
Załącznik  
do uchwały nr 452 z dnia  29 kwietnia 2015 r. Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego 

w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych   
prowadzonych na Wydziale Prawa i Administracji 

Opis zakładanych efektów kształcenia 

Program studiów podyplomowych „Prawne i administracyjne aspekty współpracy 
transgranicznej, transnarodowej i międzyregionalnej w Unii Europejskiej” przewiduje 
osiągnięcie następujących efektów kształcenia: 
 
 

Efekty kształcenia dla studiów podyplomowych: 
Prawne i administracyjne aspekty współpracy transgranicznej, transnarodowej  

i międzyregionalnej w Unii Europejskiej 
Poziom kształcenia – studia podyplomowe 

SYMBOL 
Po ukończeniu studiów podyplomowych Prawne i administracyjne 

aspekty współpracy transgranicznej, transnarodowej  
i międzyregionalnej w Unii Europejskiej absolwent: 

WIEDZA 

K_W01 
posiada podstawową wiedzę o systemie instytucjonalnym i prawie Unii 
Europejskiej oraz relacjach między tym prawem a prawem państwa 
członkowskiego 

K_W02 

definiuje region z punktu widzenia różnych dziedzin i dyscyplin nauki, 
zna rodzaje regionów występujących w państwach członkowskich Unii 
Europejskiej oraz rozumie istotę i znaczenie wspólnej klasyfikacji 
jednostek terytorialnych do celów statystycznych Unii Europejskiej 

K_W03 
posiada poszerzoną wiedzę na temat celów i instrumentów polityki 
regionalnej Unii Europejskiej i polityk regionalnych Polski i Niemiec 
oraz rozumie zależności między tymi politykami 

K_W04 posiada podstawową wiedzę na temat struktury, kompetencji i zasad 
funkcjonowania organów administracji publicznej w Niemczech 

K_W05 posiada pogłębioną wiedzę na temat celów, form, podstaw prawnych oraz 
zasad finansowania i wdrażania europejskiej współpracy terytorialnej 

K_W06 zna bariery prawno-administracyjne we współpracy transgranicznej na 
pograniczu polsko-niemieckim oraz ich źródła i konsekwencje 

K_W07 
ma podstawową wiedzę w zakresie wybranych problemów pogranicza 
polsko-niemieckiego w stopniu niezbędnym do określania celów i 
obszarów współpracy transgranicznej 

K_W08 
zna przykłady udanych przedsięwzięć realizowanych w ramach 
europejskiej współpracy terytorialnej, mogących posłużyć za wzór dla 
przyszłych inicjatyw w tej dziedzinie 

UMIEJĘTNOŚCI 

K_U01 
potrafi prawidłowo interpretować i stosować przepisy prawa Unii 
Europejskiej oraz przepisy prawa polskiego dotyczące europejskiej 
współpracy terytorialnej 

K_U02 

potrafi prawidłowo posługiwać się terminologią z zakresu unijnej i 
krajowej polityki regionalnej, jak również właściwie określić cele oraz 
dobrać formy i partnerów europejskiej współpracy terytorialnej w 
powiązaniu z celami polityki regionalnej Unii Europejskiej oraz polityki 
regionalnej własnego państwa i innego państwa członkowskiego 



K_U03 potrafi opracować dokumenty strategiczne oraz umowy, statuty i inne 
podobne akty na potrzeby europejskiej współpracy terytorialnej 

K_U04 potrafi pozyskać środki finansowe z programów Europejskiej Współpracy 
Terytorialnej 2014-2020 

K_U05 
potrafi zarządzać projektami partnerskimi w ramach europejskiej 
współpracy terytorialnej na wszystkich ich etapach oraz posługiwać się 
narzędziami wspierającymi zarządzanie takimi projektami 

K_U06 

potrafi zidentyfikować czynnik prawny lub administracyjny utrudniający 
lub uniemożliwiający podjęcie lub realizację europejskiej współpracy 
terytorialnej oraz określić działania niezbędne do wyeliminowania tego 
czynnika 

K_U07 potrafi efektywnie poszukiwać informacji na temat różnych zagadnień 
związanych z europejską współpracą terytorialną 

K_U08 potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do inicjowania i realizacji różnych 
form europejskiej współpracy terytorialnej w województwie lubuskim 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_K01 ma świadomość potrzeby oraz potrafi aktualizować i uzupełniać nabytą 
wiedzę i wykształcone umiejętności 

K_K02 
ma świadomość korzyści i szans wynikających z członkostwa Polski w 
Unii Europejskiej, w szczególności związanych z unijną polityką 
regionalną 

K_K03 ma świadomość problemów i szans wynikających ze specyfiki pogranicza 
polsko-niemieckiego 

K_K04 jest przygotowany do współpracy z partnerami z innych państw 
członkowskich, w szczególności z Niemiec 

K_K05 
potrafi inicjować i realizować projekty partnerskie w ramach europejskiej 
współpracy terytorialnej, pełniąc w nich różne role oraz osiągając własne 
cele 

K_K06 ma świadomość potrzeby uwzględniania celów, możliwości i ograniczeń 
partnerów z innych państw członkowskich 

K_K07 
jest świadomy źródeł barier prawnych i administracyjnych we współpracy 
transgranicznej na pograniczu polsko-niemieckim i konieczności dążenia 
do ich wyeliminowania 

K_K08 wykazuje się aktywnością na rzecz rozwoju swojego województwa, 
powiatu lub gminy w ramach procesu integracji europejskiej 

 
 

 
 


