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Plan studiów 

stacjonarnych pierwszego stopnia 

na kierunku europeistyka 

 

(uchwalony przez Radę Wydziału Prawa i Administracji 

na posiedzeniu w dniu 16 czerwca 2009 r., 

zmieniony przez Radę Wydziału Prawa i Administracji 

na posiedzeniu w dniu 20 kwietnia 2010 r., 

na posiedzeniu w dniu 12 czerwca 2012 r., 

na posiedzeniu w dniu 17 września 2013 r., 

na posiedzeniu w dniu 15 kwietnia 2014 r., 

 

obowiązujący od roku akademickiego 2014/2015) 

  

  

 

Wymagania ogólne: 

 

1. Liczba lat:        3 

2. Liczba semestrów:       6 

3. Liczba godzin:        1.780 

4. Liczba godzin wykładów (W):      1.075 

5. Liczba godzin prowadzonych w formie innej niż wykład 

 ćwiczenia (ćw.), lektoraty (lekt.), konwersatoria (konw.):   705 

6. Liczba godzin zajęć do wyboru:      715 

7. Liczba egzaminów (E):       20 

8. Liczba zaliczeń wykładów na ocenę (Z):     17 

9. Liczba zaliczeń wykładów bez oceny (ZAL.):     

10. Liczba zaliczeń zajęć innych niż wykład na ocenę (zal.):   21 

11. Liczba zaliczeń zajęć innych niż wykład bez oceny 

 (zaliczenie bez oceny):      3 

12. Liczba punktów ECTS:       180 
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I ROK 

 

Semestr I (zimowy):       ECTS –  29 pkt. 

1. Podstawy ekonomii (mikro i makro)       (6) 

 W - 45 godz. [E] 

2. Historia społeczna i polityczna Europy       (6) 

 W - 45 godz. [E]; ćw. - 15 godz. [zal.] 

3. Prawoznawstwo         (4) 

 W - 30 godz. [E]; ćw. - 15 godz. [zal.] 

4. Nauka o polityce          (5) 

 W - 45 godz. [Z] 

5. Wybrane zagadnienia kultury i sztuki europejskiej     (6) 

 W - 45 [E] 

6. Technologia informacyjna        (2) 

 konw. - 30 godz. [zal.] 

 

Szkolenia: 
1. BHP – obligatoryjne, 

2. Biblioteczne – fakultatywne. 

 

E - 4; Z - 1,  zal. – 3; zaliczenie bez oceny - 0 

Godzin: 270 (W – 210; ćw./konw./lekt. – 60) 

 

Semestr II (letni):       ECTS –  31 pkt. 

7. Idee polityczne Europy nowożytnej i współczesnej     (3) 

 W – 30 godz. [E] 

8. Nauka o państwie         (5) 

 W - 45 godz. [E]; ćw. - 15 godz. [zal.] 

9. Systemy ekonomiczne państw UE       (4) 

 W - 45 godz. [E] 

10. Nauka o społeczeństwie        (4) 

 W - 45 godz. [E] 

11. Systemy polityczne w Europie        (5) 

 W - 45 godz. [E]; ćw. -  15 godz. [zal.] 

12. Filozofia*          (2*) 

 W – 30 godz. [Z] 

13. Podstawy socjologii*         (2*) 

 W – 30 godz. [Z] 

14. Techniki biurowe         (2) 

 konw. – 20 godz. [zal.] 

15. Przedmioty fakultatywne (dwa)        (4) 

2 x W – 20 godz. [Z] 

16.  Drugi język obcy         (2/7)  

 lekt. – 60 godz. [zal.]  
* wykłady do wyboru (jeden spośród dwóch) 

 

E - 5; Z - 3, zal. – 4; zaliczenie bez oceny - 0 

Godzin: 390 (W – 280; ćw./konw./lekt. – 110); 

Rok I, sem. I (zimowy) i II (letni) 

E - 9; Z - 4,  zal. – 7; zaliczenie bez oceny - 0 

Godzin: 660 (W – 490; ćw./konw./lekt. – 170) 
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II ROK 

 

Semestr III (zimowy):       ECTS –  31 pkt. 

1. Prawo europejskie         (5) 

  W - 30 godz. [E]; ćw. -  15 godz. [zal.] 

2. Podstawy prawa międzynarodowego publicznego      (5) 

  W - 30 godz. [E]; ćw. -  15 godz. [zal.] 

3. Podstawowe instytucje prawa cywilnego       (5) 

  W - 30 godz. [E]; ćw. - 15 godz. [zal.] 

4. Podstawowe instytucje prawa karnego       (3) 

  W – 30 godz. [E] 

5. Protokół dyplomatyczny        (2) 

  konw. – 20 godz. [zal.] 

6. Podstawy psychologii*        (2*) 

  W – 30 godz. [Z] 

7. Etyka prawnicza*         (2*) 

  W – 30 godz. [Z] 

8. Przedmioty fakultatywne (dwa)        (4) 

 2 x W – 20 godz. [Z] 

9. Pierwszy język obcy         (2/5) 

  lekt. - 60 godz. [zal.] 

10. Drugi język obcy         (2/7) 

  lekt. - 60 godz. [zal.] 

11. Wychowanie fizyczne         (1/2) 

  ćw. – 30 godz. [zaliczenie bez oceny] 

 
* wykłady do wyboru (jeden spośród dwóch) 

 

E - 4; Z - 3,  zal. – 6; zaliczenie bez oceny - 1 

Godzin: 405 (W – 190; ćw./konw./lekt. – 215) 

 

 

Semestr IV (letni):        ECTS –  29 pkt. 

12. Prawo materialne Unii Europejskiej       (4) 

  W – 30 godz. [E]; ćw. – 15 godz. [zal.] 

13. Wybrane polityki Unii Europejskiej       (4) 

  W - 45 godz. [E]; ćw. - 15 godz. [zal.] 

14. Podstawowe instytucje prawa administracyjnego      (4) 

  W - 30 godz.; [E]; ćw. - 15 godz. [zal.] 

15. Standardy europejskie w zakresie prawa pracy      (3) 

  W - 30 godz. [Z] 

16. Aspekty ekonomiczne integracji gospodarczej w Europie     (3) 

  W – 30 godz. [Z] 

17. Przedmioty fakultatywne (dwa)         (4) 

 2 x W – 20 godz. [Z] 

18. Pierwszy język obcy         (3/5) 

  lekt. - 60 godz. [zal.], [E] 

19. Drugi język obcy         (3/7) 

  lekt. - 60 godz. [zal.], [E] 

20. Wychowanie fizyczne         (1/2) 

  ćw. – 30 godz. [zaliczenie bez oceny]  

 

 

E - 5; Z - 4,  zal. – 5; zaliczenie bez oceny - 1 

Godzin: 400 (W – 205; ćw./konw./lekt. – 195) 

 

Rok II, sem. I (zimowy) i II (letni) 

E - 9; Z - 7,  zal. – 11; zaliczenie bez oceny - 2 

Godzin: 805 (W – 395; ćw./konw./lekt. – 410) 
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III ROK  

 

Semestr V (zimowy):       ECTS –  27 pkt. 

1. Aspekty prawne integracji gospodarczej w Europie     (6) 

 W - 30 godz.; [E] 

2. Instytucje i procedury decyzyjne Unii Europejskiej     (9) 

 W - 30 godz. [E]; ćw. - 30 godz. [zal.] 

3. Przedmioty fakultatywne (cztery)       (8) 

 4 x W – 20 godz. [Z] 

4. Seminarium dyplomowe i przygotowanie do egzaminu dyplomowego   (4/10) 

 S - 30 godz. 

 

E - 2; Z -4,  zal. – 1; zaliczenie bez oceny - 0 

Godzin: 200 (W – 140; ćw./konw./lekt./sem. – 60) 

 

 

Semestr VI (letni):        ECTS –  33 pkt. 

5. Prawna ochrona własności intelektualnej      (5) 

 W – 30 godz. [Z] 

6. Techniki negocjacji         (1) 

 konw. – 20 godz. [zal.] 

7. Przedmiot fakultatywny        (2) 

 W – 20 godz. [Z] 

8. Seminarium dyplomowe i przygotowanie do egzaminu dyplomowego   (2/10) 

 S - 45 godz. [zal.] 

