Załącznik nr 4 do uchwały nr 201/2012-2013 Rady Wydziału Prawa i Administracji z dnia 19 marca 2013 r. w
sprawie utworzenia kierunku Prawo europejskie oraz zatwierdzenia programu kształcenia dla tego kierunku

Program studiów na kierunku „Prawo europejskie”, studia drugiego stopnia
na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu

1) Informacje podstawowe
a) Nazwa kierunku studiów:
Prawo europejskie
b) Nazwa specjalności:
Nie przewidziano
c) Poziom kształcenia (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia
magisterskie):
Studia drugiego stopnia
d) Forma studiów (stacjonarne lub niestacjonarne):
Studia stacjonarne
e) Profil kształcenia (praktyczny lub ogólnoakademicki):
Profil kształcenia ogólnoakademicki
f) Liczba semestrów i liczbę punktów ECTS konieczną do uzyskania kwalifikacji
odpowiadających poziomowi studiów:
4 semestry i 121 punktów ECTS
g) Tytuł zawodowy osiągany przez absolwenta:
Magister

2) Informacje dodatkowe
a) Przyporządkowanie kierunku do obszaru lub obszarów kształcenia określonych w KRK:
Nauki społeczne
b) Uzasadnienie koncepcji i celu kierunku studiów w oparciu o prowadzone w jednostce
badania naukowe, analizę moŜliwości kadrowych i finansowych, zgodności z misją uczelni i
jej strategią rozwoju:
- program studiów w pełni koresponduje z problematyką badań naukowych prowadzonych na
Wydziale
- program studiów w pełni uwzględnia moŜliwości kadrowe i finansowe Wydziału i
Uniwersytetu.
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-

program studiów pozostaje w pełnej zgodności z misją i strategią Wydziału oraz
Uniwersytetu.

-

program przewiduje dwa moduły kształcenia odpowiadające prowadzonym badaniom,
a mianowicie kształcące przyszłych urzędników administracji unijnej oraz placówek
dyplomatycznych i konsularnych

c) Odniesienie do analizy potrzeb rynku pracy, wyników badania karier absolwentów i
wzorców międzynarodowych:
- Rynek pracy stanowią przede wszystkim urzędy państwowe, samorządowe, unijne, które
oczekują kadr przygotowanych do realizacji zadań tych instytucji. Wymagania stawiane
kandydatom do pracy dotyczą znajomości języków obcych, prawa i polityk unijnych w stopniu
pogłębionym, umoŜliwiającym pełnienie funkcji samodzielnych i kierowniczych. Udział
przedstawicieli Polski w administracji unijnej powinien wzrastać, stąd zasadne jest
przygotowywanie pracowników potrafiących podjąć dalsze studia zgodne z aktualnymi
potrzebami. Program studiów uwzględnia moŜliwość wyboru modułów kształcenia oraz
indywidualnego doboru części przedmiotów.
- Przebieg pracy zawodowej absolwentów kierunku „Prawo europejskie” oraz uwzględnienie
oczekiwań pracodawców pozwala na stwierdzenie, iŜ program studiów zapewni właściwą
karierę zawodową w instytucjach krajowych i unijnych.
- Program studiów nawiązuje do studiów w zakresie prawa i polityk europejskich
prowadzonych na uczelniach krajowych i zagranicznych, które zawsze odzwierciedlają
specyfikę kraju i regionu oraz potrzeb kadrowych, pozostając w ścisłym związku z tematyką
badań prowadzonych w danym ośrodku. Wzorem ośrodków zagranicznych studia drugiego
stopnia powinny dać moŜliwość podjęcia studiów przez absolwentów innych kierunków,
którzy zamierzają specjalizować się w problematyce europejskiej.

d) MoŜliwości zatrudnienia (typowe miejsca pracy) i kontynuacji kształcenia przez
absolwentów:
- instytucje unijne, przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy wojewódzkie, marszałkowskie,
gminne, instytucje i organizacje gospodarcze, instytucje kulturalne, przedsiębiorstwa i
organizacje nawiązujące kontakty międzynarodowe

Absolwenci kierunku „Prawo europejskie” mogą podjąć studia III stopnia
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e) Wymagania wstępne (oczekiwane kompetencje kandydata):
Kompetencje właściwe dla osoby, która uzyskała dyplom ukończenia studiów I stopnia na
kierunku „Europeistyka”, „Prawo europejskie” lub pokrewnym

f) Sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia osiąganych przez studenta:
Łączne uwzględnienie wyników egzaminów magisterskich, ocen zawartych w raportach
wydziałowej komisji ds. jakości kształcenia oraz w ankietach wypełnianych przez
absolwentów oraz pracodawców

3) Plan studiów prowadzonych w formie stacjonarnej lub niestacjonarnej

Studia prowadzone są zgodnie z planem określonym w załączniku nr 4 do uchwały nr
201/2012-2013 Rady Wydziału Prawa i Administracji z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie
utworzenia kierunku Prawo europejskie oraz zatwierdzenia programu kształcenia dla tego
kierunku

4) Sumaryczne wskaźniki ilościowe charakteryzujące program studiów
a) Łączna liczbę punktów ECTS, którą student musi uzyskać na zajęciach wymagających
bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów:

115 punktów ECTS (ogólna liczba punktów [120], pomniejszona o punkty za przygotowanie
do egzaminu magisterskiego [5])

b) Łączna liczbę punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z zakresu nauk
podstawowych, do których odnoszą się efekty kształcenia dla określonego kierunku, poziomu
i profilu kształcenia:
64 punkty ECTS (merytoryczne przedmioty obowiązkowe, w tym język obcy)

c) Łączna liczbę punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć o charakterze
praktycznym, w tym zajęć laboratoryjnych i projektowych:
Program nie przewiduje zajęć praktycznych. Natomiast lektoraty nastawione są na
praktyczną naukę języków obcych a konwersatoria na nabywanie umiejętności takich jak
opracowywanie

projektów

pism,

decyzji,

pozyskiwanie

i

odczytywanie

danych,

komunikowanie, kształtowanie wizerunku, ponadto w zaleŜności od wybranego modułu na
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uzyskiwanie przez studentów odpowiednich umiejętności do pracy w administracji unijnej lub
słuŜbie dyplomatyczno-konsularnej

d) Minimalna liczbę punktów ECTS, którą student musi uzyskać, realizując moduły
kształcenia oferowane na zajęciach ogólnouczelnianych lub na innym kierunku studiów:
Nie przewidziano

e) Minimalna liczbę punktów ECTS, którą student musi uzyskać na zajęciach z wychowania
fizycznego:
nie przewidziano

5) Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk
Uchwała nr 201/2012-2013 Rady Wydziału Prawa i Administracji z dnia 19 marca 2013 r. w
sprawie utworzenia kierunku Prawo europejskie oraz zatwierdzenia programu kształcenia dla
tego kierunku (zał. 4) oraz Uchwała nr 309/2008-2009 Rady Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu z dnia 22 września 2009 r., w sprawie praktyk
zawodowych nie przewidują praktyk na studiach drugiego stopnia.
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