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Studia
wydział
Wydział Prawa i
Administracji

kierunek
Administracja

poziom
forma
moduł
specjalnościowy
specjalizacja

drugiego stopnia
stacjonarne
Podstawowa
Podstawowa

Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących)
dr Olga Śniadach
Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin
Formy zajęć

Liczba punktów ECTS

Wykład
Sposób realizacji zajęć
zajęcia w sali dydaktycznej
Liczba godzin

4
15 h wykładu - 0,5 ECTS
30 h konsultacji - 1 ECTS
75 h praca własna studenta - 2,5 ECTS

Wykład: 15 godz.
Cykl dydaktyczny
2018/2019 letni
Status przedmiotu
fakultatywny (do wyboru)
Metody dydaktyczne
- Wykład konwersatoryjny
- Wykład problemowy
- Wykład z prezentacją multimedialną

Język wykładowy
polski
Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny lub
wymagania egzaminacyjne
Sposób zaliczenia
Zaliczenie na ocenę
Formy zaliczenia
wykonanie pracy zaliczeniowej - projekt lub prezentacja
Podstawowe kryteria oceny
Student oceniany będzie na podstawie pracy samodzielnej w czasie smestru (
aktywność, przygotowanie prezentacji).

Sposób weryfikacji założonych efektów kształcenia
Efekty kształcenia będą weryfikowane na bieżąco, poprzez dyskuje oraz prezntacje przygotowane przez studentów.

Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi
A. Wymagania formalne
Brak

B. Wymagania wstępne
Student powienien mieć podstawową wiedzę na temat funkcjonowania UE.

Cele kształcenia
Wykład ma na celu omówienie i wyjaśniennie jakie są cele wybranych polityk unijnych, jak te cele są realizowane oraz przeanalizowanie w jakich
obszarach naszego życia realnie odczuwamy wpływ polityk unijnych.

Treści programowe
1. Zagadnienia wprowadzające dotyczące rodzajów polityk unijnych
2. Polityka rolna UE ( w tym aspekty prawa żywnościowego)
3. Polityka spójnosci
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4.Polityka zdrowotna
5.Polityka ochrony środowiska
6. Polityka energetyczna
W ramach omawiania poszczególnych polityk, omawiane będą cele, instytucje odpoowiedzialne za ich relazację oraz instrumenty słuzące ich
realizacji.

Wykaz literatury
1. Informacje dostępne na oficjalnych stronach unijnych
2. Materiały przekazane przez prowadzącego

Efekty kształcenia
(obszarowe i kierunkowe)
Student poszerza swoją wiedzę na temat funkcjonowania
Unii Europejskiej poznaje instrumenty służące do realizacji
zadań jakie stawia UE.

Wiedza
Student potrafi zcharekteryzować poszczególne polityki, ptrafi wymienić i
zcharekteryzować poszczególne instrumenty wdrażane dla realizacji celów polityk
UE.

Umiejętności
Student zdobywa umiejętności w pracy zespołowej oraz w wystąpieniach
publicznych, ponad to zdobywa umiejętnosć właściwego wykorzystywania danych
dostępnych na oficjalnych stronach UE.

Kompetencje społeczne (postawy)
Student uczy się w pracy grupie. Ponad to staje się bardziej zorientowany w
aktulanej sytuacji geoploitycznej.

Kontakt
http://prawo.ug.edu.pl/pracownik/1066/olga_holub-sniadach
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