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Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu POLITYKA EKONOMICZNA, PG_00058429

Kierunek studiów Ekonomia

Data rozpoczęcia studiów październik 2022 r. Rok akademicki realizacji 
przedmiotu

2023/2024

Poziom kształcenia I stopnia - licencjackie Grupa zajęć Grupa zajęć obowiązkowych z 
zakresu kierunku studiów
Grupa zajęć powiązanych z 
prowadzonymi badaniami 
naukowymi w dziedzinie nauki 
związanej z kierunkiem - profil 
ogólnoakademicki

Forma studiów stacjonarne Sposób realizacji na uczelni

Rok studiów 2 Język wykładowy polski

Semestr studiów 3 Liczba punktów ECTS 4.0

Profil kształcenia ogólnoakademicki Forma zaliczenia zaliczenie

Jednostka prowadząca Wydział Zarządzania i Ekonomii

Imię i nazwisko 
wykładowcy (wykładowców)

Odpowiedzialny za przedmiot dr hab. Małgorzata Gawrycka
Prowadzący zajęcia z przedmiotu dr hab. Małgorzata Gawrycka

Formy zajęć 
 i metody nauczania

Forma zajęć Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium RAZEM
Liczba godzin zajęć 15.0 30.0 0.0 0.0 0.0 45
W tym liczba godzin zajęć na odległość: 0.0

Aktywność studenta 
 i liczba godzin pracy

Aktywność studenta Udział w zajęciach 
dydaktycznych, objętych 
planem studiów

Udział w 
konsultacjach

Praca własna 
studenta

RAZEM

Liczba godzin pracy 
studenta

45 5.0 50.0 100

Cel przedmiotu Ocenia procesy i zjawiska zachodzące w gospodarce rynkowej wykorzystując narzędzia polityki 
ekonomicznej, uwzględniając związki przyczynowo-skutkowe będące efektem zmian społecznych, 
politycznych i ekonomicznych

Efekty uczenia się 
przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[K6_W05] integruje dane z wielu 
źródeł w celu analizy złożonych 
problemów ekonomicznych

wybiera zróżnicowane metody 
badawcze do oceny zjawisk w 
obszarach dotyczących polityki 
ekonomicznej

[SW1] Ocena wiedzy 
faktograficznej

[K6_U05] projektuje innowacyjne 
rozwiązania trudnych problemów 
uzyskując ekonomiczne i 
społecznie wartościowe wyniki

ocenia wpływ poszczególnych 
instrumentów polityki 
ekonomicznej na decyzje 
gospodarcze

[SU3] Ocena umiejętności 
wykorzystania wiedzy uzyskanej 
w ramach przedmiotu
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Treści przedmiotu WYKŁAD

 

Etapy historii gospodarczej świata wyodrębnienie polityki gospodarczej. 
 Powstanie badań nad gospodarką ekonomia.
 Istota polityki gospodarczej.
 Pojęcie systemu gospodarczego. Rodzaje systemów gospodarczych.
 Konsensus Waszyngtoński wprowadzenie do celów polityki gospodarczej.
 Cele polityki gospodarczej (funkcje polityki gospodarczej).
 Narzędzia makroekonomiczne polityki gospodarczej: polityka pieniężna; polityka kursu walutowego; polityka 
fiskalno budżetowa.
 Polityka mikroekonomiczna. Ingerencja sektora publicznego w podział dochodów. Państwo dobrobytu.
 Transformacja systemu gospodarczego.
 Regionalna i lokalna polityka gospodarcza.

ĆWICZENIA

Wprowadzenie do tematyki polityki ekonomicznej.
 Budżet państwa.
 Polityka rynku pracy i zatrudnienia.
 Zmiany demograficzne a polityka ekonomiczna.
 Polityka pieniężna i kursowa.
 Transformacja systemowa.
 Regionalna polityka gospodarcza.
 Polityka rozwoju i wsparcia przedsiębiorczości.
 Polska na tle wybranych krajów UE.
 Globalizacja - efekty dla gospodarki narodowej.

Wymagania wstępne 
i dodatkowe
Sposoby i kryteria 
oceniania osiąganych 
efektów uczenia się

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
egazmin pisemmy 60.0% 100.0%

Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur Ćwiklińsk, H. (red) (2000). Polityka gospodarcza Gdańsk: 
Wydawnictwo UG.
 Winiarski, B. (2008). Polityka gospodarcza. Warszawa: PWN.

Uzupełniająca lista lektur Kosztowniak, A., Sobol, M. (red.) (2016). Współczesna polityka 
ekonomiczna. Warszawa: CeDeWu.

Adresy eZasobów

Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania

Wyjaśnij pojęcie - budżet zadaniowy.
 Sposoby finansowania deficytu budżetowego.
 Zmiana stopy procentowej jako narzędzie polityki pieniężnej.

Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy


