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

Gospodarcza współpraca transgraniczna na poziomie
lokalnym na przykładzie pogranicza polskoukraińskiego

7. Kod zajęć

ST.O.19

8. Poziom/kategoria zajęć

zajęcia kierunkowe

9. Status zajęć

obowiązkowe

10. Usytuowanie zajęć w
harmonogramie realizacji zajęć
11. Język wykładowy
12. Liczba punktów ECTS
13. Koordynator zajęć
14. Odpowiedzialny za realizację
zajęć

semestr III
polski
1

dr inż. Janusz Hamryszczak

2 Formy zajęć dydaktycznych i ich wymiar w harmonogramie realizacji programu
studiów
Wykład
W
-

Ćwiczenia
C
15

Konwersatorium
K
-

Laboratorium
L
-

Projekt
P
-

Praktyka
PZ
-

Inne
-

3. Cele zajęć
C 1 – student nabywa wiedzę i umiejętności z praktyki relacji gospodarczych obszarów
przygranicznych
C 2 – student potrafi wskazać instytucje i praktyczne instrumenty życia gospodarczego
w transgranicznym obszarze polsko – ukraińskim
C 3 – student zdobywa umiejętności krytycznego podejścia do umiejętności, widzi potrzebę
zdobywania praktyki w zakresie relacji gospodarczych o wymiarze transgranicznym
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4. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji
Wiedza z zakresu międzynarodowej wymiany gospodarczej. Podstawy międzynarodowego prawa
gospodarczego i handlowego.
5. Efekty uczenia się dla zajęć, wraz z odniesieniem do kierunkowych efektów uczenia się

Lp.

W_01

U_01
U_02
K_01

Odniesienie
do kierunkowych
efektów uczenia się–
Opis efektów uczenia się dla zajęć
identyfikator
kierunkowych
efektów uczenia się
K_W03
Ma pogłębioną wiedzę na temat ekonomicznych, prawno- K_W04
politycznych i społecznych determinantów relacji transgranicznych K_W05
K_W06
Potrafi analizować, syntetyzować i twórczo interpretować
K_U02
informacje z praktyki stosunków w obszarach przygranicznych
Wyjaśnia złożoność instrumentów prawnych i ekonomicznych oraz
potrafi wskazać rolę wybranych instytucji w relacjach K_U04
gospodarczych w transgranicznym obszarze polsko – ukraińskim
Jest krytyczny wobec posiadanych umiejętności i wiedzy, widzi
K_K01
potrzebę zdobywania umiejętności praktycznych w tym zakresie

6. Treści kształcenia – oddzielnie dla każdej formy zajęć dydaktycznych
(W- wykład, K- konwersatorium, P- projekt, C-ćwiczenia)

Lp.

C1

C2

C3

C4

Ćwiczenia
Tematyka zajęć – szczegółowy opis bloków tematycznych
Pogranicze polsko – ukraińskie w liczbach –praktyczna prezentacja i
analiza na podstawie danych: Urząd Statystyczny Rzeszów\Przemyśl;
Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej w Przemyślu; Krajowa
Administracja Celno – Skarbowa, Izba Celna w Przemyślu
Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w obszarze
przygranicznym w Polsce i Ukrainie: aspekty prawne i ekonomiczne.
Bariery i możliwości. Praktyczna prezentacja z wykorzystaniem wiedzy i
doświadczenia: stowarzyszeń i izb gospodarczych w obwodzie lwowskim i
województwie podkarpackim (wizyta studyjna –
zaproszenie
przedstawicieli).
Transgraniczny rynek pracy, szansą czy zagrożeniem rozwoju regionów
Lwowskiego i Województwa Podkarpackiego – prezentacja aspektów
praktycznych we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Przemyślu,
Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie (wizyta studyjna – zaproszenie
przedstawicieli ).
Przestępczość gospodarcza w obszarze przygranicznym – prezentacja
głównych obszarów problemowych (taxfree, VAT itp.) dane i współpraca z
Krajową Administracją Skarbową – Izbą Celną w Przemyślu, (wizyta
studyjna – zaproszenie przedstawicieli).

