
Data wydruku: 22.05.2023 17:35 Strona 1 z 2

 

 
Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu WPŁYW ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU NA WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE, PG_00058529

Kierunek studiów Ekonomia

Data rozpoczęcia studiów październik 2022 r. Rok akademicki realizacji 
przedmiotu

2024/2025

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

Forma studiów stacjonarne Sposób realizacji na uczelni

Rok studiów 3 Język wykładowy polski

Semestr studiów 5 Liczba punktów ECTS 4.0

Profil kształcenia ogólnoakademicki Forma zaliczenia zaliczenie

Jednostka prowadząca Wydział Zarządzania i Ekonomii -> Katedra Ekonomii

Imię i nazwisko 
wykładowcy (wykładowców)

Odpowiedzialny za przedmiot dr hab. Adam Marszk
Prowadzący zajęcia z przedmiotu dr hab. Adam Marszk

Formy zajęć 
 i metody nauczania

Forma zajęć Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium RAZEM
Liczba godzin zajęć 15.0 15.0 0.0 0.0 0.0 30
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

30 5.0 65.0 100

Cel przedmiotu Opisuje wpływ zrównoważonego rozwoju na wskaźniki makroekonomiczne.

Efekty uczenia się 
przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[K6_W03] identyfikuje wiarygodne 
źródła informacji istotne dla 
analizowanych zagadnień

identyfikuje wiarygodne źródła 
pozyskiwania informacji 
wymaganych do oceny 
zrównoważonego rozwoju w 
kontekście makroekonomicznym

[SW1] Ocena wiedzy 
faktograficznej
[SW2] Ocena wiedzy zawartej w 
prezentacji

[K6_U06] zdobywa nową wiedzę 
planując strategie uczenia się 
przez całe życie

zdobywa nową wiedzę niezbędną 
do analizowania wskaźników 
makroekonomicznych w 
zależności od stopnia 
zaangażowania w zrównoważony 
rozwój

[SU1] Ocena realizacji zadania
[SU2] Ocena umiejętności analizy 
informacji
[SU4] Ocena umiejętności 
korzystania z metod i narzędzi
[SU5] Ocena umiejętności 
zaprezentowania wyników 
realizacji zadania

Treści przedmiotu Zrównoważony rozwój - zagadnienia wstępne. 
 Podstawowe porozumienia międzynarodowe dotyczące zrównoważonego rozwoju - część 1. 
 Podstawowe porozumienia międzynarodowe dotyczące zrównoważonego rozwoju - część 2.
 Europejskie inicjatywy związane ze zrównoważonym rozwojem - część 1.
 Europejskie inicjatywy związane ze zrównoważonym rozwojem - część 2.
 Źródła danych dotyczących zrównoważonego rozwoju - globalne bazy danych.
 Źródła danych dotyczących zrównoważonego rozwoju - europejskie bazy danych.
 Źródła danych dotyczących zrównoważonego rozwoju - krajowe bazy danych.
 Metody oceny wpływu zrównoważonego rozwoju na wskaźniki gospodarcze i społeczne.
 Ocena wpływu zrównoważonego rozwoju - przykłady analiz.
 Zrównoważone finanse - definicja i kategorie.
 Ocena wpływu sektora zrównoważonych finansów na sytuację gospodarczą i społeczną.
 Zagadnienia związane ze zrównoważonym rozwojem w ujęciu międzynarodowym.
 Kwestie etyczne dotyczące zrównoważonego rozwoju.

Wymagania wstępne 
i dodatkowe

ukończenie zajęć z makroekonomii
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Sposoby i kryteria 
oceniania osiąganych 
efektów uczenia się

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
prezentacja w grupach 60.0% 30.0%
kolokwium pisemne 60.0% 30.0%
aktywność na zajęciach 60.0% 10.0%
praca w grupach na zajęciach 60.0% 30.0%

Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur Hadryjańska, B. (2022). Droga do zrównoważonego rozwoju w Polsce 
w świetle założeń Agendy 2030. Warszawa: Wydawnictwo Difin.
Wysokińska, Z., Witkowska, J. (2017). Zrównoważony rozwój: Wybrane 
aspekty makro- i mikroekonomiczne. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu 
Łódzkiego.

Uzupełniająca lista lektur Rzeńca, A., Drzazga, D., Burchard-Dziubińska, M. (2014). 
Zrównoważony rozwój - naturalny wybór. Łódź: Wydawnictwo 
Uniwersytetu Łódzkiego.

Adresy eZasobów

Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania

Wykonaj analizę wskaźników zrównoważonego rozwoju dla kraju X.
Porównaj wpływ zrównoważonego rozwoju na system finansowy w dwóch krajach.

Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy


