalna w Polce w okresie transformacji ustrojowej, w okresie przed-akcesyjnym oraz
po integracji Polski z Unią Europejską. Struktura polskiej polityki regionalnej w latach
2004-2006. Struktura polskiej polityki regionalnej na lata 2007-2013. Instrumentalizacja
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polskiej polityki regionalnej ze szczególnym uwzględnieniem programów operacyjnych.
Rola społeczeństwa obywatelskiego w planowaniu i realizacji polityki rozwoju
regionalnego. Podmioty polityki rozwoju regionalnego – samorządy terytorialne,
obywatelskie
organizacje
pozarządowe
(trzeci
sektor),
szkoły
i
uczelnie,
przedsiębiorstwa, kościoły oraz inni beneficjenci środków z funduszy strukturalnych UE.
Podstawowe informacje i umiejętności związane z kreowaniem oraz realizacją projektów
dotyczących rozwoju regionalnego i lokalnego.

Sposób zaliczenia: przygotowanie przez studentów eseju lub prezentacji
multimedialnej z zakresu omawianych podczas zajęć zagadnień. Zadanie w
zakresie sprawdzenia podstawowych umiejętności – przedstawienie przez
studentów założeń projektu w ramach określonego programu operacyjnego. Test
sprawdzający wiedzę teoretyczną.
Spis zalecanych lektur:
Waldziński D.: Polityka regionalna w Polsce w procesie przemian kulturowocywilizacyjnych. Zarys problemu. Olsztyn 2005. Wydawnictwo Uniwersytetu WarmińskoMazurskiego.
Gawlikowska-Hueckel K.: Procesy rozwoju regionalnego w Unii Europejskiej.
Konwergencja czy polaryzacja? Gdańsk 2002. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
Pike A, Rodriguez-Pose A, Tomaney J.: Local and Regional Development. London and
New York 2006. Routledge, Taylor and Franis Group.
Czasopismo naukowe – Studia Regionalne i Lokalne.
Rządowe i samorządowe witryny internetowe, zwłaszcza Ministerstwa Rozwoju
Regionalnego, wybranych samorządów województw, powiatów i gmin.

Nazwa przedmiotu

Problemy transformacji
systemowej w Europie
Środkowo-Wschodniej

Kierunek

Europeistyka

Liczba godzin/ semestr

20

Typ przedmiotu
Wykład:20
Stacjonarne:
Zaoczne:

podstawowy

Konsultacje:

Seminaria:

Wykładowca:

Ćwiczenia:

Kod: 14.1-ESEZFE-C2-TS2
Rok: 1
Semestr: 2
System:
stacjonarne

Laboratoria
Zajęcia
praktyczne:

Projekty:
Punkty ECTS: 1

Prof. dr hab. Henryk Stroński

Instytut: Europeistyki
Wymagania wstępne:

socjologia, wstęp do teorii polityki, Historia społeczna Europy

Poziom przedmiotu:

średnio zaawansowany
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Cele przedmiotu
Pokazanie głównych kierunków, sukcesów i problemów
krajów regionu na drodze przemian systemowych w dziedzinie życia
gospodarczego, politycznego, stosunków społecznych, orientacji
wewnątrzpolitycznych.
Opis przedmiotu:
Kondycja krajów regionu po upadku ZSRR i komunizmu.
Reformy wolnorynkowe i zaszczepienie porządków demokratycznych. Droga państw
Europy Środkowej i krajów nadbałtyckich do UE i NATO. Wojna na Bałkanach. Sprawy
bezpieczeństwa i współpracy. Grupa Wyszehradzka.

Sposób zaliczenia:

Zaliczenie na ocenę

Spis zalecanych lektur:
1. Kraje Europy Środkowej i Wschodniej na drodze przemian, pod red. B.Albina i J.
Kupczaka, Wrocław 2004;
2. Demokracje Europy Środkowo-Wschodniej w perspektywie porównawczej, red.
A.Antoszewski R. Herbut, Wrocław 1998
3. Transformacja ustrojowa państw Europy Środkowo-wschodniej red. E.Zieliński
Warszawa 1996
4. Europa Państw – Europa narodów. Problemy etniczne Europy Środkowo-Wschodniej,
red. G.Babiński, Wł. Miodunka, Kraków 1995

Nazwa przedmiotu

Europejskie prawo gospodarcze
Europeistyka

Rok/ semestr:
2/4

30St. Stacjonarne

System:
Stacjonarne

Kierunek
Liczba godzin/
semestr

Kod: 10.7-ESEZFEC3-PG4

Obligatory

Typ przedmiotu
Wykład: 30

Ćwiczenia:

Laboratoria 0

Projekty: 0

Konsultacje:
grupowe i
indywidualne

Seminaria: 0

Zajęcia
praktyczne: 0

Punkty ECTS: 4

Wykładowca:

dr Janusz Orłowski
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Zarządzania i Ekonomii

Instytut:
Wymagania

wstępne:
Wymagane
umiejętności
z
zakresu
podstaw
prawoznawstwa (interpretacja tekstów prawnych, znajomość
źródeł
prawa
wspólnotowego,
znajomość
podstaw
funkcjonowania
gospodarki
rynkowej).
Wymagane
wiadomości
są
wprowadzane
w
trakcie
nauczania
przedmiotów: Podstawy prawoznawstwa, Prawo wspólnotowe,
Podstawy ekonomii.

Poziom przedmiotu: średniozaawansowany
Cele przedmiotu:

1)
przedstawienie
podstaw
prawnych
działalności
gospodarczej na rynku wspólnotowym oraz zasady ich
interpretacji, 2) przyswojenie podstawowych wiadomości o
formach organizacyjnych przedsiębiorców, w tym zakładania
spółek,
3) umiejętność
wskazania
istotnych
cech
najważniejszych rodzajów umów zawieranych w obrocie
gospodarczym na rynku wspólnotowym oraz sporządzenia
typowych umów na piśmie, 4) umiejętność wskazania
podstaw zabezpieczenia należności i zasad ich dochodzenia
przed sądami, 5) znajomość zasad prawa konkurencji,
znaczenia prawa własności przemysłowej na współczesnym
rynku, zamówień publicznych i pozyskiwania dopuszczalnej
pomocy publicznej.

Opis przedmiotu: Przedmiot nauczania obejmuje w swej treści podstawowe
zasady podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej
na
rynku
Wspólnoty
Europejskiej,
w
tym:
źródła
wspólnotowego prawa gospodarczego, właściwość organów
administracji
krajowych
i wspólnotowej
w
sprawach
gospodarczych, formy organizacyjno-prawne działalności
gospodarczej, czynności handlowe, rozwiązywanie sporów
gospodarczych i dochodzenie roszczeń, prawo konkurencji
i własności przemysłowej, podstawy zamówień publicznych
oraz pomoc publiczną dla przedsiębiorców.
Język wykładowy: Polski (ew. niemiecki)
Metody nauczania: Wykłady, ćwiczenia, konsultacje grupowe i indywidualne.
Sposób zaliczenia: Egzamin ustny. Spis zagadnień egzaminacyjnych zostanie
podany do wiadomości studentów w połowie semestru.
Zaliczenie ćwiczeń: ocenianie ciągłe postępów w nauce na
podstawie sprawdzianów pisemnych. Ponadto student
opracowuje esej na jeden
z tematów podanych przez wykładowcę. Wyższej ocenie
podlega wykorzystanie źródeł poznania prawa oraz praktyki
obrotu gospodarczego w językach obcych.
Spis zalecanych lektur:

36

1. Europejskie prawo gospodarcze w działalności przedsiębiorstw, red. K.
Sobczak, Difin 2002.
2. Międzynarodowe prawo handlowe, red. M. Pazdan, Difin 2002.
3. Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWE 2003.
4. Prawo gospodarcze. Zagadnienia administracyjno-prawne, red. C.
Banasiński, wyd. 5, LexisNexis, Warszawa 2005.
5. Konkurencja. Acquis communautaire, red. Z. Brodecki, LexisNexis,
Warszawa 2004.
6. Podstawy przedsiębiorczości, red. R. Sobiecki,
Difin 2004.

Nazwa przedmiotu

Finanse w Unii Europejskiej

Kierunek

Europeistyka

Liczba godzin/ semestr

30

Typ przedmiotu
Wykład:30
Stacjonarne:
Zaoczne:

podstawowy

Konsultacje:

Seminaria:

Ćwiczenia:

System:
stacjonarne
Laboratoria
Zajęcia
praktyczne:

Wykładowca:

dr Marek Grabowski

Instytut:

Europeistyki

Wymagania wstępne:

Ekonomia

Poziom przedmiotu:

Kod: 04.9-ESEZFE-C4-FE3
Rok: 2
Semestr: 3

Projekty:
Punkty ECTS: 3

średniozaawansowany

Cele przedmiotu
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z
zagadnieniami dotyczącymi gromadzenia, podziału oraz wydatkowania środków
finansowych w Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem tych zjawisk w
strefie euro.
Opis przedmiotu:
Podstawowym
celem
prowadzonych
wykładów będzie przekazanie studentom wiedzy z zakresu realizowanej polityki
pieniężnej i budżetowej w strefie euro oraz w państwach, które należą do UE, ale
nie są członkami Eurolandu. Kolejne tematy realizowane w części teoretycznej
przedmiotu, będą dotyczyły genezy, struktury oraz zasad działania systemów
finansowych w państwach należących do Wspólnoty Europejskiej. Zostanie
również omówiony jej ogólny budżet. Następnie tematyka wykładów będzie się
skupiała na zagadnieniach finansowania pozabudżetowego oraz harmonizacji
systemu podatkowego a także na problemach związanych z finansowaniem
działalności przedsiębiorstw w UE.
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Celem ćwiczeń będzie nabycie praktycznych umiejętności w zakresie prowadzenia
kalkulacji dotyczących wybranych zagadnień finansowych, omawianych w trakcie
prowadzonych wykładów.

Sposób zaliczenia:

egzamin

1. L. Oręziak, Finanse Unii Europejskiej. Wydawnictwo Naukowe PWN, 2004.
2. D.Czykier-Wierzba, Finansowanie polityki regionalnej UE. Wyd. Twigger , 2004
3. W. Baka, Bankowość Europejska. Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005.

Nazwa przedmiotu

Unia Gospodarczo-Walutowa
(UGW)

Kierunek

Europeistyka

Liczba godzin/ semestr

30

Typ przedmiotu
Wykład:30
Stacjonarne:
Zaoczne:

podstawowy

Konsultacje:

Seminaria:

Ćwiczenia:

Kod: 04.9-ESEZFE-C5-UW5
Rok: III
Semestr: V
System:
stacjonarne

Laboratoria
Zajęcia
praktyczne:

Projekty:
Punkty ECTS:3

Wykładowca: Prof. nadzw. dr hab. Nelly Daszkiewicz
Instytut: Europeistyki
Wymagania wstępne: makroekonomia, integracja ekonomiczna
Poziom przedmiotu:

średnio zaawansowany

Cele przedmiotu: Podstawowym celem przedmiotu jest kompleksowe zapoznanie
studentów z teorią i historią integracji walutowej, istotą unii gospodarczowalutowej, problemami makroekonomicznymi związanymi z wprowadzeniem
wspólnej waluty.
Opis przedmiotu: główne treści kształcenia związane są z powstaniem unii
gospodarczo-walutowej w Europie. Program obejmuje teoretyczne aspekty
integracji walutowej (wybrane teorie obszarów jednowalutowych ), omówienie
perspektyw dalszego funkcjonowania UGW (m.in. analizę procesów
konwergencji).
Metody nauczania: wykłady, ćwiczenia, prezentacje: Power Point, wykorzystanie danych
statystycznych.
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Sposób zaliczenia: TEST –ocena jest średnią z testu obejmującego program
ćwiczeń i wykładu.
Spis zalecanych lektur:

9. Gawlikowska-Hueckel K., Zielińska-Głębocka A., Integracja europejska. Od
jednolitego rynku do unii walutowej, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa,
2004
10.Wolszczak-Derlacz J., Wspólna Europa, różne ceny- analiza procesów
konwergencji, Wydwnictwo Cedewu, Warszawa, 2007.
3.
Czarczyńska A., Śledziewska K., Teoria integracji europejskiej,
Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, 2003
4. Oręziak L., Euro.Nowy Pieniądz, PWN, Warszawa, 2002

Nazwa przedmiotu

Komunikacja społeczna i
międzykulturowa

Kierunek

Europeistyka

Liczba godzin/ semestr

30

Typ przedmiotu
Wykład:30
Stacjonarne:
Zaoczne:

podstawowy

Konsultacje:

Seminaria:

Wykładowca:

Ćwiczenia:

Kod: 15.0-ESEZFE-C7-KS5
Rok: 3
Semestr: 5
System:
Stacjonarne

Laboratoria
Zajęcia
praktyczne:

Projekty:
Punkty ECTS:3

dr Jolanta Piwowar

Instytut: Europeistyki
Wymagania wstępne:

socjologia, geografia polityczna i gospodarcza Europy

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Cele przedmiotu
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z
podstawowymi zagadnieniami komunikacji , teoriami i modelami komunikowania,
komunikowania międzynarodowego i międzykulturowego.
Opis przedmiotu: Wprowadzenie do nauki o komunikowaniu
Wybrane teorie i modele komunikowania. Komunikowanie międzynarodowe,
międzyetniczne, międzyrasowe, język w komunikowaniu międzynarodowym, globalizacja,
media globalne, europejska przestrzeń komunikacyjna, kontakty między kobietami i
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mężczyznami jako przykład komunikowania międzykulturowego, odmienne sposoby
oddziaływania na audytorium, komunikacja niewerbalna.

Sposób zaliczenia:

zaliczenie na ocenę

Spis zalecanych lektur:
1. Fiskej. , Wprowadzenie do badań nad komunikowaniem, Wrocłąw1999
2. Studia z teorii komunikowania masowego, red. B.Dobek-Ostrowska, Wrocław 1999
3. Ociepka B., Komunikowanie międzynarodowe, Wrocw 2002
4.Wybrane artykuły zamieszczone w pracach zbiorowych.
5. Tanner D., Ty nic nie rozumiesz. Kobieta i mężczyzna w rozmowie. Warszawa 1994
6. Knapp M.L., Hall J.A., Komunikacja niewerbalna w interakcjach międzyludzkich.

Przedmioty specjalnościowe

Nazwa przedmiotu

Podstawy zarządzania

Kierunek

Europeistyka

Liczba godzin/ semestr

45

Typ przedmiotu
Wykład:30
Stacjonarne:
Zaoczne:

obowiązkowy

Konsultacje:

Seminaria:

Wykładowca:

Ćwiczenia:15

Kod: 4.0-ESEZFE-D1-PZ5
Rok: II
Semestr: III
System:
Stacjonarne

Laboratoria
Zajęcia
praktyczne:

Projekty:
Punkty ECTS:

4

Prof. dr hab. Eugeniusz Niedzielski

Instytut: Instytut Zarządzania i Ekonomii
Wymagania wstępne:

Ekonomia, socjologia

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Cele przedmiotu
Celem nauczania przedmiotu jest przekazanie
studentom wiedzy w zakresie tworzenia przedsiębiorstw i kształtowania ich
struktury organizacyjnej, formułowania celów i planowania działalności
gospodarczej, zarządzania zasobami ludzkimi, finansowymi i rzeczowymi,
pełnienia ról kierowniczych, funkcjonowania przedsiębiorstw w warunkach
globalizacji.
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Opis przedmiotu:
Przedmiot obejmuje podstawy wiedzy dotyczącej wszystkich
funkcji zarządzania, tj. planowania, organizowania motywowania (uruchamiania) i
kontrolowania działalności organizacji (instytucji) a zwłaszcza przedsiębiorstw.
Zagadnienia te są rozpatrywane w ujęciu ogólnym (całej organizacji) oraz
poszczególnych funkcji, jak: zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie produkcją,
kierowanie wyodrębnionym obszarem tematycznym jak: tworzenie struktur
organizacyjnych, zarządzanie strategiczne oraz zarządzanie międzynarodowe oraz
międzykulturowe. Współczesny kontekst zarządzania obejmuje uwarunkowania związane
z globalizacją i regionalizacją, w tym zwłaszcza związane z rynkiem europejskim.

Sposób zaliczenia:

egzamin

Spis zalecanych lektur:
1. Stoner J.A.F., Wankel Ch. Kierowanie. PWE Warszawa 2000
2. Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami. PWN Warszawa 2002.
3. Koźmiński A., Piotrowski W. Zarządzanie - teoria i praktyka. PWN Warszawa
2004.

Nazwa przedmiotu

Podstawy marketingu

Kierunek

Europeistyka

Liczba godzin/ semestr

30

Typ przedmiotu
Wykład:20
Stacjonarne:
Zaoczne:

podstawowy

Konsultacje:

Seminaria:

Wykładowca:

Ćwiczenia:10

Kod: 4.7-ESEZFE-D2-PM4
Rok: 2
Semestr: 4
System:
Stacjonarne

Laboratoria
Zajęcia
praktyczne:

Projekty:
Punkty ECTS: 3

dr Hanna Pałach

Instytut: Europeistyki
Wymagania wstępne:

ekonomia, podstawy zarządzania

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Cele przedmiotu
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z
metodami, instrumentami i działaniami, które tworzą metodyczną oraz
instrumentalno-czynnościową strukturę marketingu, uświadomienie studentom,
że stosowanie marketingu jest wyrazem tendencji zwiększenia stopnia
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racjonalności postępowania i osiągnięcia przewagi konkurencyjnej na rynku,
zwrócenie uwagi na praktyczną użyteczność marketingu.
Opis przedmiotu:
Pojęcie i istota marketingu, podstawy decyzji
marketingowych, planowanie ,marketingowe, postępowanie nabywców na rynku,
wprowadzenie do badań marketingowych i MSI, segmentacja i wybór rynku docelowego,
produkt jako element marketingu oraz działanie związane z produktem, cena jako
element marketingu, zarządzanie dystrybucją towarów, promocja w strategii
marketingowej przedsiębiorstwa.

Sposób zaliczenia:

egzamin

Spis zalecanych lektur:
1. Garbarski L., I. Rutkowski, W. Wrzosek Marketing Punkt zwrotny nowoczesnej firmy.
PWE. Warszawa, 2002
2. Red. Garbarski. Podstawy marketingu. Przewodnik do ćwiczeń. Warszawa 1998
3. Kotler Ph. G. Armstrong. JSaunders, W.Wong. Marketing europejski. PWE Warszawa
2004

Nazwa przedmiotu

Sektor MSP w Europie

Kierunek

Europeistyka

Liczba godzin/ semestr

20

Typ przedmiotu
Wykład:20
Stacjonarne:
Zaoczne:

podstawowy

Konsultacje:

Seminaria:

Ćwiczenia:

Wykładowca:

Kod: 04.9-ESEZFE-D2MSP3
Rok: 2
Semestr: 3
System:
Stacjonarne

Laboratoria
Zajęcia
praktyczne:

Projekty:
Punkty ECTS:2

Prof. dr hab. Piotr Dominiak

Instytut: Europeistyki
Wymagania wstępne:

nd

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Cele przedmiotu
Zapoznanie słuchaczy z charakterystyką
funkcjonowania i rozwoju sektora MSP w Europie, jego roli w kształtowaniu
konkurencyjności gospodarek, dylematów polityki ekonomicznej wspierającej
funkcjonowanie, rozwój i tworzenie MSP
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Opis przedmiotu:
MSP i przedsiębiorczość a konkurencyjność gospodarki
europejskiej, Europa a USA podobieństwa i różnice, Problemy metodologiczne badań
porównawczych , ewolucja sektora MSP w Europie, Marginalizacja MSP w okresie do
rewolucji przemysłowej, determinanty renesansu sektora MSP, sektor MSP a wzrost
gospodarki europejskiej, przyrost netto a przyrosty brutto, demografia przedsiębiorstw w
gospodarkach europejskich, dylematy polityki wsparcia MSP w gospodarkach
europejskich, przyszłość sektora MSP w Polsce.

Sposób zaliczenia:

zaliczenie na ocenę

Spis zalecanych lektur:
1. P.Dominiak- Sektor MSP we współczesnej gospodarce, WN PWN 2005
2. Małe i średnie przedsiębiorstwa w obliczu internacjonalizacji gospodarek. Red.
P.Dominiak, J. Wasilczuk. N.Daszkiewicz SPG Gdańsk 2005
3. Małe i średnie przedsiębiorstwa wobec wyzwań współczesnej gospodarki. Red
P.Dominiak SPG Gdańsk 2005

Nazwa przedmiotu

Fundusze i projekty
europejskie

Kierunek

Europeistyka

Liczba godzin/ semestr

20

Typ przedmiotu
Wykład:20
Stacjonarne:
Zaoczne:

obowiązkowy

Konsultacje:

Seminaria:

Wykładowca:

Ćwiczenia:

Kod: 4.3-ESEZFE-D4-FE5
Rok: 3
Semestr: 5
System:
Stacjonarne

Laboratoria
Zajęcia
praktyczne:

Projekty:
Punkty ECTS:3

Dr Krzysztof Krukowski

Instytut: Europeistyki
Wymagania wstępne:
Europejskie Prawo Gospodarcze, Polityki Wspólnot
Europejskich, Finanse Unii Europejskiej
Poziom przedmiotu:

średniozaawansowany

Cele przedmiotu
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z
funduszami strukturalnymi oraz przedstawienie możliwości ich wykorzystania
przez różne pomioty. W ramach zajęć studenci zapoznają się z metodologią
tworzenia projektów do programów operacyjnych oraz sektorowych.

43

Opis przedmiotu:

1. Polityka regionalna i strukturalna Unii Europejskiej i Polski. Polityka regionalna
Unii Europejskiej –charakterystyka funduszy strukturalnych i Funduszu Kohezji
oraz Inicjatyw Wspólnotowych. Znaczenie funduszy strukturalnych i Funduszu
Kohezji dla Polski oraz polityka regionalna Polski.
2. Fundusze i programy wspierające rozwój i wspieranie przedsiębiorczości.
Realizacja projektów inwestycyjnych dla MSP, pojęcie pomocy publicznej
programy pomocowe a pomoc indywidualna, pomoc regionalna, fundusze dla
MŚP.
3. Fundusze i programy dla samorządu terytorialnego. Proces wyboru projektu
oraz procedury podejmowania decyzji przy wyborze projektu EFRR.
4. Programy społeczne i Europejski Fundusz Społeczny. Polityka społeczna
Wspólnot Europejskich oraz Europejskiej Strategii Zatrudnienia /priorytety EFS.
5. Programy i fundusze rolne. Fundusze dla rolników – dopłaty bezpośrednie,
kredyty, wsparcie młodych rolników
6. Wspieranie rozwoju obszarów wiejskich – pomoc dla gospodarstw położonych
na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarczych, finansowanie rent dla
rolników.
7. Zarządzenie projektem w ramach funduszy europejskich.– charakterystyka
przygotowywania projektów strukturalnych
8. „Cykl życia projektu” – charakterystyka instrumentów, narzędzi i
poszczególnych etapów przygotowywania projektu finansowanego z funduszy
strukturalnych w ramach tzw. logiki projektowej.
Zarządzania projektami z zasobów ludzkich - zarządzanie zasobami ludzkimi w projekcie,
zarządzanie integracją w projekcie, zarządzanie jakością, czasem, kosztami – tzw. „złoty
trójkąt” projektów, zarządzanie ryzykiem, komunikacją, zamówieniami publicznymi w
projekcie

9. Monitoring, ewaluacja oraz audyt w projektach europejskich

Kwalifikowalność wydatków w ramach projektów – kreowanie budżetu projektu

Sposób zaliczenia:

egzamin

Spis zalecanych lektur:
1. Jankowska A., Kierzkowski T. red., Knopik R., Fundusze strukturalne Unii
Europejskiej, C.H. Beck Warszawa 2005
2. Skrzypek J., Jak korzystać z funduszy strukturalnych UE. Twigger S.A.,
Warszawa 2004

3. Burnat-Mikosz M. red., Pomoc Unii Europejskiej dla przedsiębiorców, C.H. Beck
Warszawa 2004.

4. Grosse T.G. red., Analiza możliwości wprowadzania regionalnego systemu
zarządzania funduszami strukturalnymi UE w Polsce w latach 2007-2013.
Instytut Spraw Publicznych. Warszawa 2005
5. Głąbicka K., Grewiński M., Europejska polityka regionalna, Dom Wydawniczy
Elipsa Warszawa 2003
6. Oręziak L., Finanse Unii Europejskiej, Polskie Wydawnictwo Naukowe
Warszawa 2004
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Nazwa przedmiotu

Specjalistyczne warsztaty
projektowe

Kierunek

Europeistyka

Liczba godzin/ semestr

30

Typ przedmiotu
Wykład:30
Stacjonarne:
Zaoczne:

obligatoryjny

Konsultacje:

Seminaria:

Ćwiczenia:

Wykładowca:

Kod: 4.3-ESEZFE-D5-WP6
Rok: 3
Semestr: 6
System:
Stacjonarne

Laboratoria
Zajęcia
praktyczne:

Projekty:
Punkty ECTS:2

dr Marian Oliński

Instytut: Europeistyki
Wymagania wstępne:

nd

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Cele przedmiotu
Celem warsztatów projektowych jest nabycie wiedzy i
umiejętności słuchaczy w takim stopniu, aby potrafili w praktyce realizować
rozmaite projekty w roli menedżera projektu. Podczas ćwiczeń studenci będą
opracowywać konkretne projekty uwzględniając poszczególne programy UE oraz
zapoznawać się z praktycznymi aspektami ich realizacji, monitoring, ewaluacja,
przygotowanie wniosków, promocja projektów.
Sposób zaliczenia:

zaliczenie na ocenę

Spis zalecanych lektur:
1. Wysocki R.,McGary R., Efektywne zarządzanie projektami, Onepress, Warszawa 2005
2. Grucza B. Ogonek K. Zarządzanie projektami, PWE, Warszawa 2003
3. Duplik I. Inżynieria zarządzania cz.1 i 2 Agencja Wydawnicza PLACET, Warszawa 1998

Kierunek

Zrządzanie przedsiębiorstwem
Kod: 04.9-ESEZFE-D6-ZP6
w gospodarce globalnej
Rok: II
Europeistyka
Semestr: V

Liczba godzin/ semestr

20

Typ przedmiotu

podstawowy

Nazwa przedmiotu

System:
Stacjonarne

45

Wykład:20
Stacjonarne:
Zaoczne:
Konsultacje:

Ćwiczenia:
Seminaria:

Laboratoria
Zajęcia
praktyczne:

Projekty:
Punkty ECTS:3

Wykładowca: dr Krzysztof Krukowski
Instytut: Europeistyki
Wymagania wstępne:
Poziom przedmiotu:

Nd.
podstawowy

Cele przedmiotu
Celem przedmiotu jest przedstawienie podmiotów gospodarczych w procesie
globalizacji jako kluczowego zjawiska kształtującego warunki działania
przedsiębiorstw na rynku.
Opis przedmiotu:

Umiędzynarodowienie i globalizacja przedsiębiorstw. Formy i metody wejścia
przedsiębiorstw na rynki zagraniczne. Fuzje przejęcia oraz alianse strategiczne.
Dywersyfikacja a nowe sektory oraz zmienność rynku. Konkurencyjność.
Instrumenty
konkurowania.
Zarządzanie
międzykulturowe.
Zarządzanie
kulturową różnorodnością w przedsiębiorstwach. Zarządzanie procesem
umiędzynarodowienia. Negocjacje międzynarodowe. Euromarketing.
Sposób zaliczenia:
zaliczenie - na podstawie kolokwium zaliczeniowego.
egzamin – pisemny, pytania opisowe
Spis zalecanych lektur:

1. Yip G.S., Strategia globalna. Światowa przewaga konkurencyjna, PWE,
Warszawa 2004.

2. Gorynia M., Strategie przedsiębiorstw w biznesie międzynarodowym, AE
Poznań, Poznań 2000.
3. Rymarczyk J., Internacjonalizacja przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa, 2004

Nazwa przedmiotu

Zarządzanie jakością wg
standardów europejskich

Kod: 04.9-ESEZFE-D7-ZJ6

46

Kierunek

Europeistyka

Liczba godzin/ semestr

30

Typ przedmiotu
Wykład:20
Stacjonarne:
Zaoczne:

podstawowy

Konsultacje:

Seminaria:

Ćwiczenia:10

Wykładowca:

Rok: 3
Semestr: 6
System:
Stacjonarne
Laboratoria
Zajęcia
praktyczne:

Projekty:
Punkty ECTS:
3

Prof. kontr. dr inż. Jerzy Wojeński

Instytut: Europeistyki
Wymagania wstępne:

nd

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Cele przedmiotu
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z
podstawami zarządzania ukierunkowanego na jakość wyrobów, usług i procesów.

Opis przedmiotu:
Przedstawione zostaną bliżej zagadnienia certyfikacji
systemów zarządzania przedsiębiorstwem zgodnie ze stosowanymi w Unii Europejskiej
normami ISO9000. Omówione zostaną również metody projektowania jakości produktów
i procesów oraz nowoczesne techniki wspomagające zarządzanie jakościa. Zagadnienia:
1. Podstawy zarządzania jakością
2. Kultura organizacji w zarządzaniu jakością
3. Podejście procesowe w zarządzaniu jakością
4. System zarządzania jakością według ISO 9000/2000
5. TQM
6. Techniki poprawy skuteczności i efektywności organizacji – badanie zdolności,
karty kontrolne.

Sposób zaliczenia:

egzamin

Spis zalecanych lektur:
1. Zarządzanie jaością, praca zbiorowa pod red. J.Bagińskiego, Oficyna Wydawnicza
Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2004
2. Hamrol A., Mantura W., Zarządzanie jakością PWN, Warszawa 2002

Nazwa przedmiotu

Międzynarodowe zarządzanie
zasobami ludzkimi

Kod: 4.5-ESEZFE-D8-ZZL5

47

Kierunek

Europeistyka

Liczba godzin/ semestr

45

Typ przedmiotu
Wykład:30
Stacjonarne:
Zaoczne:

podstawowy

Konsultacje:

Seminaria:

Wykładowca:

Ćwiczenia:15

Rok: 3
Semestr: 5
System:
Stacjonarne
Laboratoria
Zajęcia
praktyczne:

Projekty:
Punkty ECTS: 4

dr Ryszard Walkowiak

Instytut: Europeistyka
Wymagania wstępne:
Podstawy zarządzania, Kultura i literatura europejska,
Komunikowanie międzykulturowe
Poziom przedmiotu: średnio zaawansowany

Cele przedmiotu
Głównym celem nauczania przedmiotu jest
uwrażliwienie studentów – potencjalnych kandydatów na menedżerów, na rolę
czynnika ludzkiego w sprawnym funkcjonowaniu organizacji działającej na
międzynarodowym rynku pracy.
Opis przedmiotu:
Umiejscowienie problemów zarządzania kadrami w
systemie zarządzania. Omówienie obszarów zadaniowych zarządzania kadrami ze
szczególnym zwróceniem uwagi na procesy zatrudniania, wynagradzania,
oceniania i rozwoju kompetencji w przedsiębiorstwach międzynarodowych.
Omówienie międzynarodowych zbiorowych stosunków pracy oraz praktyk
zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach międzynarodowych
działających w Polsce.

Sposób zaliczenia:

egzamin

Spis zalecanych lektur:
1. A. Pocztowski (red.), Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi. Oficyna
Ekonomiczna, Kraków 2002.
2. A. Sajkiewicz (red.), Jakość zasobów pracy. Kultura, kompetencje,
konkurencyjność. Poltext, Warszawa 2002.

3. A. Pocztowski (red.), Praca i zarządzanie kapitałem ludzkim w perspektywie
europejskiej. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
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Rachunkowość wg norm
europejskich

Nazwa przedmiotu
Kierunek

Europeistyka

Liczba godzin/ semestr

30

Typ przedmiotu
Wykład:20
Stacjonarne:
Zaoczne:

podstawowy

Konsultacje:

Seminaria:

Ćwiczenia:10

Kod: 4.3-ESEZFE-D9-R4
Rok: II
Semestr: IV
System:
Stacjonarne

Laboratoria
Zajęcia
praktyczne:

Projekty:
Punkty ECTS:3

Wykładowca: dr Małgorzata Cygańska
Instytut: Europeistyki
Wymagania wstępne: znajomość podstawowych zasad i instrumentów rachunkowości
finansowej.
Poziom przedmiotu: średnio zaawansowany

Cele

przedmiotu:

realizowanej

poznanie

poprzez

istoty

i zasad

dyrektywy

unijne

harmonizacji rachunkowości
oraz

procesu

adaptacji

Międzynarodowych Standardów Rachunkowości przez Unię Europejską

Opis przedmiotu: główne treści kształcenia związane są dyrektywami mającymi na celu
harmonizację rachunkowości krajów członkowskich. Koncentrują się one na
sprawozdaniach finansowych opracowanych zgodnie z normami europejskimi, zasadach
konsolidacji sprawozdań finansowych, a także Międzynarodowych Standardach
Rachunkowości akceptowanych przez kraje członkowskie Unii Europejskiej. W ramach
przedmiotu analizowana jest również ustawa o rachunkowości w kontekście wyżej
wspomnianych regulacji prawnych.

Sposób zaliczenia: wykład zaliczany – na podstawie egzaminu, ćwiczenia – na
podstawie kolokwium zaliczeniowego
Spis zalecanych lektur:
1. Micherda Bronisław, Perspektywy rachunkowości w Polsce po akcesji, DIFIN, 2007.
2. Elżbieta Roszczynialska, Zofia Wydymus, Rachunkowość według standardów Unii
Europejskiej. teoretyczne i praktyczne ABC rachunkowości, Wyższa Szkoła Zarządzania i
Bankowości w Krakowie, 2001.
3. Jerzy Gierusz, Karolina Gościniak, Beata Zackiewicz, MSSF 1. Zastosowanie
Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz pierwszy, Difin,
2007.
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Nazwa przedmiotu

Internacjonalizacja MSP we
współczesnej gospodarce

Kierunek

Europeistyka

Liczba godzin/ semestr

20

Typ przedmiotu
Wykład:20
Stacjonarne:
Zaoczne:

podstawowy

Konsultacje:

Seminaria:

Wykładowca:

Ćwiczenia:

Kod: 04.9-ESEZFE-D10IMSP5
Rok: 3
Semestr: 5
System:
Stacjonarne

Laboratoria
Zajęcia
praktyczne:

Projekty:
Punkty ECTS:2

dr hab.Nelly Daszkiewicz

Instytut: Europeistyka
Wymagania wstępne:

historia i teoria integracji europejskiej

Poziom przedmiotu:

średniozaawansowany

Cele przedmiotu
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z
procesami internacjonalizacji MSP we współczesnej gospodarce.
Opis przedmiotu:
Wykład obejmuje następujące zagadnienia:
1. Małe i średnie przedsiębiorstwa wobec procesów integracji gospodarki światowej
2. Internacjonalizacja MSP w wybranych krajach UE
3. Internacjonalizacja MSP w gospodarkach transformowanych – przykłady Polski i
Republiki Czeskiej
4. Strategie internacjonalizacji MSP
5. Instrumenty internacjonalizacji MSP
6. Internacjonalizja poprzez sieć.
7. Rozwój innowacji a internacjonalizacja.

Sposób zaliczenia:

egzamin

Spis zalecanych lektur:
1. Daszkiewicz N. Internacjonalizacja
małych i średnich
przedsiębiorstw we współczesnej gospodarce, SPG, Gdańsk 2004
2. Małe i średnie przedsiębiorstwa w obliczu internacjonalizacji gospodarek europejskich.
Przykłady Włoch, Francji, Polski i Czech, Dominiak P., Wasilczuk J., Daszkiewicz N., SPG
Gdańsk, 2005
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Finanse przedsiębiorstw

Nazwa przedmiotu
Kierunek

Europeistyka

Liczba godzin/
semestr
Typ przedmiotu

30

Wykład:20

Ćwiczenia: 10

Obowiązkowy
Laboratoria

Seminaria:

Kod: 4.3-ESEZFED11-FP4
Rok/ semestr:
II /IV
System:
Stacjonarny
Projekty:
Punkty ECTS:4

Wykładowca: prof. dr hab. Maria Dębniewska
Instytut: Zarządzania i Ekonomii
Wymagania wstępne: mikroekonomia, finanse
Poziom przedmiotu: kierunkowy
Cele przedmiotu:
Rozumienie istoty i zasad finansów przedsiębiorstwa, poznanie procedur analizy i
planowana finansowego oraz zdobycie umiejętności gromadzenia i alokacji
kapitału finansowego w przedsiębiorstwie.
Opis przedmiotu:
Przedmiot i zadania finansów. Analiza fundamentalna przedsiębiorstwa. Źródła i
zasady pozyskiwania kapitału własnego i obcego. Koszt i struktura kapitału w
przedsiębiorstwie. Zasady emisji akcji i obligacji. Majątek przedsiębiorstwa i
źródła jego finansowania. Zasady zarządzania finansami firmy. Rodzaje
inwestycji rzeczowych i pieniężnych. Metody oceny projektów inwestycyjnych.
Ryzyko inwestycyjne.
Język wykładowy: polski
Metody nauczania: wykład z prezentacjami, case-study, pogadanka, dyskusja
panelowa.
Sposób zaliczenia: zaliczenie ćwiczeń – kolokwium, zaliczenie wykładu – egzamin
pisemny.
Spis zalecanych lektur:
1. Dębniewska M., Tkaczuk M. Finanse przedsiębiorstwa w przykładach i
zadaniach. Wyd. UWM, Olsztyn 2000.
2. Korenik D., Korenik S., Podstawy finansów. Wyd. PWN, Warszawa 2004.
3. Bielawska A., Finanse zagraniczne MSP. Wyd. PWN, Warszawa 2006.
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4. Dębniewska M., Sołoma A., Bankowość. Produkty, usługi, rynek. Wyd.
UWM, Olsztyn 2003.
5. Podedworna-Tarnowska D. Faktoring w Polsce – szanse i zagrożenia
rozwoju. Wyd. SGH, Warszawa 2007.
Nazwa przedmiotu

IT w przedsiębiorstwie

Kierunek

Europeistyka

Liczba godzin/
semestr
Typ przedmiotu

20

Wykład: 20

Ćwiczenia:

Laboratoria

Projekty:

Konsultacje:

Seminaria:

Zajęcia
praktyczne:

Punkty ECTS: 3

specjalnościowy

Wykładowca:

Kod: 11.9-ESEZFED12-ITP6
Rok/ semestr:
III/VI
System:
stacjonarne

Dr Halina Tańska

Instytut:
Wymagania wstępne:
Poziom przedmiotu: Przedmiot specjalnościowy
Cele przedmiotu: osiągnięcie efektów w postaci umiejętności i kompetencji
polegających na rozumieniu a także swobodnym posługiwaniu się podstawowymi
kategoriami z zakresu wyboru i wykorzystywania systemów informatycznych
wspomagających procesy zarządzania w przedsiębiorstwie oraz integracji w
ramach systemów klasy ERP, CRM, SCM, BIS i innych. Wskazanie uwarunkowań
realizacyjnych systemów zintegrowanych.
Opis przedmiotu: Przeobrażenia i tendencje rozwojowe współczesnych przedsiębiorstw;
globalizacja i wirtualizacja procesów produkcyjnych/usługowych, procesów zarządzania i
procesów informacyjnych; Podejście procesowe w zarządzaniu procesami realnymi i
procesami informacyjnymi; Aktywne uczestnictwo użytkowników i twórców oraz
integratorów w tworzeniu i eksploatacji systemów informacyjnych (SI) i technologii
informacji (TI); Strategia reorganizacji i informatyzacji procesów realnych i biznesowych;
Strategia systemu informacyjnego organizacji; Strategia wyboru, wdrażania i
kreatywnego wykorzystania TI w przedsiębiorstwie; Efektywność informatyzacji procesów
biznesowych; Tendencje rozwojowe informatyzacji przedsiębiorstwa w świetle wybranej
strategii działania - integracja funkcjonalności systemów ERP, CRM, SCM, BIS;
międzyorganizacyjne
SI
w rozwoju
współczesnego
przedsiębiorstwa.
Systemy
pozyskiwania informacji o konkurencji z Internetu w zwiększaniu konkurencyjności
przedsiębiorstwa.
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Język wykładowy: polski
Metody nauczania: wykłady, prezentacje: folia, Power Point, prezentacja
rozwiązań proponowanych przez firmy tworzące oprogramowanie, wykorzystanie
danych statystycznych
Sposób zaliczenia: wykład zaliczany – na podstawie egzaminu.
Spis zalecanych lektur:
1. M. Cieciura, Podstawy technologii informacyjnych z przykładami
zastosowań, Wizja Press&IT Sp. z o.o., Warszawa 2006
2. T. A. Grzeszczyk, Systemy multimedialne w zarządzaniu
przedsiębiorstwem. Metody implementacji, MIKOM, Warszawa 2003
3. ST. Szejko, Metody wytwarzania oprogramowania, MIKOM, Warszawa
2002
4. A. Rokicka-Broniatowska, Wstęp do informatyki gospodarczej, Szkoła
Główna Handlowa, Warszawa 2006
5. P. Lech, Zintegrowane systemy zarządzania ERP/ERP II, Delfin, Warszawa
2003
6. P. Adamczewski, Zintegrowane systemy informatyczne w praktyce,
MIKOM, Warszawa 2003
7. J. Philips, Zarządzanie projektami IT, Helion, Gliwice 2005

Nazwa przedmiotu

Przedsiębiorczość i innowacje
w UE.

Kierunek

Europeistyka

Liczba godzin/ semestr

30

Typ przedmiotu
Wykład:20
Stacjonarne:
Zaoczne:

Obowiązkowy

Konsultacje:

Seminaria:

Ćwiczenia:10

Wykładowca:

Kod: 04.0-ESEZFE-D13-PI6
Rok: 3
Semestr: 6
System:
Stacjonarne

Laboratoria
Zajęcia
praktyczne:

Projekty:
Punkty ECTS:3

dr Marian Oliński

Instytut: Europeistyki
Wymagania wstępne:

nd

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Cele przedmiotu
Głównym celem ćwiczeń w ramach prowadzonego
przedmiotu będzie przygotowanie studentów do samodzielnego uruchamiania
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działalności gospodarczej w UE, zapoznanie z odpowiedniki procedurami i
dokumentami. Nabycie praktycznych umiejętności pozyskiwania środków
unijnych na utworzenie, rozwijanie i promowanie własnego biznesu, jak również
wskazanie studentom możliwości praktycznego zastosowania wzorców, strategii i
sposobów naśladowania w warunkach wolnej gospodarki rynkowej w UE.
Opis przedmiotu:
Wejście Polski do Unii Europejskiej poszerzyło możliwości
operowania na rynku wspólnotowym. Przed przedsiębiorcami i ludźmi aktywnymi jest
szansa na poprawę swojego bytu poprzez rozwój własnej kariery. Osoby te mogą
napotkać jednak różne przeszkody wynikające z odmiennych uwarunkowań kulturowych i
formalno-prawnych. Celem przedmiotu jest dostarczenie studentom wiedzy i
umiejętności na temat założenia i prowadzenia własnego przedsiębiorstwa w
poszczególnych krajach uwzględniając specyfikę każdego z nich. Poza tym studenci w
ramach przedmiotu zdobędą wiedzę na temat uregulowań funkcjonowania wspólnego
rynku.

Sposób zaliczenia:

egzamin

Spis zalecanych lektur:
1. Małe i średni przedsiębiorstwa w Unii Europejskiej, Polska Agencja Rozwoju
Przedsiębiorczości, Warszawa 2002
2. Piałucha M. red. Wspieranie działalności małych i średnich przedsiębiorstw.
Makroekonomiczne uwarunkowania działalności małych i średnich przedsiębiorstw
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania, Wrocław 2004.
3. Jaremczuk K. (red) Uwarunkowania przedsiębiorczości, PWSZ, Tarnobrzeg 2004.
4. Kowol A., Polityka Unii Europejskiej wobec małych i średnich przedsiębiorstw –
dotychczasowy rozwój i wyzwania na przyszłość, Centrum Informacji Europejskiej , Łódź
2002
5. Sobczyk G. (red.), Ekonomika małych i średnich przedsiębiorstw , Difin, Warszawa
2004
6. Piaseczki B., Przedsiębiorczość i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w XXI
wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2002
Przedmioty ogólne

Nazwa przedmiotu

Język angielski

Kierunek

Europeistyka

Liczba godzin/ semestr

180

Typ przedmiotu
Wykład:
Stacjonarne:
Zaoczne:

podstawowy

Konsultacje:

Seminaria:

Wykładowca:

Ćwiczenia:180

Kod: 9.0-ESEZFE-E2-A6
Rok: I, II, III
Semestr: I, II,III,IV,V,VI
System:
Stacjonarne
Laboratoria
Zajęcia
praktyczne:

Projekty:
Punkty ECTS:10

mgr Iwona Stanisławska
mgr Bartłomiej Purta
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mgr Beata Podwysocka
Instytut: Europeistyki
Wymagania wstępne:

znajomość języka na poziomie podstawowym

Poziom przedmiotu:

ogólny

Cele przedmiotu
Celem przedmiotu jest dalsze doskonalenie
kompetencji językowych (mówienie, słuchanie, pisanie, czytanie ze
zrozumieniem), wzbogacenie słownictwa o terminologię biznesową, instytucji i
dokumentów europejskich, umiejętności przekładu prostych form użytkowych
oraz dokumentów.
Opis przedmiotu:

Sposób zaliczenia: Semestry I i II poświęcone są doskonaleniu znajomość języka
angielskiego poprzez ćwiczenie
czterech podstawowych umiejętności
językowych, ze szczególnym naciskiem na czytanie, pisanie, oraz mówienie
(głównie przygotowanie prezentacje i doskonalenie technik negocjacji w języku
angielskim). Semestry III i IV poświęcone są na
poszerzenie słownictwa
biznesowego prawniczego. Studenci doskonalą umiejętności dające im dobre
przygotowanie do egzaminu zewnętrznego –Zaleca się zdawanie egzaminu
zewnętrznego Business English BEC 1. Ostatni rok nauki poświęcony jest
praktycznym ćwiczeniom w oparciu o analizę autentycznych dokumentów,
dokumentów, poznawanie instytucji europejskich i funkcjonowanie rynku
wspólnotowego, analizę autentycznych tekstów specjalistycznych, dokumentów
biznesowych, prawniczych oraz artykułów prasowych. Ćwiczenia praktyczne
obejmują również korespondencję i umowy, studenci uczą się sporządzania
wybranych dokumentów oraz poznają specjalistyczną terminologię i zwroty
niezbędne do tłumaczenia z oraz na język angielski. Absolwenci będą posiadali
sprawności językowe, kulturowe i społeczne pozwalające na funkcjonowanie w
międzynarodowym środowisku administracji państwowej, organizacji unijnych
oraz biznesu.
Zaliczenie:
ustny)

testy śródsemetralne, egzamin końcowy (pisemny i

Spis zalecanych lektur:
1. Market Leader , Longan, 2006
2. Inteligent Business , Longan, 2005

3. Wzory umów, pism i innych dokumentów, Iwona Kienzler; ODDK, 2005
4. Selection of English Documents, Tepis Publishing House, 1998
5. Glosariusz Terminów i Pojęć, Narodowa Agencja Programu Sokrates, 2004
6. Materiały własne przygotowane przez prowadzącego.
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Nazwa przedmiotu

Język francuski

Kierunek

Europeistyka

Liczba godzin/ semestr

120

Typ przedmiotu
Wykład:
Stacjonarne:
Zaoczne:

podstawowy
Ćwiczenia:12
0

Konsultacje:

Seminaria:

Wykładowca:

Kod: 9.1-ESEZFE-E3-F6
Rok: 2 i 3
Semestr: 3,4,5,6,
System:
Stacjonarne
Laboratoria
Zajęcia
praktyczne:

Projekty:
Punkty ECTS:5

mgr Dorota Paziewska

Instytut: Europeistyki
Wymagania wstępne:
zaawansowanego

znajomość języka francuskiego na poziomi niżej średnio

Poziom przedmiotu:

średnio zaawansowany

Cele przedmiotu
Celem kursu jest wykorzystanie wcześniej poznanych
podstawowych struktur gramatycznych i leksykalnych oraz uzupełnienie ich o
nowe, niezbędne do tworzenia informacji ustnej(uzyskiwanie i udzielanie
informacji) i pisemnej (redagowanie prostych listów, wypełnianie dokumentów).
Zakres obejmował będzie następujące dziedziny : prawo, ekonomia,
administracja publiczna. Semestr trzeci i czwarty przewiduje pogłębienie wiedzy
na temat instytucji Unii Europejskiej i historii Francji .

Opis przedmiotu:

Sposób zaliczenia:
Testy w trakcie semestru. Test zaliczeniowy na koniec
semestru (zawierający elementy gramatyki, leksyki), krótka rozmowa z
egzaminującym. Egzamin końcowy po VI semestrze.

Spis zalecanych lektur: 1. Jacky Girardet, Panorama 2 , Wyd. CLE International
2. Communication progressive

3. Materiały opracowane przez prowadzącego

Nazwa przedmiotu

Język francuski

Kod: 9.1-ESEZFE-E3-F6
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Kierunek

Europeistyka

Liczba godzin/ semestr

120

Typ przedmiotu
Wykład:
Stacjonarne:
Zaoczne:

podstawowy
Ćwiczenia:12
0

Konsultacje:

Seminaria:

Wykładowca:

Rok: 2, 3
Semestr: 3,4,5,6
System:
Stacjonarne
Laboratoria
Zajęcia
praktyczne:

Projekty:
Punkty ECTS:5

mgr Dorota Paziewicz

Instytut: Europeistyki
Wymagania wstępne:

nd

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Cele przedmiotu
Celem kursu jest przede wszystkim, zapoznanie studentów z
podstawowymi strukturami gramatycznymi i słownictwem, które potrzebne będą do
tworzenia podstawowych wypowiedzi zarówno ustnych jak i pisemnych. W pierwszym i
drugim semestrze nauki, wprowadzane zagadnienia dotyczyły będą: przedstawiania się,
opisów siebie i swojej rodziny, swoich preferencji, opisów zdarzeń, jak również
uzyskiwania i udzielania informacji niezbędnych w następujących sytuacjach: dworzec,
gabinet lekarski, rozmowa telefoniczna, sklep, hotel, restauracja. Tworzenie wypowiedzi
pisemnych: redagowanie prostych listów, krótkich informacji, kartek pocztowych,
wypełnianie dokumentów itd. Elementy wiedzy o kulturze niezbędne w poruszaniu się po
obszarze krajów francuskojęzycznych. Semestr trzeci i czwarty przewidywał będzie
udoskonalanie kompetencji poznanych i ćwiczonych w semestrze pierwszym i drugim.
Jednak głównym jego celem będzie poznanie historii Francji w zarysie jak również
zapoznanie się z terminologią związaną z Unią Europejską (nazwy instytucji i traktatów).

Sposób zaliczenia:
Testy w trakcie semestru. Test zaliczeniowy na koniec
semestru ( zawierający elementy gramatyki, leksyki), krótka rozmowa z egzaminującym.
Egzamin końcowy po VI semestrze.

Spis zalecanych lektur:
1. Jacky Girardet, Panorama 1 , Wyd. CLE
International
2. M. Gregoire, Grammaire progressive 1, Wyd.Cle International
3. Communication progressive
4. Materiały opracowane przez prowadzącego
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Nazwa przedmiotu

Technologie informacyjne

Kierunek

Europeistyka

Liczba godzin/ semestr

30

Typ przedmiotu
Wykład:20
Stacjonarne:
Zaoczne:

podstawowy

Konsultacje:

Seminaria:

Wykładowca:

Ćwiczenia:10

Kod: 11.9-ESEZFE-E4-TI1
Rok: 1
Semestr: 1
System:
Stacjonarne

Laboratoria
Zajęcia
praktyczne:

Projekty:
Punkty ECTS:2

mgr inż. Marek Adamowicz

Instytut: Europeistyki
Wymagania wstępne:
podstawowa umiejętność obsługi komputera, podstawowa
znajomość aplikacji biurowych
Poziom przedmiotu:

średnizaawansowany

Cele przedmiotu
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z
usługami technologii informacyjnej uznawanymi za niezbędne do aktywnego
uczestniczenia w życie społecznym, ekonomicznym i kulturalnym wspólnoty
europejskiej. Celem jest również zdobycie przez studentów umiejętności
swobodnego i wszechstronnego wykorzystania możliwości technologii
informacyjnej w zakresie zgodnym z ECDL
Opis przedmiotu:
Szczególny nacisk zostanie położony na praktyczne
opanowanie umiejętności profesjonalnego posługiwania się standardowymi narzędziami
przygotowania dokumentów, opracowywania analiz, utrzymywanie baz danych oraz
wymiany informacji.

Sposób zaliczenia:

zaliczenie testów umiejętności

Spis zalecanych lektur:
1. Sikorski Witold – Podstawy technik informatycznych; Seria: ECDL; Wydawnictwo
MIKOM; Warszawa, 2004.
2. Nowakowski Z.,- Użytkowanie komputerów Seria: ECDL; Wydawnictwo MIKOM;
Warszawa, 2004.
3. Kopertowska M. – Przetwarzanie tesktóa.; Seria: ECDL; Wydawnictwo MIKOM;
Warszawa, 2004.
4. Kortowska M. – Arkusze kalkulacyjne Seria: ECDL; Wydawnictwo MIKOM;
Warszawa, 2004.
5. Kopertowska M. – Grafika menedżerska i prezentacyjna; Seria: ECDL;
Wydawnictwo MIKOM; Warszawa, 2004.
6. Kortowska M. – Bazy danych; Seria: ECDL; Wydawnictwo MIKOM; Warszawa,
2004.
7. Wojciechowski A. – Usługi w sieciach informatycznych Seria: ECDL; Wydawnictwo
MIKOM; Warszawa, 2004.
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Nazwa przedmiotu

Ochrona własności
intelektualnej
Europeistyka

Kierunek

Liczba godzin/ semestr
Typ przedmiotu
Obowiązkowy
Wykład: 15
Ćwiczenia:
Seminaria:

Wykładowca:
Instytut:

Kod: 10.0-ESEZFE-E5WI6
Rok/ semestr: III/VI

15

System: stacjonarny

Laboratoria

Projekty:
Punkty ECTS: 2

dr Jacek Mrozek

Zarządzania i Ekonomii

Wymagania wstępne:
Poziom przedmiotu:

ogólny

Cele przedmiotu:
Celem przedmiotu jest osiągnięcie efektów w postaci rozumienia i posługiwania
się przez studentów podstawowymi pojęciami z zakresu prawa autorskiego i praw
pokrewnych oraz prawa własności przemysłowej, a także praktycznego
zastosowania przepisów prawnych dotyczących korzystania z utworów, znaków
towarowych, wzorów przemysłowych, wzorów użytkowych i wynalazków, jak też
pozyskania wiedzy z zakresu działania organizacji zbiorowego zarządzania
prawami autorskimi, Urzędu Patentowego RP oraz instytucji zajmujących się
ochroną własności intelektualnej działających na terenie Unii Europejskiej.
Opis przedmiotu:
Główne treści kształcenia związane są z systemem ochrony własności
intelektualnej w zakresie prawa międzynarodowego i krajowego oraz
podstawowymi pojęciami takimi jak: prawo autorskie, prawa pokrewne, ochrona
baz danych, wynalazki, wzory przemysłowe, wzory użytkowe, znaki towarowe, a
także dotyczą obrotu prawami wyłącznymi i zarządzania własnością
intelektualną.
Język wykładowy: polski
Metody nauczania: wykłady, prezentacje: Power Point, folia.
Sposób zaliczenia: zaliczenie na podstawie kolokwium zaliczeniowego
Spis zalecanych lektur:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 roku Nr 90, poz. 631
z późn. zm),
Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 roku – Prawo własności przemysłowej
(tekst jednolity Dz.U. Nr 119, poz. 1117 z późn. zm.),
J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie. Przepisy, orzecznictwo, umowy
międzynarodowe, Warszawa 2002,
J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie i prawa pokrewne,
Kraków 2005,
R. Golat, Prawo autorskie i prawa pokrewne, Warszawa 2006,
E. Nowińska, Promińska U., Vall Michał, Prawo własności przemysłowej,
Warszawa 2007.

Nazwa przedmiotu

Socjologia

Kierunek

Europeistyka

Liczba godzin/ semestr

30

Typ przedmiotu
Wykład:30
Stacjonarne:
Zaoczne:

obowiązkowy

Konsultacje:

Seminaria:

Ćwiczenia:

Wykładowca:

Kod: 14.2-ESEZFE-E6-S1
Rok: 1
Semestr: 1
System:
Stacjonarne
Laboratoria
Zajęcia
praktyczne:

Projekty:
Punkty ECTS:3

dr Krzysztof Szulborski

Instytut: Europeistyki
Wymagania wstępne:

nd

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Cele przedmiotu
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze
specyfiką socjologicznej refleksji nad światem społecznym oraz podstawowymi
problemami badawczymi z zakresu tej dziedziny wiedzy. Wykształcenie
umiejętności socjologicznego myślenia w odniesieniu do różnych sfer
rzeczywistości społecznej (ekonomicznej, politycznej, kulturowe)

Opis przedmiotu:
1. Socjologia jako nauka o społeczeństwie, przedmiot i zakres socjologii, podstawowe
uwarunkowania życia zbiorowego, główne nurty rozwojowe socjologii, osobowość
społeczna, socjalizacja, pojęcie postawy, grupy społeczne, naród w kategoriach
socjologicznych, narody a wielkie zbiorowości, kategorie analizy życia społecznego,
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dynamik społeczna, mniejszości etniczne, rasowe, narodowe w analizach socjologicznych,
struktura społeczna, podstawowe segmenty struktury społecznej w Polsce, konflikt
społeczny, polityka w życiu społeczeństw.

Sposób zaliczenia: egzamin
Spis zalecanych lektur:
1.
2.
3.
4.
5.

Berger P. 1995. Zaproszenie do socjologii. Warszawa PWN
Szacka B. Wprowadzenie do socjologii, Oficyna Naukowa, Warszawa 2003.
Turner J. H. Socjologia i ich zastosowanie. Zysk i S-ka, Poznań 1998
Bauman Z Socjologia, Zysk i S-ka, Poznań 1996
Goldman N. Wstęp do socjologii, Poznań 1997

Nazwa przedmiotu

Filozofia

Kierunek

Europeistyka

Liczba godzin/ semestr

30

Typ przedmiotu
Wykład:30
Stacjonarne:
Zaoczne:

obowiązkowy

Konsultacje:

Seminaria:

Wykładowca:

Ćwiczenia:

Kod: 8.1-ESEZFE-E7-F2
Rok: 1
Semestr: 2
System:
Stacjonarne
Laboratoria
Zajęcia
praktyczne:

Projekty:
Punkty ECTS:3

dr Andrzej Stoiński

Instytut: Europeistyki
Wymagania wstępne:

nd

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Cele przedmiotu
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z
dziejami myśli filozoficznej. Rozwijanie racjonalnej refleksji dotyczącej
rzeczywistości przyrodniczej i społecznej. Doskonalenie umiejętności
racjonalnego wyjaśniania i argumentowania.
1. Opis przedmiotu:
Zagadnienia wstępne. Podstawowe pojęcia
filozofii, jej przedmiot.
2. Podział filozofii. Główne działy oraz ich wstępna charakterystyka.
3. Ontologia. Podstawowe pojęcia, przedmiot i stanowiska ontologiczne.
4. Epistemologia. Przedmiot tej dziedziny refleksji filozoficznej.
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5. Źródła wiedzy o rzeczywistości, spór o możliwości poznawcze człowieka.
Główne teorie prawdy.
6. Antropologia filozoficzne. Główne zagadnienia.
7. Charakterystyka głównych zagadnień filozofii społecznej. Najbardziej
znaczące teorie społeczne - Platon, Aureliusz Augustyn, Machiavelli, Hobbes,
Locke, Smith, Marks, Weber, Durkheim.
8. Przedmiot i specyfika aksjologii. Problem ontycznego statusu wartości
9. Etyka. Podział etyki - etyka opisowa, normatywna, metaetyka. Główne
komponenty moralności. Dobro i powinność jako główne pojęcia dyskursu
moralnego.
10. Estetyka. Piękno i inne podstawowe pojęcia estetyki, spór o jej przedmiot.
Sposób zaliczenia:

zaliczenie na ocenę

Spis zalecanych lektur: 1. Bocheński J., Zarys historii filozofii, Kraków 1993.
2. Podstawy filozofii (red. S. Opara), UW-M, Olsztyn 1999.
3. Tatarkiewicz W., Historia filozofii

4. Filozofia. Podstawowe pytania (red. E. Martens i H. Schnadelbach), WWarszawa 1995.
5. Tyburski, Wachowiak, Wiśniewski, Historia filozofii i etyki, Toruń 1999.
6.
Palacz R., Klasycy filozofii, Zielona Góra 1997.
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Studia niestacjonarne

Przedmioty podstawowe

Nazwa przedmiotu
Kierunek

Antropologia społeczna Europy

Liczba godzin/
semestr
Typ przedmiotu

20

Wykład:
10
Konsultacje:

Ćwiczenia:10

Laboratoria

Projekty:

Seminaria:

Zajęcia
praktyczne:

Punkty ECTS:5

Europeistyka

obowiązkowy

Wykładowca:

dr Krzysztof Gładkowski

Instytut:

Europeistyka

Kod:
Rok/ semestr: 1/1
System:
stacjonarny

Wymagania wstępne: Nd.
Poziom przedmiotu: podstawowy
Cele
przedmiotu:
Celem
wykładu
jest
zaznajomienie
studentów
z
najważniejszymi kierunkami antropologii społecznej, wypracowanymi w nich
koncepcjami kultury i społeczeństwa, metodami i teoriami. Głównym zadaniem
jest zapoznanie studentów z narzędziami analizy i interpretacji współczesnych
zjawisk społeczno-kulturowych zachodzących w społeczeństwach europejskich.
Opis przedmiotu: Wykład obejmie szczegółowo następujące zagadnienia:
Europa jako obszar badań antropologii społecznej, Współczesne teorie
antropologiczne (podejścia badawcze właściwe antropologii, etnologii, etnografii),
Subdyscypliny antropologii: antropologia ekonomiczna, antropologia komunikacji,
antropologia
polityczna,
antropologia
prawa,
antropologia
stosowana,
antropologia religii, Humanistyczna koncepcja antropologii, Antropologia a
historia: antropologia codzienności i mikrohistoria, Główne paradygmaty
interpretacyjne
społeczeństwa
i
kultury:
ewolucjonizm,
dyfuzjonizm,
funkcjonalizm, strukturalizm, kognitywizm, postmodernizm, Podstawowe pojęcia
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antropologiczne i dziedziny badań, np.: społeczeństwo, kultura, akulturacja,
akomodacja, inkulturacja, organizacja i struktura społeczna, instytucja, funkcja,
krąg i areał kulturowy, władza, kultura symboliczna, etnocentryzm, relatywizm
kulturowy, grupa etniczna, tożsamość, interetniczność, interkulturowość,
dziedzictwo kulturowe, krajobraz kulturowy, narracja, globalizacja i krążenie
przekazów kulturowych, Metody badań antropologicznych: metoda biograficzna,
wywiad, obserwacja, krytyka materiałów zebranych w terenie, opis gęsty, analiza
sieci; badania ilościowe, jakościowe, porównawcze.
Język wykładowy: polski
Metody nauczania:

wykład konsultacje grupowe i indywidualne

Sposób zaliczenia:
Wykład – egzamin

Ćwiczenia – praca pisemna na wybrany temat

11.Spis zalecanych lektur:
Gładkowski K., 2001, Etnologia, Wyd.
UWM, Olsztyn.
12.Paluch A. K., 1990, Mistrzowie antropologii społecznej, PWN, Warszawa.
13.Burszta W. J., 2004, Różnorodność i tożsamość. Antropologia jako kulturowa
refleksyjność, wyd. Poznańskie, Poznań.
14.Burszta W. J., Kuligowski W., 2005, Sequel. Dalsze przygody kultury w
globalnym świecie, Muza, Warszawa.
15.Jasińska-Kania A., Marody M. (red.), 2002, Polacy wśród Europejczyków.
Wartości społeczeństwa polskiego na tle innych krajów europejskich, Scholar,
Warszawa.

Nazwa przedmiotu

Państwa i narody w Europie

Kierunek

Europeistyka

Liczba godzin/ semestr

20

Typ przedmiotu
Wykład:10
Stacjonarne:
Zaoczne:

podstawowy

Konsultacje:

Seminaria:

Wykładowca:

Henryk Stroński

Ćwiczenia:10

Kod:
Rok: 1
Semestr: 1
System:
stacjonarne

Laboratoria
Zajęcia
praktyczne:

Projekty:

Punkty ECTS:4

Prof. dr hab.

Instytut: Europeistyka
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Wymagania wstępne: Wiadomości podstawowe z geografii politycznej Europy, losy
sąsiednich z Polską narodów oraz ich historia w czasach I RP, historia polityczna XX
wieku.
Poziom przedmiotu: podstawowy

Cele przedmiotu: Pokazać proces zmian etnicznych i narodowych w regionie oraz
wyznaczyć ich przyczyny i skutki; prześledzić
procesy kształtowania się nowoczesnych narodów
i wskazać na ich specyfikę; uświadomić
studentom
istotę
dzisiejszych
stosunków
pomiędzy państwami i narodami w regionie.

Opis przedmiotu:
Scytowie, Sarmaci, Grecy; Ruś Kijowska; Mongołowie
i Złota Orda; kształtowanie się narodowości Ukraińskiej, Rosyjskiej,
Białoruskiej;Powstanie i rozwój wieloetnicznego Imperium Rosyjskiego; ruchy narodowe i
narodowe odrodzenie w XIX wieku;powstanie, rozwój i upadek ZSRR; nowe niepodległe
państwa na przestrzeni postsowieckiej

Sposób zaliczenia: zaliczenie ustne z oceną po ostatnim zajęciu
ćwiczeniowym(0,5 g na 1 studenta)
- ćwiczenia praktyczne – 2 g w tygodniu

Spis zalecanych lektur:
1. J.Kłoczowski, Młodsza Europa, Lublin 2002;
2. L.Bazylow, P.Wieczorkiewicz, Historia Rosji, Wrocław 2004; Nacjonalizm,konflikty,
narodowościowe w Europie Środkowej i Wschodniej,red.S.Helendarski, Torń 1994;
3. D.Beauvois,Trójkat ukraiński.Szlachta, carat i lud na Wołyniu, Podolu, Kijowszczyźnie
1793-1914,Lublin 2005;
4. J.Smaga,Narodziny i upadek imperium.ZSRR 1917-1991, Kraków 1992; J.Hrycak,
Historia Ukrainy 1772-1999, Lublin 2000;
5. A.Wilson, Ukraińcy, Warszawa 2002; Z badań nad problematyką narodowosciową
państw Europy Środkowej ii Wschodniej, red.B.Albin, J.Kupczak, Wrocław 2000; 6.Europa
państw-Europa narodów. Problemy etniczne Europy Środkowej i Wschodniej,
red.G.Babiński, W.Miodunka, Kraków 1995
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Nazwa przedmiotu

Historia kultury europejskiej

Kierunek
Europeistyka
Liczba godzin/ semestr
20
Typ przedmiotu
Podstawowy
Wykład: 10
Ćwiczenia 10
:
Konsultacje
Seminaria
:
Wykładowca:

Kod:
Rok II/ semestr: III
System: stacjonarny
Projekty:
Punkty ECTS: 5

dr Krzysztof Gładkowski

Instytut: Europeistyki
Wymagania wstępne: nie ma
Poziom przedmiotu: kierunkowy
Cele przedmiotu: Wprowadzenie do zagadnień związanych z kulturą europejską:
1) główne pojęcia; 2) dziedziny kultury; 3) zróżnicowane kulturowe; 4)
„systematyzacje” historii kultury.
Opis przedmiotu: Przedmiot obejmuje następujące treści: Europa jako kategoria
przestrzenna, społeczna, gospodarcza, mentalność zbiorowa. Historia a kultura
czy cywilizacja? Korzenie kultury europejskiej: antyk (kultura grecka i łacińska
jako wynik wielokulturowych inspiracji, imperium rzymskie i jego wpływ na
kształt współczesnej kultury), kultury barbarzyńców; chrześcijaństwo (rozwój
rolnictwa, szkolnictwa, uniwersytetów), średniowieczne i nowożytne państwa
(kształtowanie świadomości narodowej i tożsamości europejskiej). Cywilizacje
pozaeuropejskie: islam i Bliski Wschód; cywilizacja afrykańska; Cywilizacje
Dalekiego Wchodu: chińska, indyjska, indochińska, indonezyjska, filipińska,
koreańska, japońska. Kultury amerykańskie. Historia kultury europejskiej według
klasycznego podziału: starożytność, średniowiecze, nowożytność, rewolucja
przemysłowa, jednocząca się Europa (wynik globalizacji, intelektualny projekt czy
naturalny proces?). Pogranicza w Europie jako miejsca spotkania ludzi z ich
kulturami. Współczesna świadomość europejska: dominujące prądy myślowe,
artystyczne, polityczne. Świadomość europejska. Polska w kulturze europejskiej.
Europejskie regiony i ich dziedzictwo kulturowe. Warmia i Mazury jako miejsca
europejskiego dziedzictwa. Najnowsze tendencje w kulturze europejskiej. Europa
w wirtualnym świecie.
Język wykładowy: polski
Metody nauczania: wykład interaktywny, prezentacje multimedialne, filmy
edukacyjne (o społecznościach świata), referaty, dyskusje.
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Sposób zaliczenia: Obecność na ćwiczeniach oraz wykładach zgodnie z ogólnymi
zasadami określonymi w regulaminie studiów, aktywność na zajęciach, egzamin
ustny.
Spis zalecanych lektur:
6. Fernand Braudel, Gramatyka cywilizacji, Warszawa 2006.
7. Paul Hazard, Kryzys świadomości europejskiej 1680-1715, Warszawa
1974.
8. Krzysztof Pomian, Europa i jej narody, przekład z j. angielskiego,
Warszawa 1994.
9. Hans-Georg Pott, Krótka historia kultury europejskiej, Wrocław 2007.
10.Peter Rietbergen, Europa.Dzieje kultury, Warszawa 2001.

Nazwa przedmiotu

Wstęp do ekonomii

Kierunek

Europeistyka

Liczba godzin/ semestr

20

Typ przedmiotu
Wykład:10
Stacjonarne:
Zaoczne:

podstawowy

Konsultacje:

Seminaria:

Ćwiczenia:10

Kod:
Rok:
Semestr:
System:
stacjonarne

Laboratoria
Zajęcia
praktyczne:

Projekty:
Punkty ECTS:4

Wykładowca:

Prof. dr hab. Gustaw Dębniewski

Instytut:

Europeistyki

Wymagania wstępne:

nd

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Cele przedmiotu
Celem nauczania przedmiotu jest poznanie
podstawowych zjawisk i procesów ekonomicznych, zrozumienie zależności i
mechanizmów
gospodarczych
oraz
opanowanie
umiejętności
analiz
ekonomicznych przy podejmowaniu decyzji.
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Program obejmuje najważniejsze problemy mikroekonomii i makroekonomii.
Dotyczą one m.in.: roli rynku i państwa w funkcjonowaniu gospodarki, zachowań
podmiotów
gospodarczych,
efektywności
prowadzenia
polityki
makroekonomicznej oraz problemów gospodarki światowej, powiązań pomiędzy
podmiotami zagranicznymi i współczesnych zagadnień integracyjnych.

Opis przedmiotu:

Tematyka wykładów:
11.Wprowadzenie do ekonomii.
12.Koszty, ceny, zysk.
13.Rola państwa w gospodarce rynkowej.
14.PKB i metody jego obliczania.
15.Pieniądz i jego funkcja.
16.System bankowy.
17.Powiązania gospodarcze kraju z zagranicą.
18.Międzynarodowe stosunki walutowe.
19.Korporacje transnarodowe.
20.Integracja gospodarcza i polityczna.
Tematyka ćwiczeń:
5. Rynek, jego elementy i mechanizmy.
6. Elastyczność popytu i podaży.
7. Budżet państwa.
8. Cykle koniunkturalne.
Nierównowaga gospodarcza: inflacja i bezrobocie

Sposób zaliczenia:

egzamin

Spis zalecanych lektur:

2. Red. R. Milewski: „Elementarne zagadnienia ekonomii” PWN, Warszawa, 2002
G. Dębniewski, H. Pałach, W. Zakrzewski: „Mikroekonomia” Wyd. UWM, Olsztyn, 2000

Makroekonomia

Nazwa przedmiotu
Kierunek
Liczba godzin/
semestr
Typ przedmiotu

20

Wykład: 10

Ćwiczenia: 10

Zarządzanie

Obowiązkowy

Seminaria:

Laboratoria

Kod:
Rok/ semestr:
II/III
System:
stacjonarny
Projekty:
Punkty ECTS: 5
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Wykładowca:

prof. Nelly Daszkiewicz

Instytut: Zarządzania i Ekonomii
Wymagania wstępne:
Poziom przedmiotu: podstawowy
Cele przedmiotu: osiągnięcie efektów w postaci umiejętności i kompetencji:
rozumienia i swobodnego posługiwania się podstawowymi kategoriami
makroekonomicznymi; rozumienia procesów gospodarczych zachodzących w
gospodarce
krajowej
i
światowej;
opisu
i
interpretacji
zjawisk
makroekonomicznych;
identyfikacji
i
wykorzystania
różnych
koncepcji
teoretycznych w analizach makroekonomicznych.
Opis przedmiotu: Makroekonomia – zakres i metody analizy. Główne
kontrowersje i paradygmaty teorii makroekonomicznych. Mierzenie produktu i
dochodu narodowego. Podstawowe tożsamości makroekonomiczne. Produkt
krajowy brutto a dobrobyt społeczny. Planowane inwestycje, oszczędności a
równowaga na rynku dóbr. Dostosowania w warunkach nierównowagi.
Mechanizm mnożnika. Funkcje pieniądza. Równowaga na rynku pieniądza.
Mnożnik kreacji pieniądza. Polityka monetarna. Inflacja. Monetarystyczna teoria
inflacji. Metody hamowania inflacji. Przyczyny i skutki bezrobocia. Krzywa
Philipsa. Deficyt budżetowy. Wpływ podatków i wydatków budżetowych na
poziom wytwarzanego dochodu narodowego. Korzyści z wymiany handlowej.
Bilans płatniczy. Kurs walutowy a bilans płatniczy. Wzrost gospodarczy. Wahania
koniunktury.
Język wykładowy: polski
Metody nauczania: aktywizująca, polegająca na wykorzystywaniu materiałów
statystycznych, dyskusji, przygotowywaniu referatów.
Sposób zaliczenia: ćwiczenia – kolokwium, wykład - egzamin pisemny.
Spis zalecanych lektur:
7. D.Begg, S. Fischer, R. Dornbusch, Ekonomia. Makroekonomia, PWE,
Warszawa 2003,
8. L. Milewski (red.), Podstawy ekonomii, PWN, Warszawa 2002,
9. M. Burda, C. Wyplosz, Makroekonomia. Podręcznik europejski, PWE,
Warszawa 2000,
10.M. Noga, Makroekonomia, Wydawnictwo AE Wrocław 2000,
11.P.A. Samuelson, W.D. Nordhaus, Ekonomia. T.2. Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa 2004,
12.G. Dębniewski, R. Hryciuk, Makroekonomia. Wybrane problemy,
Wydawnictwo UWM, Olsztyn 2002
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Mikroekonomia

Nazwa przedmiotu
Kierunek

Zarządzanie

Liczba godzin/ semestr

20

Typ przedmiotu

obowiązkowy

Wykład:
10

Ćwiczenia:
10
Seminaria:

Laboratoria

Kod:
Rok/ semestr:
II/IV
System:
stacjonarne
Projekty:
Punkty ECTS:
5

Wykładowca: dr Elżbieta Lorek
Instytut: Ekonomii i Zarządzania
Wymagania wstępne:
Poziom przedmiotu: podstawowy

Cele przedmiotu: celem przedmiotu jest osiągnięcie efektów w postaci
umiejętności i kompetencji polegających na rozumieniu i swobodnym
posługiwaniu się podstawowymi kategoriami gospodarki rynkowej poprzez m.in.
identyfikację i interpretowanie prawidłowości rządzących funkcjonowaniem
mechanizmu
rynkowego,
wykorzystanie
i
zastosowanie
teorii
mikroekonomicznych
do
interpretowania
i
rozwiązywania
problemów
występujących w rzeczywistości gospodarczej oraz oceny decyzji podmiotów
gospodarczych pod kątem racjonalności.
Opis przedmiotu: główne treści kształcenia związane są z podmiotami i kategoriami
gospodarki rynkowej oraz podstawowymi pojęciami mikroekonomii i narzędziami analizy
mikroekonomicznej, takimi jak m.in.; rynek, cena, konkurencja, podmioty gospodarcze,
gospodarstwa domowe, mechanizm rynkowy, elastyczność popytu i podaży,
optymalizacja decyzji gospodarczych, teoria zachowana konsumenta, teoria zachowana
producenta, koszty produkcji, elementy analizy marginalnej, rynki czynników produkcji
(pracy, kapitału, ziemi), nieefektywność rynku, efekty zewnętrzne, dobra publiczne.
Metody nauczania: wykłady, ćwiczenia, prezentacje: folia, Power Point, rozwiązywanie
zadań, wykorzystanie danych statystycznych.

Sposób zaliczenia: wykład zaliczany – na podstawie egzaminu, ćwiczenia – na
podstawie kolokwium zaliczeniowego i pracy projektowej.
Spis zalecanych lektur:

1. D. Begg, S. Fischer, R. Dornbusch, Ekonomia, tom. I Mikroekonomia, PWE
Warszawa,2003
2. M. Rekowski, Wprowadzenie do mikroekonomii, Polsoft, Poznań 2003,
3. G. Dębniewski, H. Pałach, W. Zakrzewsk, Mikroekonomia. Wybrane problemy
do
wykładów i ćwiczeń, Wydawnictwo ART., Olsztyn 1997
4. M. Nasiłowski, System rynkowy. Podstawy mikro- i makroekonomii: Key Text
Warszawa 1996 i późniejsze.
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6. L. Milewski (red.):Podstawy ekonomii, PWN, Warszawa 2003

Nazwa przedmiotu

Wstęp do teorii polityki

Kierunek

Europeistyka
20

Liczba godzin/
semestr:
Typ przedmiotu

Obowiązkowy

Kod:
Rok/ semestr:1
sem.1
System:stacjonarn
y

Wykład: 10 godzin

Ćwiczenia:
10 godzin

Laboratoria

Projekty:

Konsultacje:

Seminaria:

Zajęcia
praktyczne:

Punkty ECTS:4

Wykładowca:
Instytut:

Selim Chazbijewicz dr hab. prof.ndzw.
Europeistyka

Wymagania wstępne: wiadomości z historii na poziomie szkoły średniej
Poziom przedmiotu: średnio-zaawansowany
Cele przedmiotu: wykształcenie umiejętności w zakresie wiedzy o państwie i
kompetencji
wstępnej oceny funkcjonowania organów państwa
Opis przedmiotu: W zakres przedmiotu wchodzą następujące elementy: 1.pojęcie
polityki, 2. Geneza władzy politycznej, 3.pojęcie demokracji, legitymizacji
władzy suwerenności narodu, pluralizmu politycznego, państwa prawa,
zgadnienia podziału władzy, pojęcie moralnej i religijnej neutralności
państwa,4.pojęcie polityki międzynarodowej, uwarunkowania polityki
zagranicznej państwa,5.Współczesne doktryny polityczne.
Język wykładowy:polski
Metody nauczania: wykłady; konsultacje,seminaria
Sposób zaliczenia: egzamin pisemny (test zaliczeniowy, pytania opisowe)
Literatura do przedmiotu:
1.Wprowadzenie do nauki o polityce, pod red. B.Szmulika,M.
Żmigrodzkiego,Lublin2003,
2.Henryk Przybylski, Politologia, Katowice 2004,
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3.Podstawowe kategorie polityki, pod red.S. Opary, D.RadziszewskiejSzczepanik, A.Żukowskiego, Olsztyn 2005,
4.Piotr Winczorek, Wstęp do nauki o państwie, Warszawa 2000,
5.Społeczeństwo i polityka. Podstawy nauk politycznych pod
red.K.A.Wojtaszczyka, W. Jakubowskiego, Warszawa 2003,
6.Piotr Winczorek , Nauka o państwie, Warszawa 2005,
7.Tomasz Żyro, Wstęp do politologii, Warszawa 2004.
8.Roman Tokarczyk, Współczesne doktryny polityczne, Kraków 1998.

Nazwa przedmiotu

Historia doktryn politycznych

Kierunek

Europeistyka

Liczba godzin/ semestr

20

Typ przedmiotu
Wykład:10
Stacjonarne:
Zaoczne:

podstawowy

Konsultacje:

Seminaria:

Wykładowca:

Ćwiczenia:10

Kod:
Rok:
Semestr:
System:
stacjonarne

Laboratoria
Zajęcia
praktyczne:

Projekty:
Punkty ECTS:4

dr Marcin Chełminiak

Instytut: Europeistyki
Wymagania wstępne:

wstęp do teorii polityki

Poziom przedmiotu:

Cele przedmiotu
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z
charakterystyką genezą, ewolucji i głównymi założeniami najważniejszych
doktryn politycznych

-

Opis przedmiotu: liberalizm (polityczny, ekonomiczny, kulturowy)
konserwatyzm
katolicka nauka społeczna (chrześcijańska demokracja)
komunizm i eurokomunizm
socjalizm i socjaldemokratyzm
anarchizm (indywidualistyczny, kolektywistyczny, komunistyczny,
syndykalistyczny)
libertarianizm
faszyzm
narodowy socjalizm
nacjonalizm.
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W ramach przedmiotu przedstawiona jest również analiza pojęcia współczesnej
prawicy i lewicy oraz różnic w definiowaniu tych pojęć w Polsce i na świecie.
Głównym celem przedmiotu jest charakterystyka podstawowych różnic między
doktrynami politycznymi oraz analiza ewolucji poszczególnych doktryn. Student
poprzez lekturę tekstów źródłowych powinien nabyć umiejętność analizy
współczesnych doktryn politycznych.
Istotnym celem jest również przedstawienie najważniejszych wyznaczników
podziału na lewicę i prawicę. Przedmiot ma ułatwić studentom zrozumienie
sporów i konfliktów, które są stałym elementem współczesnego życia
politycznego w Polsce oraz przybliżyć dominujące nurty polityczne we
współczesnej Europie i USA.
Sposób zaliczenia:
1. Obecność na zajęciach, aktywność
2. Analiza tekstów źródłowych
3. Pozytywna ocena z kolokwium
11. Spis zalecanych lektur: Antoszewski A., Herbut R.: Socjaldemokracja w
Europie Zachodniej. Wrocław 1995.
12. Galston W.: Cele liberalizmu. Kraków 1999.
13. Justyński J.: Historia doktryn politycznych czasów nowożytnych. Toruń 1991.
14. Justyński J.: Wybór tekstów źródłowych z historii doktryn politycznoprawnych. Toruń 1994.
15. Król M.: Historia myśli politycznej. Gdańsk 2001.
16. Miner B.: Zwięzła encyklopedia konserwatyzmu. Poznań 1999.
17. Olszewski H., Zmierczak M.: Historia doktryn politycznych i prawnych. Poznań
1993.
18. Strzeszewski Cz: Katolicka nauka społeczna. Lublin 2003.
19. Sylwestrzak A.: Historia doktryn politycznych i prawnych. Warszawa 1995.
20. Tokarczyk R: Współczesne doktryny polityczne. Kraków 2000.

Nazwa przedmiotu

Teoria międzynarodowych
stosunków politycznych

Kierunek

Europeistyka

Liczba godzin/ semestr

20

Typ przedmiotu
Wykład:10
Stacjonarne:
Zaoczne:

podstawowy

Konsultacje:

Seminaria:

Wykładowca:

Ćwiczenia:10

Kod:
Rok:
Semestr:
System:
stacjonarne

Laboratoria
Zajęcia
praktyczne:

Projekty:
Punkty ECTS:4

Prof. Dr hab. Selim Chazbijewicz
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Instytut: Europeistyki
Wymagania wstępne:

historia i teoria integracji europejskiej

Poziom przedmiotu:

Cele przedmiotu
Celem przedmiotu jest przekazanie podstawowej
wiedzy dotyczącej podstaw teorii międzynarodowych stosunków politycznych, jej
zakresu i obszaru oraz historii dyscypliny.
Opis przedmiotu:
W treściach zawarte są instytucjonalizacja, podstawy autonomizacji
dyscypliny, cele oddziaływań międzynarodowych, sposoby oddziaływań
międzynarodowych, dynamika oddziaływań, pojęcie i istota współzależności
międzynarodowych, ich wymiary globalizacja współzależności, podstawowe pojęcia o
nauce o stosunkach międzynarodowych, metody badawcze w nauce teorii stosunków
międzynarodowych.

Sposób zaliczenia:

egzamin

Spis zalecanych lektur:
1.
Józef
Kukułka,
Teoria
stosunków
międzynarodowych, Warszawa 2000.
2.
Stosunki
międzynarodowe,
pod
red.
Cz.Mojsiewicza, W.Malendowskiego, Wrocław 1998.
3. Stosunki międzynarodowe. Geneza, struktura,
dynamika, pod red. E. Haliżaka, E.Kużniara, Warszawa 2004

Nazwa przedmiotu
Kierunek

Prawo wspólnotowe
Europeistyka
20

Liczba godzin/
semestr
Typ przedmiotu

Obligatoryjny

Kod:
Rok/ semestr:
I, sem. letni (2)
System:
Stacjonarne
Niestacjonarne

Wykład: 10 –

Ćwiczenia: 10

Laboratoria 0

Projekty: 0

Konsultacje:
Grupowe i
indywidualne

Seminaria: 0

Zajęcia
praktyczne: 0

Punkty ECTS: 5

Wykładowca:

dr Janusz Orłowski
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Instytut:

Zarządzania i Ekonomii

Wymagania wstępne: Umiejętność interpretowania tekstów aktów prawnych,
znajomość podstaw prawa międzynarodowego
(wprowadzane na przedmiocie Podstawy prawoznawstwa).
Poziom przedmiotu: Średniozaawansowany.
Cele przedmiotu: 1) przedstawienie podstawowych zasad tworzenia i interpretacji
prawa wspólnotowego,
2) przyswojenie podstawowych
wiadomości
o źródłach
prawa
wspólnotowego,
3) umiejętność wskazania istotnych cech najważniejszych
sfer regulacji prawnych prawa wspólnotowego,
4) umiejętność subsumcji prostych stanów faktycznych
pod normy prawa wspólnotowego,
5) umiejętność interpretacji oraz oceny przepisów prawa
krajowego w aspekcie zgodności z prawem
wspólnotowym.
Opis przedmiotu: Przedmiot nauczania obejmuje podstawowe zasady tworzenia,
interpretacji i stosowania prawa pierwotnego i wtórnego
Wspólnoty Europejskiej, w tym: źródła wspólnotowego
prawa,
jego
systematyzację,
właściwość
organów
administracji krajowych i wspólnotowej, instytucje prawa
publicznego, zasady podstawowe prawa handlowego,
rozwiązywanie sporów o stosowanie prawa UE, rolę
orzecznictwa sądowego i administracyjnego w interpretacji
prawa wspólnotowego.
Język wykładowy: Polski (ew. niemiecki)
Metody nauczania: Wykład, konsultacje grupowe i indywidualne.
Sposób zaliczenia: Egzamin ustny.
Spis zalecanych lektur:
1. Z. Brodecki, Prawo europejskiej integracji, Warszawa 2001.
2. C. Mik, Europejskie prawo wspólnotowe, Warszawa 2000.
8. Europejskie prawo gospodarcze w działalności przedsiębiorstw,
red. K. Sobczak, Difin 2002.
9. S. Amin, J. Justyński, Instytucje i porządek prawny Unii
Europejskiej, Toruń 1999.
10.D. Lasok, Zarys prawa Unii Europejskiej, Toruń 1995.
11.Integracja europejska, red. M. Perkowski, Warszawa 2002.
12.Finanse Unii europejskiej, red. B. Bernaś, Wrocław 2005.
Nazwa przedmiotu

Podstawy prawoznawstwa

Kod:
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Kierunek

Europeistyka
20

Liczba godzin/
semestr

Rok/ semestr:
1/1
System:
Stacjonarne

Obligatoryjny

Typ przedmiotu
Wykład: 10

Ćwiczenia: 10

Laboratoria 0

Projekty: 0

Konsultacje:
Indywidualne
grupowe

Seminaria: 0

Zajęcia
praktyczne: 0

Punkty ECTS: 5

Wykładowca:

dr Janusz Orłowski

Instytut:

Zarządzania i Ekonomii

Wymagania wstępne: Poziom przedmiotu: Podstawowy.
Cele przedmiotu: 1) przedstawienie podstawowych wiadomości o prawie, jego
funkcjach i stosowaniu,
2) przyswojenie podstawowych wiadomości o źródłach prawa,
ich publikowaniu,
3) umiejętność wskazania metod interpretacji (wykładni)
prawa,
4) umiejętność systematyzacji przepisów prawnych,
5) umiejętność interpretacji przepisów prawa.
6) znajomość zasad związania urzędowymi i sądowymi
interpretacjami prawa.
Opis

przedmiotu:

Przedmiot nauczania obejmuje podstawowe wiadomości
o prawie – jego tworzeniu, istocie, funkcjach, zasadach
stosowania i interpretacji.
Przedmiot ma charakter elementarny względem innych
szczegółowych przedmiotów obejmujących tzw. dogmatykę
prawa

Język wykładowy: Polski
Metody nauczania: Wykład + ćwiczenia + konsultacje grupowe lub indywidualne
Sposób zaliczenia: Egzamin ustny lub pisemny.
Ćwiczenia – sprawdziany pisemne bieżących postępów
w nauce.
Spis zalecanych lektur:
L. Morawski, Wstęp do prawoznawstwa, Toruń 1998.
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J. Jabłońska-Bońca, Podstawy prawa dla ekonomistów, PWN 2002.
J. Nowacki, Z. Tobor, Wstęp do prawoznawstwa, Warszawa 1993 i późn.
M. Zieliński, Wykładnia prawa, Warszawa 2002.
L. Morawski, Wykładnia w orzecznictwie sądów, Komentarz, Toruń 2002.
J. Kowalski, Wstęp do nauk o państwie i prawie, Warszawa 1971 (!) i nast.
E. Kustra, Wstęp do nauk o państwie i prawie, Toruń 2000.

Przedmioty kierunkowe

Nazwa przedmiotu

Historia społeczna Europu

Kierunek

Europeistyka

Liczba godzin/ semestr

25

Typ przedmiotu
Wykład:15
Stacjonarne:
Zaoczne:

podstawowy

Konsultacje:

Seminaria:

Ćwiczenia:10

Wykładowca:

Kod:
Rok: 1
Semestr: 1
System:
stacjonarne

Laboratoria
Zajęcia
praktyczne:

Projekty:
Punkty ECTS:5

dr Jarosław Rubacha

Instytut: Europeistyki
Wymagania wstępne: nd.
Poziom przedmiotu: podstawowy

Cele przedmiotu
W trakcie zajęć słuchacze zostaną zaznajomieni z
następującymi zagadnieniami: analiza wydarzeń oraz procesów społecznych i
ekonomicznych, w wyniku których uformowały się cywilizacje współczesnej
Europy; narodziny ustroju feudalnego; od renesansu do oświecenia - rozwój
miast i rewolucja przemysłowa;
pojawienie się kapitalizmu, liberalizmu,
socjalizmu; Europa napoleońska – napoleoński porządek prawny; kwestie
narodowe w XIX wieku; przemiany w okresie I wojny światowej i w okresie
międzywojennym; komunizm i faszyzm; II wojna światowa; ład europejski po
II wojnie światowej: rozpad wielkiej koalicji, podział Europy, okres „zimnej
wojny”; równowaga sił i odprężenie w stosunkach Wschód-Zachód;
dekolonizacja a Europa; konflikty w Europie powojennej; kryzys i upadek
systemu wschodnioeuropejskiego; procesy integracyjne na kontynencie
europejskim – powstanie Unii Europejskiej.
Celem zajęć jest zapoznanie studentów z ewolucją problemów społecznych i
politycznych Starego Kontynentu na przestrzeni dziejów.
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Sposób zaliczenia:

Egzamin

4. Spis zalecanych lektur: Roszkowski W., Półwiecze. Historia polityczna świata po
1945 roku, Warszawa 1997
5. Czubiński A., Europa dwudziestego wieku: zarys historii politycznej, Poznań
1997
6. Eisler J., Zarys dziejów politycznych Polski 1944-1989, Warszawa 1992

Nazwa przedmiotu

Systemy polityczne państw
europejskich

Kierunek

Europeistyka

Liczba godzin/ semestr

25

Typ przedmiotu
Wykład:15
Stacjonarne:
Zaoczne:

Podstawowy

Konsultacje:

Seminaria:

Ćwiczenia:10

Wykładowca:

Kod:
Rok: 1
Semestr: 1
System:
stacjonarne

Laboratoria
Zajęcia
praktyczne:

Projekty:
Punkty ECTS:4

dr hab. Janusz Gołota

Instytut: Europeistyki
Wymagania wstępne:

nd

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Cele przedmiotu
Celem przedmiotu jest dostarczenie niezbędnej wiedzy
potrzebnej do opisu współczesnych systemów politycznych Europy. Zapoznanie z
rodzajami włądzy, typologią partii politycznych, uwzględniając społeczne i
gospodarcze uwarunkowania. Historyczne i współczesne determinanty
kształtowania się systemów politycznych w odniesieniu do sytuacji w Europie.
Także podstawowe zasady polskiego systemy politycznego.
Opis przedmiotu: 1. Pojęcie systemu politycznego, uwarunkowania funkcjonowania
systemu politycznego i jego elementy
2. Historyczne procesy demokratyzacyjne w Europie.
3. Partia polityczna jako podstawowy element systemu politycznego, Typologie partii
politycznych.
4. Systemy partyjne współczesnej Europy.
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5. Systemy wyborcze w Europie. Kryteria demokratycznych wyborów.
6. Funkcjonowanie władzy ustawodawczej. Władza wykonawcza.
7. Czynniki zabezpieczające funkcjonowanie systemu demokratycznego.
8. Prawo człowieka ponadnormatywnym elementem wolności obywatelskich.
9. Funkcjonowanie i rola samorządu terytorialnego.
10. Polski system polityczny a członkostwo, podobieństwa i róznice.

Sposób zaliczenia:

zaliczenie na ocenę

Spis zalecanych lektur:
1. Antoszewsk, R. Herbut Systemy polityczne
współczesnej Europy, Warszawa 2006
2. Baszkiewicz j. , Powszechna historia ustrojów państwowych, Gdańsk 1988
3. Godlewskit.,Polski system polityczny: instytucje procedury, obywatel, Toruń 2005
4. Gulczyński M. Współczesne systemy polityczne. Przewodnik do studiowania
przedmiotu, Zielona Góra 2000

Nazwa przedmiotu

Integracja ekonomiczna
Europy)

Kierunek

Europeistyka

Liczba godzin/ semestr

25

Typ przedmiotu
Wykład:
Stacjonarne:15
Zaoczne:

podstawowy
Ćwiczenia:
10

Laboratoria

Konsultacje:

Seminaria:

Zajęcia
praktyczne:

Kod:
Rok: I
Semestr: II
System:
stacjonarne/zaoczne
Projekty:
Punkty ECTS:5

Wykładowca: Prof. nadzw. dr hab. Nelly Daszkiewicz
Instytut: Europeistyki
Wymagania wstępne: podstawy ekonomii
Poziom przedmiotu:

Cele przedmiotu: Podstawowym celem przedmiotu jest kompleksowe zapoznanie
studentów z teorią i historią integracji europejskiej, od początków procesów
integracyjnych po dzień dzisiejszy.
Opis przedmiotu: główne treści kształcenia związane są z integracją ekonomiczną
Europy – jej historią oraz wybranym dorobkiem w zakresie teorii. Program
obejmuje teoretyczne problemy integracji europejskiej (ekonomiczne i
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politologiczne interpretacje integracji europejskiej, modele integracji), historię
przebiegu integracji, program rynku wewnętrznego, funkcjonowanie czterech
wolności na obszarze JRE oraz wprowadzenie do unii gospodarczej i walutowej.
Poza tym wspólne polityki oraz instytucje UE.
Metody nauczania: wykłady, ćwiczenia, prezentacje: Power Point, wykorzystanie danych
statystycznych.

Sposób zaliczenia: TEST –ocena jest średnią z testu obejmującego program
ćwiczeń i wykładu.
Spis zalecanych lektur:

2. Gawlikowska-Hueckel K., Zielińska-Głębocka A., Integracja europejska. Od
jednolitego rynku do unii walutowej, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa,
2004
2.
Czarczyńska A., Śledziewska K., Teoria integracji europejskiej,
Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, 2003
4. Oręziak L., Euro.Nowy Pieniądz, PWN, Warszawa, 2002

Kierunek

Instytucje i procesy decyzyjne
Kod:
w Europie
Rok: II
Europeistyka
Semestr: III

Liczba godzin/ semestr

20

Typ przedmiotu
Wykład:10
Stacjonarne:
Zaoczne:

podstawowy

Konsultacje:

Seminaria:

Nazwa przedmiotu

System:
stacjonarne

Ćwiczenia:10

Wykładowca:

Laboratoria
Zajęcia
praktyczne:

Projekty:
Punkty ECTS:4

Selim Chazbijewicz Prof dr hab.

Instytut: Europeistyki
Wymagania wstępne:

Nd.

Poziom przedmiotu:

kierunkowy

Cele przedmiotu
Celem przedmiotu jest przekazanie podstawowej
wiedzy dotyczącej instytucji UE, ich struktur i metod działania a także zakresu i
obszaru działania
Opis przedmiotu:
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Sposób zaliczenia:

zaliczenie na ocenę

16.
Spis zalecanych lektur:
Dokumenty Europejskie, tom 1-3, Lublin
1996
17.
Traktat o Unii Europejskiej. Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską z
komentarzem, Warszawa 2002,
18.
Frank Emmert, Mateusz Morawiecki, Prawo Europejskie, WarszawaWrocław 2002.
19.Encyklopedia Unii Europejskiej, Warszawa 2004.
20.Aleksander Noble , Przewodnik po Unii Europejskiej, Warszawa 2000.
21.Unia Europejska, Warszawa 2000.

Nazwa przedmiotu

Polityka wspólnot
europejskich

Kierunek

Europeistyka

Liczba godzin/ semestr

20

Typ przedmiotu
Wykład:10
Stacjonarne:
Zaoczne:

podstawowy

Konsultacje:

Seminaria:

Wykładowca:

Ćwiczenia:10

Kod:
Rok: 3
Semestr: 4
System:
stacjonarne

Laboratoria
Zajęcia
praktyczne:

Projekty:
Punkty ECTS: 5

Prof. Dr hab. Selim Chazbijewicz

Instytut: Europeistyki
Wymagania wstępne:
Historia i teoria integracji europejskiej. Historia i teoria
integracji europejskiej, Instytucje Unii Europejskiej, Wspólna polityka zagraniczna w
ramach integracji europejskiej
Poziom przedmiotu:

Cele przedmiotu
Celem przedmiotu jest przekazanie podstawowej
wiedzy dotyczącej wspólnej polityki Wspólnot jej zakresu oraz obszaru. ,
wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa ,rys historyczny współpracy
państw członkowskich UE w zakresie polityki zagranicznej i bezpieczeństwa,
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instrumenty prawne i procedury decyzyjne , organy realizujące politykę
zagraniczną i bezpieczeństwa, współpraca policyjna i sądowa, wspólna polityka
rolna, polityka fiskalna, polityka audiowizualna, technologie informacyjne,
polityka ochrony środowiska, polityka konkurencji, polityka ochrony
konsumentów, wspólna polityka społeczna, polityka w zakresie ochrony edukacji,
polityka w zakresie ochrony zdrowia, polityka transportowa, polityka wizowa i
azylowa.
Opis przedmiotu: . , wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa ,rys
historyczny współpracy państw członkowskich UE w zakresie polityki zagranicznej
i bezpieczeństwa, instrumenty prawne i procedury decyzyjne , organy realizujące
politykę zagraniczną i bezpieczeństwa, współpraca policyjna i sądowa, wspólna
polityka rolna, polityka fiskalna, polityka audiowizualna, technologie
informacyjne, polityka ochrony środowiska, polityka konkurencji, polityka
ochrony konsumentów, wspólna polityka społeczna, polityka w zakresie ochrony
edukacji, polityka w zakresie ochrony zdrowia, polityka transportowa, polityka
wizowa i azylowa.

Sposób zaliczenia:

Egzamin

22.
Spis zalecanych lektur: Dokumenty Europejskie, tom 1-3, Lublin 1996
23.
Traktat o Unii Europejskiej. Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską z
komentarzem, Warszawa 2002,
3. Michael Ahlt, Maciej Szpunar, Prawo

europejskie

Warszawa 2002

Nazwa przedmiotu

Historia międzynarodowych
stosunków politycznych

Kierunek

Europeistyka

Liczba godzin/ semestr

25

Typ przedmiotu
Wykład:15
Stacjonarne:
Zaoczne:

podstawowy

Konsultacje:

Seminaria:

Wykładowca:

Ćwiczenia:10

Kod:
Rok: 2
Semestr: 3
System:
stacjonarne

Laboratoria
Zajęcia
praktyczne:

Projekty:
Punkty ECTS:5

prof. dr hab. Selim Chazbijewicz

Instytut: Europeistyka
Wymagania wstępne:

Teoria międzynarodowych stosunków politycznych
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Poziom przedmiotu:

podstawowy

Cele przedmiotu
Celem przedmiotu jest przekazanie podstawowej
wiedzy dotyczącej podstaw historii międzynarodowych stosunków politycznych.

Opis przedmiotu:
Historia stosunków międzynarodowych ich zakres i obszar,
chronologiczny i terytorialny podział. Wyjaśnienie procesów historycznych w stosunkach
międzynarodowych, geneza konfliktów i relacji politycznych, gospodarczych, zmieniająca
się rola dyplomacji, rola takich czynników jak kultura, religia, położenie geograficzne.
Systemy międzynarodowe w Europie w ujęciu chronologicznym począwszy od pokoju
westfalskiego w 1648

Sposób zaliczenia:

egzamin

Spis zalecanych lektur:
1. Józef Kukułka, Historia współczesnych stosunków
międzynarodowych, 1945-1996, Warszawa 1998
2. Peter Calvocoressi, Polityka międzynarodowa 1945-2000, Warszawa 2002
3. Organizacje w stosunkach międzynarodowych. Istota, mechanizmy działań, zasięg.
Wrocław 1999.

Nazwa przedmiotu

Polska w Europie

Kierunek

Europeistyka

Liczba godzin/ semestr

10

Typ przedmiotu
Wykład:10
Stacjonarne:
Zaoczne:

podstawowy

Konsultacje:

Seminaria:

Ćwiczenia:

Kod:
Rok: III
Semestr: VI
System:
stacjonarne

Laboratoria
Zajęcia
praktyczne:

Projekty:
Punkty ECTS:2

Wykładowca:
Instytut: Europeistyki
Wymagania wstępne:
Historia społeczna Europy, antropologia społeczna
Europy, Historia i teoria integracji europejskiej
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Cele przedmiotu
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z
kulturowymi, gospodarczymi powiązaniami Polski z Europą w aspekcie
historycznym i w odniesieniu do współczesności. Wskazanie na etapy integracji
Polski ze strukturami europejskimi. Omówienie zasad polskiej akcesji.
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Oczekiwania, bilans zysków i strat w pierwszych latach członkostwa w ocenie
różnych polskich środowisk politycznych, gospodarczych i w świetle faktów i
danych statystycznych. Źródła sukcesów i przyczyny niepowodzeń w drodze do
pełnej integracji. Perspektywy dla Polski w UE. Wskazanie na kierunki działań
wzmagających

14.Opis przedmiotu:
Wkład polskiej myśli i praktyki
demokratycznej Polski w ogólnoeuropejski proces kształtowania się
demokracji. Historyczne i współczesne koncepcje geopolitycznego optimum
Polski i sojuszy międzynarodowych
15.Proces przystąpienia Polski do UE – historia negocjacji.
16.Zasady przystąpienia Polski i innych państw do UE w 2004 roku. Główne
wskaźniki ekonomiczne Polski w odniesieniu do unijnych w chwili akcesji.
17.Główne filary UE, podstawowe dokumenty /m in. Traktat nicejski, Traktat
konstytucyjny, rozporządzenia, dyrektywy, decyzji, zalecenia i opinii
orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości i Sądu I Instancji. Cele UE a
oczekiwania Polski
18.Swobodny przepływ dóbr usług, kapitału, osób - a Polska szanse i zagrożenia
19.Globalny charakter gospodarki światowej, udział w niej UE w tym Polski
20.Przedsiębiorczość polska w aspekcie integracji europejskiej, szanse i
możliwości instytucjonalnego wsparcia przedsiębiorczości.
21.Polska wieś i rolnictwo w aspekcie integracji europejskiej,
Polski transport i komunikacja w aspekcie integracji, UE

22.Szanse poprawy stanu środowiska naturalnego w Polsce po akcesji do UE
23.Polacy a instytucje UE /Parlament Europejski , Rada Unii Europejskiej,
Komisja Europejska, Trybunał Sprawiedliwości , Trybunał Obrachunkowy ,
Komitet Ekonomiczno-Społeczny , Komitet Regionów, Europejski Bank
Centralny , Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich , Europejski Bank
Inwestycyjny,
24.Polskie urzędy i instytucje obsługujące integrację europejską. Podstawowe
polskie akty prawne i dokumenty regulujące współpracę Polski z UE
25.Rola informacji w procesie integracji europejskiej, formy powadzenia akcji
informacyjnych, Świadomość europejska, źródła poczucia wspólnoty,
obywatelstwo europejskie.
26.Fundusze unijne z których mogą korzystać Polacy, Procedury występowania o
fundusze unijne. Zasady planowania, gospodarowania, i rozliczania się z
funduszy unijnych.

Bilans pierwszych lat członkostwa Polski w UE, szanse ich wykorzystanie lub zaniechanie,
perspektywy rozwoje.

Sposób zaliczenia:

egzamin

Spis zalecanych lektur:

7. Bilski J., Midera A., red nauk., Procesy integracyjne w gospodarce światowej :
Polska w Unii Europejskiej. Katedra Międzynarodowych Stosunków
Gospodarczych., T. 2, Łódź.
8. Pangsy-Kania S., Szczodrowskiego G. praca zbiorowa,
zjednoczonej Europie : przedsiębiorczość, branże, regiony

Gospodarka Polski w
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9. Poczta W. Ekonomiczne skutki warunków integracji Polski z UE dla sektora
rolnego, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2003
10. Wojtkowskiej-Łodej G. Red., praca zbiorowa,
Polska w Unii Europejskiej :
uwarunkowania i możliwości po 2004 roku Warszawa : Szkoła Główna Handlowa.
Oficyna Wydawnicza, 2004
11. Woś A., Możliwości prowadzenia przez Polskę narodowej polityki rolnej w ramach
Wspólnej Polityki Rolnej, Warszawa, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki
Żywnościowej, 2005

12.
Roszkowski J, Górnicz E., Zurek M., Leksykon integracji europejskiej,
W-wa 2003

Przedmioty kierunkowe dodatkowe

Nazwa przedmiotu

Regionalizm i europejska
polityka regionalna

Kierunek

Europeistyka

Liczba godzin/ semestr

15

Typ przedmiotu
Wykład:15
Stacjonarne:
Zaoczne:

podstawowy

Konsultacje:

Seminaria:

Ćwiczenia:0

Kod:
Rok: II
Semestr: III
System:
stacjonarne

Laboratoria
Zajęcia
praktyczne:

Projekty:
Punkty ECTS:4

Wykładowca: dr hab. Dariusz Waldziński
Instytut: Europeistyki
Wymagania wstępne: podstawowe wiadomości z ekonomii i historii integracji europejskiej
Poziom przedmiotu: średnio zaawansowany

Cele przedmiotu: Głównym celem jest zapoznanie studentów z istotą oraz
znaczeniem problematyki regionalnej i lokalnej w Unii Europejskiej ze
szczególnym uwzględnieniem rozwoju tych zagadnień w długotrwałym procesie
historycznym, aż do współczesnych standardów cywilizacyjnych. Ponadto ważne
jest nabycie przez studentów podstaw wiedzy w zakresie polityki rozwoju
regionalnego, co jest warunkiem dla ukształtowania przez nich umiejętności
niezbędnych w aktywności obywatelskiej na poziomie wspólnot regionalnych i
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lokalnych. Po zaliczeniu przedmiotu studenci powinni być też przygotowani do
czynnego
uczestnictwa
w
funkcjonowaniu
samorządów
terytorialnych,
obywatelskich organizacjach pozarządowych (tzw. trzeciego sektora), jak też
dysponować w podstawowymi umiejętnościami umożliwiającymi kreowanie
projektów pozwalających wykorzystywać środki z funduszy strukturalnych Unii
Europejskiej dla rozwoju jednostek terytorialnych.
Opis przedmiotu: Wielowymiarowość i interdyscyplinarność problematyki regionalnej;
wyjaśnienie pojęć: region, regionalizacja, regionalizm. Kształtowanie się europejskich
jednostek terytorialnych – regionów i miast – w długotrwałym procesie historycznym.
Rozwój problematyki regionalnej w Polsce na tle doświadczeń innych krajów
europejskich. Istota pojęć – decentralizacja władzy państwowej i ponadnarodowa
integracja – oraz cywilizacyjny kontekst ich występowania. Typologia krajów europejskich
ze względu na stopień decentralizacji władzy państwowej – kraje unitarne, regionalne i
federalne. Polityczny i kulturowy kontekst regionalizmu europejskiego. Koncepcje –
Europy regionów i Europy z regionami – z uwzględnieniem ich intelektualnych podstaw
zawartych w myśli narodowej i paneuropejskiej. Ewolucja polityki regionalnej w krajach
Unii Europejskiej – od przestrzennie zorientowanej polityki gospodarczej państwa do
wspólnotowej polityki strukturalnej. Współczesna ponadnarodowa polityka regionalna
jako element wspólnotowej polityki spójności. Współczesne teorie rozwoju regionalnego i
lokalnego. Rozwój samorządności terytorialnej w Europie. Morfologia współczesnej
polityki regionalnej Unii Europejskiej – uwarunkowania, przedmiot, cele, działania,
spodziewane efekty, podmioty, instrumenty, metody, wartości i zasady. Polityka
regionalna w Polce w okresie transformacji ustrojowej, w okresie przed-akcesyjnym oraz
po integracji Polski z Unią Europejską. Struktura polskiej polityki regionalnej w latach
2004-2006. Struktura polskiej polityki regionalnej na lata 2007-2013. Instrumentalizacja
polskiej polityki regionalnej ze szczególnym uwzględnieniem programów operacyjnych.
Rola społeczeństwa obywatelskiego w planowaniu i realizacji polityki rozwoju
regionalnego. Podmioty polityki rozwoju regionalnego – samorządy terytorialne,
obywatelskie
organizacje
pozarządowe
(trzeci
sektor),
szkoły
i
uczelnie,
przedsiębiorstwa, kościoły oraz inni beneficjenci środków z funduszy strukturalnych UE.
Podstawowe informacje i umiejętności związane z kreowaniem oraz realizacją projektów
dotyczących rozwoju regionalnego i lokalnego.

Sposób zaliczenia: przygotowanie przez studentów eseju lub prezentacji
multimedialnej z zakresu omawianych podczas zajęć zagadnień. Zadanie w
zakresie sprawdzenia podstawowych umiejętności – przedstawienie przez
studentów założeń projektu w ramach określonego programu operacyjnego. Test
sprawdzający wiedzę teoretyczną.
Spis zalecanych lektur:
Waldziński D.: Polityka regionalna w Polsce w procesie przemian kulturowocywilizacyjnych. Zarys problemu. Olsztyn 2005. Wydawnictwo Uniwersytetu WarmińskoMazurskiego.
Gawlikowska-Hueckel K.: Procesy rozwoju regionalnego w Unii Europejskiej.
Konwergencja czy polaryzacja? Gdańsk 2002. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
Pike A, Rodriguez-Pose A, Tomaney J.: Local and Regional Development. London and
New York 2006. Routledge, Taylor and Franis Group.
Czasopismo naukowe – Studia Regionalne i Lokalne.
Rządowe i samorządowe witryny internetowe, zwłaszcza Ministerstwa Rozwoju
Regionalnego, wybranych samorządów województw, powiatów i gmin.
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Nazwa przedmiotu

Problemy transformacji
systemowej w Europie
Środkowo-Wschodniej

Kierunek

Europeistyka

Liczba godzin/ semestr

15

Typ przedmiotu
Wykład:15
Stacjonarne:
Zaoczne:

podstawowy

Konsultacje:

Seminaria:

Wykładowca:

Ćwiczenia:

Kod:
Rok: 1
Semestr: 2
System:
stacjonarne

Laboratoria
Zajęcia
praktyczne:

Projekty:
Punkty ECTS: 1

Prof. dr hab. Henryk Stroński

Instytut: Europeistyki
Wymagania wstępne:

socjologia, wstęp do teorii polityki, Historia społeczna Europy

Poziom przedmiotu:

średnio zaawansowany

Cele przedmiotu
Pokazanie głównych kierunków, sukcesów i problemów
krajów regionu na drodze przemian systemowych w dziedzinie życia
gospodarczego, politycznego, stosunków społecznych, orientacji
wewnątrzpolitycznych.
Opis przedmiotu:
Kondycja krajów regionu po upadku ZSRR i komunizmu.
Reformy wolnorynkowe i zaszczepienie porządków demokratycznych. Droga państw
Europy Środkowej i krajów nadbałtyckich do UE i NATO. Wojna na Bałkanach. Sprawy
bezpieczeństwa i współpracy. Grupa Wyszehradzka.

Sposób zaliczenia:

Zaliczenie na ocenę

Spis zalecanych lektur:
1. Kraje Europy Środkowej i Wschodniej na drodze przemian, pod red. B.Albina i J.
Kupczaka, Wrocław 2004;
2. Demokracje Europy Środkowo-Wschodniej w perspektywie porównawczej, red.
A.Antoszewski R. Herbut, Wrocław 1998
3. Transformacja ustrojowa państw Europy Środkowo-wschodniej red. E.Zieliński
Warszawa 1996
4. Europa Państw – Europa narodów. Problemy etniczne Europy Środkowo-Wschodniej,
red. G.Babiński, Wł. Miodunka, Kraków 1995
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Nazwa przedmiotu

Europejskie prawo gospodarcze

Kierunek

Kod:

Europeistyka

Rok/ semestr:
2/4

15

System:
Stacjonarne

Liczba godzin/
semestr

Obligatory

Typ przedmiotu
Wykład: 15

Ćwiczenia:

Laboratoria 0

Projekty: 0

Konsultacje:
grupowe i
indywidualne

Seminaria: 0

Zajęcia
praktyczne: 0

Punkty ECTS: 4

dr Janusz Orłowski

Wykładowca:

Zarządzania i Ekonomii

Instytut:
Wymagania

wstępne:
Wymagane
umiejętności
z
zakresu
podstaw
prawoznawstwa (interpretacja tekstów prawnych, znajomość
źródeł
prawa
wspólnotowego,
znajomość
podstaw
funkcjonowania
gospodarki
rynkowej).
Wymagane
wiadomości
są
wprowadzane
w
trakcie
nauczania
przedmiotów: Podstawy prawoznawstwa, Prawo wspólnotowe,
Podstawy ekonomii.

Poziom przedmiotu: średniozaawansowany
Cele przedmiotu:

1)
przedstawienie
podstaw
prawnych
działalności
gospodarczej na rynku wspólnotowym oraz zasady ich
interpretacji, 2) przyswojenie podstawowych wiadomości o
formach organizacyjnych przedsiębiorców, w tym zakładania
spółek,
3) umiejętność
wskazania
istotnych
cech
najważniejszych rodzajów umów zawieranych w obrocie
gospodarczym na rynku wspólnotowym oraz sporządzenia
typowych umów na piśmie, 4) umiejętność wskazania
podstaw zabezpieczenia należności i zasad ich dochodzenia
przed sądami, 5) znajomość zasad prawa konkurencji,
znaczenia prawa własności przemysłowej na współczesnym
rynku, zamówień publicznych i pozyskiwania dopuszczalnej
pomocy publicznej.
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Opis przedmiotu: Przedmiot nauczania obejmuje w swej treści podstawowe
zasady podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej
na
rynku
Wspólnoty
Europejskiej,
w
tym:
źródła
wspólnotowego prawa gospodarczego, właściwość organów
administracji
krajowych
i wspólnotowej
w
sprawach
gospodarczych, formy organizacyjno-prawne działalności
gospodarczej, czynności handlowe, rozwiązywanie sporów
gospodarczych i dochodzenie roszczeń, prawo konkurencji
i własności przemysłowej, podstawy zamówień publicznych
oraz pomoc publiczną dla przedsiębiorców.
Język wykładowy: Polski (ew. niemiecki)
Metody nauczania: Wykłady, ćwiczenia, konsultacje grupowe i indywidualne.
Sposób zaliczenia: Egzamin ustny. Spis zagadnień egzaminacyjnych zostanie
podany do wiadomości studentów w połowie semestru.
Zaliczenie ćwiczeń: ocenianie ciągłe postępów w nauce na
podstawie sprawdzianów pisemnych. Ponadto student
opracowuje esej na jeden
z tematów podanych przez wykładowcę. Wyższej ocenie
podlega wykorzystanie źródeł poznania prawa oraz praktyki
obrotu gospodarczego w językach obcych.
Spis zalecanych lektur:
1. Europejskie prawo gospodarcze w działalności przedsiębiorstw, red. K.
Sobczak, Difin 2002.
3. Międzynarodowe prawo handlowe, red. M. Pazdan, Difin 2002.
3. Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWE 2003.
7. Prawo gospodarcze. Zagadnienia administracyjno-prawne, red. C.
Banasiński, wyd. 5, LexisNexis, Warszawa 2005.
8. Konkurencja. Acquis communautaire, red. Z. Brodecki, LexisNexis,
Warszawa 2004.
9. Podstawy przedsiębiorczości, red. R. Sobiecki,
Difin 2004.

Nazwa przedmiotu

Finanse w Unii Europejskiej

Kierunek

Europeistyka

Liczba godzin/ semestr

15

Typ przedmiotu
Wykład:15
Stacjonarne:
Zaoczne:

podstawowy

Konsultacje:

Seminaria:

Ćwiczenia:

Kod:
Rok: 2
Semestr: 3
System:
stacjonarne

Laboratoria
Zajęcia
praktyczne:

Projekty:
Punkty ECTS: 3
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Wykładowca:

dr Marek Grabowski

Instytut:

Europeistyki

Wymagania wstępne:

Ekonomia

Poziom przedmiotu:

średnio zaawansowany

Cele przedmiotu
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z
zagadnieniami dotyczącymi gromadzenia, podziału oraz wydatkowania środków
finansowych w Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem tych zjawisk w
strefie euro.
Opis przedmiotu:
Podstawowym
celem
prowadzonych
wykładów będzie przekazanie studentom wiedzy z zakresu realizowanej polityki
pieniężnej i budżetowej w strefie euro oraz w państwach, które należą do UE, ale
nie są członkami Eurolandu. Kolejne tematy realizowane w części teoretycznej
przedmiotu, będą dotyczyły genezy, struktury oraz zasad działania systemów
finansowych w państwach należących do Wspólnoty Europejskiej. Zostanie
również omówiony jej ogólny budżet. Następnie tematyka wykładów będzie się
skupiała na zagadnieniach finansowania pozabudżetowego oraz harmonizacji
systemu podatkowego a także na problemach związanych z finansowaniem
działalności przedsiębiorstw w UE.
Celem ćwiczeń będzie nabycie praktycznych umiejętności w zakresie prowadzenia
kalkulacji dotyczących wybranych zagadnień finansowych, omawianych w trakcie
prowadzonych wykładów.

Sposób zaliczenia:

egzamin

1. L. Oręziak, Finanse Unii Europejskiej. Wydawnictwo Naukowe PWN, 2004.
2. D.Czykier-Wierzba, Finansowanie polityki regionalnej UE. Wyd. Twigger , 2004
3. W. Baka, Bankowość Europejska. Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005.

Nazwa przedmiotu

Unia Gospodarczo-Walutowa
(UGW)

Kierunek

Europeistyka

Liczba godzin/ semestr

15

Typ przedmiotu
Wykład:15
Stacjonarne:
Zaoczne:

podstawowy
Ćwiczenia:

Kod:
Rok: III
Semestr: V
System:
stacjonarne

Laboratoria

Projekty:
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Konsultacje:

Seminaria:

Zajęcia
praktyczne:

Punkty ECTS:3

Wykładowca: Prof. nadzw. dr hab. Nelly Daszkiewicz
Instytut: Europeistyki
Wymagania wstępne: makroekonomia, integracja ekonomiczna
Poziom przedmiotu:

średnio zaawansowany

Cele przedmiotu: Podstawowym celem przedmiotu jest kompleksowe zapoznanie
studentów z teorią i historią integracji walutowej, istotą unii gospodarczowalutowej, problemami makroekonomicznymi związanymi z wprowadzeniem
wspólnej waluty.
Opis przedmiotu: główne treści kształcenia związane są z powstaniem unii
gospodarczo-walutowej w Europie. Program obejmuje teoretyczne aspekty
integracji walutowej (wybrane teorie obszarów jednowalutowych ), omówienie
perspektyw dalszego funkcjonowania UGW (m.in. analizę procesów
konwergencji).
Metody nauczania: wykłady, ćwiczenia, prezentacje: Power Point, wykorzystanie danych
statystycznych.

Sposób zaliczenia: TEST –ocena jest średnią z testu obejmującego program
ćwiczeń i wykładu.
Spis zalecanych lektur:

24.Gawlikowska-Hueckel K., Zielińska-Głębocka A., Integracja europejska. Od
jednolitego rynku do unii walutowej, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa,
2004
25.Wolszczak-Derlacz J., Wspólna Europa, różne ceny- analiza procesów
konwergencji, Wydwnictwo Cedewu, Warszawa, 2007.
3.
Czarczyńska A., Śledziewska K., Teoria integracji europejskiej,
Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, 2003
5. Oręziak L., Euro.Nowy Pieniądz, PWN, Warszawa, 2002

Nazwa przedmiotu

Komunikacja społeczna i
międzykulturowa

Kierunek

Europeistyka

Kod:
Rok: 3
Semestr: 5
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Liczba godzin/ semestr

15

Typ przedmiotu
Wykład:15
Stacjonarne:
Zaoczne:

podstawowy

Konsultacje:

Seminaria:

Ćwiczenia:

Wykładowca:

System:
stacjonarne
Laboratoria
Zajęcia
praktyczne:

Projekty:
Punkty ECTS:3

dr Jolanta Piwowar

Instytut: Europeistyki
Wymagania wstępne:

socjologia, geografia polityczna i gospodarcza Europy

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Cele przedmiotu
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z
podstawowymi zagadnieniami komunikacji , teoriami i modelami komunikowania,
komunikowania międzynarodowego i międzykulturowego.
Opis przedmiotu: Wprowadzenie do nauki o komunikowaniu
Wybrane teorie i modele komunikowania. Komunikowanie międzynarodowe,
międzyetniczne, międzyrasowe, język w komunikowaniu międzynarodowym, globalizacja,
media globalne, europejska przestrzeń komunikacyjna, kontakty między kobietami i
mężczyznami jako przykład komunikowania międzykulturowego, odmienne sposoby
oddziaływania na audytorium, komunikacja niewerbalna.

Sposób zaliczenia:

zaliczenie na ocenę

Spis zalecanych lektur:
1. Fiskej. , Wprowadzenie do badań nad komunikowaniem, Wrocłąw1999
2. Studia z teorii komunikowania masowego, red. B.Dobek-Ostrowska, Wrocław 1999
3. Ociepka B., Komunikowanie międzynarodowe, Wrocw 2002
4.Wybrane artykuły zamieszczone w pracach zbiorowych.
5. Tanner D., Ty nic nie rozumiesz. Kobieta i mężczyzna w rozmowie. Warszawa 1994
6. Knapp M.L., Hall J.A., Komunikacja niewerbalna w interakcjach międzyludzkich.

Przedmioty specjalnościowe

Nazwa przedmiotu

Podstawy zarządzania

Kod:
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Kierunek

Europeistyka

Liczba godzin/ semestr

20

Typ przedmiotu
Wykład:10
Stacjonarne:
Zaoczne:

obowiązkowy

Konsultacje:

Seminaria:

Wykładowca:

Ćwiczenia:10

Rok: II
Semestr: III
System:
stacjonarne
Laboratoria
Zajęcia
praktyczne:

Projekty:
Punkty ECTS:

4

Prof. dr hab. Eugeniusz Niedzielski

Instytut: Instytut Zarządzania i Ekonomii
Wymagania wstępne:

Ekonomia, socjologia

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Cele przedmiotu
Celem nauczania przedmiotu jest przekazanie
studentom wiedzy w zakresie tworzenia przedsiębiorstw i kształtowania ich
struktury organizacyjnej, formułowania celów i planowania działalności
gospodarczej, zarządzania zasobami ludzkimi, finansowymi i rzeczowymi,
pełnienia ról kierowniczych, funkcjonowania przedsiębiorstw w warunkach
globalizacji.

Opis przedmiotu:
Przedmiot obejmuje podstawy wiedzy dotyczącej wszystkich
funkcji zarządzania, tj. planowania, organizowania motywowania (uruchamiania) i
kontrolowania działalności organizacji (instytucji) a zwłaszcza przedsiębiorstw.
Zagadnienia te są rozpatrywane w ujęciu ogólnym (całej organizacji) oraz
poszczególnych funkcji, jak: zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie produkcją,
kierowanie wyodrębnionym obszarem tematycznym jak: tworzenie struktur
organizacyjnych, zarządzanie strategiczne oraz zarządzanie międzynarodowe oraz
międzykulturowe. Współczesny kontekst zarządzania obejmuje uwarunkowania związane
z globalizacją i regionalizacją, w tym zwłaszcza związane z rynkiem europejskim.

Sposób zaliczenia:

egzamin

Spis zalecanych lektur:
1. Stoner J.A.F., Wankel Ch. Kierowanie. PWE Warszawa 2000
4. Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami. PWN Warszawa 2002.
5. Koźmiński A., Piotrowski W. Zarządzanie - teoria i praktyka. PWN Warszawa
2004.
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Nazwa przedmiotu

Podstawy marketingu

Kierunek

Europeistyka

Liczba godzin/ semestr

20

Typ przedmiotu
Wykład:10
Stacjonarne:
Zaoczne:

podstawowy

Konsultacje:

Seminaria:

Wykładowca:

Ćwiczenia:10

Kod:
Rok: 2
Semestr: 4
System:
stacjonarne

Laboratoria
Zajęcia
praktyczne:

Projekty:
Punkty ECTS: 3

dr Hanna Pałach

Instytut: Europeistyki
Wymagania wstępne:

ekonomia, podstawy zarządzania

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Cele przedmiotu
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z
metodami, instrumentami i działaniami, które tworzą metodyczną oraz
instrumentalno-czynnościową strukturę marketingu, uświadomienie studentom,
że stosowanie marketingu jest wyrazem tendencji zwiększenia stopnia
racjonalności postępowania i osiągnięcia przewagi konkurencyjnej na rynku,
zwrócenie uwagi na praktyczną użyteczność marketingu.
Opis przedmiotu:
Pojęcie i istota marketingu, podstawy decyzji
marketingowych, planowanie ,marketingowe, postępowanie nabywców na rynku,
wprowadzenie do badań marketingowych i MSI, segmentacja i wybór rynku docelowego,
produkt jako element marketingu oraz działanie związane z produktem, cena jako
element marketingu, zarządzanie dystrybucją towarów, promocja w strategii
marketingowej przedsiębiorstwa.

Sposób zaliczenia:

egzamin

Spis zalecanych lektur:
1. Garbarski L., I. Rutkowski, W. Wrzosek Marketing Punkt zwrotny nowoczesnej firmy.
PWE. Warszawa, 2002
2. Red. Garbarski. Podstawy marketingu. Przewodnik do ćwiczeń. Warszawa 1998
3. Kotler Ph. G. Armstrong. JSaunders, W.Wong. Marketing europejski. PWE Warszawa
2004
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Nazwa przedmiotu

Sektor MSP w Europie

Kierunek

Europeistyka

Liczba godzin/ semestr

15

Typ przedmiotu
Wykład:15
Stacjonarne:
Zaoczne:

podstawowy

Konsultacje:

Seminaria:

Ćwiczenia:

Wykładowca:

Kod:
Rok: 2
Semestr: 3
System:
stacjonarne

Laboratoria
Zajęcia
praktyczne:

Projekty:
Punkty ECTS:2

Prof. dr hab. Piotr Dominiak

Instytut: Europeistyki
Wymagania wstępne:

nd

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Cele przedmiotu
Zapoznanie słuchaczy z charakterystyką
funkcjonowania i rozwoju sektora MSP w Europie, jego roli w kształtowaniu
konkurencyjności gospodarek, dylematów polityki ekonomicznej wspierającej
funkcjonowanie, rozwój i tworzenie MSP
Opis przedmiotu:
MSP i przedsiębiorczość a konkurencyjność gospodarki
europejskiej, Europa a USA podobieństwa i różnice, Problemy metodologiczne badań
porównawczych , ewolucja sektora MSP w Europie, Marginalizacja MSP w okresie do
rewolucji przemysłowej, determinanty renesansu sektora MSP, sektor MSP a wzrost
gospodarki europejskiej, przyrost netto a przyrosty brutto, demografia przedsiębiorstw w
gospodarkach europejskich, dylematy polityki wsparcia MSP w gospodarkach
europejskich, przyszłość sektora MSP w Polsce.

Sposób zaliczenia:

zaliczenie na ocenę

Spis zalecanych lektur:
1. P.Dominiak- Sektor MSP we współczesnej gospodarce, WN PWN 2005
2. Małe i średnie przedsiębiorstwa w obliczu internacjonalizacji gospodarek. Red.
P.Dominiak, J. Wasilczuk. N.Daszkiewicz SPG Gdańsk 2005
3. Małe i średnie przedsiębiorstwa wobec wyzwań współczesnej gospodarki. Red
P.Dominiak SPG Gdańsk 2005

Nazwa przedmiotu

Fundusze i projekty
europejskie

Kod:
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Kierunek

Europeistyka

Liczba godzin/ semestr

15

Typ przedmiotu
Wykład:15
Stacjonarne:
Zaoczne:

obowiązkowy

Konsultacje:

Seminaria:

Wykładowca:

Ćwiczenia:

Rok: 3
Semestr: 5
System:
stacjonarne
Laboratoria
Zajęcia
praktyczne:

Projekty:
Punkty ECTS:3

Dr Krzysztof Krukowski

Instytut: Europeistyki
Wymagania wstępne:
Europejskie Prawo Gospodarcze, Polityki Wspólnot
Europejskich, Finanse Unii Europejskiej
Poziom przedmiotu:

średniozaawansowany

Cele przedmiotu
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z
funduszami strukturalnymi oraz przedstawienie możliwości ich wykorzystania
przez różne pomioty. W ramach zajęć studenci zapoznają się z metodologią
tworzenia projektów do programów operacyjnych oraz sektorowych.
Opis przedmiotu:

10.
Polityka regionalna i strukturalna Unii Europejskiej i Polski. Polityka
regionalna Unii Europejskiej –charakterystyka funduszy strukturalnych i
Funduszu Kohezji oraz Inicjatyw Wspólnotowych. Znaczenie funduszy
strukturalnych i Funduszu Kohezji dla Polski oraz polityka regionalna Polski.
11.
Fundusze i programy wspierające rozwój i wspieranie przedsiębiorczości.
Realizacja projektów inwestycyjnych dla MSP, pojęcie pomocy publicznej
programy pomocowe a pomoc indywidualna, pomoc regionalna, fundusze dla
MŚP.
12.
Fundusze i programy dla samorządu terytorialnego. Proces wyboru
projektu oraz procedury podejmowania decyzji przy wyborze projektu EFRR.
13.
Programy społeczne i Europejski Fundusz Społeczny. Polityka społeczna
Wspólnot Europejskich oraz Europejskiej Strategii Zatrudnienia /priorytety EFS.
14.
Programy i fundusze rolne. Fundusze dla rolników – dopłaty bezpośrednie,
kredyty, wsparcie młodych rolników
15.
Wspieranie rozwoju obszarów wiejskich – pomoc dla gospodarstw
położonych na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarczych,
finansowanie rent dla rolników.
16.
Zarządzenie projektem w ramach funduszy europejskich.– charakterystyka
przygotowywania projektów strukturalnych
17.
„Cykl życia projektu” – charakterystyka instrumentów, narzędzi i
poszczególnych etapów przygotowywania projektu finansowanego z funduszy
strukturalnych w ramach tzw. logiki projektowej.
Zarządzania projektami z zasobów ludzkich - zarządzanie zasobami ludzkimi w projekcie,
zarządzanie integracją w projekcie, zarządzanie jakością, czasem, kosztami – tzw. „złoty
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trójkąt” projektów, zarządzanie ryzykiem, komunikacją, zamówieniami publicznymi w
projekcie

18. Monitoring, ewaluacja oraz audyt w projektach europejskich

Kwalifikowalność wydatków w ramach projektów – kreowanie budżetu projektu

Sposób zaliczenia:

egzamin

Spis zalecanych lektur:
1. Jankowska A., Kierzkowski T. red., Knopik R., Fundusze strukturalne Unii
Europejskiej, C.H. Beck Warszawa 2005
7. Skrzypek J., Jak korzystać z funduszy strukturalnych UE. Twigger S.A.,
Warszawa 2004

8. Burnat-Mikosz M. red., Pomoc Unii Europejskiej dla przedsiębiorców, C.H. Beck
Warszawa 2004.

9. Grosse T.G. red., Analiza możliwości wprowadzania regionalnego systemu
zarządzania funduszami strukturalnymi UE w Polsce w latach 2007-2013.
Instytut Spraw Publicznych. Warszawa 2005
10.Głąbicka K., Grewiński M., Europejska polityka regionalna, Dom Wydawniczy
Elipsa Warszawa 2003
11.Oręziak L., Finanse Unii Europejskiej, Polskie Wydawnictwo Naukowe
Warszawa 2004

Nazwa przedmiotu

Specjalistyczne warsztaty
projektowe

Kierunek

Europeistyka

Liczba godzin/ semestr

15

Typ przedmiotu
Wykład:15
Stacjonarne:
Zaoczne:

obligatoryjny

Konsultacje:

Seminaria:

Ćwiczenia:

Wykładowca:

Kod:
Rok: 3
Semestr: 6
System:
stacjonarne

Laboratoria
Zajęcia
praktyczne:

Projekty:
Punkty ECTS:2

dr Marian Oliński

Instytut: Europeistyki
Wymagania wstępne:

nd

Poziom przedmiotu:

podstawowy
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Cele przedmiotu
Celem warsztatów projektowych jest nabycie wiedzy i
umiejętności słuchaczy w takim stopniu, aby potrafili w praktyce realizować
rozmaite projekty w roli menedżera projektu. Podczas ćwiczeń studenci będą
opracowywać konkretne projekty uwzględniając poszczególne programy UE oraz
zapoznawać się z praktycznymi aspektami ich realizacji, monitoring, ewaluacja,
przygotowanie wniosków, promocja projektów.
Sposób zaliczenia:

zaliczenie na ocenę

Spis zalecanych lektur:
1. Wysocki R.,McGary R., Efektywne zarządzanie projektami, Onepress, Warszawa 2005
2. Grucza B. Ogonek K. Zarządzanie projektami, PWE, Warszawa 2003
3. Duplik I. Inżynieria zarządzania cz.1 i 2 Agencja Wydawnicza PLACET, Warszawa 1998

Kierunek

Zrządzanie przedsiębiorstwem
Kod:
w gospodarce globalnej
Rok: II
Europeistyka
Semestr: V

Liczba godzin/ semestr

15

Typ przedmiotu
Wykład:15
Stacjonarne:
Zaoczne:

podstawowy

Konsultacje:

Seminaria:

Nazwa przedmiotu

Ćwiczenia:

System:
stacjonarne
Laboratoria
Zajęcia
praktyczne:

Projekty:
Punkty ECTS:3

Wykładowca: dr Krzysztof Krukowski
Instytut: Europeistyki
Wymagania wstępne:
Poziom przedmiotu:

Nd.
podstawowy

Cele przedmiotu
Celem przedmiotu jest przedstawienie podmiotów gospodarczych w procesie
globalizacji jako kluczowego zjawiska kształtującego warunki działania
przedsiębiorstw na rynku.
Opis przedmiotu:

Umiędzynarodowienie i globalizacja przedsiębiorstw. Formy i metody wejścia
przedsiębiorstw na rynki zagraniczne. Fuzje przejęcia oraz alianse strategiczne.
Dywersyfikacja a nowe sektory oraz zmienność rynku. Konkurencyjność.
Instrumenty
konkurowania.
Zarządzanie
międzykulturowe.
Zarządzanie
kulturową różnorodnością w przedsiębiorstwach. Zarządzanie procesem
umiędzynarodowienia. Negocjacje międzynarodowe. Euromarketing.
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Sposób zaliczenia:
zaliczenie - na podstawie kolokwium zaliczeniowego.
egzamin – pisemny, pytania opisowe
Spis zalecanych lektur:

4. Yip G.S., Strategia globalna. Światowa przewaga konkurencyjna, PWE,
Warszawa 2004.

5. Gorynia M., Strategie przedsiębiorstw w biznesie międzynarodowym, AE
Poznań, Poznań 2000.
6. Rymarczyk J., Internacjonalizacja przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa, 2004

Nazwa przedmiotu

Zarządzanie jakością wg
standardów europejskich

Kierunek

Europeistyka

Liczba godzin/ semestr

20

Typ przedmiotu
Wykład:10
Stacjonarne:
Zaoczne:

podstawowy

Konsultacje:

Seminaria:

Ćwiczenia:10

Wykładowca:

Kod:
Rok: 3
Semestr: 6
System:
stacjonarne

Laboratoria
Zajęcia
praktyczne:

Projekty:
Punkty ECTS:
3

Prof. kontr. dr inż. Jerzy Wojeński

Instytut: Europeistyki
Wymagania wstępne:

nd

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Cele przedmiotu
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z
podstawami zarządzania ukierunkowanego na jakość wyrobów, usług i procesów.

Opis przedmiotu:
Przedstawione zostaną bliżej zagadnienia certyfikacji
systemów zarządzania przedsiębiorstwem zgodnie ze stosowanymi w Unii Europejskiej
normami ISO9000. Omówione zostaną również metody projektowania jakości produktów
i procesów oraz nowoczesne techniki wspomagające zarządzanie jakościa. Zagadnienia:
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7. Podstawy zarządzania jakością
8. Kultura organizacji w zarządzaniu jakością
9. Podejście procesowe w zarządzaniu jakością
10. System zarządzania jakością według ISO 9000/2000
11. TQM
12. Techniki poprawy skuteczności i efektywności organizacji – badanie zdolności,
karty kontrolne.

Sposób zaliczenia:

egzamin

Spis zalecanych lektur:
1. Zarządzanie jaością, praca zbiorowa pod red. J.Bagińskiego, Oficyna Wydawnicza
Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2004
2. Hamrol A., Mantura W., Zarządzanie jakością PWN, Warszawa 2002

Nazwa przedmiotu

Międzynarodowe zarządzanie
zasobami ludzkimi

Kierunek

Europeistyka

Liczba godzin/ semestr

15

Typ przedmiotu
Wykład:15
Stacjonarne:
Zaoczne:

podstawowy

Konsultacje:

Seminaria:

Wykładowca:

Ćwiczenia:

Kod:
Rok: 3
Semestr: 5
System:
stacjonarne

Laboratoria
Zajęcia
praktyczne:

Projekty:
Punkty ECTS: 4

dr Ryszard Walkowiak

Instytut: Europeistyka
Wymagania wstępne:
Podstawy zarządzania, Kultura i literatura europejska,
Komunikowanie międzykulturowe
Poziom przedmiotu: średnio zaawansowany

Cele przedmiotu
Głównym celem nauczania przedmiotu jest
uwrażliwienie studentów – potencjalnych kandydatów na menedżerów, na rolę
czynnika ludzkiego w sprawnym funkcjonowaniu organizacji działającej na
międzynarodowym rynku pracy.
Opis przedmiotu:
Umiejscowienie problemów zarządzania kadrami w
systemie zarządzania. Omówienie obszarów zadaniowych zarządzania kadrami ze
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szczególnym zwróceniem uwagi na procesy zatrudniania, wynagradzania,
oceniania i rozwoju kompetencji w przedsiębiorstwach międzynarodowych.
Omówienie międzynarodowych zbiorowych stosunków pracy oraz praktyk
zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach międzynarodowych
działających w Polsce.

Sposób zaliczenia:

egzamin

Spis zalecanych lektur:
1. A. Pocztowski (red.), Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi. Oficyna
Ekonomiczna, Kraków 2002.
3. A. Sajkiewicz (red.), Jakość zasobów pracy. Kultura, kompetencje,
konkurencyjność. Poltext, Warszawa 2002.

3. A. Pocztowski (red.), Praca i zarządzanie kapitałem ludzkim w perspektywie
europejskiej. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.

Nazwa przedmiotu

Rachunkowość wg norm
europejskich

Kierunek

Europeistyka

Liczba godzin/ semestr

20

Typ przedmiotu
Wykład:10
Stacjonarne:
Zaoczne:

podstawowy

Konsultacje:

Seminaria:

Ćwiczenia:10

Kod:
Rok: II
Semestr: IV
System:
stacjonarne

Laboratoria
Zajęcia
praktyczne:

Projekty:
Punkty ECTS:3

Wykładowca: dr Małgorzata Cygańska
Instytut: Europeistyki
Wymagania wstępne: znajomość podstawowych zasad i instrumentów rachunkowości
finansowej.
Poziom przedmiotu: średnio zaawansowany
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Cele

przedmiotu:

realizowanej

poznanie

poprzez

istoty

i zasad

dyrektywy

unijne

harmonizacji rachunkowości
oraz

procesu

adaptacji

Międzynarodowych Standardów Rachunkowości przez Unię Europejską

Opis przedmiotu: główne treści kształcenia związane są dyrektywami mającymi na celu
harmonizację rachunkowości krajów członkowskich. Koncentrują się one na
sprawozdaniach finansowych opracowanych zgodnie z normami europejskimi, zasadach
konsolidacji sprawozdań finansowych, a także Międzynarodowych Standardach
Rachunkowości akceptowanych przez kraje członkowskie Unii Europejskiej. W ramach
przedmiotu analizowana jest również ustawa o rachunkowości w kontekście wyżej
wspomnianych regulacji prawnych.

Sposób zaliczenia: wykład zaliczany – na podstawie egzaminu, ćwiczenia – na
podstawie kolokwium zaliczeniowego
Spis zalecanych lektur:
1. Micherda Bronisław, Perspektywy rachunkowości w Polsce po akcesji, DIFIN, 2007.
2. Elżbieta Roszczynialska, Zofia Wydymus, Rachunkowość według standardów Unii
Europejskiej. teoretyczne i praktyczne ABC rachunkowości, Wyższa Szkoła Zarządzania i
Bankowości w Krakowie, 2001.
3. Jerzy Gierusz, Karolina Gościniak, Beata Zackiewicz, MSSF 1. Zastosowanie
Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz pierwszy, Difin,
2007.

Nazwa przedmiotu

Internacjonalizacja MSP we
współczesnej gospodarce

Kierunek

Europeistyka

Liczba godzin/ semestr

15

Typ przedmiotu
Wykład:15
Stacjonarne:
Zaoczne:

podstawowy

Konsultacje:

Seminaria:

Wykładowca:

Ćwiczenia:

Kod:
Rok: 3
Semestr: 5
System:
stacjonarne

Laboratoria
Zajęcia
praktyczne:

Projekty:
Punkty ECTS:2

dr hab.Nelly Daszkiewicz

Instytut: Europeistyka
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Wymagania wstępne:

historia i teoria integracji europejskiej

Poziom przedmiotu:

średniozaawansowany

Cele przedmiotu
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z
procesami internacjonalizacji MSP we współczesnej gospodarce.
Opis przedmiotu:
Wykład obejmuje następujące zagadnienia:
8. Małe i średnie przedsiębiorstwa wobec procesów integracji gospodarki światowej
9. Internacjonalizacja MSP w wybranych krajach UE
10. Internacjonalizacja MSP w gospodarkach transformowanych – przykłady Polski i
Republiki Czeskiej
11. Strategie internacjonalizacji MSP
12. Instrumenty internacjonalizacji MSP
13. Internacjonalizja poprzez sieć.
14. Rozwój innowacji a internacjonalizacja.

Sposób zaliczenia:

egzamin

Spis zalecanych lektur:
1. Daszkiewicz N. Internacjonalizacja
małych i średnich
przedsiębiorstw we współczesnej gospodarce, SPG, Gdańsk 2004
2. Małe i średnie przedsiębiorstwa w obliczu internacjonalizacji gospodarek europejskich.
Przykłady Włoch, Francji, Polski i Czech, Dominiak P., Wasilczuk J., Daszkiewicz N., SPG
Gdańsk, 2005

Finanse przedsiębiorstw
Europeistyka

Nazwa przedmiotu
Kierunek
Liczba godzin/
semestr
Typ przedmiotu

10

Wykład:10

Ćwiczenia:

Obowiązkowy
Laboratoria

Seminaria:

Kod:
Rok/ semestr:
II /IV
System:
stacjonarny
Projekty:
Punkty ECTS:4

Wykładowca: prof. dr hab. Maria Dębniewska
Instytut: Zarządzania i Ekonomii
Wymagania wstępne: mikroekonomia, finanse
Poziom przedmiotu: kierunkowy
Cele przedmiotu:
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Rozumienie istoty i zasad finansów przedsiębiorstwa, poznanie procedur analizy i
planowana finansowego oraz zdobycie umiejętności gromadzenia i alokacji
kapitału finansowego w przedsiębiorstwie.
Opis przedmiotu:
Przedmiot i zadania finansów. Analiza fundamentalna przedsiębiorstwa. Źródła i
zasady pozyskiwania kapitału własnego i obcego. Koszt i struktura kapitału w
przedsiębiorstwie. Zasady emisji akcji i obligacji. Majątek przedsiębiorstwa i
źródła jego finansowania. Zasady zarządzania finansami firmy. Rodzaje
inwestycji rzeczowych i pieniężnych. Metody oceny projektów inwestycyjnych.
Ryzyko inwestycyjne.
Język wykładowy: polski
Metody nauczania: wykład z prezentacjami, case-study, pogadanka, dyskusja
panelowa.
Sposób zaliczenia: zaliczenie ćwiczeń – kolokwium, zaliczenie wykładu – egzamin
pisemny.
Spis zalecanych lektur:
6. Dębniewska M., Tkaczuk M. Finanse przedsiębiorstwa w przykładach i
zadaniach. Wyd. UWM, Olsztyn 2000.
7. Korenik D., Korenik S., Podstawy finansów. Wyd. PWN, Warszawa 2004.
8. Bielawska A., Finanse zagraniczne MSP. Wyd. PWN, Warszawa 2006.
9. Dębniewska M., Sołoma A., Bankowość. Produkty, usługi, rynek. Wyd.
UWM, Olsztyn 2003.
10.Podedworna-Tarnowska D. Faktoring w Polsce – szanse i zagrożenia
rozwoju. Wyd. SGH, Warszawa 2007.
Nazwa przedmiotu
Kierunek

IT w przedsiębiorstwie
Europeistyka

Liczba godzin/
semestr
Typ przedmiotu

20

Wykład: 20

Ćwiczenia:

Laboratoria

Projekty:

Konsultacje:

Seminaria:

Zajęcia
praktyczne:

Punkty ECTS: 3

Wykładowca:

specjalnościowy

Kod:
Rok/ semestr:
III/VI
System:
stacjonarne

Dr Halina Tańska

Instytut:
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Wymagania wstępne:
Poziom przedmiotu: Przedmiot specjalnościowy
Cele przedmiotu: osiągnięcie efektów w postaci umiejętności i kompetencji
polegających na rozumieniu a także swobodnym posługiwaniu się podstawowymi
kategoriami z zakresu wyboru i wykorzystywania systemów informatycznych
wspomagających procesy zarządzania w przedsiębiorstwie oraz integracji w
ramach systemów klasy ERP, CRM, SCM, BIS i innych. Wskazanie uwarunkowań
realizacyjnych systemów zintegrowanych.
Opis przedmiotu: Przeobrażenia i tendencje rozwojowe współczesnych przedsiębiorstw;
globalizacja i wirtualizacja procesów produkcyjnych/usługowych, procesów zarządzania i
procesów informacyjnych; Podejście procesowe w zarządzaniu procesami realnymi i
procesami informacyjnymi; Aktywne uczestnictwo użytkowników i twórców oraz
integratorów w tworzeniu i eksploatacji systemów informacyjnych (SI) i technologii
informacji (TI); Strategia reorganizacji i informatyzacji procesów realnych i biznesowych;
Strategia systemu informacyjnego organizacji; Strategia wyboru, wdrażania i
kreatywnego wykorzystania TI w przedsiębiorstwie; Efektywność informatyzacji procesów
biznesowych; Tendencje rozwojowe informatyzacji przedsiębiorstwa w świetle wybranej
strategii działania - integracja funkcjonalności systemów ERP, CRM, SCM, BIS;
międzyorganizacyjne
SI
w rozwoju
współczesnego
przedsiębiorstwa.
Systemy
pozyskiwania informacji o konkurencji z Internetu w zwiększaniu konkurencyjności
przedsiębiorstwa.

Język wykładowy: polski
Metody nauczania: wykłady, prezentacje: folia, Power Point, prezentacja
rozwiązań proponowanych przez firmy tworzące oprogramowanie, wykorzystanie
danych statystycznych
Sposób zaliczenia: wykład zaliczany – na podstawie egzaminu.
Spis zalecanych lektur:
8. M. Cieciura, Podstawy technologii informacyjnych z przykładami
zastosowań, Wizja Press&IT Sp. z o.o., Warszawa 2006
9. T. A. Grzeszczyk, Systemy multimedialne w zarządzaniu
przedsiębiorstwem. Metody implementacji, MIKOM, Warszawa 2003
10.ST. Szejko, Metody wytwarzania oprogramowania, MIKOM, Warszawa
2002
11.A. Rokicka-Broniatowska, Wstęp do informatyki gospodarczej, Szkoła
Główna Handlowa, Warszawa 2006
12.P. Lech, Zintegrowane systemy zarządzania ERP/ERP II, Delfin, Warszawa
2003
13.P. Adamczewski, Zintegrowane systemy informatyczne w praktyce,
MIKOM, Warszawa 2003
14.J. Philips, Zarządzanie projektami IT, Helion, Gliwice 2005
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Nazwa przedmiotu

Przedsiębiorczość i innowacje
w UE.

Kierunek

Europeistyka

Liczba godzin/ semestr

25

Typ przedmiotu
Wykład:15
Stacjonarne:
Zaoczne:

Obowiązkowy

Konsultacje:

Seminaria:

Ćwiczenia:10

Wykładowca:

Kod:
Rok: 3
Semestr: 6
System:
stacjonarne

Laboratoria
Zajęcia
praktyczne:

Projekty:
Punkty ECTS:3

dr Marian Oliński

Instytut: Europeistyki
Wymagania wstępne:

nd

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Cele przedmiotu
Głównym celem ćwiczeń w ramach prowadzonego
przedmiotu będzie przygotowanie studentów do samodzielnego uruchamiania
działalności gospodarczej w UE, zapoznanie z odpowiedniki procedurami i
dokumentami. Nabycie praktycznych umiejętności pozyskiwania środków
unijnych na utworzenie, rozwijanie i promowanie własnego biznesu, jak również
wskazanie studentom możliwości praktycznego zastosowania wzorców, strategii i
sposobów naśladowania w warunkach wolnej gospodarki rynkowej w UE.
Opis przedmiotu:
Wejście Polski do Unii Europejskiej poszerzyło możliwości
operowania na rynku wspólnotowym. Przed przedsiębiorcami i ludźmi aktywnymi jest
szansa na poprawę swojego bytu poprzez rozwój własnej kariery. Osoby te mogą
napotkać jednak różne przeszkody wynikające z odmiennych uwarunkowań kulturowych i
formalno-prawnych. Celem przedmiotu jest dostarczenie studentom wiedzy i
umiejętności na temat założenia i prowadzenia własnego przedsiębiorstwa w
poszczególnych krajach uwzględniając specyfikę każdego z nich. Poza tym studenci w
ramach przedmiotu zdobędą wiedzę na temat uregulowań funkcjonowania wspólnego
rynku.

