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Prof. UAM dr hab. Andrzej Gulczyński      

Katedra Prawa Rzymskiego i Historii Prawa Sądowego 

 

Opis modułu kształcenia (Sylabus) 

dla przedmiotu Procesy prawnej integracji Europy  

I. Informacje ogólne  

1. Nazwa modułu kształcenia:  

Procesy prawnej integracji Europy 

2. Kod modułu kształcenia: 
10-PPIEw-pre1-s 
 

3. Rodzaj modułu kształcenia (obowiązkowy albo fakultatywny):  
Obowiązkowy 

 
4. Kierunek studiów 

Prawo europejskie 
 

5. Poziom studiów(I lub II stopień albo jednolite studia magisterskie): 
I stopień 
 

6. Poziom studiów: 
Rok pierwszy  
 

7. Semestr (zimowy lub letni) 
Semestr zimowy 
 

8. Rodzaje zajęć i liczba godzin 
Studia stacjonarne: 30 godz. wykładu 
 
9. Liczba punktów ECTS 
2 punkty ECTS 
 
10. Imię i nazwisko, tytuł lub stopień naukowy, adres e-mail wykładowcy lub osoby 

prowadzącej zajęcia: 
prof. UAM dr hab. Andrzej Gulczyński, guland@amu.edu.pl  
 
11. Język wykładowy: 
Język polski 
 

II. Informacje szczegółowe 
 
1. Cel modułu kształcenia: 
Przyswojenie przez studenta wiedzy z zakresu terminologii oraz sposobów i ewolucji 
integracji prawnej w Europie 
 
2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy są następujące:  

bez wymagań, przedmiot stanowi jedną z podstaw do dalszych studiów.  
 

3. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych dla 
modułu kształcenia i odniesienie do efektów  kształcenia dla kierunku studiów: 
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Symbol efektów kształcenia 
Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i 
potwierdzeniu osiągnięcia efektów 
kształcenia student potrafi:  

Odniesienie do efektów 
kształcenia dla kierunku 
studiów 

PPIE_01 
odróżnić i opisać różne koncepcje 
pojmowania państwa i prawa oraz  
możliwościach integracji 

 K_W01; K_U02; K_K01 

PPIE _02 stosować terminologię prawną w 
zakresie integracji oraz wyjaśnić 
ewolucję koncepcji prawnej integracji 

K_W02; K_U02; K_K01;  

PPIE_03 
wyjaśnić istotę integracji państw i 
systemów prawnych, powstawania 
instytucji ponadpaństwowych 

K_W04, K_W06; K_K01 

PPIE_04 opisać i wyjaśnić uwarunkowania 
procesów integracji zachodzących w 
Europie, ze szczególnym 
uwzględnieniem Rady Europy i Unii 
Europejskiej. 

K_W08-K_W10; K_U01;   
K_U03, K_U04; K_K01 

 

4. Treści kształcenia  
 

Nazwa modułu kształcenia: Procesy prawnej integracji Europy 

Symbol treści kształcenia  Opis treści kształcenia 
Odniesienie do efektów 
kształcenia modułu 

TK_01  

Koncepcje pojmowania prawa (w tym 
pozytywistyczne i prawnonaturalne)  i 
źródeł prawa 

PPIE_01 

TK_02  Integracja a harmonizacja i unifikacja prawa PPIE _02; PPIE_03 

TK_03 
Główne nurty rozwoju prawa jako podstawy 
integracji  

PPIE_01; PPIE_04 

TK_04 
Państwo i instytucje ponadpaństwowe w 
kulturze europejskiej 

PPIE_01; PPIE_03 

TK_05 
Konstytucja, umowa międzynarodowa, 
suwerenność a problem integracji 

PPIE_01; PPIE_03 

TK_06 
Obywatelstwo i prawa człowieka a problem 
integracji 

PPIE_01; PPIE_03 

TK_07 
Ewolucja ponadpaństwowych instytucji 
rozstrzygania konfliktów 

PPIE_04 

TK_08 
Ewolucja koncepcji prawnych form 
integracji europejskiej 

PPIE_01; PPIE_04 

TK_09 
Powojenne koncepcje integracji 
europejskiej (Rada Europy, geneza Unii 
Europejskiej) 

PPIE_01; PPIE_04 

 

5. Zalecana literatura: 
Literatura podstawowa: 
Kazimierz Łastawski,  Od idei do integracji europejskiej. Od najdawniejszych idei do Unii 25 

państw, Warszawa 2004; 
Elżbieta Dynia, Integracja europejska, Warszawa 2004; 
Zdzisław Brodecki, Prawo integracji w Europie, Warszawa 2006; 
Krzysztof Popowicz, Historia integracji europejskiej, Warszawa 2006; 
Krzysztof Popowicz ,  Rozwój podstaw prawnych UE, wyd 2; Warszawa 2010; 
Kazimierz Łastawski, Historia integracji europejskiej, Toruń 2011; 
 
Literatura dodatkowa 
Roman Tokarczyk, Współczesne kultury prawne, Wyd. 6. Warszawa 2007; 
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Andrzej Gulczyński (red.), Wielkie nadzieje, wielkie rozczarowania. Ład wiedeński a europejska 
wspólnota, Poznań 2016. 

 
6. Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania b-learningu: 
Zalecane korzystanie z baz danych aktów prawnych 
 
7. Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć, instrukcjami do 

laboratorium, itp.: 
Ewentualne informacje o charakterze i dostępności materiałów potrzebnych do zajęć 
przekazują prowadzący. 

 
 
 

 

III. Informacje dodatkowe 
 

1. Odniesienie efektów kształcenia i treści kształcenia do sposobów prowadzenia zajęć i metod 
oceniania:  
 

Nazwa modułu (przedmiotu): Procesy prawnej integracji Europy 

Symbol efektu 
kształcenia dla 
modułu 

Symbol treści kształcenia 
realizowanych w trakcie 
zajęć 

Sposoby prowadzenia zajęć 
umożliwiające osiągnięcie 
założonych efektów 
kształcenia 

Metody oceniania 
stopnia osiągnięcia 
założonego efektu 
kształcenia 

PPIE_01-04 TK_01-09 
Wykład z prezentacją 
multimedialną 

Zaliczenie pisemne 

 

2. Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS) 
 

Nazwa modułu (przedmiotu): Procesy prawnej integracji Europy 

Forma aktywności 
Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywności 

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem 
Studia stacjonarne: 30 godz. wykładu  
 

Praca własna studenta (łącznie wszystkie formy) 30 godzin 

Suma godzin 60 godzin 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla modułu 2 punkty ECTS 

 

 
3. Sumaryczne wskaźniki ilościowe: 

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego 
udziału nauczyciela akademickiego:  

2 punkty ECTS 
 

4. Kryteria oceniania: 
Stosuje się następujące kryteria oceniania: 
 
a) znajomość zagadnień omawianych na wykładzie  
b) umiejętność poprawnego formułowania myśli i poglądów oraz ich racjonalnego 

uzasadniania, 

c) znajomość terminologii, 
d) zrozumienie ewolucji integracji, 
e) poprawność i kultura języka  

  
 
 
 

Poznań, 15. września 2017  r. 


