
Uchwala nr 1733
Senatu Uniwersytetu w Biatymstoku

z dnia 29 kwietnia 2015 r.

w sprawie utworzenia kierunku studifw europeistyka - proJil praktyczny
w zakresie stadifw pierwszego stopnia

i prowadzenia tego kierunku przez Wydzial Ekonomiczno-Informatyczny
w ll/ilnie oraz okreilenia efekt6,w ksztalcenia dla kierunku

Na podstawie $ 24 ust. 2pkt ll Statutu Uniwersytetu w Bialymstoku Senat
Uniwersytetu w Biatymstoku uchwala, co nastgpuje:

$1
Senat Uniwersytetu w Bialymstoku tworzy na Wydziale Ekonomiczno-
Informatycznym w Wilnie kierunek europeistyka, na poziomie studi6w
pierwszego stopnia o profilu praktycznym, w formie studi6w stacjonarnych.

$2
Senat okreSla efekty ksztalcenia dla kierunku studi6w europeistyka, stvdia
pierwszego stopnia - profil praktyczny. Opis efekt6w ksztalcenia stanowi
Zalqcmik do niniej szej Uchwaty.

$3
Senat Uniwersltetu w Bialymstoku wynila zgodg na prowadzenie tego kierunku
studi6w, poczqwszy od roku akademickiego 201512016, pod warunkiem
uzyskania uprawnief do prowadzenia kierunku decyzj4 Ministra Nauki
i Szkolnictwa WyZszego oraz spelnienia wymog6w obowiqzujqcych w Republice
Litewskiej.

$4
l. Traci moc Uchwala nr 1680 Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku z dnia

25 lutego 2015 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Ekonomiczno-
Informatycznym w Wilnie kierunku europe is tyka.

2.Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podpisania.



Zal1cznrk
do Uchwaly Nr 1733

Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku
z dnia 29 krvietnia 2015 r

EFEKTY KSZTAI,CENIA
dla kierunku studi6w europeistyka

studia pierwszego stopnia - profil praktyczny

Umieiscowienie kierunku w obszarze ksztalcenia

Kierunek studi6w europeistyka jest przyporz4dkowany do obszaru nauk spolecznych. Efekty

ksztalcenia kierunku europeistyka odnosz4 sig do dziedziny nauk prawnych w 28% - dyscypliny

naukowe: prawo i nauki o administracji, dziedziny nauk ekonomicznych w 19%, - dyscyplina

naukowa - ekonomia, dziedzina nauk spolecznych w 53% - dyscyplina naukowa - nauki

o polityce.

ObiaSnienia oznacze6:

K (przed podkreSlnikiem) - efekty ksztalcenia dla kierunku
W - kategoria wiedzy
U - kategoria umiejgtnoSci
K (po podkreSlniku) - kategoria kompetencji spolecznych
SIP - efekty ksztalcenia w obszarze ksztalcenia w zakresie nauk spolecznych dla studi6w
pierwszego stopnia, profi I praktyczny
01, 02, 03 i kolejne - numer efektu ksztalcenia

Symbol

OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTOW KSZTALCENIA

Po ukoriczeniu studi6w pierwszego stopnia na kierunku studi6w
e u ro p e is ly kn absolw ent:

Odniesienie do
efekt6w

ksztalcenia
w obszarze
ksztalcenia
w zakr€sie

nauk
spolecznych

WIEDZA

K Wol
ma podstawow4 wiedzg interdyscyplinarn4 z zakresu europeisryki i jej miejsca

w systemie nauk irelacjach wzglgdem innych nauk
stP w0l

K W02
zDa podstawowe zalozenia i terminologig wlasciwq naukom prawnym, politycznym,
ekonomicznym oraz w sferze nauk o kulturze, dysponuje wiedz4 w zakresie ich
wzajemnych relacji oraz wla6ciwych irn wigzi spolecznych

