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Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu EUROPEAN ECONOMIC DEVELOPEMENT, PG_00037872

Kierunek studiów Zarządzanie (studia w jęz. angielskim)

Data rozpoczęcia studiów październik 2022 r. Rok akademicki realizacji 
przedmiotu

2022/2023

Poziom kształcenia II stopnia 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 1 Język wykładowy angielski

Semestr studiów 2 Liczba punktów ECTS 2.0

Profil kształcenia ogólnoakademicki Forma zaliczenia zaliczenie

Jednostka prowadząca Wydział Zarządzania i Ekonomii -> Katedra Nauk Ekonomicznych

Imię i nazwisko 
wykładowcy (wykładowców)

Odpowiedzialny za przedmiot dr hab. inż. Aleksandra Parteka
Prowadzący zajęcia z przedmiotu dr hab. inż. Aleksandra Parteka

Radosław Ślosarski

Formy zajęć 
 i metody nauczania

Forma zajęć Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium RAZEM
Liczba godzin zajęć 15.0 0.0 15.0 0.0 0.0 30
W tym liczba godzin zajęć na odległość: 0.0

European Economic Development 2023 - Moodle ID: 29372
https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/course/view.php?id=29372

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 2.0 18.0 50

Cel przedmiotu Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy dot. procesów rozwoju współczesnych gospodarek oraz 
ukazanie perspektywy historycznej rozwoju Europy.
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Efekty uczenia się 
przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[K7_U14] przygotowuje prace 
pisemne i prezentacje 
multimedialne w języku polskim i 
obcym wyjaśniające zjawiska oraz 
procesy społeczno-gospodarcze 
zachodzące w gospodarce, 
instytucjach i organizacjach oraz 
w ich otoczeniu, a także projektuje 
rozwiązania wybranych problemów

Student potrafi przygotować 
kompletną prezentację dot. 
procesów rozwoju

[SU5] Ocena umiejętności 
zaprezentowania wyników 
realizacji zadania
[SU4] Ocena umiejętności 
korzystania z metod i narzędzi

[K7_W05] ma poszerzoną wiedzę 
o tworzeniu i funkcjonowaniu 
relacji pomiędzy organizacjami i 
ich otoczeniem, w tym o 
zasadach, formach konkurowania 
i współpracy z uwzględnieniem 
aspektów lokalnych, regionalnych, 
międzynarodowych i globalnych

Studet interpretuje rózne aspekty 
rozwoju gospodarczego 
(determinanty rozwoju)

[SW1] Ocena wiedzy 
faktograficznej

[K7_U01] prawidłowo interpretuje i 
wyjaśnia zjawiska społeczno-
gospodarcze oraz związki 
przyczynowo – skutkowe w 
przestrzeni gospodarczej

Student ma wiedzę na temat 
ewolucji rynków pracy w 
kontekście rozwoju 
gospodarczego.

[SU3] Ocena umiejętności 
wykorzystania wiedzy uzyskanej 
w ramach przedmiotu

[K7_K01] rozumie potrzebę 
aktualizowania wiedzy i 
samodoskonalenia się

Student ma wiedzę dot. procesów 
rozwoju gospodarczego w 
powiązaniu z procesami integracji 
europejskiej

[SK5] Ocena umiejętności 
rozwiązywania problemów 
występujących w praktyce

[K7_K02] współdziała, przyjmując 
role w grupie sprzyjające 
maksymalizacji efektów pracy 
zespołowej, z uwzględnieniem 
relacji społecznych

Student efektywnie pracuje w 
grupie.

[SK2] Ocena postępów pracy
[SK4] Ocena umiejętności 
komunikacji, w tym poprawności 
językowej

Treści przedmiotu Wykłady: Wprowadzenie do przedmiotu. Koncepcja rozwoju i wzrostu gospodarczego. Elementy analizy 
makroekonomicznej.  Pomiar wzrostu i rozwoju gospodarczego - alternatywne miary (PKB na mieszkańca, 
HDI). Rola kapitału fizycznego, kapitału ludzkiego,technologii, innowacji dla wzrostu i rozwoju 
ekonomicznego. Analiza rozwoju krajów europejskich z perspektywy historycznej.

 

 

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

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
Projekt 60.0% 30.0%
Kolokwium pisemne 60.0% 70.0%

Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur • Todaro and Smith: Economic Development. Pearson                   
• Adam Szirmai: Socio Economic Development. CUP
• Crouzet: Histoire de l'Economie Européenne 1000-2000. Albin 

MIchel.
Uzupełniająca lista lektur • Miroslav N. Jovanovic (2005) The Economics of European 

Integration. Limits and Prospects. Edward Elgar
• Mankiw, N. G. (2017) Principles of Economics Cengage Learning 

US 
Adresy eZasobów

Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania

Przygotuj projekt - analizę ścieżki rozwoju wybranego kraju

Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy


