Poznań, dnia 20 listopada 2020 r.
Pracownia Prawa Międzynarodowego
i Organizacji Międzynarodowych
OPIS MODUŁU ZAJĘĆ/PRZEDMIOTU (SYLABUS)
dla przedmiotu Institution of the European Union
na kierunku European Legal Studies

I. Informacje ogólne
1. Nazwa modułu zajęć/przedmiotu
Institution of the European Union

2. Kod modułu zajęć/przedmiotu
10-IEU-els1-s
3. Rodzaj modułu zajęć/przedmiotu(obowiązkowy lub fakultatywny)
Obowiązkowy
4. Kierunek studiów
European Legal Studies
5. Poziom studiów (I lub II stopień, jednolite studia magisterskie)
I stopień
6. Profil studiów (ogólnoakademicki/praktyczny)
Ogólnoakademicki
7. Rok studiów (jeśli obowiązuje)
I
8. Rodzaje zajęć i liczba godzin (np.: 15 h W, 30 h ĆW) –
Studia stacjonarne:30 h W
9. Liczba punktów ECTS
4 ECTS
10.Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, adres e-mail wykładowcy (wykładowców*) /
prowadzących zajęcia
Dr Natalia Cwicinskaja (nc@amu.edu.pl)
11.Język wykładowy
Język angielski
12.Moduł zajęć/przedmiotu prowadzony zdalnie (e-learning)(tak [częściowo/w całości]/nie)
Nie, z uwzględnieniem szczególnych regulacji związanych z zapobieganiem i zwalczaniem
COVID-19
*proszę podkreślić koordynatora przedmiotu
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II. Informacje szczegółowe
1. Cele modułu zajęć/przedmiotu
PROVIDING THE STUDENTS WITH BASIC KNOWLEDGE ABOUT THE LEGAL STATUS OF THE EU
AND ITS INSTITUTIONS
UZYSKANIE PRZEZ STUDENTÓW WIEDZY NA TEMAT STATUSU PRAWNEGO UE I INSTYTUCJ
2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych (jeśli
obowiązują)
BASIC KNOWLEDGE OF PUBLIC INTERNATIONAL LAW
PODSTAWOWA WIEDZA Z ZAKRESU PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO PUBLICZNEGO

NO SPECIAL REQUIREMENTS IN TERMS OF SKILLS AND SOCIAL COMPETENCE
BRAK SZCZEGÓLNYCH WYMAGAŃ W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH
Efekty uczenia się (EU) dla modułu i odniesienie do efektów uczenia się (EU) dla kierunku studiów
Symbol EU dla
modułu
zajęć/przedmiotu
EUINST_01

Po zakończeniu modułu

Symbole EU dla

i potwierdzeniu osiągnięcia EU student /ka potrafi:

kierunku studiów

determine the place and role of the European Union in

E_W02 E_U01, E_U08

the process of the European integration / określić
miejsce i rolę Unii Europejskiej w procesie integracji
europejskiej
EUINST_02

present the issues of the legal status of the European

E_W03, E_U08, E_K01

Union / zaprezentować problematykę statusu prawnego
Unii Europejskiej
EUINST_03

characterize the Treaties on the European Union,

E_W02, E_W03, E_W12,

especially the Treaty of Lisbon & find and present

E_U02, E_K01

treaty provisions defining the current legal status of the
European Union / scharakteryzować Traktaty o Unii
Europejskiej, a zwłaszcza Traktat Lizboński oraz
odnaleźć i zaprezentować postanowienia traktatowe
określające aktualny status prawny Unii Europejskiej.
EUINST_04

carry out the interpretation of the relevant provisions of

E_W03, E_W012, E_U02

the treaties based on the adopted methods and rules
for the interpretation of treaties / przeprowadzić
interpretację odpowiednich przepisów traktatów w
oparciu o przyjęte metody i reguły wykładni traktatów
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EUINST_05

present the problems of classification of the European

E_W07, E_W03, E_U02,

Union institutions / zaprezentować problematykę

E_K01

klasyfikacji instytucji Unii Europejskiej.
EUINST_06

define the principles of the European Union's

E_W03, E_W06, E_W07,

institutional system & present in detail the problems of

E_U02, E_K01

particular European Union institutions / określić zasady
systemu instytucjonalnego Unii Europejskiej oraz
zaprezentować szczegółowo problematykę
poszczególnych instytucji Unii Europejskiej

3. Treści uczenia z odniesieniem do EU dla modułu zajęć/przedmiotu
Symbol/symbole
Opis treści uczenia modułu zajęć/przedmiotu

EU dla modułu
zajęć/przedmiotu

The European Union in the process of European integration / Unia Europejska w
procesie integracji europejskiej.

Treaties on the European Union / Traktaty o Unii Europejskiej.

EUINST_01

EUINST_02,
EUCONL_03

the legal status of the European Union in the light of the treaties, including the
Lisbon Treaty / status prawny Unii Europejskiej w świetle traktatów z

EUINST_02,
EUINST_03,

uwzględnieniem Traktatu Lizbońskiego.
The institutional system of the European Union – principles / System

EUINST_05,

instytucjonalny Unii Europejskiej - zasady.

EUINST_06

Institutional structure of the European Union – typology / Struktura
instytucjonalna Unii Europejskiej – typologia

EUINST_05

Institutions of the European Union - legal character, composition, competences /
Instytucje Unii Europejskiej - charakter prawny, skład, kompetencje.

EUINST_06

4. Zalecana literatura:

Cases & Materials on EU Law, S. Weatherill, Oxford 2016
E. Bomberg, J. Peterson, A. Stubb, The European Union: how does it work?, Oxford, New
York 2008
S. Nello, The European Union: Economics, Policy and History, 2011
A. Kaczorowska, European Union Law, 2016
5. Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć, instrukcjami do
laboratorium, itp.:
Information regarding the materials and their availability will be provided during the first class/
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Informacje o charakterze i dostępności materiałów potrzebnych do zajęć przekazane na zajęciach
na początku roku akademickiego.

III. Informacje dodatkowe
1. Metody i formy prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EU (proszę wskazać
z proponowanych metod właściwe dla opisywanego modułu lub/i zaproponować inne)
Metody i formy prowadzenia zajęć
Wykład z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień

✔
✔

Wykład konwersatoryjny
Wykład problemowy

✔

Dyskusja
Praca z tekstem

✔

Metoda analizy przypadków
Uczenie problemowe (Problem-based learning)
Gra dydaktyczna/symulacyjna
Rozwiązywanie zadań (np.: obliczeniowych, artystycznych, praktycznych)
Metoda ćwiczeniowa
Metoda laboratoryjna
Metoda badawcza (dociekania naukowego)
Metoda warsztatowa
Metoda projektu
Pokaz i obserwacja
Demonstracje dźwiękowe i/lub video
Metody aktywizujące (np.: „burza mózgów”, technika analizy SWOT, technika drzewka
decyzyjnego, metoda „kuli śniegowej”, konstruowanie „map myśli”)
Praca w grupach
Inne (jakie?) …

2. Sposoby oceniania stopnia osiągnięcia EU (proszę wskazać z proponowanych sposobów
właściwe dla danego EU lub/i zaproponować inne)
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Symbole
EU dla modułu zajęć/przedmiotu

Sposoby oceniania
EUINS

EUINS

EUINS

EUINS

EUINS

EUINS

T_01

T_02

T_03

T_04

T_05

T_06

Egzamin pisemny

x

x

x

x

x

x

Egzamin ustny

x

x

x

x

x

x

Egzamin z „otwartą książką”
Kolokwium pisemne
Kolokwium ustne
Test
Projekt
Esej
Raport
Prezentacja multimedialna
Egzamin praktyczny (obserwacja wykonawstwa)
Portfolio
Inne (jakie?) …

3. Nakład pracy studenta i punkty ECTS
Średnia liczba godzin na zrealizowanie
Forma aktywności

aktywności
30 GODZIN WYKŁADU

Praca własna studenta*

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem

Przygotowanie do zajęć

15 godzin

Czytanie wskazanej literatury

30 godzin

Przygotowanie pracy pisemnej, raportu,
prezentacji, demonstracji, itp.
Przygotowanie projektu
Przygotowanie pracy semestralnej
Studia stacjonarne: 20 godzin

Przygotowanie do egzaminu / zaliczenia

Studia niestacjonarne: ---
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Inne (jakie?) …
SUMA GODZIN
LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA MODUŁU

95 godzin
Punktów: 4 ECTS

ZAJĘĆ/PRZEDMIOTU
* proszę wskazać z proponowanych przykładów pracy własnej studenta właściwe dla opisywanego modułu lub/i zaproponować
inne

4. Kryteria oceniania wg skali stosowanej w UAM:
bardzo dobry (bdb; 5,0):
a) bardzo dobra znajomość materiału
b) bardzo dobre formułowanie poglądów i ich racjonalne uzasadnianie;
dobry (db; 4,0):
a) dobra znajomość materiału
b) dobre formułowanie poglądów i ich racjonalne uzasadnianie;
dostateczny (dst; 3,0):
a) dostateczna znajomość materiału
b) poprawne formułowanie poglądów i ich racjonalne uzasadnianie;
niedostateczny (ndst; 2,0):
a) niedostateczna znajomość materiału
b) niepoprawne formułowanie poglądów i brak ich racjonalnego uzasadniania.
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