SIP
SIP

_w04
w07

K W03

ma podstawow4 wiedzg o typoulch strukturach i instytucjach Unii Europejskiej,
Rady Europy oraz innych organizacji migdzynarodowych jak r6wniez o organach

adrninistracji rzqdowej i samorzqdowej zajmuj4cych sig r6znymi formami
wspdlpracy w Europie, w szczeg6lnosci o ich istotnych elementach oraz o procesach

dokonujqcych sig w tym zakesie; ma wiedzp na temat wybranych struktur i insrytucji
w tej materii oraz o ich historycznej ewolucji i pogl4dach na ten temat

SIP
SIP
SIP

_w02
_w08

w09

K W04
nra podstawowq wiedzg o przyczynach i rozwoju integracji europejskiej, jej
nrechanizmach. znaczeniu iefektaah oraz wplywie na rozw6j instytucji i struktur
prawnych, ekonomicznych, politycznych i kulturowych

SIP
SIP

_w03
w08

K W05

ma podstawowq rviedzg w zakresie systemu prawa migdzynarodowego publicmego

iprawa Unii Europejskiej, ich zrodel, wybranych instytucji imechanizmdw w tym
wiedzQ dotyczqcE sposob6w tworzenia prawa migdzynarodowego iunijnego oraz ich

wplywu na sytuacjq paristw ijednostek; ma wiedzg w zakesie relacji migdzy prawem

m igdzynarodowytn publicznym, prawem UE iprawem krajowym; zna wiodqce
poglqdy w tej materii

SIP
SIP
SIP
SIP

w03
w05
w07
w09



K W06

ma podstawowq wiedzQ w zakresie nauki o polityce a takze nauki o paistwie, zna

z.asady leZqce u podstaw typowych system6w politycznych wspdlczesnych panstw;

zna podstawowe zasady, instytucje i mechanizmy ustrojowe paistw europejskich,
procesy ich rozwoju oraz aktualne poglqdy w tej materii

SIP
SIP
SIP
SIP

w02
w07
w08
w09

K W07
dysponuje podstawowq wiedzq w zakresie wsp6lczesnych stosunk6w spolecznych,

kulturowych, wyznaniowych i etnicznych, zna ich prawno-polityczne oraz

cywilizacyjne podloZe i uwarunkowanta

SIP
SIP
SIP

w03
w04
w05

K W08
zna podstawowe pojgcia, wybrane instytucje imechanizmy wlaSciwe ekonomii oraz

europejskiej integracji gospodarczej, zna procesy ich rozwoju i postrzega
je w kontekdcie prawnym ipolitycznym

w02
w03
w08
wll

SIP
SIP
SIP
SIP

K W09
nra wiedzE w zakesie statusu jednostki we wsp6'lczesnym S\ryiecie, znajej prawa oraz

rolg jako tworcy system6w prawnych, ekonomicznych czy politycznych
w05
w0?

SIP
SIP

K Wt0
zna metody pozyskjwania danych ekonomicznych, zna metody i narzgdzia analizy

i interpretacji tekst6w prawnych ze szczeg6lnym uwzglgdnieniem wybranych

instytucji oraz organizacji spolecznych lub gospodarczych
StP w06

K Wll zna i rozumie podstawowe pojgcia i zasady z zakresu ochrony wlasnoSci

przemyslowej i prawa autorskiego
slP wl0

K W12
ma wiedzg na temat ogolnych zasad tworzenia i prowadzenia indywidualnej
przedsigbiorczoSci zakorzenionq w znajomoSci odpowiednich regul prawnych

iekonomicznych
slP wl I

K Wl3
nra podstawow4 wiedzE w zakresie problematyki zatrudnienia pracownik6w

w Swietle europejskiego oraz krajowego pmwa pmcy, zna prawa i obowiqzki stron

stosunku Dracv

w02
w08
w09

SIP
SIP
SIP

uMrEJ4TNOSCr

K u0t
potrafi w spos6b prawidlowy z^stosowai zdobytQ wiedzQ w zakresie podstaw prawa

