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Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu WYBRANE PROBLEMY WSPÓŁCZESNEJ EKONOMII, PG_00058571

Kierunek studiów Analityka gospodarcza

Data rozpoczęcia studiów październik 2022 r. Rok akademicki realizacji 
przedmiotu

2023/2024

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 niestacjonarne Sposób realizacji na uczelni

Rok studiów 2 Język wykładowy polski

Semestr studiów 4 Liczba punktów ECTS 2.0

Profil kształcenia ogólnoakademicki Forma zaliczenia zaliczenie

Jednostka prowadząca Wydział Zarządzania i Ekonomii

Imię i nazwisko 
wykładowcy (wykładowców)

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

Formy zajęć 
 i metody nauczania

Forma zajęć Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium RAZEM
Liczba godzin zajęć 0.0 16.0 0.0 0.0 0.0 16
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

16 5.0 29.0 50

Cel przedmiotu Identyfikuje przebieg procesów i zjawisk we współczesnej gospodarce

Efekty uczenia się 
przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[K6_K03] wykazuje się zdolnością 
do krytycznego i analitycznego 
myślenia oraz integruje wiedzę z 
wielu dyscyplin działając w sposób 
przedsiębiorczy

wykazuje się krytycznym 
podejściem do wyboru 
wiarygodnych źródeł pozyskiwania 
informacji z zakresu problemów 
współczesnej ekonomii

[SK4] Ocena umiejętności 
komunikacji, w tym poprawności 
językowej
[SK1] Ocena umiejętności pracy 
w grupie

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

zdobywa nową wiedzę z zakresu 
głównych nurtów współczesnej 
ekonomii oraz ich relacji z innymi 
dziedzinami nauk

[SU1] Ocena realizacji zadania
[SU2] Ocena umiejętności analizy 
informacji

Treści przedmiotu Wstęp
 Wybrane zagadnienia z zakresu historii myśli ekonomicznej, nurty i problemy współczesnej ekonomii część 
1.
 Wybrane zagadnienia z zakresu historii myśli ekonomicznej, nurty i problemy współczesnej ekonomii część 
2.
 Wybrane zagadnienia z zakresu historii myśli ekonomicznej, nurty i problemy współczesnej ekonomii część 
3.
 Kryzysy gospodarcze. Globalny kryzys finansowy 2008 r.
 Kryzysy gospodarcze cz. 2. Wartości w ekonomii.
 Nierówności w gospodarce.
 I kolokwium.
 Państwo w gospodarce.
 Imperializm ekonomii.
 Ekonomia behawioralna.
 Nowe technologie a gospodarka.
 Rozwój gospodarczy. Kraje słabo rozwinięte.
 Dodatkowe zagadnienia.
 II kolokwium.

Wymagania wstępne 
i dodatkowe

Ukończenie przedmiotów mikroekonomia i makroekonomia.

Sposoby i kryteria 
oceniania osiąganych 
efektów uczenia się

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
kolokwium pisemne 60.0% 40.0%
aktywność na zajęciach 60.0% 45.0%
prezentacja 60.0% 15.0%
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Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur Chang, H.-J., (2015). Ekonomia: instrukcja obsługi. Warszawa: 
Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
Skousen, M. (2012). Narodziny współczesnej ekonomii. Warszawa: 
Wydawnictwo Fijorr.

Uzupełniająca lista lektur Czaja, S., Becla, A., Włodarczyk, J., Poskrobko, T. (2012).  Wyzwania 
współczesnej ekonomii. Warszawa: Difin.
Gorazda, M. (2014). Filozofia ekonomii. Kraków: Copernicus Cent

Adresy eZasobów

Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania

Podaj przykłady działań polityki gospodarczej zgodnej z koncepcjami jednej ze szkół ekonomii poznanych 
na zajęciach. 
W jaki sposób system finansowy może wspierać funkcjonowanie gospodarki? 
Jakie mogą być skutki społeczne narastania nierówności gospodarczych?

Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy


