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Zał�cznik nr 27 
 

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: 
 

Europeistyka 
 

A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA 
 
 
 

I. WYMAGANIA OGÓLNE 
Studia pierwszego stopnia trwaj� nie krócej ni� 6 semestrów. Liczba godzin zaj�� nie 

powinna by� mniejsza ni� 1800. Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) nie 
powinna by� mniejsza ni� 180. 
 
II. KWALIFIKACJE ABSOLWENTA 

Absolwent studiów powinien posiada� ogóln� wiedz� interdyscyplinarn� z zakresu nauk 
społecznych oraz umiej�tno�ci wykorzystania jej w pracy zawodowej i �yciu z zachowaniem 
zasad etycznych. Powinien rozumie� i umie� analizowa� procesy społeczne i polityczne 
dokonuj�ce si� w skali globalnej, regionalnej, pa�stwowej i lokalnej, a tak�e zasady 
ekonomiczne i prawne le��ce u podstaw organizacji i funkcjonowania współczesnych 
społecze�stw. Powinien zna� histori� Europy, uwarunkowania jej integracji, a tak�e genez� 
powstania i zasady funkcjonowania Unii Europejskiej. Absolwent powinien umie� 
rozwi�zywa� proste problemy zawodowe, gromadzi�, przetwarza� oraz przekazywa� 
(pisemnie i ustnie) informacje, a tak�e uczestniczy� w pracy zespołowej. Powinien zna� j�zyk 
obcy na poziomie biegło�ci B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia J�zykowego Rady 
Europy oraz umie� posługiwa� si� j�zykiem specjalistycznym niezb�dnym do wykonywania 
zawodu. Absolwent powinien by� przygotowany do pracy w administracji rz�dowej i 
samorz�dowej, instytucjach i organizacjach krajowych i mi�dzynarodowych, organach 
Wspólnot Europejskich, przedsi�biorstwach współpracuj�cych z krajami Unii Europejskiej, 
placówkach kulturalnych, wydawnictwach i �rodkach masowego przekazu oraz szkolnictwie – 
po uko�czeniu specjalno�ci nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia 
przygotowuj�cego do wykonywania zawodu nauczyciela). Absolwent powinien by� 
przygotowany do podj�cia studiów drugiego stopnia. 
 
III. RAMOWE TRE�CI KSZTAŁCENIA 
  

1. GRUPY TRE�CI KSZTAŁCENIA, MINIMALNA LICZBA GODZIN ZAJ�� 
ZORGANIZOWANYCH ORAZ MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW ECTS 

  
 godziny  ECTS 

 
A. GRUPA TRE�CI PODSTAWOWYCH 360 50 
B. GRUPA TRE�CI KIERUNKOWYCH 240 30 
     Razem 600 80 
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 2. SKŁADNIKI TRE�CI KSZTAŁCENIA W GRUPACH, MINIMALNA LICZBA 
GODZIN ZAJ�� ZORGANIZOWANYCH ORAZ MINIMALNA LICZBA 
PUNKTÓW ECTS 

 
 godziny ECTS 

 
A. GRUPA TRE�CI PODSTAWOWYCH 
Tre�ci kształcenia w zakresie: 

360    50 

1. Społecze�stw i kultury Europy  90      
2. Ekonomii 90      
3. Nauki o polityce 90     
4. Prawa europejskiego 90     
B. GRUPA TRE�CI KIERUNKOWYCH 
Tre�ci kształcenia w zakresie: 

240 30 

1. Historii społecznej Europy       
2. Systemów politycznych pa�stw europejskich        
3. Integracji gospodarczej w Europie       
4. Instytucji i procesów decyzyjnych w Unii Europejskiej   
5. Polityk wspólnotowych   
6. Usytuowania, znaczenia i roli Europy w stosunkach mi�dzynarodowych   
7. Usytuowania, znaczenia i roli Polski w Europie   