do rozwi4zywania problem6w natury praktycznej, r6wniez w wymiarze dzialalnoSci

zawodowej

_u02
_u05
_u06

u0'7

SIP
SIP
SIP
SIP

K UO2

potrafi w spos6b prawidlowy aplikowaC zdobyt4 wiedzg w zakesie podstaw

ekonomii do rozwi4zywania problem6w praktycznych, r6wniez w wymiarze

dzialalnoSci zawodowej

u02
u05
u06
u07

SIP
SIP
SIP
SIP

K UO3

potrafi efektywnie pozyskiwac informacje z zakresu prawa oraz dane ekonomiczne,

interpretowai je i wykorzystai do analizy wybranych zjawisk i proces6w natury

prawnej, politycznej, ekonomicznei oraz kuiturowej

SIP
SIP

_u02
u03

K UO4

potrafi prawidlowo ocenii przebieg wybranych proces6w politycznych

i gospodarczych, rozumie ich istotp i dostrzega ich przyczyny, efekty

i znaczenie orazwewnetrzne i zewngtfzne uwarunkowania

SIP UOI
SIP UO3

SIP UO8

K UO5

w oparciu o zdobyt4 wiedzQ potrafi identyfikowad potencjalne mozliwoSci

rozwi4zywania problern6w natury prawnej, ekonomicznej, politycznej czy kulturowej
i proponowaC sposob; ich rozwi4zania

u05
_u06
u07

SIP
SIP
SIP

K UO6
potrafi prognozowai praktyczne skutki konkretnych procesow prawnych,
politycznych, ekonomicznych i zjawisk spolecznych

u04SIP

K UO7

potrafi samodzielnie formulowad oceny iwnioski odnoSnie wybranych zjawisk

kulturowych, potrafi je wlasciwie interpretowad oraz dostrze9a ich powiEzania

ze sfer4 prawa, polityki i gospodarki

S]P UOI
SIP UO3

K UO8
rozumie i potrafi wladciwie interpretowad aktualne zjawiska spoleczne w wymiarze

migdzynarodowym i krajowym

SIP UOI
SIP UO8

K UO9

porafi wykorzystai zdobyt4 wiedzg do skutecznego przeprowadzenia podstawolvych

czynnodci jednostki zwi4zanych z funkcjonowaniem rynku wewnqtrznego UE

(podejmowanie zatrudnienia, prowadzenie dzialalnoSci gospodarczej)

_u05
_u06

u07

SIP
SIP
SIP

K UIO

potrafi, w ramach zdob)'tej wiedzy, analizowad, komentowad i interpretowad

konkretne procesy i specyficzne zjawiska spoleczne dla danego kierunku studi6w

osadzaj4c je w kontek6cie prawnym, politycznym, ekonomicznym czy kulturowym;
potrafl prognozowai ich dalszy rozw6j

SIP UOI
SIP UO4
SIP UO8



K UII
posiada umiejQtnosd przygotowania typowych prac pisemnych oraz pnygotowania
wyst4pien ustnych dotyczqcych zagadnieri zutiqzanych z europeistykq,
z wykozystaniem podstawowych ujqC teoretycznych a takze dznych 2r6del

SIP UO9
SIP UIO

K U12
ma umiej9tno6ci jgzykowe w zakesie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych,
wlaSciwych dla europeistyki, zgodne z wymaganiami okreSlonymi dla poziomu 82
Europejskiego Systemu Opisu Kstalcenia Jgzykowego

SIP UII

KOMPETENCJE SPOLECZNE

K KOI rozunrie potrzebg uczenia sie przez cale 2ycie K0lSIP

K KO2 potrafi wspoldzialac ipracowac w grupie, przyjmujqc w niej r62ne role SIP KO2

K KO3
potrafl odpowiednio okreslit priorytety sluz4ce realizacji okreslonego przez siebie
lub innych zadania

SIP KO3

K KO4 prawidlowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy zwi4zane zwykonywaniem zawodu SIP KO4

K KO5
umie uczestniczyi w przygotowaniu projekt6w spolecznych (politycznych,
gospodarczych, obywatelskich) uwzglgdniaj4c aspekty prawne, ekonomicme
ioolitvczne

SIP KO5

K KO6 potrafi uzupelniai idoskonalii nabyt4 wiedzg i umiejgtno6ci SIP KO6

K KO7 potratl my6lei idzialaC w spos6b przedsigbiorczy SIP KO7