Liczba
godzin

2

3

3

3

2

Przykłady dobrych praktyk w obszarze gospodarczej współpracy
transgranicznej na przykładzie Województwa Podkarpackiego i Obwodu
Lwowskiego – prezentacja zrealizowanych wspólnych programów
pomiędzy samorządami podkarpacia i obwodu Lwowskiego.
Razem czy osobno – podsumowanie przedmiotu w otwartym forum
dyskusyjnym studentów z Polski i Ukrainy oraz zaproszonych gości
Razem

C5

C6

3

1
15

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

W_01

Forma weryfikacji
Sprawdzian
Kolokwium Projekt
wejściowy
X

U_01

X

U_02

X

Symbol
efektu
uczenia się

Egzamin Egzamin
ustny
pisemny

Sprawozdanie

Inne

X(ocena
aktywności)
X(ocena
aktywności)
X(ocena
aktywności)

K_01
8. Narzędzia dydaktyczne
Symbol
N1 – Metody praktyczna– pokaz z instruktażem praktyczne ćwiczenia
przedmiotowe
N2– Metody praktyczna– pokaz z instruktażem praktycznym z zaproszonymi
przedstawicielami wybranych instytucji, wizyty studyjne
N3 - Metody praktyczne – metoda projektów
9. Ocena osiągniętych efektów uczenia się

Rodzaj zajęć
C1 – C6
C2 – C6
C1 – C6

9.1. Sposoby oceny
Ocena formująca
Projekt
Ocena aktywności

F1
F2

Ocena podsumowująca
zaliczenie przedmiotu na podstawie średniej zwykłej
(F1+F2)

P1

Sym
symbol
efektu
uczenia
się

9.2. Kryteria oceny

Na ocenę 3

W_01

Opanował
wiadomości z
zakresu
problematyki

Na ocenę 3,5
Opanował
wiadomości z
zakresu
problematyki

Na ocenę 4
Opanował
wiadomości z
zakresu
problematyki

Na ocenę 4,5
Opanował
wiadomości z
zakresu
problematyki

Na ocenę 5
Opanował
wiadomości z
zakresu
problematyki

3

U_01

U_02

gospodarczych
stosunków
transgranicznych
Polski i Ukrainy
w stopniu bardzo
podstawowym
zaliczenie
przedmiotu:
51%-60% pkt.

gospodarczych
stosunków
transgranicznych
Polski i Ukrainy
w stopniu
podstawowym
zaliczenie
przedmiotu:
61%-70% pkt.

gospodarczych
stosunków
transgranicznych
Polski i Ukrainy
w stopniu
średnim
zaliczenie
przedmiotu:
71%-80% pkt.

gospodarczych
stosunków
transgranicznych
Polski i Ukrainy
w stopniu
zaawansowanym
zaliczenie
przedmiotu: 81%
- 90% pkt.

Potrafi w stopniu
bardzo
podstawowym
analizować,
syntetyzować i
twórczo
interpretować
informacje z
zakresu
gospodarczych
stosunków
transgranicznych
na przykładzie
pogranicza
Polski i Ukrainy,
wykorzystując
do tego metody i
techniki nauk
społecznych
zaliczenie
przedmiotu:
51%-60% pkt.
Potrafi w bardzo
podstawowym
stopniu wyjaśnić
złożoność
procesów i
procedur
występujących w
praktyce
gospodarczej
podmiotów
działających w
obszarach
transgranicznych
, na przykładzie
Województwa
Podkarpackiego i
Obwodu z
uwzględnieniem
uwarunkowań
ekonomicznych,
prawnopolitycznych i
społecznych

Potrafi w stopniu
podstawowym
analizować,
syntetyzować i
twórczo
interpretować
informacje z
zakresu
gospodarczych
stosunków
transgranicznych
na przykładzie
pogranicza
Polski i Ukrainy,
wykorzystując
do tego metody i
techniki nauk
społecznych
zaliczenie
przedmiotu:
61%-70% pkt.

Potrafi w
średnim stopniu
analizować,
syntetyzować i
twórczo
interpretować
informacje z
zakresu
gospodarczych
stosunków
transgranicznych
na przykładzie
pogranicza
Polski i Ukrainy,
wykorzystując
do tego metody i
techniki nauk
społecznych
zaliczenie
przedmiotu:
71%-80% pkt.

Potrafi w
podstawowym
stopniu wyjaśnić
złożoność
procesów i
procedur
występujących w
praktyce
gospodarczej
podmiotów
działających w
obszarach
transgranicznych
, na przykładzie
Województwa
Podkarpackiego i
Obwodu z
uwzględnieniem
uwarunkowań
ekonomicznych,
prawnopolitycznych i
społecznych

Potrafi w
średniozaawanso
wanym stopniu
wyjaśnić
złożoność
procesów i
procedur
występujących w
praktyce
gospodarczej
podmiotów
działających w
obszarach
transgranicznych
, na przykładzie
Województwa
Podkarpackiego i
Obwodu z
uwzględnieniem
uwarunkowań
ekonomicznych,
prawnopolitycznych i

Potrafi w
zaawansowanym
stopniu
analizować,
syntetyzować i
twórczo
interpretować
informacje z
zakresu
gospodarczych
stosunków
transgranicznych
na przykładzie
pogranicza
Polski i Ukrainy,
wykorzystując
do tego metody i
techniki nauk
społecznych
zaliczenie
przedmiotu: 81%
- 90% pkt.
Potrafi w
zaawansowanym
stopniu wyjaśnić
złożoność
procesów i
procedur
występujących w
praktyce
gospodarczej
podmiotów
działających w
obszarach
transgranicznych
, na przykładzie
Województwa
Podkarpackiego i
Obwodu z
uwzględnieniem
uwarunkowań
ekonomicznych,
prawnopolitycznych i
społecznych

gospodarczych
stosunków
transgranicznych
Polski i Ukrainy
w stopniu
bardzo
zaawansowanym
zaliczenie
przedmiotu: 91%
- 100% pkt.
Potrafi w bardzo
zaawansowanym
stopniu
analizować,
syntetyzować i
twórczo
interpretować
informacje z
zakresu
gospodarczych
stosunków
transgranicznych
na przykładzie
pogranicza Polski
i Ukrainy,
wykorzystując do
tego metody i
techniki nauk
społecznych
zaliczenie
przedmiotu: 91%
- 100% pkt.
Potrafi w bardzo
zaawansowanym
stopniu wyjaśnić
złożoność
procesów i
procedur
występujących w
praktyce
gospodarczej
podmiotów
działających w
obszarach
transgranicznych,
na przykładzie
Województwa
Podkarpackiego i
Obwodu z
uwzględnieniem
uwarunkowań
ekonomicznych,
prawnopolitycznych i
społecznych
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K_01

zaliczenie
przedmiotu:
51%-60% pkt.

zaliczenie
przedmiotu:
61%-70% pkt.

społecznych
zaliczenie
zaliczenie
przedmiotu: 81%
przedmiotu:71%- - 90% pkt.
80% pkt.

zaliczenie
przedmiotu:91% 100% pkt.