 
3. TRE�CI I EFEKTY KSZTAŁCENIA  

 
A. GRUPA TRE�CI PODSTAWOWYCH 
1. Kształcenie w zakresie społecze�stw i kultury Europy  

Tre�ci kształcenia: Podstawowe poj�cia socjologiczne. Filozoficzne podstawy nauki o 
społecze�stwie. Konflikty społeczne i teorie rozwoju społecznego. Kultura, naród i 
grupa etniczna, mniejszo�� i pluralizm kulturowy. Migracje, rozwój demokracji i 
społecze�stwa obywatelskiego. Symbole, mity i rytuały. Zró�nicowanie religijne w 
Europie. Podstawowe metody bada� socjologicznych i antropologicznych. Europejskie 
dziedzictwo kulturowe. Kultura masowa i kultura elitarna. Wspólne korzenie kultury 
europejskiej (tradycja judeochrze�cija�ska, cywilizacja grecka i rzymska, renesans, 
o�wiecenie). Kolonializm i relacje kultury europejskiej do kultur pozaeuropejskich. 
Globalizacja kultury. Polityka kulturalna w Europie – na poziomie europejskim i 
narodowym.  
Efekty kształcenia – umiej�tno�ci i kompetencje: posługiwania si� podstawowymi 
poj�ciami socjologicznymi i antropologicznymi; analizowania procesów społecznych w 
kontek�cie porównawczym; rozumienia zró�nicowania kulturowego Europy i 
wspólnych cywilizacyjnych fundamentów; analizowania zjawisk społecznych i 
kulturowych w oparciu o podstawowe poj�cia i modele; rozumienia specyfiki Europy w 
jej historycznym rozwoju jako cało�ci społeczno-kulturowej; rozumienia społeczno-
kulturowych aspektów procesów integracyjnych. 

2. Kształcenie w zakresie ekonomii 
Tre�ci kształcenia: Podstawowe poj�cia ekonomii. Makroekonomia i mikroekonomia. 
Makroekonomia gospodarki otwartej. Narz�dzia i metody analizy ekonomicznej. 
Współczesne teorie ekonomiczne. Metody i narz�dzia pomiaru aktywno�ci 
gospodarczej: dochód narodowy, inflacja, bezrobocie, wzrost gospodarczy. Cykl 
koniunkturalny a równowaga makroekonomiczna. Ekonomia instytucjonalna. 
Narz�dzia przywracania równowagi gospodarczej: polityka monetarna, polityka 
fiskalna. Bud�et. Polityka makroekonomiczna – liberalna versus protekcjonistyczna. 
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Rynek – jego elementy i mechanizmy. Krzywa popytu i poda�y. Czynniki kształtuj�ce 
popyt i poda�. Zachowania konsumenta na rynku. Cenowa elastyczno�� popytu i 
poda�y. Przedsi�biorstwo na rynku. Koszty ekonomiczne, zysk, równowaga 
wolnokonkurencyjna. Konkurencja monopolistyczna i oligopolistyczna. Kartele, rynek 
czynników produkcji. 
Efekty kształcenia – umiej�tno�ci i kompetencje: rozumienia kategorii ekonomicznych; 
opisu i interpretacji zjawisk ekonomicznych; rozumienia znaczenia procesów 
gospodarczych; wykorzystania podstawowych narz�dzi ekonomicznych do opisu 
realnych problemów gospodarczych. 

3. Kształcenie w zakresie nauki o polityce 
Tre�ci kształcenia: Poj�cie polityki. Status teoretyczny i metodologiczny nauki o 
polityce. Funkcje nauki o polityce. Rozwój nauki o polityce w �wiecie. Ewolucja idei 
genezy pa�stwa. Antropologia w poszukiwaniu pocz�tków pa�stwa. Poj�cie i istota 
pa�stwa. Pa�stwo, społecze�stwo, naród i jednostka – relacje w rozwoju historycznym. 
Koncepcje narodu i społecze�stwa. Formy pa�stwa. Totalitaryzm i autorytaryzm. Cele, 
funkcje, i zadania pa�stwa. Koncepcje pa�stwa we współczesnej my�li politycznej. 
Pa�stwo narodowe i jego przemiany. Rewolucja, transformacja, integracja i 
globalizacja. Europeizacja pa�stwa narodowego. Pa�stwo a wojna. Polityka – 
ekonomia – prawo. Polityka i etyka. Poj�cie i koncepcje władzy. Legitymizacja władzy 
pa�stwowej. Idea i instytucje demokracji współczesnej. Kultura polityczna. Opinia 
publiczna i działania pa�stwa. �rodki społecznej komunikacji a współczesne pa�stwo. 
Efekty kształcenia – umiej�tno�ci i kompetencje: opisu, analizowania i uogólniania 
zjawisk politycznych; wykorzystywania teorii politycznych w działalno�ci badawczej i 
praktycznej; porównywania instytucji i procesów politycznych.  

4. Kształcenie w zakresie prawa europejskiego  
Tre�ci kształcenia: Istota i zakres poj�ciowy prawa europejskiego. Prawo europejskie a 
prawo Unii Europejskiej i prawo wspólnotowe. Uj�cie przedmiotowe, podmiotowe, 
terytorialne i czasowe obowi�zywania prawa wspólnotowego. Klasyfikacja prawa 
wspólnotowego: prawo pierwotne i prawo wtórne. Stanowienie prawa wspólnotowego. 
Charakterystyka prawa wspólnotowego: prawo materialne i formalne. Zasady prawa 
wspólnotowego. Prawo wspólnotowe a prawo mi�dzynarodowe publiczne i prawo 
krajowe. Metody integracji przez europejskie prawo wspólnotowe. Realizacja prawa 
wspólnotowego. Kontrola przestrzegania prawa wspólnotowego: s�dowe i pozas�dowe 
formy kontroli przestrzegania prawa wspólnotowego. Wykładnia prawa 
wspólnotowego. Odpowiedzialno�� Wspólnoty i pa�stw członkowskich za naruszanie 
prawa wspólnotowego. 
Efekty kształcenia – umiej�tno�ci i kompetencje: dokonywania interpretacji prawa 
europejskiego; rozpoznawania zale�no�ci mi�dzy prawem europejskim a prawem 
mi�dzynarodowym publicznym i prawem krajowym; sporz�dzania podstawowych 
dokumentów w europejskim obrocie prawnym. 
 

 B. GRUPA TRE�CI KIERUNKOWYCH 
1. Kształcenie w zakresie historii społecznej Europy  

Tre�ci kształcenia: Granice geograficzne Europy w uj�ciu historycznym. Periodyzacja 
dziejów Europy. Podział Europy na wschodni� i zachodni� oraz �rodkow�. O�wiecenie. 
Rola miast i wspólnot wiejskich. Rewolucja Francuska. Europa napoleo�ska – 
napoleo�ski porz�dek prawny. Ruch robotniczy i emancypacja klas. Społecze�stwo 
Europy XIX wieku. Kwestie narodowe w XIX wieku. Wojna 1914-1918. 
Społecze�stwo i gospodarka w latach 1918-1939. Komunizm i faszyzm. II wojna 
�wiatowa, Holocaust, przesiedlenia ludno�ci. Zimna wojna. Kultura i �ycie społeczne w 
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Europie zachodniej i wschodniej. Pierestrojka. Solidarno��. Przemiany w Europie po 
roku 1989. 
Efekty kształcenia – umiej�tno�ci i kompetencje: posługiwania si� podstawowymi 
poj�ciami z zakresu historii i historiografii; dostrzegania współzale�no�ci mi�dzy 
poszczególnymi społecze�stwami i pa�stwami Europy oraz mi�dzy Europ� a 
pozostałymi kontynentami; analizy wydarze� i procesów historycznych na zasadzie 
porównawczej i przyczynowo-skutkowej; analizowania materiałów �ródłowych. 

  2. Kształcenie w zakresie systemów politycznych pa�stw europejskich 
Tre�ci kształcenia: Istota i elementy składowe systemu politycznego. Wzajemne relacje 
pomi�dzy elementami systemu politycznego oraz mi�dzy nimi a innymi segmentami 
systemu społecznego. Konstytucja i inne normy polityczne. Istota i formy demokracji. 
Systemy i zachowania wyborcze. Rola wyborów w systemach demokratycznych i 
niedemokratycznych. Ruchy, organizacje i instytucje polityczne. Istota, funkcje i typy 
partii politycznych w Europie. Poj�cie i zasadnicze typy systemów partyjnych w 
Europie. Formy systemów politycznych. Demokratyczne i niedemokratyczne systemy 
polityczne w Europie.  Koncepcje podziału oraz jedno�ci władzy. Organizacja, zasady 
powoływania oraz funkcjonowania władzy ustawodawczej, wykonawczej i 
s�downiczej. System parlamentarno-gabinetowy. Prezydencki i semiprezydencki 
system polityczny. Kanclerski system polityczny. Specyfika systemów politycznych w 
Europie �rodkowo-Wschodniej. Aktualne tendencje w kształtowaniu si� europejskich 
systemów politycznych. System polityczny Unii Europejskiej. 
Efekty kształcenia – umiej�tno�ci i kompetencje: rozpoznawanie typów systemów 
politycznych i ich elementów składowych; rozumienia roli organizacji i instytucji 
politycznych w �yciu współczesnych społecze�stw; rozró�niania specyfiki systemów 
politycznych w Europie i czynników warunkuj�cych ich charakter. 

3. Kształcenie w zakresie integracji gospodarczej w Europie 
Tre�ci kształcenia: Istota i formy integracji. Koncepcje integracji gospodarczej w 
Europie. Uwarunkowania i etapy integracji gospodarczej w Europie. Unia celna jako 
podstawowy etap integracji regionalnej. Wspólny rynek. Interwencjonizm jako droga 
do spójno�ci ekonomicznej i społecznej w Unii Europejskiej. Unia Gospodarczo-
Walutowa. Polska w procesie integracji gospodarczej z Uni� Europejsk�. 
Subregionalne obszary integracji: integracja Beneluksu, integracja skandynawska, 
integracja �rodkowoeuropejska, integracja bałtycka i czarnomorska, euroregiony. 
Efekty kształcenia – umiej�tno�ci i kompetencje: rozumienia przyczyn i skutków 
integracji regionalnej; prezentacji i analizy procesów scalania organizmów 
gospodarczych; rozumienia i analizy procesów decyzyjnych podejmowanych przez 
instytucje unijne; rozumienia przyczyn i skutków prowadzenia wspólnych polityk. 

4. Kształcenie w zakresie instytucji i procesów decyzyjnych w Unii Europejskiej 
Tre�ci kształcenia: Instytucje Unii Europejskiej: typologia, charakter prawno-
ustrojowy, skład i sposób powoływania. Struktura i kompetencje: Rady Europejskiej, 
Rady Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, 
Europejskiego Trybunału Sprawiedliwo�ci, S�du Obrachunkowego, Komitetu 
Ekonomiczno-Społecznego, Komitetu Regionów, Europejskiego banku Centralnego, 
Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Funkcjonariusze wspólnotowi: status prawny, 
wymagania kwalifikacyjne, proces rekrutacji. Personel tymczasowy, agencyjny i 
pomocniczy. Istota decyzji podejmowanych w systemie instytucjonalnym Unii 
Europejskiej. Uczestnicy procesów decyzyjnych. Klasyfikacje rozstrzygni�� 
decyzyjnych. Zasady post�powania decyzyjnego. Charakterystyka procedur 
decyzyjnych w Unii Europejskiej. 
Efekty kształcenia – umiej�tno�ci i kompetencje: charakterystyki instytucji 
europejskich; rozumienia zasad funkcjonowania i podejmowania decyzji; analizowania 
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procesu implementacji decyzji unijnych w systemie pa�stwa narodowego; rozumienia 
relacji mi�dzy instytucjami unijnymi i narodowymi. 

5. Kształcenie w zakresie polityk wspólnotowych 
Tre�ci kształcenia: Przyczyny i formy interwencjonizmu w Unii Europejskiej. Wolna 
konkurencja versus interwencjonizm. Efektywno�� ekonomiczna a solidarno�� i 
równo�� w  poziomach rozwoju. Podstawowe formy wspierania wyrównywania 
rozwoju społeczno-gospodarczego w Unii Europejskiej – finansowe, administracyjne, 
prawne. Makroekonomiczne polityki wspólnotowe: handlowa, celna, pieni��na, 
fiskalna, społeczna. Wybrane mikroekonomiczne polityki wspólnotowe: rolna, ochrony 
konkurencji, wspierania współpracy w zakresie prac badawczo-rozwojowych, 
wspierania przemysłu, ochrony �rodowiska, transportowa. Polityka regionalna Unii 
Europejskiej. Podstawowe instrumenty realizacji polityk wspólnotowych. Fundusze 
spójno�ci, fundusze strukturalne. Efektywno�� wybranych polityk wspólnotowych. 
Efekty kształcenia – umiej�tno�ci i kompetencje: rozumienia przyczyn 
interwencjonizmu ekonomicznego w Unii Europejskiej; analizowania i wykorzystania 
wybranych mikro- i makro-ekonomicznych polityk wspólnotowych i narz�dzi ich 
wspierania; oceny charakteru i skutków polityk wspólnotowych. 

6. Kształcenie w zakresie usytuowania, znaczenia i roli Europy w stosunkach 
mi�dzynarodowych 
 Tre�ci kształcenia: Poj�cie, istota i czynniki ewolucji stosunków mi�dzynarodowych. 
Europa – geograficzny i historyczny kontynent. Składowe poj�cia Europa. Historyczna 
misja Europy w nowo�ytnym systemie mi�dzynarodowym. Europa i europejsko�� – 
kulturowe, polityczne i ekonomiczne filary europejsko�ci. Podzielona i zjednoczona 
Europa. Kształt współczesnej Europy i jej rola w systemie stosunków 
mi�dzynarodowych – współzale�no�ci i fazy globalizacji. Europa jako autonomiczny 
aktor w systemie mi�dzynarodowym i współtwórca nowego ładu mi�dzynarodowego. 
Ekonomiczny, polityczny, kulturowy i militarny potencjał mocarstwowo�ci 
współczesnej Europy. Europa a inne mocarstwa �wiatowe. Mo�liwe scenariusze ról 
Europy we współczesnym �wiecie.  
Efekty kształcenia – umiej�tno�ci i kompetencje: rozumienia Europy – jej bogatej i 
zło�onej historii; postrzegania Europy jako wa�nego partnera w systemie 
mi�dzynarodowym; krytycznej analizy i oceny polityki pa�stw europejskich; 
rozumienia i wyci�gania wniosków z historii i słabo�ci narodów Europy. 

7. Kształcenie w zakresie usytuowania, znaczenia i roli Polski w Europie 
Tre�ci kształcenia: Poło�enie geograficzne Polski w Europie: granice, terytorium, 
ukształtowanie terenu, zasoby naturalne, klimat. Historyczne uwarunkowania polskiej 
obecno�ci gospodarczej, polityczno-społecznej i kulturalnej w Europie. S�siedzi Polski: 
charakterystyka geograficzna, kulturowa, społeczno-ekonomiczna i polityczna. 
Euroregiony. Potencjał gospodarczy i naukowo-techniczny Polski na tle europejskim. 
System społeczno-polityczny Polski na tle innych pa�stw Unii Europejskiej i 
wschodnich s�siadów. Koncepcje społeczno-polityczne Europy w polskiej my�li 
politycznej. Role mi�dzynarodowe Polski w Europie: polityczne, ekonomiczne, 
kulturowe. Polska w Unii Europejskiej i innych mi�dzynarodowych organizacjach 
europejskich. Polityka europejska Polski. Postrzeganie Europy w Polsce i Polski w 
Europie. 
Efekty kształcenia – umiej�tno�ci i kompetencje: rozumienia uwarunkowa� obecno�ci 
Polski w Europie; wyja�niania polityki europejskiej Polski. 

 
IV. PRAKTYKI 

Praktyki powinny trwa� nie krócej ni� 3 tygodnie. 
  Zasady i form� odbywania praktyk ustala jednostka uczelni prowadz�ca kształcenie. 
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V. INNE WYMAGANIA 

1. Programy nauczania powinny przewidywa� zaj�cia z zakresu wychowania fizycznego – 
w wymiarze 60 godzin, którym mo�na przypisa� do 2 punktów ECTS; j�zyków obcych 
– w wymiarze 120 godzin, którym nale�y przypisa� 5 punktów ECTS; technologii 
informacyjnej – w wymiarze 30 godzin, którym nale�y przypisa� 2 punkty ECTS. 
Tre�ci kształcenia w zakresie technologii informacyjnej: podstawy technik 
informatycznych, przetwarzanie tekstów, arkusze kalkulacyjne, bazy danych, grafika 
mened�erska i/lub prezentacyjna, usługi w sieciach informatycznych, pozyskiwanie i 
przetwarzanie informacji – powinny stanowi� co najmniej odpowiednio dobrany 
podzbiór informacji zawartych w modułach wymaganych do uzyskania Europejskiego 
Certyfikatu Umiej�tno�ci Komputerowych (ECDL – European Computer Driving 
Licence). 

2. Programy nauczania powinny zawiera� tre�ci poszerzaj�ce wiedz� humanistyczn� 
(szczególnie z zakresu filozofii, socjologii, psychologii) w wymiarze nie mniejszym ni� 
60 godzin, którym nale�y przypisa� nie mniej ni� 3 punkty ECTS.  

3. Programy nauczania powinny przewidywa� zaj�cia z zakresu ochrony własno�ci 
intelektualnej. 

4. Kształcenie powinno obejmowa� wszystkie tre�ci podstawowe oraz tre�ci kierunkowe z 
co najmniej czterech zakresów kształcenia w wymiarze 60 godzin ka�dy.  

5. Za przygotowanie do egzaminu dyplomowego (w tym tak�e za przygotowanie pracy 
dyplomowej, je�li przewiduje j� program nauczania) student otrzymuje 10 punktów 
ECTS. 

 
ZALECENIA 
Wskazana jest znajomo�� j�zyka angielskiego lub francuskiego. 
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B. STUDIA DRUGIEGO STOPNIA 

 
 

I. WYMAGANIA OGÓLNE 
Studia drugiego stopnia trwaj� nie krócej ni� 4 semestry. Liczba godzin zaj�� nie powinna 

by� mniejsza ni� 800. Liczba punktów ECTS nie powinna by� mniejsza ni� 120. 
 
II. KWALIFIKACJE ABSOLWENTA  

Absolwent studiów powinien posiada� rozszerzon� – w stosunku do studiów pierwszego 
stopnia – wiedz� dotycz�c� problematyki cywilizacyjnej współczesnego �wiata i Europy, a 
tak�e mechanizmów funkcjonowania Unii Europejskiej i całego kontynentu. Absolwent 
powinien posiada� wiedz� i umiej�tno�ci pozwalaj�ce na samodzielne rozwi�zywanie 
problemów zawodowych – równie� w niestandardowych sytuacjach – a tak�e umie� wystawia� 
opinie na podstawie niekompletnych lub ograniczonych informacji z zachowaniem praw 
człowieka oraz zasad etycznych, prawnych i ekonomicznych. Powinien umie� porozumiewa� 
si� w sprawach zawodowych zarówno ze specjalistami, jak i niespecjalistami, a tak�e 
organizowa� prac� grupow� i kierowa� prac� zespołów. Absolwent winien by� przygotowany 
do samodzielnego wykonywania pracy w administracji rz�dowej i samorz�dowej, instytucjach 
i organizacjach krajowych i mi�dzynarodowych, organach Wspólnot Europejskich, 
przedsi�biorstwach współpracuj�cych z krajami Unii Europejskiej, placówkach kulturalnych, 
o�wiatowych, wydawnictwach i �rodkach masowego przekazu oraz szkolnictwie – po 
uzupełnieniu wykształcenia o blok przedmiotów kształcenia nauczycielskiego (zgodnie ze 
standardami kształcenia przygotowuj�cego do wykonywania zawodu nauczyciela). Powinien 
on umie� wyst�powa� o fundusze unijne i administrowa� programami unijnymi. Absolwent 
powinien mie� wpojone nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz by� 
przygotowany do podejmowania wyzwa� badawczych i podj�cia studiów trzeciego stopnia 
(doktoranckich). 
 
III. RAMOWE TRE�CI KSZTAŁCENIA 
  

1.  GRUPY TRE�CI KSZTAŁCENIA, MINIMALNA LICZBA GODZIN ZAJ�� 
ZORGANIZOWANYCH ORAZ MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW ECTS 

  
 godziny  ECTS 

 
A. GRUPA TRE�CI PODSTAWOWYCH 60 9 
B. GRUPA TRE�CI KIERUNKOWYCH 180 24 
     Razem 240 33 

 
 
 2.  SKŁADNIKI TRE�CI KSZTAŁCENIA W GRUPACH, MINIMALNA LICZBA 

GODZIN ZAJ�� ZORGANIZOWANYCH ORAZ MINIMALNA LICZBA 
PUNKTÓW ECTS 

 
 godziny ECTS 

 
A. GRUPA TRE�CI PODSTAWOWYCH 
Tre�ci kształcenia w zakresie: 

60    9 

1. Cywilizacji europejskiej 60       
B. GRUPA TRE�CI KIERUNKOWYCH 180 24 
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Tre�ci kształcenia w zakresie: 
1. To�samo�ci kulturowe w Europie       
2. Demokracji w Europie        
3. Polityki zagranicznej i bezpiecze�stwa Unii Europejskiej   
4. Administracji, spraw wewn�trznych i wymiaru sprawiedliwo�ci Unii 
Europejskiej 

  

5. Finansów publicznych w Unii Europejskiej   
6. Polityki zagranicznej Polski   

 
3. TRE�CI I EFEKTY KSZTAŁCENIA  
 
A. GRUPA TRE�CI PODSTAWOWYCH 
1. Kształcenie w zakresie cywilizacji europejskiej 

Tre�ci kształcenia: Ró�ne rozumienie poj�� kultura i cywilizacja. Idea wspólnej 
Europy. Kulturowe dziedzictwo Europy. Pluralizm kultury europejskiej. Narody i 
regiony Europy. Tradycja, nowoczesno�� i po-nowoczesno�� w kulturze europejskiej. 
Przemiany obyczaju – zró�nicowanie stylu �ycia. Kształtowanie ró�norodnych 
to�samo�ci europejskich. Problem jedno�ci i zró�nicowania w kulturze europejskiej. 
Ochrona dziedzictwa kulturowego cywilizacji europejskiej i innych współczesnych 
cywilizacji.  
Efekty kształcenia – umiej�tno�ci i kompetencje: my�lenia o Europie w kategoriach 
cywilizacji i kultury w globalnej i historycznej perspektywie; analizowania kultury jako 
procesu kreowania nowych warto�ci na ró�nych poziomach w procesie dialogu i 
negocjacji; rozpatrywania problemów kultury europejskiej w porównawczej 
perspektywie globalnej. 

 
B. GRUPA TRE�CI KIERUNKOWYCH 
1. Kształcenie w zakresie to�samo�ci kulturowych w Europie 

Tre�ci kształcenia: Kształtowanie to�samo�ci kulturowo-terytorialnych na 
poszczególnych poziomach: lokalnym, regionalnym, narodowym, ponadnarodowym, 
europejskim. Kształtowanie to�samo�ci grup mniejszo�ciowych wyró�nionych według 
etniczno�ci, religii, stylu �ycia, orientacji seksualnej i innych społecznie istotnych i 
kulturowo znacz�cych kryteriów. Stereotypy i ich przemiany. Dialog mi�dzykulturowy. 
Przemiany zbiorowych to�samo�ci kulturowych. Wspólna to�samo�� europejska i jej 
relacje do europejskiego demokratycznego społecze�stwa obywatelskiego.  
Efekty kształcenia – umiej�tno�ci i kompetencje: rozumienia procesów kształtowania 
to�samo�ci narodowych i ich dekonstrukcji; rozumienia europejskich procesów 
integracyjnych widzianych w kategoriach kultury i to�samo�ci; analizy modeli 
to�samo�ci (w tym stereotypów) jako dynamicznych zjawisk kulturalnych. 

2. Kształcenie w zakresie demokracji w Europie 
Tre�ci kształcenia: Poj�cie demokracji sensie etymologicznym. Opisowe i normatywne 
definicje demokracji. Polityczny, społeczny i ekonomiczny wymiar demokracji. 
Pa�stwo narodowe jako tradycyjna struktura funkcjonowania demokracji politycznej. 
Modele demokracji przedstawicielskiej w Europie. Aksjologiczne podstawy 
demokracji: wolno��, równo��, rz�dy wi�kszo�ci. Zasady: rz�dów prawa, trójpodziału 
władz, alternacji politycznej (wyborów), wolno�ci organizowania si�, wolno�ci 
tworzenia ugrupowa� politycznych, wolno�ci słowa i stowarzyszania si�, zgromadze�, 
petycji – sposób ich funkcjonowania w pa�stwie demokratycznym. Europa jako 
kolebka demokracji: historia idei demokracji (od staro�ytno�ci po czasy współczesne) – 
od demokracji bezpo�redniej do demokracji przedstawicielskiej. Fale demokratyzacji w 
Europie: demokracja ate�ska, demokracja liberalna w XIX-wiecznej Europie, 
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umocnienie si� rz�dów demokratycznych po II wojnie �wiatowej w Europie 
Zachodniej, demokratyzacja pa�stw Europy �rodkowej i Wschodniej po 1989 roku. 
Współczesny populizm europejski jako efekt słabo�ci funkcjonowania demokracji. 
Demokracja w Europie w obliczu procesów integracji i globalizacji: wpływ integracji 
na sposób funkcjonowania demokracji w Europie, ponadnarodowy wymiar demokracji 
(demokratyczny wymiar systemu politycznego Unii Europejskiej). 
Efekty kształcenia – umiej�tno�ci i kompetencje: rozumienia poj�cia demokracja w 
kontek�cie klasycznym (idealistycznym) oraz empirycznym (rzeczywistym); wskazania 
etapów kształtowania si� modelu rz�dów demokratycznych w Europie; wskazania 
najwa�niejszych współczesnych koncepcji rz�dów demokratycznych; wyja�niania 
wpływu procesów integracji na mechanizmy demokratyczne w pa�stwach 
europejskich. 

3. Kształcenie w zakresie polityki zagranicznej i bezpiecze�stwa Unii Europejskiej 
Tre�ci kształcenia: Geneza integracji europejskiej w sferze polityki zagranicznej i 
obronnej: sytuacja mi�dzynarodowa w Europie po II wojnie �wiatowej, próby 
utworzenia Europejskiej Wspólnoty Obronnej i Europejskiej Wspólnoty Politycznej, 
powstanie Unii Zachodnioeuropejskiej. Funkcjonowanie i dokonania Europejskiej 
Współpracy Politycznej. Powstanie Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpiecze�stwa 
(WPZiB) Unii Europejskiej (II filaru) na mocy Traktatu z Maastricht: podstawy 
prawno-organizacyjne, metody i instrumenty działania. Ewolucja WPZiB – 
postanowienia Traktatu Amsterdamskiego, Traktatu z Nicei i Traktatu 
Konstytucyjnego; Europejska To�samo�� Bezpiecze�stwa i Obrony; „misje 
petersberskie”; Wspólna Europejska Polityka Bezpiecze�stwa i Obrony. Rozwój 
WPZiB na tle ewolucji europejskiego systemu bezpiecze�stwa: relacje z NATO oraz 
Organizacj� Bezpiecze�stwa i Współpracy w Europie (OBWE). Rola WPZiB w 
kształtowaniu pozycji i roli Unii Europejskiej w �wiecie. 
Efekty kształcenia – umiej�tno�ci i kompetencje: analizy najwa�niejszych procesów i 
zjawisk historycznych warunkuj�cych europejskie procesy integracyjne w sferze 
polityczno-obronnej oraz umiejscawiania ich w całokształcie integracji w ramach Unii 
Europejskiej; okre�lania i interpretowania podstawowych determinant, mechanizmów i 
celów funkcjonowania unijnej polityki zagranicznej i bezpiecze�stwa w kontek�cie 
zarówno sytuacji wewn�trznej w ramach Unii Europejskiej, jak i na arenie 
mi�dzynarodowej. 

4. Kształcenie w zakresie administracji, spraw wewn�trznych i wymiaru 
sprawiedliwo�ci Unii Europejskiej 
Tre�ci kształcenia: Zadania administracji pa�stwowej i samorz�dowej pa�stw 
członkowskich w implementacji prawa i polityk europejskich. Zarz�dzanie, zarz�dzanie 
wieloszczeblowe, partnerstwo publiczno-prywatne, sieci instytucji wdra�aj�cych 
polityki europejskie. Europeizacja administracji publicznej w krajach członkowskich. 
Współpraca z instytucjami europejskimi. Proces formułowania i narodowa koordynacja 
polityk wspólnotowych. Negocjacje europejskie. Struktury regulacyjne w pa�stwach 
członkowskich. Wpływ procesu integracji europejskiej na krajowe słu�by publiczne i 
polityk� kadrow�. Słu�ba cywilna w krajach europejskich. Technologie informatyczne 
w administracji – przykłady dobrej praktyki. Swobodny przepływ osób. Układ z 
Schengen: regulacje prawne i system informacyjny Schengen. Traktat z Maastricht – 
postanowienia dotycz�ce współpracy policyjnej i s�dowej w sprawach karnych. 
Współpraca organów wymiaru sprawiedliwo�ci przed i po Traktacie z Maastricht. 
Konwencja o Wzajemnej pomocy Prawnej w Sprawach karnych pomi�dzy pa�stwami 
członkowskimi. Decyzja Rady ustanawiaj�ca EUROJUST. Mi�dzynarodowa 
współpraca policji: Interpol, grupa Pompidou, grupa Trevi, Europol. Europejski Nakaz 
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Aresztowania. Polityka imigracyjna Unii Europejskiej i kontrola na granicach 
zewn�trznych. 
Efekty kształcenia – umiej�tno�ci i kompetencje: identyfikacji konkretnych zada� i 
obowi�zków zwi�zanych z implementacj� polityk i prawa wspólnotowego na 
poszczególnych szczeblach administracji; współpracy z instytucjami europejskimi. 

5. Kształcenie w zakresie finansów publicznych w Unii Europejskiej 
Tre�ci kształcenia: Poj�cie i funkcje finansów publicznych w Unii Europejskiej. 
Organizacja unijnych finansów publicznych. Jednostki sektora finansów publicznych w 
Unii Europejskiej. Administracja unijnych finansów publicznych. Bud�et Unii 
Europejskiej – zasady tworzenia i wykorzystywania �rodków. 	ródła, rodzaje i funkcje 
unijnych dochodów publicznych. Klasyfikacja, rodzaje i struktura wydatków 
publicznych w Unii Europejskiej. Planowanie bud�etowe. Projekt i zasady uchwalania 
bud�etu. Bud�et zast�pczy (tymczasowy). Wykonywanie bud�etu. Sprawozdawczo�� i 
kontrola bud�etu. Fundusze Unii Europejskiej: akcesyjne, spójno�ci. Kontrola 
skarbowa funduszy unijnych. Finanse Unii Europejskiej a suwerenno�� finansów 
publicznych poszczególnych krajów członkowskich. Harmonizacja finansów 
publicznych pa�stw członkowskich Unii Europejskiej. 
Efekty kształcenia – umiej�tno�ci i kompetencje: rozumienia zasad funkcjonowania 
systemu finansów publicznych; rozró�niania finansów publicznych od finansów 
korporacji; analizy przychodów i wydatków bud�etowych; tworzenia bud�etu w 
oparciu o ogólne zasady; analizy funduszy Unii Europejskiej; diagnozowania poziomu 
harmonizacji finansów publicznych krajów członkowskich. 

6. Kształcenie w zakresie polityki zagranicznej Polski 
Tre�ci kształcenia: Do�wiadczenia historyczne z epoki II Rzeczypospolitej i lat 1945–
1989. Nowe uwarunkowania polityki zagranicznej po okresie zimnej wojny. Interesy, 
cele, �rodki oraz mechanizmy decyzyjne polityki zagranicznej Rzeczypospolitej 
Polskiej. Opcja euroatlantycka w polityce zagranicznej Polski. Stosunki z pa�stwami 
zachodnimi, przyst�pienie do NATO, szczególne stosunki z USA. Meandry pojednania 
polsko-niemieckiego. Integracja Polski z Uni� Europejsk�. Polska we współpracy 
subregionalnej w Europie �rodkowej (Grupa Wyszehradzka, Inicjatywa 
�rodkowoeuropejska, Rada Pa�stw Morza Bałtyckiego). Polityka wschodnia: stosunki z 
Ukrain�, Rosj� i Białorusi�. Rola Polski w ONZ, OBWE i Radzie Europy. Udział 
Polski w misjach pokojowych. 
Efekty kształcenia – umiej�tno�ci i kompetencje: korzystania z do�wiadcze� 
historycznych, analizowania mechanizmów oraz rozumienia współczesnej polskiej 
polityki zagranicznej – zwłaszcza w Europie; rozumienia zasad funkcjonowania 
administracji pa�stwa w zakresie słu�b zagranicznych; rozumienia relacji Polski z 
innymi pa�stwami i organizacjami mi�dzynarodowymi. 

 
IV. INNE WYMAGANIA 

1. Kształcenie winno obejmowa� wszystkie tre�ci podstawowe oraz tre�ci kierunkowe z 
co najmniej trzech zakresów kształcenia w wymiarze 60 godzin ka�dy. 

2. Za przygotowanie pracy magisterskiej i przygotowanie do egzaminu dyplomowego 
student otrzymuje 20 punktów ECTS. 

 


