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Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu WORLD POLITICS, PG_00037052

Kierunek studiów Analityka gospodarcza (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 z obszarów nauk 
humanistycznych lub nauk 
społecznych

Forma studiów stacjonarne Sposób realizacji na uczelni

Rok studiów 1 Język wykładowy angielski

Semestr studiów 1 Liczba punktów ECTS 3.0

Profil kształcenia ogólnoakademicki Forma zaliczenia zaliczenie

Jednostka prowadząca Wydział Zarządzania i Ekonomii

Imię i nazwisko 
wykładowcy (wykładowców)

Odpowiedzialny za przedmiot prof. dr Luciano Segreto
Prowadzący zajęcia z przedmiotu prof. dr Luciano Segreto

Formy zajęć 
 i metody nauczania

Forma zajęć Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium RAZEM
Liczba godzin zajęć 30.0 0.0 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 6.0 39.0 75

Cel przedmiotu Celem przedmiotu jest krytyczne omówienie polityk fiskalnych i monetarnych mających aktualnie 
zastosowanie w wielu krajach. Kurs podejmuje próbę dekonstrukcji aktualnych poglądów i zaproponowania 
alternatywnych rozwiązań dla polityki fiskalnej i monetarnej.

Efekty uczenia się 
przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[K7_W05] ma rozszerzoną wiedzę 
w zakresie działalności 
gospodarczej człowieka 
funkcjonującego w globalnym 
otoczeniu

Student posiada rozszerzoną 
wiedzę dotyczącą różnych polityk 
monetarnych i fiskalnych we 
współczesnym świecie.

[SW1] Ocena wiedzy 
faktograficznej
[SW2] Ocena wiedzy zawartej w 
prezentacji
[SW3] Ocena wiedzy zawartej w 
opracowaniu tekstowym i 
projektowym

[K7_U14] umie doskonalić się 
poprzez systematyczne 
pozyskiwanie wiedzy i umiejętności

Student doskonali swoją wiedzę 
poprzez udział w wykładzie, 
prezentowanie powiązanych z 
kursem tematów i udział w 
dyskusji.

[SU1] Ocena realizacji zadania

[K7_U04] potrafi prognozować 
złożone procesy i zjawiska 
społeczno-gospodarcze z 
wykorzystaniem zaawansowanych 
metod i narzędzi analizy danych 
ilościowych i jakościowych

Student potrafi wykorzystać 
ogólnodostępne dane do analizy 
krzywej Phillipsa i zinterpretować 
otrzymane wnioski.

[SU1] Ocena realizacji zadania
[SU2] Ocena umiejętności analizy 
informacji
[SU3] Ocena umiejętności 
wykorzystania wiedzy uzyskanej 
w ramach przedmiotu
[SU4] Ocena umiejętności 
korzystania z metod i narzędzi
[SU5] Ocena umiejętności 
zaprezentowania wyników 
realizacji zadania

[K7_W11] ma rozszerzoną wiedzę 
w obszarze zjawisk i procesów 
społeczno-gospodarczych, 
rozumiejąc ich uwarunkowania i 
konsekwencje

Student rozumie rolę banków 
centralnych i państwa w ekonomii.

[SW1] Ocena wiedzy 
faktograficznej
[SW2] Ocena wiedzy zawartej w 
prezentacji
[SW3] Ocena wiedzy zawartej w 
opracowaniu tekstowym i 
projektowym
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Treści przedmiotu - Rola państwa w ekonomii, zastosowanie polityki fiskalnej.

 

- Rola banków centralnych i polityki monetarnej.

- Współczesne miejsce makroekonomii i polityki monetarnej.

- Mnożniki polityki fiskalnej;

- Krzywa Phillipsa i jej związek z polityką monetarną;

- Fine tuning;

- Rozkład dochodów.

Wymagania wstępne 
i dodatkowe

Makroekonomia

Sposoby i kryteria 
oceniania osiąganych 
efektów uczenia się

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
Esej 60.0% 30.0%
Prezentacja 60.0% 20.0%
2 kolokwia (każde 15% do oceny 
końcowej)

60.0% 30.0%

4 zadania na zajęciach (każde 5% 
do oceny końcowej)

60.0% 20.0%

Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur Podręcznik Introduction to macroeconomics (Eds. Rochon & Rossi, 
2021), Dodatkowo przewidziane będą do zapoznania się artykuły z 
IMF, the World Bank, the US Bureau of labour Statistics, the Federal 
Reserve.

Uzupełniająca lista lektur Dodatkowe artykuły przesłane przez wykładowcę.
Adresy eZasobów Podstawowe

https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/course/view.php?id=27688 - 
ekurs

Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania

Korzystając z danych z IMF/World Bank przedstaw krzywą Phillipsa i skomentuj wnioski.

Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy


