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KARTA ZAJĘĆ (SYLABUS) 
 
I.  Zajęcia i ich usytuowanie w harmonogramie realizacji programu 
 

1. Jednostka prowadząca kierunek 
studiów Instytut Stosunków Międzynarodowych i Politologii 

2. Nazwa kierunku studiów Stosunki międzynarodowe 

3. Forma prowadzenia studiów stacjonarne 

4. Profil studiów praktyczny 

5. Poziom kształcenia  studia I stopnia 

6. Nazwa zajęć Prawo i instytucje Unii Europejskiej 

7. Kod zajęć K14 

8. Poziom/kategoria zajęć Zajęcia kierunkowe  

9. Status zajęć Obowiązkowy 

10. Usytuowanie zajęć w 
harmonogramie realizacji zajęć Semestr V 

11. Język wykładowy polski 

12. Liczba punktów ECTS 5 

13. Koordynator zajęć dr Tomasz Olejarz  
14. Odpowiedzialny za realizację 

zajęć  

 
2. Formy zajęć dydaktycznych i ich wymiar w harmonogramie realizacji programu 
studiów 
 

Wykład 
W 

Ćwiczenia 
C 

Konwersatorium 
K 

Laboratorium 
L 

Projekt 
P 

Praktyka 
PZ 

Inne 

30 30 - - - - - 
 
3. Cele zajęć 
C 1 - student nabywa wiedzę z zakresu terminologii prawo-instytucjonalnej Unii 
Europejskiej, zna normy, reguły i zasady prawne kształtujące system prawno-instytucjonalny 
Unii Europejskiej; 
 
C 2 - student potrafi opisać i interpretować główne etapy kształtowania się i ewolucji systemu 
prawnego i instytucjonalnego UE, potrafi rozwiązywać problemy związane ze specyfiką 
prawno-instytucjonalną Unii Europejskiej; 
 
C 3 - student zdobywa umiejętności prowadzenia krytycznej dyskusji i argumentacji.  
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4. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji 
 
Zaliczenie przedmiotów z zakresu historii integracji europejskiej oraz prawa europejskiego. 
 
5. Efekty uczenia się dla zajęć, wraz z odniesieniem do kierunkowych efektów uczenia się 

Lp. Opis efektów uczenia się dla zajęć 

Odniesienie 
do kierunkowych 

efektów uczenia się - 
identyfikator 

kierunkowych efektów 
uczenia się 

W_01 
Zna podstawowe pojęcia z zakresu systemu prawno-
instytucjonalnego Unii Europejskiej 

K_W05 
K_W12 

W_02 
Posiada wiedzę o normach, regułach i zasadach prawnych 
kształtujących system prawno-instytucjonalny Unii Europejskiej 

K_W04 
K_W07 

U_01 
Potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną w rozwiązywaniu prostych 
problemów związanych ze specyfiką systemu prawno-
instytucjonalnego UE 

K_U02 
K_U03 
K_U10 
K_U11 

U_02 
Potrafi stosować w praktyce normy i procedury kształtujące system 
prawno-instytucjonalny Unii Europejskiej i oceniać wpływ różnych 
podmiotów na te procedury dzięki czemu zna cele ich zastosowania 

K_U14 
K_U15 

K_01 
Posiada umiejętność prowadzenia dyskusji i argumentacji w 
zakresie analizy systemu prawno-instytucjonalnego UE, oceniając 
krytycznie wiedzę i umiejętności własne  

K_K06 

 
6. Treści kształcenia – oddzielnie dla każdej formy zajęć dydaktycznych  
(W- wykład, K- konwersatorium, L- laboratorium, P- projekt, PZ- praktyka zawodowa) 

Wykład 

Lp. Tematyka zajęć – szczegółowy opis bloków tematycznych Liczba 
godzin 

W1 Źródła europejskiego prawa wspólnotowego – zagadnienia ogólne   2 
W2 Podmiotowość prawna Wspólnot i Unii Europejskiej 3 

W3 Cechy porządku wspólnotowego – hybrydowa struktura instytucjonalna i 
hybrydowy porządek prawny 

3 

W4 Hierarchia źródeł prawa 3 
W5 Zasady wykładni (wykładnia językowa, semantyczna, teleologiczna) 2 

W6 
Zasady prawa wspólnotowego (prawo wewnątrzkrajowe a prawo wspólnotowe, 
istota, ewolucja, uzasadnienie zasady supremacji; zasada bezpośredniej 
skuteczności) 

3 

W7 Instytucje europejskie i procesy decyzyjne - wprowadzenie 2 

W8 
Polityczne instytucje wspólnotowe (Rada Europejska, Rada Unii Europejskiej, 
Komisja Europejska, Parlament Europejski, Komitet Ekonomiczny i Społeczny 
UE, Komitet Regionów UE) 

2 

W9 Sądowe instytucje wspólnotowe (Trybunał Sprawiedliwości, Sąd Pierwszej 
Instancji, Europejski Trybunał Obrachunkowy) 

3 

W10 Wspólnotowy system decyzyjny 3 
W11 Procedura budżetowa 2 
W12 Status urzędników UE 2 
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 Razem       30   
 

Ćwiczenia 
 

Lp. Tematyka zajęć – szczegółowy opis bloków tematycznych Liczba 
godzin 

C1 Unia Europejska i europejskie procesy integracyjne – wprowadzenie 3 
C2 Struktura prawa UE i źródła prawa 3 
C3 Procedury stanowienia prawa w UE 3 
C4 Prawo wspólnotowe a prawo krajowe państw członkowskich 3 

C5 
System instytucjonalny Unii Europejskiej. Zasady systemu instytucjonalnego 

UE (zasada jednolitych ram instytucjonalnych, zasada równowagi 
instytucjonalnej, zasada lojalnej współpracy) 

3 

C6 
Rada Europejska – przywództwo polityczne UE; charakter prawny, zasady 

funkcjonowania, kompetencje; urząd stałego Przewodniczącego Rady 
Europejskiej, COREPER; Prezydencja w Radzie 

3 

C7 
Parlament Europejski (siedziby, organizacja, funkcje i kompetencje PE;  

Organizacja wewnętrzna PE, regulamin; wybory do Parlamentu Europejskiego; 
Ombudsman – Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich) 

3 

C8 
Komisja Europejska (charakter prawny, funkcje i kompetencje; wybór Komisji 

i status komisarzy; Komisja jako strażniczka traktatów; uprawnienia 
wykonawcze, zarządzające, inicjujące prawo, planistyczne i inne) 

3 

C9 
Europejski Bank Centralny oraz Trybunał Obrachunkowy. Trybunał 

Sprawiedliwości Unii Europejskiej (ETS) 
3 

C10 Problem reformy instytucjonalno-prawnej UE in spe 3 
 Razem       30   

 
7. Metody weryfikacji efektów uczenia się  /w odniesieniu do poszczególnych efektów/ 
Symbol 
efektu 
uczenia się 

Forma weryfikacji 
Egzamin 
ustny 

Egzamin 
pisemny 

Kolokwium Projekt Sprawdzian 
wejściowy 

Sprawozdanie Inne 

W_01  X X    X 
W_02  X X    X 
U_01    X   X 
U_02    X   X 
K_01       X 
 
8. Narzędzia dydaktyczne 
Symbol Forma zajęć  
N1 - Metody problemowe – wykład problemowy  W1-W12 
N2 – Metody problemowe – wykład konwersatoryjny W1-W12 
N3 – Metody praktyczne – metoda projektów  C1-C10 

 
N4 – Metody problemowe – dyskusja dydaktyczna C1-C10 
N5 – Metody praktyczne – metoda przewodniego 
tekstu 

C1-C10 

N6 - Metody praktyczne – metoda projektów C1-C10 
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9. Ocena osiągniętych efektów  uczenia się  

 
9.1. Sposoby oceny 

Ocena formująca 
F1 Egzamin pisemny 
F2 Kolokwium 
F3 Projekt 
F4 Aktywny udział w ćwiczeniach  

 
Ocena podsumowująca 

P1 zaliczenie ćwiczeń i wykładów na podstawie 
średniej zwykłej (F1+F2+F3+F4) 

 
9.2. Kryteria oceny 
 

Sym 
bol 
efektu 
uczeni
a się 

Na ocenę 3 Na ocenę 3,5 Na ocenę 4 Na ocenę 4,5 Na ocenę 5 

W_01 

Zna w stopniu 
bardzo 
podstawowym 
pojęcia i  
terminologię z 
zakresu specyfiki 
systemu prawno-
instytucjonalneg
o UE zaliczenie 
przedmiotu: 
51%-60% pkt. 

Zna w stopniu 
podstawowym 
pojęcia i  
terminologię z 
zakresu specyfiki 
systemu prawno-
instytucjonalneg
o UE zaliczenie 
przedmiotu: 
61%-70% pkt. 

Zna w stopniu 
średnim 
pojęcia i  
terminologię z 
zakresu specyfiki 
systemu prawno-
instytucjonalneg
o UE zaliczenie 
przedmiotu: 
71%-80% pkt. 

Zna w stopniu 
zaawansowanym 
pojęcia i  
terminologię z 
zakresu specyfiki 
systemu prawno-
instytucjonalneg
o UE zaliczenie 
przedmiotu: 81% 
- 90% pkt. 

Zna stopniu 
bardzo 
zaawansowanym 
pojęcia i  
terminologię z 
zakresu specyfiki 
systemu prawno-
instytucjonalnego 
UE zaliczenie 
przedmiotu: 91% 
- 100% pkt. 

W_02 

Posiada bardzo 
podstawową 
wiedzę o 
normach, 
regułach i 
zasadach 
prawnych 
kształtujących 
system prawno-
instytucjonalny 
Unii 
Europejskiej 
zaliczenie 
przedmiotu: 
51%-60% pkt. 

Posiada 
podstawową  
wiedzę o 
normach, 
regułach i 
zasadach 
prawnych 
kształtujących 
system prawno-
instytucjonalny 
Unii 
Europejskiej; 
zaliczenie 
przedmiotu: 
61%-70% pkt. 

Posiada znaczną 
wiedzę o 
normach, 
regułach i 
zasadach 
prawnych 
kształtujących 
system prawno-
instytucjonalny 
Unii 
Europejskiej; 
zaliczenie 
przedmiotu: 81% 
- 90% pkt. 

Posiada dużą 
wiedzę o 
normach, 
regułach i 
zasadach 
prawnych 
kształtujących 
system prawno-
instytucjonalny 
Unii 
Europejskiej w 
stopniu 
zaawansowany 
zaliczenie 
przedmiotu: 81% 
- 90% pkt. 

Posiada bardzo 
dużą  wiedzę o 
normach, 
regułach i 
zasadach 
prawnych 
kształtujących 
system prawno-
instytucjonalny 
Unii Europejskiej 
w stopniu 
;zaliczenie 
przedmiotu: 91% 
- 100% pkt.  

U_01 

Potrafi 
wykorzystać 
wiedzę 
teoretyczną w 
rozwiązywaniu 

Potrafi 
wykorzystać 
wiedzę 
teoretyczną w 
rozwiązywaniu 

Potrafi 
wykorzystać 
wiedzę 
teoretyczną w 
rozwiązywaniu 

Potrafi 
wykorzystać 
wiedzę 
teoretyczną w 
rozwiązywaniu 

Potrafi 
wykorzystać 
wiedzę 
teoretyczną w 
rozwiązywaniu 
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prostych 
problemów 
związanych ze 
specyfiką 
systemu prawno-
instytucjonalego 
UE w stopniu 
bardzo 
podstawowym 
zaliczenie 
przedmiotu: 
51%-60% pkt. 

prostych 
problemów 
związanych ze 
specyfiką 
systemu prawno-
instytucjonalneg
o UE w stopniu 
podstawowym 
zaliczenie 
przedmiotu: 
61%-70% pkt. 

prostych 
problemów 
związanych ze 
specyfiką 
systemu prawno-
instytucjonalneg
o UE w stopniu 
średnim 
zaliczenie 
przedmiotu: 
71%-80% pkt. 

prostych 
problemów 
związanych ze 
specyfiką 
systemu prawno-
instytucjonalneg
o UE w stopniu 
zaawansowanym 
zaliczenie 
przedmiotu: 81% 
- 90% pkt. 

prostych 
problemów 
związanych ze 
specyfiką 
systemu prawno-
instytucjonalnego 
UE w stopniu 
bardzo 
zaawansowanym 
zaliczenie 
przedmiotu: 91% 
- 100% pkt. 

U_02 

Potrafi w stopniu 
bardzo 
podstawowym 
stosować w 
praktyce normy i 
procedury 
kształtujące 
system prawno-
instytucjonalny 
Unii 
Europejskiej i 
oceniać wpływ 
różnych 
podmiotów na te 
procedury; 
zaliczenie 
przedmiotu: 
51%-60% pkt. 

Potrafi w stopniu 
podstawowym 
stosować w 
praktyce normy i 
procedury 
kształtujące 
system prawno-
instytucjonalny 
Unii 
Europejskiej i 
oceniać wpływ 
różnych 
podmiotów na te 
procedury; 
zaliczenie 
przedmiotu: 
61%-70% pkt. 

Potrafi w stopniu 
średnim 
stosować w 
praktyce normy i 
procedury 
kształtujące 
system prawno-
instytucjonalny 
Unii 
Europejskiej i 
oceniać wpływ 
różnych 
podmiotów na te 
procedury; 
zaliczenie 
przedmiotu: 
71%-80% pkt. 

Potrafi w stopniu 
zaawansowanym 
stosować w 
praktyce normy i 
procedury 
kształtujące 
system prawno-
instytucjonalny 
Unii 
Europejskiej i 
oceniać wpływ 
różnych 
podmiotów na te 
procedury; 
zaliczenie 
przedmiotu: 81% 
- 90% pkt. 