Jest świadomy
znaczenia
praktyki
instrumentów,
instytucji i
procedur
występujących w
gospodarczych
relacjach
transgranicznych

Jest świadomy
znaczenia
praktyki
instrumentów,
instytucji i
procedur
występujących w
gospodarczych
relacjach
transgranicznych

Jest świadomy
znaczenia
praktyki
instrumentów,
instytucji i
procedur
występujących w
gospodarczych
relacjach
transgranicznych
, dąży do ich
poznania i
doskonalenia

Jest świadomy
znaczenia
praktyki
instrumentów,
instytucji i
procedur
występujących w
gospodarczych
relacjach
transgranicznych,
dąży do ich
poznania i
doskonalenia

Jest świadomy
znaczenia
praktyki
instrumentów,
instytucji i
procedur
występujących w
gospodarczych
relacjach
transgranicznych
, dąży do ich
poznania i
doskonalenia

10. Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
1. Informacja
i
statystyki:
Powiatowy
Urząd
Pracy
w
Przemyślu
(http://przemysl.praca.gov.pl/); Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
(http://wuprzeszow.praca.gov.pl/) ; Rejestr REGON
2. Ośrodek Badań Obszarów Transgranicznych i Statystyki Euroregionalnej
(www.rzeszow.stat.gov.pl); Statystyki Straży Granicznej
(https://www.bieszczadzki.strazgraniczna.pl/); Statystyki Izby Celnej w Przemyślu
(http://www.podkarpackie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-rzeszowie)
3. Wspólny Program Operacyjny Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 (obowiązujący
od 5 grudnia 2018),
Literatura uzupełniająca:
1. Grabowiecki J., Współpraca międzynarodowa a rozwój regionalny. Część I
uwarunkowania i formy współpracy transgranicznej. Część II czynniki rozwoju
współpracy transgranicznej, Wydawnictwo Uniwersytet w Białymstoku, Białystok
2014.
2. Izba gospodarcza Polsko – Ukraińska; Izba Gospodarcza w Przemyślu; Przemyski
Konwent Gospodarczy; Przemyska Kongregacja Kupiecka, Stowarzyszenie na Rzecz
Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia” – statuty, informacje o
zrealizowanych projektach, publikacje.
3. Polska pomoc. Projekty 2014 Ukraina,
https://www.polskapomoc.gov.pl/Projekty,2014,-,Ukraina,2582.html.
4. Rymarczyk J. (red.) ,Biznes Międzynarodowy, PWE, Warszawa 2012
5. Urząd Miasta: Przemyśl, Sanok, Krosno, Rzeszów – przykłady projektów
realizowanych pomiędzy PL-UA
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11. Macierz realizacji zajęć
Symbol
efektu
uczenia się

W_01

U_01
U_02
K_01

Odniesienie
efektu do
efektów zdefiniowanych
dla programu
K_W03
K_W04
K_W05
K_W06
K_U02
K_U04
K_K01

Treści
programowe

Narzędzia
dydaktyczne

C1

C1 – C6

N1, N2, N3

F1, F2

C2
C2
C3

C1 – C6
C1 – C6

N1, N2, N3
N1, N2, N3

-

-

F1, F2
F1, F2
-

Cele
zajęć

Sposoby
oceny

12. Obciążenie pracą studenta
Średnia liczba godzin
na zrealizowanie aktywności
-

Forma aktywności
Udział w wykładach
Udział w ćwiczeniach

15

Udział w konwersatoriach/laboratoriach/projektach
Udział w praktykach zawodowych
Udział nauczyciela akademickiego w egzaminie

-

Udział w konsultacjach

Suma godzin kontaktowych

Samodzielne studiowanie treści wykładów
Samodzielne przygotowanie do zajęć
umiejętności praktyczne
Przygotowanie do konsultacji

15
-

kształtujących

5
5

Przygotowanie do egzaminu i kolokwiów

-

Suma godzin pracy własnej studenta

10

Sumaryczne obciążenie studenta

25

Liczba punktów ECTS za przedmiot
Obciążenie studenta zajęciami kształtującymi umiejętności
praktyczne
Liczba punktów ECTS za zajęcia kształtujące umiejętności
praktyczne

1
25
1

13. Zatwierdzenie karty przedmiotu do realizacji

Odpowiedzialny za przedmiot:

Dyrektor Instytutu:

Przemyśl, dnia 01.10.2021
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