  - praca dyplomowa        (2/10) 

  - egzamin dyplomowy        (2/10) 

9.  Zaliczenie obowiązkowej praktyki [zaliczenie bez oceny]     (19)  

     

 

 

E - 0; Z - 2, zal. – 2; zaliczenie bez oceny - 1 

Godzin: 115 (W – 50; ćw./konw./lekt./sem. – 65) 

 

Rok III, sem. I (zimowy) i II (letni) 

E - 2; Z - 6,  zal. – 3; zaliczenie bez oceny -1 

Godzin: 315 (W – 190; ćw./konw./lekt./sem. – 125) 
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PRAKTYKI 
 Student jest obowiązany do odbycia praktyki wakacyjnej lub śródrocznej nie wcześniej niż po ukończeniu 

I roku studiów. Praktyka wakacyjna trwa 3 tygodnie, a śródroczna – 15 dni roboczych. Praktykę można odbywać w 

urzędach administracji samorządowej i rządowej, instytucjach i organizacjach krajowych i międzynarodowych, 

przedsiębiorstwach współpracujących z krajami Unii Europejskiej, placówkach kulturalnych, wydawnictwach i 

środkach masowego przekazu. Termin, program oraz zasady odbywania praktyki określa dziekan. Za odbycie 

praktyki student otrzymuje 19 punktów ECTS, które zostają przypisane do szóstego semestru. 

 

 

PRZEDMIOTY FAKULTATYWNE 

 Przedmioty fakultatywne student odbywa w łącznej liczbie 220 godzin wykładowych, tj. 11 wykładów w 

wymiarze 20 godzin na I, II i III roku studiów. 

 Wyboru przedmiotu dokonuje student w ciągu semestru studiów poprzedzającego wykład. Warunkiem 

uruchomienia zajęć z danego przedmiotu jest jego wybór przez co najmniej 40 studentów. Zajęcia prowadzone są w 

formie wykładów zaliczanych na ocenę. 

 Wykaz przedmiotów zakwalifikowanych jako przedmioty fakultatywne na poszczególnych latach i 

semestrach studiów ustala Rada Wydziału na podstawie wniosków pracowników (zawierających syllabus oraz 

szczegółowy program przedmiotu opracowane według wzoru obowiązującego na Wydziale Prawa i Administracji) 

zaopiniowanych przez kierowników katedr (opinia powinna zawierać w szczególności uzasadnienie umieszczenia 

przedmiotu na danym etapie kształcenia – roku i semestrze studiów). 

 Rada Wydziału może, na wniosek kierownika katedry, wyrazić zgodę na uruchomienie ćwiczeń z 

przedmiotu fakultatywnego.   

 Na wniosek studenta dziekan może zaliczyć jako przedmiot fakultatywny zaliczony wykład 

ogólnouniwersytecki. 

 

 

UDZIAŁ W ZAJĘCIACH 

 Zajęciami, w których udział jest obowiązkowy są: ćwiczenia, lektoraty, konwersatoria,  seminaria, zajęcia 

z wychowania fizycznego, przedmioty do wyboru kończące się zaliczeniem bez oceny, wykłady kończące się 

zaliczeniem na ocenę. 

 

 

ECTS 

 Student otrzymuje punkty ECTS za zaliczenie każdego z przedmiotów oraz praktyk, przygotowanie pracy 

dyplomowej oraz przygotowanie do egzaminu dyplomowego. Student uzyskuje punkty ECTS przypisane danemu 

przedmiotowi, jeżeli spełni wszystkie wymagania określone w planie studiów oraz osiągnie założone efekty 

kształcenia. Warunkiem wpisu na następny rok studiów jest uzyskanie liczby punktów wynikającej z planu 

studiów. Student może uzyskać w danym roku akademickim liczbę punktów ECTS większą niż wynikająca z planu 

studiów. Punkty te mogą zostać, za zgodą dziekana, rozliczone w następnych latach akademickich, z zastrzeżeniem, 

iż  nie wyłącza to realizacji planu studiów wraz z zachowaniem sekwencji przedmiotów.  

 

 

WYKŁADY DO WYBORU 

 Wyboru przedmiotów oznaczonych w planie studiów jako przedmioty do wyboru (jeden spośród kilku) 

student dokonuje w ciągu semestru studiów poprzedzającego przedmiot. Warunkiem uruchomienia zajęć z danego 

przedmiotu jest jego wybór przez co najmniej 30 % studentów. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów 

zaliczanych na ocenę. 

 