Sposób zaliczenia:

egzamin

Spis zalecanych lektur:
1. Małe i średni przedsiębiorstwa w Unii Europejskiej, Polska Agencja Rozwoju
Przedsiębiorczości, Warszawa 2002
2. Piałucha M. red. Wspieranie działalności małych i średnich przedsiębiorstw.
Makroekonomiczne uwarunkowania działalności małych i średnich przedsiębiorstw
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania, Wrocław 2004.
3. Jaremczuk K. (red) Uwarunkowania przedsiębiorczości, PWSZ, Tarnobrzeg 2004.
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4. Kowol A., Polityka Unii Europejskiej wobec małych i średnich przedsiębiorstw –
dotychczasowy rozwój i wyzwania na przyszłość, Centrum Informacji Europejskiej , Łódź
2002
5. Sobczyk G. (red.), Ekonomika małych i średnich przedsiębiorstw , Difin, Warszawa
2004
6. Piaseczki B., Przedsiębiorczość i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w XXI
wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2002

Przedmioty ogólne

Nazwa przedmiotu

Język angielski

Kierunek

Europeistyka

Liczba godzin/ semestr

180

Typ przedmiotu
Wykład:
Stacjonarne:
Zaoczne:

podstawowy

Konsultacje:

Seminaria:

Wykładowca:

Ćwiczenia:180

Kod:
Rok: I, II, III
Semestr: I, II,III,IV,V,VI
System:
stacjonarne
Laboratoria
Zajęcia
praktyczne:

Projekty:
Punkty ECTS:10

mgr Iwona Stanisławska
mgr Bartłomiej Purta
mgr Beata Podwysocka

Instytut: Europeistyki
Wymagania wstępne:

znajomość języka na poziomie podstawowym

Poziom przedmiotu:

ogólny

Cele przedmiotu
Celem przedmiotu jest dalsze doskonalenie
kompetencji językowych (mówienie, słuchanie, pisanie, czytanie ze
zrozumieniem), wzbogacenie słownictwa o terminologię biznesową, instytucji i
dokumentów europejskich, umiejętności przekładu prostych form użytkowych
oraz dokumentów.
Opis przedmiotu:

Sposób zaliczenia: Semestry I i II poświęcone są doskonaleniu znajomość języka
angielskiego poprzez ćwiczenie
czterech podstawowych umiejętności
językowych, ze szczególnym naciskiem na czytanie, pisanie, oraz mówienie
(głównie przygotowanie prezentacje i doskonalenie technik negocjacji w języku
angielskim). Semestry III i IV poświęcone są na
poszerzenie słownictwa
biznesowego prawniczego. Studenci doskonalą umiejętności dające im dobre
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przygotowanie do egzaminu zewnętrznego –Zaleca się zdawanie egzaminu
zewnętrznego Business English BEC 1. Ostatni rok nauki poświęcony jest
praktycznym ćwiczeniom w oparciu o analizę autentycznych dokumentów,
dokumentów, poznawanie instytucji europejskich i funkcjonowanie rynku
wspólnotowego, analizę autentycznych tekstów specjalistycznych, dokumentów
biznesowych, prawniczych oraz artykułów prasowych. Ćwiczenia praktyczne
obejmują również korespondencję i umowy, studenci uczą się sporządzania
wybranych dokumentów oraz poznają specjalistyczną terminologię i zwroty
niezbędne do tłumaczenia z oraz na język angielski. Absolwenci będą posiadali
sprawności językowe, kulturowe i społeczne pozwalające na funkcjonowanie w
międzynarodowym środowisku administracji państwowej, organizacji unijnych
oraz biznesu.
Zaliczenie:
ustny)

testy śródsemetralne, egzamin końcowy (pisemny i

Spis zalecanych lektur:
7. Market Leader , Longan, 2006
8. Inteligent Business , Longan, 2005

9. Wzory umów, pism i innych dokumentów, Iwona Kienzler; ODDK, 2005
10.Selection of English Documents, Tepis Publishing House, 1998
11.Glosariusz Terminów i Pojęć, Narodowa Agencja Programu Sokrates, 2004
12. Materiały własne przygotowane przez prowadzącego.

Nazwa przedmiotu

Język francuski

Kierunek

Europeistyka

Liczba godzin/ semestr

120

Typ przedmiotu
Wykład:
Stacjonarne:
Zaoczne:

podstawowy
Ćwiczenia:12
0

Konsultacje:

Seminaria:

Wykładowca:

Kod:
Rok: 2 i 3
Semestr: 3,4,5,6,
System:
stacjonarne
Laboratoria
Zajęcia
praktyczne:

Projekty:
Punkty ECTS:5

mgr Dorota Paziewska

Instytut: Europeistyki
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Wymagania wstępne:
zaawansowanego

znajomość języka francuskiego na poziomi niżej średnio

Poziom przedmiotu:

średniozaawansowany

Cele przedmiotu
Celem kursu jest wykorzystanie wcześniej poznanych
podstawowych struktur gramatycznych i leksykalnych oraz uzupełnienie ich o nowe,
niezbędne do tworzenia informacji ustnej(uzyskiwanie i udzielanie informacji) i pisemnej
(redagowanie prostych listów, wypełnianie dokumentów). Zakres obejmował będzie
następujące dziedziny : prawo, ekonomia, administracja publiczna. Semestr trzeci i czwarty
przewiduje pogłębienie wiedzy na temat instytucji Unii Europejskiej i historii Francji .
Opis przedmiotu:

Sposób zaliczenia:
Testy w trakcie semestru. Test zaliczeniowy na koniec
semestru (zawierający elementy gramatyki, leksyki), krótka rozmowa z
egzaminującym. Egzamin końcowy po VI semestrze.

Spis zalecanych lektur: 1. Jacky Girardet, Panorama 2 , Wyd. CLE International
3. Communication progressive

3. Materiały opracowane przez prowadzącego

Nazwa przedmiotu

Język francuski

Kierunek

Europeistyka

Liczba godzin/ semestr

120

Typ przedmiotu
Wykład:
Stacjonarne:
Zaoczne:

podstawowy
Ćwiczenia:12
0

Konsultacje:

Seminaria:

Wykładowca:

Kod:
Rok: 2, 3
Semestr: 3,4,5,6
System:
stacjonarne
Laboratoria
Zajęcia
praktyczne:

Projekty:
Punkty ECTS:5

mgr Dorota Paziewicz

Instytut: Europeistyki
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Wymagania wstępne:

nd

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Cele przedmiotu
Celem kursu jest przede wszystkim, zapoznanie studentów z
podstawowymi strukturami gramatycznymi i słownictwem, które potrzebne będą do
tworzenia podstawowych wypowiedzi zarówno ustnych jak i pisemnych. W pierwszym i
drugim semestrze nauki, wprowadzane zagadnienia dotyczyły będą: przedstawiania się,
opisów siebie i swojej rodziny, swoich preferencji, opisów zdarzeń, jak również
uzyskiwania i udzielania informacji niezbędnych w następujących sytuacjach: dworzec,
gabinet lekarski, rozmowa telefoniczna, sklep, hotel, restauracja. Tworzenie wypowiedzi
pisemnych: redagowanie prostych listów, krótkich informacji, kartek pocztowych,
wypełnianie dokumentów itd. Elementy wiedzy o kulturze niezbędne w poruszaniu się po
obszarze krajów francuskojęzycznych. Semestr trzeci i czwarty przewidywał będzie
udoskonalanie kompetencji poznanych i ćwiczonych w semestrze pierwszym i drugim.
Jednak głównym jego celem będzie poznanie historii Francji w zarysie jak również
zapoznanie się z terminologią związaną z Unią Europejską (nazwy instytucji i traktatów).

Sposób zaliczenia:
Testy w trakcie semestru. Test zaliczeniowy na koniec
semestru ( zawierający elementy gramatyki, leksyki), krótka rozmowa z egzaminującym.
Egzamin końcowy po VI semestrze.

Spis zalecanych lektur:
1. Jacky Girardet, Panorama 1 , Wyd. CLE
International
5. M. Gregoire, Grammaire progressive 1, Wyd.Cle International
6. Communication progressive
7. Materiały opracowane przez prowadzącego

Nazwa przedmiotu

Technologie informacyjne

Kierunek

Europeistyka

Liczba godzin/ semestr

30

Typ przedmiotu
Wykład:20
Stacjonarne:
Zaoczne:

podstawowy

Konsultacje:

Seminaria:

Wykładowca:

Ćwiczenia:10

Kod:
Rok: 1
Semestr: 1
System:
stacjonarne

Laboratoria
Zajęcia
praktyczne:

Projekty:
Punkty ECTS:2

mgr inż. Marek Adamowicz
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Instytut: Europeistyki
Wymagania wstępne:
podstawowa umiejętność obsługi komputera, podstawowa
znajomość aplikacji biurowych
Poziom przedmiotu:

średnizaawansowany

Cele przedmiotu
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z
usługami technologii informacyjnej uznawanymi za niezbędne do aktywnego
uczestniczenia w życie społecznym, ekonomicznym i kulturalnym wspólnoty
europejskiej. Celem jest również zdobycie przez studentów umiejętności
swobodnego i wszechstronnego wykorzystania możliwości technologii
informacyjnej w zakresie zgodnym z ECDL
Opis przedmiotu:
Szczególny nacisk zostanie położony na praktyczne
opanowanie umiejętności profesjonalnego posługiwania się standardowymi narzędziami
przygotowania dokumentów, opracowywania analiz, utrzymywanie baz danych oraz
wymiany informacji.

Sposób zaliczenia:

zaliczenie testów umiejętności

Spis zalecanych lektur:
1. Sikorski Witold – Podstawy technik informatycznych; Seria: ECDL; Wydawnictwo
MIKOM; Warszawa, 2004.
8. Nowakowski Z.,- Użytkowanie komputerów Seria: ECDL; Wydawnictwo MIKOM;
Warszawa, 2004.
9. Kopertowska M. – Przetwarzanie tesktóa.; Seria: ECDL; Wydawnictwo MIKOM;
Warszawa, 2004.
10. Kortowska M. – Arkusze kalkulacyjne Seria: ECDL; Wydawnictwo MIKOM;
Warszawa, 2004.
11. Kopertowska M. – Grafika menedżerska i prezentacyjna; Seria: ECDL;
Wydawnictwo MIKOM; Warszawa, 2004.
12. Kortowska M. – Bazy danych; Seria: ECDL; Wydawnictwo MIKOM; Warszawa,
2004.
13. Wojciechowski A. – Usługi w sieciach informatycznych Seria: ECDL; Wydawnictwo
MIKOM; Warszawa, 2004.

Nazwa przedmiotu
Kierunek

Ochrona własności intelektualnej
Europeistyka

Liczba godzin/ semestr
Typ przedmiotu
Obowiązkowy
Wykład: 10
Ćwiczenia:
Seminaria:
Wykładowca:

Kod:
Rok/ semestr: III/VI

10

System: stacjonarny

Laboratoria

Projekty:
Punkty ECTS: 2

dr Jacek Mrozek

Instytut:
Zarządzania i Ekonomii
Wymagania wstępne:
nie dotyczy
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Poziom przedmiotu:

ogólny

Cele przedmiotu:
Celem przedmiotu jest osiągnięcie efektów w postaci rozumienia i posługiwania
się przez studentów podstawowymi pojęciami z zakresu prawa autorskiego i praw
pokrewnych oraz prawa własności przemysłowej, a także praktycznego
zastosowania przepisów prawnych dotyczących korzystania z utworów, znaków
towarowych, wzorów przemysłowych, wzorów użytkowych i wynalazków, jak też
pozyskania wiedzy z zakresu działania organizacji zbiorowego zarządzania
prawami autorskimi, Urzędu Patentowego RP oraz instytucji zajmujących się
ochroną własności intelektualnej działających na terenie Unii Europejskiej.
Opis przedmiotu:
Główne treści kształcenia związane są z systemem ochrony własności
intelektualnej w zakresie prawa międzynarodowego i krajowego oraz
podstawowymi pojęciami takimi jak: prawo autorskie, prawa pokrewne, ochrona
baz danych, wynalazki, wzory przemysłowe, wzory użytkowe, znaki towarowe, a
także dotyczą obrotu prawami wyłącznymi i zarządzania własnością
intelektualną.
Język wykładowy: polski
Metody nauczania: wykłady, prezentacje: Power Point, folia.
Sposób zaliczenia: zaliczenie na podstawie kolokwium zaliczeniowego
Spis zalecanych lektur:
7. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 roku Nr 90, poz. 631
z późn. zm),
8. Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 roku – Prawo własności przemysłowej
(tekst jednolity Dz.U. Nr 119, poz. 1117 z późn. zm.),
9. J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie. Przepisy, orzecznictwo, umowy
międzynarodowe, Warszawa 2002,
10. J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie i prawa pokrewne,
Kraków 2005,
11. R. Golat, Prawo autorskie i prawa pokrewne, Warszawa 2006,
12. E. Nowińska, Promińska U., Vall Michał, Prawo własności przemysłowej,
Warszawa 2007.

Nazwa przedmiotu

Socjologia

Kierunek

Europeistyka

Liczba godzin/ semestr

15

Kod:
Rok: 1
Semestr: 1
System:
stacjonarne
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Typ przedmiotu
Wykład:15
Stacjonarne:
Zaoczne:

obowiązkowy

Konsultacje:

Seminaria:

Ćwiczenia:

Wykładowca:

Laboratoria
Zajęcia
praktyczne:

Projekty:
Punkty ECTS:3

dr Krzysztof Szulborski

Instytut: Europeistyki
Wymagania wstępne:

nd

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Cele przedmiotu
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze
specyfiką socjologicznej refleksji nad światem społecznym oraz podstawowymi
problemami badawczymi z zakresu tej dziedziny wiedzy. Wykształcenie
umiejętności socjologicznego myślenia w odniesieniu do różnych sfer
rzeczywistości społecznej (ekonomicznej, politycznej, kulturowe)

Opis przedmiotu:
1. Socjologia jako nauka o społeczeństwie, przedmiot i zakres socjologii, podstawowe
uwarunkowania życia zbiorowego, główne nurty rozwojowe socjologii, osobowość
społeczna, socjalizacja, pojęcie postawy, grupy społeczne, naród w kategoriach
socjologicznych, narody a wielkie zbiorowości, kategorie analizy życia społecznego,
dynamik społeczna, mniejszości etniczne, rasowe, narodowe w analizach socjologicznych,
struktura społeczna, podstawowe segmenty struktury społecznej w Polsce, konflikt
społeczny, polityka w życiu społeczeństw.

Sposób zaliczenia: egzamin
Spis zalecanych lektur:
6.
7.
8.
9.
10.

Berger P. 1995. Zaproszenie do socjologii. Warszawa PWN
Szacka B. Wprowadzenie do socjologii, Oficyna Naukowa, Warszawa 2003.
Turner J. H. Socjologia i ich zastosowanie. Zysk i S-ka, Poznań 1998
Bauman Z Socjologia, Zysk i S-ka, Poznań 1996
Goldman N. Wstęp do socjologii, Poznań 1997

Nazwa przedmiotu

Filozofia

Kierunek

Europeistyka

Kod:
Rok: 1
Semestr: 2
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Liczba godzin/ semestr

15

Typ przedmiotu
Wykład:15
Stacjonarne:
Zaoczne:

obowiązkowy

Konsultacje:

Seminaria:

Wykładowca:

Ćwiczenia:

System:
stacjonarne
Laboratoria
Zajęcia
praktyczne:

Projekty:
Punkty ECTS:3

dr Andrzej Stoiński

Instytut: Europeistyki
Wymagania wstępne:

nd

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Cele przedmiotu
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z
dziejami myśli filozoficznej. Rozwijanie racjonalnej refleksji dotyczącej
rzeczywistości przyrodniczej i społecznej. Doskonalenie umiejętności
racjonalnego wyjaśniania i argumentowania.
11. Opis przedmiotu:
Zagadnienia wstępne. Podstawowe pojęcia
filozofii, jej przedmiot.
12. Podział filozofii. Główne działy oraz ich wstępna charakterystyka.
13. Ontologia. Podstawowe pojęcia, przedmiot i stanowiska ontologiczne.
14. Epistemologia. Przedmiot tej dziedziny refleksji filozoficznej.
15. Źródła wiedzy o rzeczywistości, spór o możliwości poznawcze człowieka.
Główne teorie prawdy.
16. Antropologia filozoficzne. Główne zagadnienia.
17. Charakterystyka głównych zagadnień filozofii społecznej. Najbardziej
znaczące teorie społeczne - Platon, Aureliusz Augustyn, Machiavelli, Hobbes,
Locke, Smith, Marks, Weber, Durkheim.
18. Przedmiot i specyfika aksjologii. Problem ontycznego statusu wartości
19. Etyka. Podział etyki - etyka opisowa, normatywna, metaetyka. Główne
komponenty moralności. Dobro i powinność jako główne pojęcia dyskursu
moralnego.
20. Estetyka. Piękno i inne podstawowe pojęcia estetyki, spór o jej przedmiot.
Sposób zaliczenia:

zaliczenie na ocenę

Spis zalecanych lektur: 1. Bocheński J., Zarys historii filozofii, Kraków 1993.
2. Podstawy filozofii (red. S. Opara), UW-M, Olsztyn 1999.
3. Tatarkiewicz W., Historia filozofii

7. Filozofia. Podstawowe pytania (red. E. Martens i H. Schnadelbach), WWarszawa 1995.
8. Tyburski, Wachowiak, Wiśniewski, Historia filozofii i etyki, Toruń 1999.
9.
Palacz R., Klasycy filozofii, Zielona Góra 1997.
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III Część
Ogólne informacje dla studentów

1. Koszty utrzymania
Studenci są zobowiązani do posiadania wystarczających środków finansowych na
pokrycie kosztów kształcenia i zakwaterowania.
Wyżywienie, publiczne środki transportu, bilety wstępu i zakwaterowanie są tańsze w
Polsce niż w innych krajach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Przeciętny miesięczny koszt życia studenta w Olsztynie:

115

- zakwaterowanie: wynajęcie pokoju od 250-350 PLN/osobę/miesiąc; wynajęcie
mieszkania to ok. 900-1300 PLN/miesiąc + opłaty (tel., kablówka, internet, prąd).
- wyżywienie: ok. 600 PLN
- miejscowe publiczne środki transportu: 50 PLN.
Ceny podstawowych produktów spożywczych:
• Chleb – 1,50 PLN
• Cukier – 3,50 PLN
• Woda min. – 2,50 PLN
• Makaron – 2,00-5,00 PLN
2. Zakwaterowanie
Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania oferuje studentom pomoc w
rezerwacji noclegów w Internacie Garnizonowym znajdującego się przy ulicy Leśnej 1 w
Olsztynie (cena 250 zł od osoby).
Koszt wynajmu samodzielnego mieszkania w Olsztynie wynosi ok. 1000 złotych
miesięcznie, wynajęcia pokoju: 250 - 350 zł./miesiąc. Oferty można znaleźć w lokalnej
prasie, stronach internetowych (np. http://olsztyn.homer.pl/) lub skorzystać z usług
agencji pośrednictwa, które jednak pobierają prowizję (zwykle w wysokości miesięcznego
czynszu).
3. Posiłki na terenie uczelni
Na terenie uczelni znajduję się bar „KWADRANS”. Oferuje on dania
garmażeryjne, a także napoje zimne i gorące oraz słodycze.
Dostępne są w nim zestawy obiadowe dla studentów w cenie około 10-13 PLN:
• Kotlet schabowy + frytki + surówka
• Kotlet mielony + frytki + surówka
• szaszłyk + frytki + surówka
• sznycel + frytki + surówka
• gulasz + kasza + surówka.

gorące,

Bar otwarty jest w godzinach:
Pon. - czw. 9.00-16.00
Pt. 10.00-18.00
Sob. 8.30-18.00
Nd. 8.30-17.30
Ponadto na terenie uczelni są również automaty z napojami.
4. Opieka medyczna (Dostęp do opieki zdrowotnej podczas tymczasowego
pobytu w Polsce)
Jeśli jest Pan/ Pani uprawniony/a do opieki zdrowotnej na podstawie przepisów
wspólnotowych o koordynacji, podczas pobytu w Polsce ma Pan/ Pani prawo do
bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez świadczeniodawców, którzy
zawarli umowy na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z Narodowym Funduszem
Zdrowia. Informacje o świadczeniodawcach, którzy zawarli umowy z NFZ, można uzyskać
we właściwym oddziale wojewódzkim Funduszu.
Na budynkach tych placówek zamieszczone jest logo NFZ.

Jak uzyskać świadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej?
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Należy udać się do lekarza, który podpisał umowę z NFZ oraz okazać Europejską Kartę
Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) lub certyfikat zastępczy. Podstawowa opieka
zdrowotna obejmuje badania i poradę udzieloną przez lekarza pierwszego kontaktu.
Lekarz może także skierować pacjenta na badania diagnostyczne, do specjalisty lub do
szpitala.
Więcej informacji na stronie:
http://www.nfz.gov.pl/ue/?katnr=5&dzialnr=2&artnr=716&czartnr.
5. Świadczenia i udogodnienia dla studentów o specjalnych potrzebach
OWSIiZ jest w pełni przygotowana do przyjęcia studentów niepełnosprawnych ruchowo.
Nie występują bariery merytoryczne ani architektoniczne utrudniające studiowanie.
Uczelnia podjęła i realizuje rozwiązania organizacyjno – budowlane sprzyjające i
poprawiające warunki studiowania studentów niepełnosprawnych – w budynku Uczelni
znajdują się toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych, budynek OWSIiZ
posiada specjalny podjazd, w najbliższym czasie uruchomiona zostanie winda. Ponadto
na terenie Uczelni zlokalizowany jest parking dla pojazdów samochodowych studentów na
300 samochodów z wydzielonymi miejscami dla niepełnosprawnych zlokalizowanymi w
pobliżu podjazdu.
6. Ubezpieczenia studentów
Wszyscy studenci z Unii Europejskiej przybywający w związku z programem Erasmus
powinni posiadać formularz E-111 lub Kartę Ubezpieczeniową, które powinni byli uzyskać
w swoim własnym kraju. Pozostali studenci muszą zaopatrzyć się w ubezpieczenie we
własnym kraju, przed przyjazdem do Polski.
Więcej informacji na: http://www.nfz.gov.pl/ue/.
Studenci, którzy nie podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu (umowa o
pracę, umowa zlecenia lub jako współmałżonek osoby ubezpieczonej) i nie pozostają na
wyłącznym utrzymaniu osoby ubezpieczonej, a ukończyli 26 rok życia, zgłaszani są do
ubezpieczenia zdrowotnego przez Uczelnię na wniosek studenta.
Wszyscy studenci OWSIiZ objęci są ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych
wypadków. Dziekanat informuje o procedurze postępowania w przypadku nieszczęśliwego
wypadku studenta (zarówno na terenie Uczelni jak i poza nią).

7. Baza dydaktyczna i biblioteka
Siedziba OWSIiZ znajduje się przy ul. Artyleryjskiej 3c w Olsztynie. Całkowita
powierzchnia budynku szkoły to 8398,3 m2.
Na terenie Uczelni do dyspozycji studentów są:
• pracownie komputerowe z dostępem do Internetu,
• biblioteka i czytelnia,
• punkt ksero,
• bufet,
• szatnia,
• przy budynku znajduje się parking.
Biblioteka OWSIiZ istnieje od 1 października 1996 r. Podstawą zbiorów są dokumenty
zwarte, ciągłe i informacyjne gromadzone do obsługi procesu dydaktycznego OWSIiZ i
badań naukowych. Gromadzone są głównie książki i czasopisma w języku polskim.
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Tematyka zbiorów biblioteki odzwierciedla zakres specjalności poszczególnych kierunków
studiów, badań naukowych i procesu dydaktycznego. Zbiory biblioteczne obejmują:
• ponad 12 000 egzemplarzy książek (w tym ponad 1500 vol. z informatyki)
• 134 tytuły czasopism, w tym bieżących –54 tytuły (8 z informatyki: Chip, Enter,
Komputer Świat Ekspert, Linux +, Linux + Extra, NetWorld, PC World Komputer,
Sowtware 2.0).
Struktura zbiorów biblioteki to głównie literatura z zakresu informatyki, ekonomii, handlu,
marketingu, polityki i gospodarki, Unii Europejskiej, prawa, matematyki, fizyki oraz
organizacji i zarządzania. Zasoby biblioteczne z zakresu informatyki są na bieżąco
uzupełniane, zgodnie z zalecanymi pozycjami literaturowymi umieszczanymi w
sylabusach przedmiotów.
Biblioteka gromadzi również zeszyty naukowe innych polskich Uczelni związanych z
profilem szkoły.
Biblioteka wyposażona jest w 7 komputerów. Katalogi komputerowe działające w
bibliotece stanowią podstawowe źródła informacji o gromadzonych zbiorach w bibliotece
OWSIiZ oraz innych bibliotekach naukowych. Katalogi umożliwiają wyszukiwanie
informacji w bazach danych:
- katalog autorski,
- katalog tytułowy,
- katalog przedmiotowy,
- katalog serii,
- katalog wg UKD,
- kartoteki zagadnieniowe,
- zestawienia problemowe.
Dostęp do internetu pozwala na korzystanie z czasopism elektronicznych.
Zgromadzony
warsztat
biblioteczno-informacyjny
jest
dostępny
w
formie
skomputeryzowanej pracownikom oraz studentom zarówno naszej Uczelni, jak i innych
zainteresowanych naszymi zbiorami.
Biblioteka posiada wypożyczalnię, czytelnię i magazyn na zbiory biblioteczne. Zbiory
udostępniane są na miejscu w czytelni oraz wypożyczane poza bibliotekę. Literaturę,
której nie ma w zbiorach biblioteki sprowadza się z innych bibliotek krajowych. Studenci
mają możliwość skorzystania z Internetu w czytelni.
Zajęcia na terenie Uczelni prowadzone są z wykorzystaniem klasycznych form
przekazywania wiedzy i nauczania: wykład, ćwiczenia audytoryjne, ćwiczenia
laboratoryjne, ćwiczenia projektowe, seminarium dyplomowe.
Na terenie uczelni znajduje się 7 laboratoriów komputerowych wyposażonych w 133
zestawy komputerowe. We wszystkich laboratoriach studenci mają dostęp do Internetu.
Dostęp do Internetu realizowany jest poprzez technologie SDSL z prędkością 1,5 Mb/s.
Zarządzanie siecią komputerową odbywa się poprzez 4 serwery oparte o system
operacyjny Linux Slackware 10.0.
Studenci posiadający komputery przenośne z zainstalowaną kartą bezprzewodową mogą
podłączyć się na terenie całej Uczelni, w promieniu do stu metrów od budynku, do
bezprzewodowej sieci Internet zainstalowanej w budynku Uczelni.
Studenci mają prawo do korzystania z laboratoriów komputerowych poza godzinami, w
których są one wykorzystywane w procesie dydaktycznym.
Technologia komputerowa i Internet są coraz szerzej stosowane w procesie
dydaktycznym w czasie wykładów, ćwiczeń i zajęć laboratoryjnych. Uczelnia dysponuje
sprzętem technicznym niezbędnym dla prawidłowej realizacji procesu dydaktycznego, na
który składają się m. in.:
• aparatura nagłaśniająca (wzmacniacze, kolumny głośnikowe, mikrofony
przewodowe, mikrofony bezprzewodowe),
• sprzęt do prezentacji audiowizualnej (odbiorniki TV, magnetowidy, kamery VHS,
rzutniki pisma, rzutniki multimedialne, ekrany, tablice),
• komputery przenośne.
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8. Sport studencki
W uczelni działa Klub Uczelniany Organizacji Środowiskowej AZS OWSIiZ, który rozwija
swoją działalność sportową w pięciu sekcjach:
• piłka nożna - 14 zawodników,
• koszykówka - 12 zawodników,
• piłka siatkowa - 16 zawodników,
• tenis stołowy - 6 zawodników,
• dart i ergometr wioślarski – rekreacyjnie.
Studenci reprezentują Uczelnię w WarmińskoMazurskiej Olimpiadzie Młodzieży Akademickiej,
Lidze Akademickiej w Piłce Halowej, Lidze
Międzyuczelnianej w Koszykówce oraz Lidze
Akademickiej w Piłce Siatkowej.
OWSIiZ w III Warmińsko - Mazurskiej
Olimpiadzie Młodzieży Akademickiej w ogólnej
klasyfikacji zajęła IV miejsce. W roku 2005
ruszyła Olsztyńska Liga Akademicka w Piłce
Halowej, Liga Międzyuczelniana w Koszykówce
oraz Liga Akademicka w Piłce Siatkowej, w
której uczestniczą reprezentacje OWSIiZ.

9.

Stowarzyszenia studenckie

W OWSIiZ działa m.in.:
- Klub Uczelniany Organizacji Środowiskowej AZS OWSIiZ, który rozwija swoją
działalność sportową w czterech sekcjach: piłka nożna - 14 zawodników, koszykówka
- 12 zawodników, piłka siatkowa - 16 zawodników, tenis stołowy - 6 zawodników,
dart i ergometr wioślarski – rekreacyjnie. Studenci reprezentują Uczelnię w
Warmińsko - Mazurskiej Olimpiadzie Młodzieży Akademickiej, Lidze Akademickiej w
Piłce Halowej, Lidze Międzyuczelnianej w Koszykówce oraz Lidze Akademickiej w Piłce
Siatkowej.
- Samorząd Studencki - reprezentantem ogółu studentów wobec władz Uczelni jest
Rada Samorządu Studentów. Inicjuje ona wiele przedsięwzięć mających na celu
zintegrowanie zarówno studentów naszej Uczelni, jak również studentów wszystkich
olsztyńskich szkół wyższych, zwłaszcza w sferach życia naukowego i kulturalnego.
Przedstawiciele samorządu biorą udział w konferencjach, szkoleniach, spotkaniach
organizowanych m.in. przez Parlament Studentów oraz inne organizacje.
- Uczelniany Ośrodek Aktywizacji Zawodowej Studentów i Absolwentów – Biuro Karier –
Głównym celem funkcjonowania Ośrodka Aktywizacji Zawodowej OWSIiZ zwanym
Biurem Karier jest służenie informacjami, radą i pomocą studentom i absolwentom w
wyborze drogi rozwoju zawodowego oraz przygotowanie ich do aktywnego i
efektywnego poszukiwania zatrudnienia zgodnego z kwalifikacjami i aspiracjami.
Podstawowymi zadaniami Biura Karier są: gromadzenie i udostępnianie informacji o
rynku pracy i możliwościach podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz zdobycia
nowych
umiejętności,
prowadzenie
doradztwa
zawodowego,
organizowanie
warsztatów i szkoleń rozwijających umiejętności przydatne w poruszaniu się po
współczesnym rynku pracy, prowadzenie banku ofert pracy stałej i czasowej,
nawiązywanie i utrzymywanie stałych kontaktów z Instytucjami Rynku Pracy,
współpraca z Ogólnopolską Siecią Biur Karier.
- Stowarzyszenia Absolwentów OWSIiZ - Celem powołanego Stowarzyszenia jest
zapewnianie warunków dla integracji międzypokoleniowej absolwentów oraz
utrzymywanie trwałych więzów z macierzystą Uczelnią, doskonalenia Jej działalności
w zakresie kształtowania programu studiów jak najpełniej odpowiadających
społecznemu zapotrzebowaniu oraz uczestnictwie w ważnych wydarzeniach życia
Uczelni. Organizowanie pomocy koleżeńskiej, form doskonalenia zawodowego,
zjazdów i spotkań absolwentów, podejmowanie różnych działań dla utrzymania
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wysokiego prestiżu zawodu, do wykonywania którego Uczelnia przysposabia swoich
absolwentów oraz promocja Uczelni, stanowią podstawowe przesłanie programowej
działalności Stowarzyszenia opartej na ścisłym współdziałaniu z Kierownictwem
Uczelni. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każdy absolwent
Olsztyńskiej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusza
Kotarbińskiego w Olsztynie, w tym zamieszkujący poza granicami Rzeczypospolitej
Polskiej i nie posiadający obywatelstwa polskiego, który wypełni deklarację
członkowską. Składka wynosi 10,00 zł rocznie. Osoby, które ukończyły 70 lat nie
płacą składek rocznych. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być
jednostka organizacyjna, osoba prawna lub osoba fizyczna zainteresowana
merytoryczną działalnością Stowarzyszenia, deklarująca stałą składkę roczną lub inną
formę wspierającą jego działalność. Członkowie Stowarzyszenia mają prawo m.in.
korzystania z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia w swojej działalności
oraz do korzystania z możliwości i form organizacyjno -programowych stwarzanych
przez Stowarzyszenie dla jego członków.

10. Koła naukowe i koła zainteresowań
Na kierunku Informatyka aktywnie działają:
- Uczelniane Centrum Informatyczne, którego celem jest sprawowanie opieki nad
stroną informatyczną Uczelni oraz komputerowe wspieranie procesu dydaktycznego
poprzez ciągłą współpracę z wykładowcami Instytutu. Opiekunem UCI jest mgr inż.
Grzegorz Drozda;
- Studenckie Koło Zainteresowań Informatycznych, które ukonstytuowało się na
zebraniu plenarnym w dniu 29.01.2007 r. Podstawowym celem działalności Koła jest
stworzenie obszaru do rozwijania zainteresowań naukowych najzdolniejszych
studentów ponad zakres wiedzy oferowanej na studiach. Opiekunem naukowym SKZI
został dr hab. inż. Jerzy Balicki, prof. OWSIiZ.
Koło liczy aktualnie 9 aktywnych członków, ale w semestrze letnim roku akademickiego
2006/2007 planuje się zwiększenie liczebności koła do 15 osób. Zarząd Koła uczestniczy
w konferencjach i seminariach.
OWSIiZ uczestniczy w programach firm komputerowych skierowanych dla uczelni
wyższych, tj.:
- Microsoft – MSDN Academic Alliance – subskrypcja różnorodnego oprogramowania
firmy dostępna dla studentów,
- Sun - Sun Academic Initiative – darmowy dostęp studentów do autoryzowanych
kursów firmy,
- Oracle – Oracle Academic Initiative – licencja na system zarządzania bazami danych
oraz zniżki na kursy,
- Cisco Systems - Cisco Networking Academy Program – dostęp do kursu
elearningowego przygotowującego do egzaminu CCNA.
Akademia Sieciowa CISCO jest to niekomercyjny program firmy CISCO Systems, jednej z
liderów dostarczających kompletne rozwiązania sieciowe. Olsztyńska Uczelnia przystąpiła
do programu Akademii Sieciowych CISCO w kwietniu 2003. Obecnie Akademia prowadzi
kurs CCNA oraz rozpoczyna kurs Wireless LAN. Z usług Akademii skorzystało 107
słuchaczy, z których większość to studenci Olsztyńskiej Wyższej Szkoły Informatyki i
Zarządzania.
11.Życie studenckie
Reprezentantem ogółu studentów wobec władz Uczelni jest Rada Samorządu Studentów
(RSS). Rada jest organizatorem życia studenckiego w Uczelni. Inicjuje ona wiele
przedsięwzięć, zwłaszcza w sferach naukowego i kulturalnego życia studentów. RSS jest
także inicjatorem wielu cyklicznych imprez studenckich m.in.: "OTRZĘSINY", "DNI
OTWARTE
UCZELNI",
"POSESJA",
"INWAZJA
MANIECZEK".
RSS
jest
także
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współorganizatorem studenckiego życia naukowego.
naukowe, koła zainteresowań oraz działalność sportową.

Wspiera

on

studenckie

koła

Diagram roczny programu studiów
Studia stacjonarne pierwszego stopnia
Europeistyka
Zarządzanie firmą europejską
Rok I

E

PRZEDMIOTY

SEMESTR 1

WYKŁADY ĆWICZENIA FORMA

SEMESTR 2

ECTS

WYKŁADY ĆWICZENIA FORMA
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ECTS

Liczba godzin w
tygodniu

ZFE
I

ZALICZENIA

Liczba godzin w
tygodniu

ZALICZENIA

I BLOK PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH
Antropologia społeczna Europy
Państwa i narody w Europie
Wstęp do ekonomii
Wstęp do teorii polityki
Historia doktryn politycznych
Teoria międzynarodowych
stosunków politycznych
Prawo wspólnotowe
Podstawy prawoznawstwa

2
2
2
-

1
1
1
-

Egz.
Ocena
Ocena
-

5
4
4
-

2
1
2

2
1
1

Ocena
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Egz.

4

-

-

-

-

2

2

Egz.

5

2

2

Egz.

5

-

-

-

-

-

-

-

4
4

II BLOK PRZEDMIOTÓW KIERUNKOWYCH
Historia społeczna Europy
Systemy polityczne państw
europejskich
Integracja ekonomiczna Europy

2
2

2
1

Egz.
Ocena

5
4

-

2
2
Egz.
III BLOK PRZEDMIOTÓW KIERUNKOWYCH DODATKOWYCH

Regionalizm i polityka regionalna
w UE
Prob. Transformacja systemów w
Europie Środkowo-Wschodniej
w-f
Język angielski
Technologie Internetu
Socjologia
Filozofia

5

-

-

-

-

2

1

Ocena

3

-

-

-

-

2

-

Ocena

2

IV BLOK PRZEDMIOTÓW OGÓLNYCH
2
zaliczenie
Ocena
+
2
1
projekt

2
2

zaliczenie

1

2
2
-

-

Egz.

1
-

Ocena
Egz.
-

Suma

2
3
33

2

Ocena +
projekt

3
27

Rok drugi

E
ZFE
I

PRZEDMIOTY

SEMESTR 3

WYKŁADY ĆWICZENIA FORMA
ZALICZENIA

SEMESTR 4

ECTS

Liczba godzin w
tygodniu

WYKŁADY ĆWICZENIA FORMA
ZALICZENIA

ECTS

Liczba godzin w
tygodniu

I BLOK PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH
Historia kultury europejskiej
Makroekonomia
Mikroekonomia

2
2
-

1
1
-

Egz.
Egz.
-

5
5
-

2

1

Egz.
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5

II BLOK PRZEDMIOTÓW KIERUNKOWYCH
Instytucje i procesy decyzyjne w
Europie
Polityka wspólnot europejskich

2

1

Ocena

4

-

-

-

-

-

-

-

-

2

1

Egz.

5

Historia międzynarodowych
stosunków politycznych w Europie

3

2

Egz.

5

-

-

-

-

III BLOK PRZEDMIOTÓW KIERUNKOWYCH DODATKOWYCH
Regionalizm i polityka regionalne
w EU
Europejskie prawo gospodarcze

2

1

Egz.

4

-

-

-

-

-

-

-

-

2

1

Egz.

4

Finanse w EU

2

-

-

3

Wykład do wyboru

-

-

-

-

2

-

ocena

2

Podstawy marketingu

1

1
-
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-

3
-

1

Ocena

3

1
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4

3
2
1

Ocena
Ocena
Ocena

1
1
1
30

Sektor MSP w Europie
Rachunkowość wg norm
europejskich
Finanse przedsiębiorstw

Języka angielski
Języka francuski
Seminarium dyplomowe

IV PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE
2
egz
2
-

-

-

-

-

2

-

2
V BLOK PRZEDMIOTÓW OGÓLNYCH
Ocena
3
1
Ocena
2
1
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Rok III

E
ZFE
I

PRZEDMIOTY

SEMESTR 5

WYKŁADY ĆWICZENIA FORMA
ZALICZENIA

SEMESTR 6

ECTS

Liczba godzin w
tygodniu
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I BLOK PRZEDMIOTÓW KIERUNKOWYCH I KIERUNKOWYCH DODATKOWYCH
Polska w Europie
Unia walutowa

2

-

ocena

3

1
-

-

Ocena
123

2
-

Wykład do wyboru

2

-

Ocena

3

Komunikacja społeczna i
międzykulturowa

2

-

Ocena

3

Podstawy zarządzania

2
2
2

Fundusze i projekty europejskie
Zarządzanie przedsiębiorstwem w
gospodarce globalnej
Międzynarodowe zarządzanie
zasobami ludzkimi
Internacjonalizacja MSP we
współczesnej gospodarce
Specjalistyczne warsztaty
projektowe
Zarządzanie jakością wg
standardów europejskich
IT w przedsiębiorstwie
Przedsiębiorczość i innowacje

Język angielski
Język francuski
Ochrona własności intelektualnej
Seminarium dyplomowe

2

II PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE
Egz.
1
4
Egz.
3
ocena
3
-

-

Ocena

3

-

-

-

3

2

Egz.

4

2

-

-

-

1

-

Egz.

2

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

ocena

2

-

-

-

-

2

1

Egz.

3

1

Ocena
Ocena

2
3

3
2
1
-

Egz.
Egz.
ocena
ocena

5
2
2
6

1
2
III BLOK PRZEDMIOTÓW OGÓLNYCH
Ocena
3
1
Ocena
2
1
2
3
2

-

30

30

EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU I AKUMULACJI PUNKTÓW

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY STUDENTA
(Zdjęcie)
ROK AKADEMICKI 20.. /20..
KIERUNEK STUDIÓW: .........................................................
Formularz należy wypełnić CZARNYM kolorem, ponieważ może być powielany, wysyłany
faksem lub pocztą elektroniczną.
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UCZELNIA WYSYŁAJĄCA
Nazwa i pełny adres: ............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
Koordynator wydziałowy/instytutowy – imię i nazwisko, numer telefonu i faksu, adres e-mail ...........................................
.................……......................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
Koordynator uczelniany – imię i nazwisko, numer telefonu i faksu, adres e-mail ................................................................
..........................................................................................................................................................................……………..
..........................................................................................................................................................................….................

DANE OSOBOWE STUDENTA

(wypełnia student występujący o przyjęcie na studia)
Nazwisko:
............................................................
Data urodzenia
....................................................
Płeć: .............
Obywatelstwo:...............................
Miejsce urodzenia:
..............................................
Aktualny adres:
..................................................
........................................................................
.....
........................................................................
.....
........................................................................
.....
Aktualny adres ważny do:
...................................
Tel.:
.....................................................................
Faks:
...................................................................
E-mail:
................................................................

Imię/Imiona:
.................................................................

Stały adres (jeśli inny niż aktualny):
...............................
...................................................................................
......
...................................................................................
......
...................................................................................
......
...................................................................................
......
Tel.:
.................................................................................
Faks:
................................................................................
E-mail:
..........................................................................…

LISTA UCZELNI, KTÓRE OTRZYMAJĄ NINIEJSZE ZGŁOSZENIE (według preferencji studenta):

Uczelnia

Kraj

Okres studiów
od

do

1.
................................

.....................

.............

...........

.....................

.............

...........

2.
................................

.....................

.............

...........

Okres
pobytu
(w mies.)

Liczba punktów, jaką
student planuje uzyskać
w uczelni zagranicznej

..................
.

......................................
..

..................
.

......................................
..
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3.
................................

..................
.

......................................
...

Imię i nazwisko studenta:
..................................................................................................................................
Uczelnia wysyłająca:
................................................................................................... Kraj:
.....................................................
Proszę krótko uzasadnić, dlaczego chciałby/chciałaby Pan/i studiować za granicą ?
..............................................................................................................................................................
.............
..............................................................................................................................................................
.............
..............................................................................................................................................................
..............
ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW

Język ojczysty: ................... Język wykładowy w uczelni macierzystej (jeśli inny niż ojczysty):
.......................
Inne języki

..........................
..........................
..........................

Obecnie uczę się
tego języka
tak




Znam ten język
dostatecznie dobrze,
by rozumieć wykłady

nie




tak




nie




Potrzebuję dodatkowego
przygotowania językowego, by
rozumieć wykłady
tak




nie




DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE (jeśli jest związane z obecnym kierunkiem studiów)

Rodzaj pracy

Firma/organizacja

........................................... .........................................
...
...
........................................... .........................................
...
...

Okres pracy

Kraj

..........................
..
..........................
..

....................................
...
....................................
...

DOTYCHCZASOWY PRZEBIEG STUDIÓW
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Jaki dyplom/tytuł zawodowy uzyska Pan/i po ukończeniu studiów:
..................................................................
Liczba zaliczonych przed wyjazdem za granicę lat studiów:
............................................................................
Czy studiował/a Pani/i już za granicą ?
Tak 
Nie 
Jeśli tak, kiedy i w jakiej uczelni ?
.....................................................................................................................
Załączony Wykaz zaliczeń zawiera pełne dane o dotychczasowym przebiegu studiów.
Informacje, które nie mogą być podane w momencie ubiegania się o przyjęcie na studia,
zostaną uzupełnione w terminie późniejszym.
Czy zamierza Pan/i ubiegać się o stypendium na pokrycie dodatkowych kosztów związanych z
okresem studiów za granicą ?
Tak 
Nie 
UCZELNIA PRZYJMUJĄCA
Niniejszym poświadczamy przyjęcie zgłoszenia, proponowanego programu zajęć i wykazu zaliczeń
kandydata.
W/w student  został wstępnie przyjęty na studia w naszej uczelni
 nie został przyjęty na studia w naszej uczelni
Podpis Koordynatora
Wydział./Instytutowego

Podpis Koordynatora Uczelnianego

...................................................................................
........................................................................ ......
.....
Data
Data:
:................................................................................
....................................................................

ECTS – EUROPEAN CREDIT TRANSFER AND ACCUMULATION SYSTEM
EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU I AKUMULACJI PUNKTÓW

POROZUMIENIE O PROGRAMIE ZAJĘĆ

ROK AKADEMICKI 20..../20.... – KIERUNEK STUDIÓW: ...........................
Imię i nazwisko studenta:
.....................................................................................................................................
Uczelnia wysyłająca:
................................................................................................. Kraj:

127

.....................................................................
SZCZEGÓŁOWY OPIS PROPONOWANEGO PROGRAMU ZAJĘĆ W UCZELNI
ZAGRANICZNEJ/ POROZUMIENIE O PROGRAMIE ZAJĘĆ
Uczelnia przyjmująca:
................................................................................................ Kraj:
...................................................................
Nr/kod przedmiotu/zajęć i
nr strony w pakiecie
informacyjnym

Nazwa przedmiotu/zajęć

Liczba punktów ECTS

(zgodnie z pakietem
informacyjnym)

.............................................
...............................................
........................................................... .............................................
...............................................
........................................................... .............................................
...............................................
........................................................... .............................................
...............................................
........................................................... .............................................
...............................................
........................................................... .............................................
...............................................
........................................................... .............................................
...............................................
........................................................... .............................................
...............................................
........................................................... .............................................
...............................................
........................................................... .............................................
...............................................
........................................................... .............................................
...............................................
........................................................... .............................................
...............................................
........................................................... .............................................
...............................................
...........................................................
...
.
........................................................... .............................................
...............................................
......
....
....
W razie potrzeby proszę wymienić pozostałe przedmioty/zajęcia na oddzielnej stronie.

Podpis studenta
........................................................................................... Data:
......................................................................
UCZELNIA WYSYŁAJĄCA
Niniejszym poświadczamy zatwierdzenie proponowanego programu/porozumienia o programie zajęć.
Podpis Koordynatora
Wydział./Instytutowego

Podpis Koordynatora Uczelnianego

...................................................................................
........................................................................ .......
.....
Data:
Data:
................................................................................
...................................................................
UCZELNIA PRZYJMUJĄCA
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Niniejszym poświadczamy zatwierdzenie proponowanego programu/porozumienia o programie zajęć.
Podpis Koordynatora
Wydział./Instytutowego

Podpis Koordynatora Uczelnianego

...................................................................................
........................................................................ .......
.....
Data:
.............……………………………………………
Data:
...................................................................
…...
Imię i nazwisko studenta:
.................................................................................................................................
Uczelnia wysyłająca:
....................................................................................................... Kraj:
….....................................................

ZMIANY W PIERWOTNIE PROPONOWANYM PROGRAMIE ZAJĘĆ/
POROZUMIENIU O PROGRAMIE ZAJĘĆ
(wypełnia się WYŁĄCZNIE w przypadku, gdy mają być wprowadzone)
Nr/kod przedmiotu/
zajęć i nr strony w
pakiecie
informacyjnym

Nazwa przedmiotu/zajęć
(zgodnie z pakietem
informacyjnym)

Przedmiot
/ zajęcia
skreślone



...............................

...............................................

...............................

...............................................




Przedmi
ot/
zajęcia
dodane




Liczba punktów
ECTS
........................
........................
........................
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...............................

...............................................

...............................

...............................................

...............................

...............................................

...............................

...............................................

...............................

...............................................

...............................

...............................................

...............................

...............................................

...............................

...............................................






























........................
........................
........................
........................
........................
........................
........................

W razie potrzeby proszę wymienić pozostałe przedmioty/zajęcia na oddzielnej stronie.
Podpis studenta
.......................................................................................... Data:
……...........................................................
UCZELNIA WYSYŁAJĄCA
Niniejszym poświadczamy, że w/w zmiany w pierwotnie uzgodnionym programie
zajęć/porozumieniu o programie zajęć zostały zatwierdzone.
Podpis Koordynatora
Wydział./Instytutowego

Podpis Koordynatora Uczelnianego

..................................................................................
........................................................................ .......
.....
Data:
Data:
...............................................................................
....................................................................
UCZELNIA PRZYJMUJĄCA
Niniejszym poświadczamy, że w/w zmiany w pierwotnie uzgodnionym programie
zajęć/porozumieniu o programie zajęć zostały zatwierdzone.
Podpis Koordynatora
Wydział./Instytutowego

Podpis Koordynatora Uczelnianego

...................................................................................
........................................................................ .......
.....
Data:
Data:
................................................................................
....................................................................

130

ECTS - EUROPEAN CREDIT TRANSFER AND ACCUMULATION SYSTEM
EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU I AKUMULACJI PUNKTÓW

WYKAZ ZALICZEŃ
NAZWA UCZELNI WYSYŁAJĄCEJ:
...............................................................................................................
Wydział/Instytut:
…………………….................................................................................................................
Wydziałowy/Instytutowy Koordynator ECTS:
..................................................................................................
Tel.: ........................................... Faks: ............................................ E-mail:
.................................................
IMIĘ I NAZWISKO STUDENTA:
.....................................................................................................................
Data i miejsce urodzenia: ..................................................................................... (płeć)
:..............................
Data przyjęcia na studia: ................................................... Numer indeksu:
...............................................…
NAZWA UCZELNI PRZYJMUJĄCEJ:
.............................................................................................................
Wydział/Instytut:
………...................................................................................................................................
Wydziałowy/Instytutowy Koordynator ECTS:
..................................................................................................
Tel.: ........................................... Faks: ............................................ E-mail:
...............................................

Kod
przedmiot
u/zajęć
(1)

Nazwa przedmiotu/zajęć

................
................
................
................
................
................
................
................
................
................
................
................
................

.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................

Liczba
pkt
ECTS

Czas trwania
zajęć z danego
przedmiotu
(2)

Ocena w
uczelniane
j skali
ocen (3)

Ocena
ECTS
(4)

(5)

.............................
.............................
.............................
.............................
.............................
.............................
.............................
.............................
.............................
.............................
.............................
.............................
.............................

.................
.................
.................
.................
.................
.................
.................
.................
.................
.................
.................
.................
....…….

...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........

...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
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................ .....................................................
................ .....................................................
..........…. .....................................................
.......

.............................
.............................
...........…………
….

Dalsze przedmioty/zajęcia – na
oddzielnej stronie

…………
…
…………
…
…………
…

...........
...........
...........
....

...........
...........
...........
....
Łącznie:

...........
.

(1) (2) (3) (4) (5) – zob. objaśnienia na drugiej stronie
Przyznany dyplom/tytuł zawodowy/stopień naukowy:
..........................................…..........................................................................................

Data
uczelni:

Podpis rektora/dziekana/osoby upoważnionej

Pieczęć

Uwaga : Niniejszy dokument nie jest ważny bez podpisu dziekana/osoby upoważnionej i oficjalnej pieczęci uczelni.
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(1) Kod przedmiotu/zajęć:

Zgodnie z Pakietem Informacyjnym ECTS

(2) Czas trwania zajęć z danego przedmiotu:
R = 1 pełny rok akademicki
1S = 1 semestr
1T = 1 trymestr

2S = 2 semestry
2T = 2 trymestry

(3) Opis systemu i skali ocen stosowanych w uczelni:
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................

(4) Skala ocen ECTS:
Ocena
ECTS

% studentów,
którzy uzyskują
zaliczenia/zdają
egzaminy i
otrzymują dany
stopień

Definicja (wyłącznie stopni niedostatecznych)

A

10

B

25

NIEDOSTATECZNY – punkty będzie można przyznać
po uzupełnieniu przez studenta pewnych braków

C

30

D

25

E

10

FX

-

F

-

NIEDOSTATECZNY – punkty będzie można przyznać
po uzupełnieniu przez studenta istotnych braków

(5) Punkty ECTS:
1 pełny rok akademicki =

60 punktów
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1 semestr
1 trymestr

=
=

30 punktów
20 punktów
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