Grupa przedmiotów:

Rok akademicki:

1)

Numer katalogowy:

ECTS 2)

NAUKI EKONOMICZNE

Nazwa przedmiotu :
Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski :

ECONOMIC SCIENCES

Kierunek studiów :

Inżynieria Środowiska

3)

4)

Koordynator przedmiotu :

dr inż. Jacek Maśniak

Prowadzący zajęcia :

dr inż. Jacek Maśniak

Jednostka realizująca :

Wydział Nauk Ekonomicznych, Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej

Wydział, dla którego przedmiot jest
8)
realizowany :

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

5)

6)

7)

2

a) przedmiot obowiązkowy

b) stopień drugi rok 1

c) niestacjonarne

Cykl dydaktyczny :

Semestr zimowy

Jęz. wykładowy :

polski

Założenia i cele przedmiotu :

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami polityki gospodarczej, jako
dziedziny wiedzy oraz praktycznej działalności państwa w różnych systemach gospodarczych i modelach
polityki

9)

Status przedmiotu :
10)

12)

a)

13)

Formy dydaktyczne, liczba godzin :

11)

wykłady; liczba godzin 16

Metody dydaktyczne :

Wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, konsultacje

Pełny opis przedmiotu :

Tematyka wykładów: Pojęcie, zakres, rodzaje i uwarunkowania polityki gospodarczej. Ludzkie działanie i
współpraca społeczna. Efektywność gospodarcza i dobrobyt. Aksjologiczne podstawy gospodarowania:
wolność, własność, sprawiedliwość. Państwo i jego rola w gospodarce. Istota, geneza i formy państwa.
Główne doktryny społeczno-polityczne. Teoretyczne koncepcje roli państwa w gospodarce. Współczesne
systemy gospodarcze. Rynek i gospodarka rynkowa. Gospodarka centralnie planowana. Gospodarka
mieszana i interwencjonizm. Polityka wzrostu i rozwoju gospodarczego. Pojęcie wzrostu i rozwoju
gospodarczego. Rola kapitału w rozwoju gospodarczym. Strategie w polityce rozwoju gospodarczego.
Polityka pieniężna - cel, zasady i instrumenty. Pieniądz i jego ewolucja. Bankowość centralna i polityka
pieniężna. Polityka ekspansywna i restrykcyjna. Budżet państwa - cele i narzędzia. Deficyt budżetowy i
dług publiczny - przyczyny i skutki. Polityka społeczne – cele i narzędzia. Polityka społeczna a polityka
gospodarcza. Modele polityki społecznej

14)

15)

Wymagania formalne (przedmioty
16)
wprowadzające) :
Założenia wstępne :

Podstawa wiedza z zakresu ekonomii i nauk o społeczeństwie

17)

Efekty kształcenia :
18)

Sposób weryfikacji efektów kształcenia :
19)

01 – student definiuje i objaśnia poszczególne rodzaje
i narzędzia polityki gospodarczej

03 - potrafi ocenić działania publiczne zgodnie z
systemem norm etycznych i prawnych

02 - zna i rozumie wpływ polityk na gospodarkę
narodową i jej podmioty

04 - potrafi uzupełniać wiedzę

Efekt 01, 02, 03, 04 Egzamin pisemny / ocena wynikająca z obserwacji w trakcie zajęć / obserwacja w
trakcie dyskusji zdefiniowanego problemu (aktywność)

Forma dokumentacji osiągniętych efektów
Treść pytań egzaminacyjnych z oceną, lista z punktacją aktywności studentów
20)
kształcenia :
Elementy i wagi mające wpływ na ocenę
Egzamin pisemny – waga 80%, ocena wynikająca z obserwacji w trakcie zajęć – waga 10%, obserwacja w
21)
końcową :
trakcie dyskusji zdefiniowanego problemu (aktywność) – waga 10%
Miejsce realizacji zajęć :
22)

Sala dydaktyczna wyposażona w pomoce audiowizualne

23)

Literatura
Podstawowa:
Winiarski B. (red.): Polityka gospodarcza, Wyd. Nauk. PWE, Warszawa 2000.
Acocella N.: Zasady polityki gospodarczej. PWN, Warszawa 2002.
Uzupełniająca:
Stiglitz J.: Ekonomia sektora publicznego. PWN, Warszawa 2008.
Huerta de Soto J.: Socjalizm, rachunek ekonomiczny i funkcja przedsiębiorcza. Instytut Ludwiga von Misesa, Warszawa 2011.
24

UWAGI

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot25) :
Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia zakładanych
18)
2
efektów kształcenia - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS :

50 h

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

2 ECTS

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym, takich jak zajęcia laboratoryjn e,
projektowe, itp.:

0 ECTS

1

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia efektami przedmiotu

26)

Wymienione w wierszu efekty kształcenia:

Odniesienie do efektów dla programu
kształcenia na kierunku

Nr
/symbol
efektu
01

student definiuje i objaśnia poszczególne rodzaje i narzędzia polityki gospodarczej

K_W16, K_U12, K_K02

02

zna i rozumie wpływ polityk na gospodarkę narodową i jej podmioty

K_W07, K_U12, K_K02

03

potrafi ocenić działania publiczne zgodnie z systemem norm etycznych i prawnych

K_K03, K_K08

04

potrafi uzupełniać wiedzę

K_U04, K_K01, K_K02

2