Potrafi w stopniu 
bardzo 
zaawansowanym 
stosować w 
praktyce normy i 
procedury 
kształtujące 
system prawno-
instytucjonalny 
Unii Europejskiej 
i oceniać wpływ 
różnych 
podmiotów na te 
procedury; 
zaliczenie 
przedmiotu: 91% 
- 100% pkt.  

K_01 

Posiada bardzo 
minimalną 
umiejętność 
prowadzenia 
dyskusji i 
argumentacji w 
zakresie analizy 
systemu 
prawno-
instytucjonalne
go UE. 

Posiada 
minimalną 
umiejętność 
prowadzenia 
dyskusji i 
argumentacji w 
zakresie analizy 
systemu 
prawno-
instytucjonalne
go UE. 

Posiada 
znaczną 
umiejętność 
prowadzenia 
dyskusji i 
argumentacji w 
zakresie analizy 
systemu 
prawno-
instytucjonalne
go UE. 

Posiada dużą 
umiejętność 
prowadzenia 
dyskusji i 
argumentacji w 
zakresie analizy 
systemu 
prawno-
instytucjonalne
go UE, 
oceniając 
krytycznie 
wiedzę i 
umiejętności 
własne 
 

Posiada 
pogłębioną 
umiejętność 
prowadzenia 
dyskusji i 
argumentacji w 
zakresie analizy 
systemu 
prawno-
instytucjonalneg
o UE, oceniając 
krytycznie 
wiedzę i 
umiejętności 
własne 
 

 
 
10. Literatura podstawowa i uzupełniająca 
 
Literatura podstawowa:  
 



6 

 

 

1. Barcz J., Górka M., Wyrozumska A., Instytucje i prawo Unii Europejskiej. Podręcznik 
dla kierunków zarządzania i administracji, Warszawa, 2015. 

2. Flisek A., Prawo Unii Europejskiej, Warszawa 2015. 
3. Górka M., System instytucjonalny Unii Europejskiej, Tom 3, Warszawa, 2010. 
4. Pietraś Z. J., Prawo wspólnotowe i integracja europejska, Lublin 2005. 

 
Literatura uzupełniająca:  
1. Ahlt M., Szpunar M., Prawo europejskie, Warszawa, 2011. 
2. Hix S., System polityczny Unii Europejskiej, Warszawa, 2010. 
3. Kenig-Witkowska M., Łazowski A., Ostrihansky R., (red.), Prawo instytucjonalne Unii 

Europejskiej,  Warszawa, 2015. 
4. Kleinowski M., Siła państw w Unii Europejskiej. Pozaformalne wyznaczniki siły państw w 

Radzie UE i Radzie Europejskiej, Toruń 2015. 
5. Ruszkowski J., Wstęp do studiów europejskich, Warszawa, 2007. 

 
 

11. Macierz realizacji zajęć 
Symbol 
efektu 

uczenia się 

Odniesienie 
efektu do 

efektów zde-
finiowanych 
dla programu 

Cele 
zajęć 

Treści 
programowe 

Narzędzia 
dydaktyczne Sposoby oceny 

W_01 K_W05 
K_W12  

C1 W1-W12 
C1-C10 

N1, N2, N3, 
N4, N5 

F1, F2, F3 

W_02 K_W04 
K_W07 

C2 W1-W12 
C1-C10 

N1, N2, N3, 
N4, N5, N6 

F1, F2, F3 

U_01 K_U02 
K_U03 
K_U10 
K_U11 

C2 C1-C10 N2, N3, N4, 
N5, N6 

F3, F4 

U_02 K_U14 
K_U15 

C2 C1-C10 N2, N3, N4, 
N5, N6 

F3, F4 

K_01 K_K06 C3 - - - 
 
 
12. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności Średnia liczba godzin 
na zrealizowanie aktywności 

Udział w wykładach  30 

Udział w ćwiczeniach 30 

Udział w konwersatoriach/laboratoriach/projektach  - 

Udział w praktyce zawodowej - 

Udział nauczyciela akademickiego w egzaminie  1 

Udział w konsultacjach  - 

Suma godzin kontaktowych 61 

Samodzielne studiowanie treści wykładów 15 
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Samodzielne przygotowanie do zajęć kształtujących 
umiejętności praktyczne 20 

Przygotowanie do egzaminu i kolokwiów 20 

Wykonanie projektu 10 

Suma godzin pracy własnej studenta 65 

Sumaryczne obciążenie studenta 126 

Liczba punktów ECTS za zajęcia 5 
Obciążenie studenta zajęciami kształtującymi umiejętności 
praktyczne 60 

Liczba punktów ECTS za zajęcia kształtujące umiejętności 
praktyczne 2,5 

 
 
 
13. Zatwierdzenie karty przedmiotu do realizacji 
 
 
Odpowiedzialny za przedmiot:                                            Dyrektor Instytutu: 
 
 
 
 
 
Przemyśl, dnia  ………………… 


