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KARTA ZAJĘĆ (SYLABUS)  

 

I.  Przedmiot i jego usytuowanie w systemie studiów 

 

1. Jednostka prowadząca kierunek 

studiów 
Instytut Nauk Społecznych i Ochrony Zdrowia 

2. Nazwa kierunku studiów Stosunki transgraniczne 

3. Forma prowadzenia studiów stacjonarne 

4. Profil studiów praktyczny 

5. Poziom kształcenia  studia II stopnia 

6. Nazwa zajęć Europejska Polityka Sąsiedztwa 

7. Kod zajęć ST.F.4 

8. Poziom/kategoria zajęć zajęcia kierunkowe do wyboru 

9. Status zajęć fakultatywne 

10. Usytuowanie zajęć w 

harmonogramie realizacji zajęć 
semestr I 

11. Język wykładowy polski 

12. Liczba punktów ECTS 3 

13. Koordynator zajęć  

14. Odpowiedzialny za realizację 

zajęć 
dr Tomasz Olejarz 

 

2 Formy zajęć dydaktycznych i ich wymiar w harmonogramie programu studiów  

 

Wykład 

W 

Ćwiczenia 

C 

Konwersatorium 

K 

Laboratorium 

L 

Projekt 

P 

Praktyka 

PZ 

Inne 

30 - - - - - - 
 

3. Cele zajęć 

 

C 1 –student nabywa wiedzę z zakresu kształtowania, funkcjonowania Europejskiej Polityki 

Sąsiedztwa i obejmujących jej ramami stosunków transgranicznych oraz ich prawnych, 

politycznych i społecznych determinantów 

 

C 2 - student potrafi wyjaśnić stosunki transgraniczne z uwzględnieniem uwarunkowań 

prawno-politycznych i społecznych wynikających z europejskiej polityki sąsiedztwa a także 

zaprojektować i wdrożyć rozwiązanie praktycznego problemu w stosunkach transgranicznych 

z uwzględnieniem charakteru różnych instytucji włączonych do EPS 

 

C 3 - student zdobywa umiejętności zainicjowania działania na rzecz interesu publicznego 

myśląc i działając w sposób przedsiębiorczy 
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4. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji. 

Podstawowa wiedza na temat Unii Europejskiej 

 

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 

Ma pogłębioną wiedzę na temat prawnych, politycznych i 

społecznych determinantów stosunków transgranicznych w ramach 

Europejskiej Polityki Sąsiedztwa 

K_W05 

K_W06 

W_02 

Ma pogłębioną wiedzę na temat struktur i instytucji w 

kształtowaniu się i funkcjonowaniu stosunków transgranicznych 

objętych Europejską Polityką Sąsiedztwa  

K_W08 

U_01 

Potrafi sformułować, szczegółowo zaprojektować i wdrożyć 

rozwiązanie praktycznego problemu w stosunkach transgranicznych 

z uwzględnieniem charakteru instytucji włączonych do 

Europejskiej Polityki Sąsiedztwa  

K_U03 

U_02 

Wyjaśnia stosunki transgraniczne z uwzględnieniem uwarunkowań 

ekonomicznych, prawno-politycznych i społecznych wynikających 

z Europejskiej Polityki Sąsiedztwa  

K_U04 

K_01 
Inicjuje działania na rzecz interesu publicznego myśląc i działając 

w sposób przedsiębiorczy 
K_K05 

 
 
 

6. Treści kształcenia – oddzielnie dla każdej formy zajęć dydaktycznych  

          (W- wykład, K- konwersatorium, P- projekt, C-ćwiczenia) 
 

Wykład 

Lp. 
Tematyka zajęć – szczegółowy opis bloków tematycznych Liczba 

godzin 

W1 
Europejska Polityka Sąsiedztwa jako element nowej regionalizacji w skali 

europejskiej i globalnej 

2 

W2 Koncepcje geopolityczne wobec Europejskiej Polityki Sąsiedztwa 2 

W2 Cele Europejskiej Polityki Sąsiedztwa 2 

W3 Podstawa prawna funkcjonowania Europejskiej Polityki Sąsiedztwa 2 

W4 Zakres podmiotowy i przedmiotowy Europejskiej Polityki Sąsiedztwa 2 

W5 Zasady Europejskiej Polityki Sąsiedztwa 2 

W6 Instrumenty realizacji Europejskiej Polityki Sąsiedztwa 2 

W7 Ewolucja Europejskiej Polityki Sąsiedztwa  2 

W8 
Narzędzia polityki zagranicznej UE w realizowaniu Europejskiej Polityki 

Sąsiedztwa 

2 

W9 
Wymiar południowy Europejskiej Polityki Sąsiedztwa – Unia dla 

Śródziemnomorza 

2 

W10 
Wschodni regionalny wymiar Europejskiej Polityki Sąsiedztwa(Synergia 

Czarnomorska, Partnerstwo Wschodnie) 

2 
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W11 
Główne obszary współpracyEuropejskiej Polityki Sąsiedztwa wobec państw 

Europy Wschodniej 

2 

W12 Ukraina w Europejskiej Polityce Sąsiedztwa 2 

 W13 
Rola Polski w budowaniu wschodniego wymiaru Europejskiej Polityki 

Sąsiedztwa 

2 

W14 
Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej i Europejskiego Instrumentu 

Sąsiedztwa 

2 

 W15 
Wyzwania Unii Europejskiej i krajów sąsiedzkich w kształtowaniu 

wzajemnych relacji 

2 

 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     

W_02   X     

U_01       
X(ocena 

aktywności) 

U_02       
X(ocena 

aktywności) 

K_01       
X(ocena 

aktywności) 

 

8. Narzędzia dydaktyczne 

Symbol Forma zajęć  

N1 - Metody podające – wykład informacyjny W1-W15 

N2 – Metody poddające - opis W1-W15 

 N3 – Metody poddające – objaśnienie lub wyjaśnienie W1-W15 

 N4 – Metody problemowe – wykład problemowy  W1-W15 

N5 – Metody aktywizujące – dyskusja problemowa W8-W15 

N6 – Metody aktywizujące –analiza przypadków W9-W15 

 

9. Ocena osiągniętych efektów uczenia się 

 

9.1. Sposoby oceny 

Ocena formująca 

F1 Kolokwium 

F2 Ocena aktywności  
 

Ocena podsumowująca 

P1 zaliczenie przedmiotu na podstawie średniej zwykłej 

(F1+F2) 
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9.2. Kryteria oceny 

 

 

S
y
m

 

sy
m

b
o
l 

ef
ek

tu
 

u
cz

en
ia

 

si
ę Na ocenę 3 Na ocenę 3,5 Na ocenę 4 Na ocenę 4,5 Na ocenę 5 

W_01;  

Opanował 

wiadomości z 

zakresu prawnych, 

politycznych i 

społecznych 

determinantów 

stosunków 

transgranicznych 

w ramach EPS w 

stopniu bardzo 

podstawowym 

zaliczenie 

przedmiotu: 51%-

60% pkt. 

Opanował 

wiadomości z 

zakresu prawnych, 

politycznych i 

społecznych 

determinantów 

stosunków 

transgranicznych 

w ramach EPS w 

w stopniu 

podstawowym 

zaliczenie 

przedmiotu: 61%-

70% pkt. 

Opanował 

wiadomości z 

zakresu prawnych, 

politycznych i 

społecznych 

determinantów 

stosunków 

transgranicznych 

w ramach EPS w 

w stopniu 

średnim zaliczenie 

przedmiotu: 71%-

80% pkt. 

Opanował 

wiadomości z 

prawnych, 

politycznych i 

społecznych 

determinantów 

stosunków 

transgranicznych 

w ramach EPS w 

w stopniu 

zaawansowanym 

zaliczenie 

przedmiotu: 81% - 

90% pkt. 

Opanował 

wiadomości z 

zakresu prawnych, 

politycznych i 

społecznych 

determinantów 

stosunków 

transgranicznych w 

ramach EPS w 

w stopniu 

bardzo 

zaawansowanym 

zaliczenie 

przedmiotu: 91% - 

100% pkt.  

W_02 

 

Ma bardzo 

podstawową 

wiedzę na temat 

struktur i instytucji 

w kształtowaniu 

się i  

funkcjonowaniu 

stosunków 

transgranicznych 

objętych EPS 

zaliczenie 

przedmiotu: 51%-

60% pkt. 

Ma podstawową 

wiedzę na temat 

struktur i instytucji 

w kształtowaniu 

się i 

funkcjonowaniu 

stosunków 

transgranicznych 

objętych EPS 

zaliczenie 

przedmiotu: 61%-

70% pkt. 

Ma średnią wiedzę 

na temat struktur i 

instytucji w 

kształtowaniu się i 

funkcjonowaniu 

stosunków 

transgranicznych 

objętych EPS 

zaliczenie 

przedmiotu: 71%-

80% pkt. 

Ma zaawansowaną 

wiedzę na temat 

struktur i instytucji 

w kształtowaniu 

się i  

funkcjonowaniu 

stosunków 

transgranicznych 

objętych EPS 

zaliczenie 

przedmiotu: 81% - 

90% pkt. 

Ma bardzo 

zaawansowaną 

wiedzę na temat 

struktur i instytucji 

w kształtowaniu się 

i funkcjonowaniu 

stosunków 

transgranicznych 

objętych EPS 

zaliczenie 

przedmiotu:91%-

100% pkt. 

U_01; 

 

Potrafi w stopniu 

bardzo 

podstawowym 

sformułować, 

zaprojektować i 

wdrożyć proste 

rozwiązanie 

praktycznego 

problemu w 

stosunkach 

transgranicznych z  

uwzględnieniem  

charakteru 

instytucji 

włączonych do 

EPS 

zaliczenie 

przedmiotu: 51%-

60% pkt. 

 

Potrafi w stopniu 

podstawowym  

sformułować, 

zaprojektować i 

wdrożyć proste 

rozwiązanie 

praktycznego 

problemu w 

stosunkach 

transgranicznych z  

uwzględnieniem 

charakteru 

instytucji 

włączonych do 

EPS 

zaliczenie 

przedmiotu: 61%-

70% pkt. 

 

Potrafi w średnim 

stopniu 

sformułować, 

zaprojektować i 

wdrożyć 

rozwiązanie 

praktycznego 

problemu w 

stosunkach 

transgranicznych z  

uwzględnieniem 

charakteru 

instytucji 

włączonych do 

EPS 

zaliczenie 

przedmiotu: 71%-

80% pkt. 

 

Potrafi w 

zaawansowanym 

stopniu  

sformułować, 

szczegółowo 

zaprojektować i 

wdrożyć 

rozwiązanie 

praktycznego 

problemu w 

stosunkach 

transgranicznych z  

uwzględnieniem 

charakteru 

instytucji 

włączonych do 

EPS 

zaliczenie 

przedmiotu: 81% - 

90% pkt. 

Potrafi w bardzo 

zaawansowanym 

stopniu 

sformułować, 

szczegółowo 

zaprojektować i 

wdrożyć 

rozwiązanie 

praktycznego 

problemu w 

stosunkach 

transgranicznych z 

uwzględnieniem 

charakteru 

instytucji 

włączonych do EPS 

zaliczenie 

przedmiotu: 91% - 

100% pkt. 

 

U_02 

 

Potrafi w bardzo 

podstawowym 

stopniu wyjaśnić 

Potrafi w 

podstawowym 

stopniu wyjaśnić 

Potrafi w 

średniozaawansow

anym stopniu 

Potrafi w 

zaawansowanym 

stopniu wyjaśnić 

Potrafi w bardzo 

zaawansowanym 

stopniu wyjaśnić 
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stosunki 

transgraniczne z 

uwzględnieniem 

uwarunkowań 

ekonomicznych, 

prawno-

politycznych i 

społecznych 

wynikających z 

EPS 

zaliczenie 

przedmiotu: 51%-

60% pkt. 

stosunki 

transgraniczne z 

uwzględnieniem 

uwarunkowań 

ekonomicznych, 

prawno-

politycznych i 

społecznych 

wynikających z 

EPS 

zaliczenie 

przedmiotu: 

61%-70% pkt. 

wyjaśnić stosunki 

transgraniczne z 

uwzględnieniem 

uwarunkowań 

ekonomicznych, 

prawno-

politycznych i  

społecznych 

wynikających z 

EPS 

zaliczenie 

przedmiotu: 

71%-80% pkt. 

stosunki 

transgraniczne z 

uwzględnieniem 

uwarunkowań 

ekonomicznych, 

prawno-

politycznych i 

społecznych 

wynikających z 

EPS 

zaliczenie 

przedmiotu: 81% - 

90% pkt. 

stosunki 

transgraniczne z 

uwzględnieniem 

uwarunkowań 

ekonomicznych, 

prawno-

politycznych i 

społecznych 

wynikających z 

EPS 

zaliczenie 

przedmiotu: 91% - 

100% pkt 

K_01; 

 

Inicjuje bardzo 

proste działania na 

rzecz interesu 

publicznego 

myśląc i działając 

w sposób 

przedsiębiorczy 

Inicjuje bardzo 

proste działania na 

rzecz interesu 

publicznego 

myśląc i działając 

w sposób 

przedsiębiorczy 

Inicjuje działania 

na rzecz interesu 

publicznego 

myśląc i działając 

w sposób 

przedsiębiorczy 

Inicjuje złożone 

działania na rzecz 

interesu 

publicznego 

myśląc i działając 

w sposób 

przedsiębiorczy 

Inicjuje bardzo 

złożone działania 

na rzecz interesu 

publicznego myśląc 

i działając w 

sposób 

przedsiębiorczy 

 

10. Literatura podstawowa i uzupełniająca 

 

Literatura podstawowa:  

1. Fiszer J. M. (red.), Europejska Polityka Sąsiedztwa Unii Europejskiej, Dom Wydawniczy 

Elipsa, Warszawa 2012. 

2. Kalicka-Mikołajczyk A., Ramy prawne i zasady unijnej Europejskiej Polityki 

Sąsiedztwawobec partnerów wschodnich, Wydawca Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka 

Cyfrowa, Warszawa 2013. 

3. Marcinkowska P., Europejska Polityka Sąsiedztwa. Unia Europejska i jej sąsiedzi - 

wzajemne relacje i wyzwania, Uniwersytet Warszawski 2011. 

 

Literatura uzupełniająca:  

1. Fiszer J. M. (red.), Europejska polityka sąsiedztwa Unii Europejskiej: geneza, 

doświadczenia,perspektywy, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2012. 

2. Grosse T., Geopolityka Unii Europejskiej. Przykład Wschodniego Wymiaru Europejskiej 

Polityki Sąsiedztwa, Nowa Europa. Przegląd Natoliński 2010, nr 1(9), Warszawa 2010. 

3. M. Zdanowicz M., Dubiewski P., Piekutowska A., Partnerstwo wschodnie. Wymiary 

realnej integracji,Warszawa 2010. 

4. Beata Piskorska, Globalna strategia a redefinicja polityki Unii Europejskiej w jej 

sąsiedztwie, "Roczniki Nauk Społecznych KUL" 2018, 10(46), 1, s. 67-91. 

5. Marta Sydoruk, Wizje Europejskiej Polityki Sąsiedztwa UE oraz rola Polski w relacjach 

Unii i Ukrainy, Centrum Europy Wschodniej UMCS 2017. 

6. Komunikaty Komisji Europejskiej dotyczące Europejskiej Polityki Sąsiedztwa 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ravelo.pl/paula-marcinkowska,a175839.html
https://www.ravelo.pl/uniwersytet-warszawski,a4134.html
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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_W06 

C1 W1-W15 N1, N2, N3, 

N4, N5   

F1, F2 

W_02 K_W08 C1 W1-W15 N1, N2, N3, 

N4, N5  

F1, F2 

U_01 K_U03 C2 W10-W15 N1, N2, N3, 

N4, N5, N6 

F1, F2 

U_02 K_U04 C2 W2-W15 N1, N2, N3, 

N4, N5, N6 

F1, F2 

K_01 K_K05 C3 W2-W15 N1, N2, N3, 

N4, N5, N6 

F2 

 

12. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności 

Średnia liczba godzin 

na zrealizowanie 

aktywności 

Udział w wykładach  30 

Udział w ćwiczeniach  - 

Udział w konwersatoriach/laboratoriach/projektach  - 

Udział w  praktyce zawodowej - 

Udział nauczyciela akademickiego w egzaminie   - 

Udział w konsultacjach  - 

Suma godzin kontaktowych 30 

Samodzielne studiowanie treści wykładów 20 

Samodzielne przygotowanie do zajęć kształtujących 

umiejętności praktyczne  
 - 

Wykonanie projektu  - 

Przygotowanie do egzaminu i kolokwiów 25 

Suma godzin pracy własnej studenta 45 

Sumaryczne obciążenie studenta 75 

Liczba punktów ECTS za przedmiot 3 

Obciążenie studenta zajęciami kształtującymi umiejętności 

praktyczne  
 - 

Liczba punktów ECTS za zajęcia kształtujące umiejętności 

praktyczne  
 - 

 
 
 
 



 7 

 

13. Zatwierdzenie karty przedmiotu do realizacji 

 

 

Odpowiedzialny za przedmiot:                                          Dyrektor Instytutu 

 

 

Przemyśl, dnia  01.10.2021 


