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Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT, PG_00037760

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 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 4.0

Profil kształcenia ogólnoakademicki Forma zaliczenia zaliczenie

Jednostka prowadząca Wydział Zarządzania i Ekonomii -> Katedra Ekonomii

Imię i nazwisko 
wykładowcy (wykładowców)

Odpowiedzialny za przedmiot prof. dr hab. Ewa Lechman
Prowadzący zajęcia z przedmiotu prof. dr hab. Ewa Lechman

Formy zajęć 
 i metody nauczania

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

Socio-economic development_summer2023 - Moodle ID: 28975
https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/course/view.php?id=28975

Dodatkowe informacje:
https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/course/view.php?id=28975

 

 

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 7.0 48.0 100

Cel przedmiotu Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami w obszarze rozwoju 
społeczno-ekonomicznego.
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Efekty uczenia się 
przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[K7_W12] ma szeroką wiedzę w 
zakresie ewolucji struktur, 
instytucji i więzi społeczno-
gospodarczych

Student ma wiedzę w zakresie 
więzi i struktur społecznych

[SW1] Ocena wiedzy 
faktograficznej

[K7_K05] potrafi myśleć i działać 
w sposób przedsiębiorczy 
rozumiejąc konsekwencje 
podejmowanych przedsięwzięć

Studen mysli w sposób 
przedsiębiorczy

[SK3] Ocena umiejętności 
organizacji pracy

[K7_U09] posiada umiejętność 
zastosowania zaawansowanych 
narzędzi matematycznych do 
analizowania i oceny zjawisk 
ekonomicznych oraz 
podejmowania decyzji przez 
podmioty gospodarcze

Student stosuje zaawansowane 
narzędzia matematyczne w 
analizie zjawisk gospodarczych.

[SU2] Ocena umiejętności analizy 
informacji

[K7_K04] aktywnie uczestniczy w 
przygotowaniu złożonych 
projektów społeczno-
gospodarczych

Student przygotowuje złożone 
projekty gospodarcze

[SK1] Ocena umiejętności pracy 
w grupie

[K7_W05] ma rozszerzoną wiedzę 
w zakresie działalności 
gospodarczej człowieka 
funkcjonującego w globalnym 
otoczeniu

Student ma wiedzę w zakresie 
funkcjonowania człowieka w 
otoczeniu

[SW1] Ocena wiedzy 
faktograficznej

Treści przedmiotu 1. Pojęcie rozwoju.

 

2. Metody pomiaru rozwoju społeczno-ekonomicznego

3. Główne teorie rozwoju gospodarczego

4. Aspekty demograficzne rozwoju.

5. Instytucje, kapitał kulturowy i społeczny

6. Aspekty finansowe i ryzyko

7. Migracje a rozwój.

8. Problemy nierówności i ubóstwa.

Wymagania wstępne 
i dodatkowe

brak

Sposoby i kryteria 
oceniania osiąganych 
efektów uczenia się

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

Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur Todaro and Smith: Economic Development. Pearson

 

 

Uzupełniająca lista lektur Adam Szirmai: Socio Economic Development. CUP
Adresy eZasobów

Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania

brak

Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy


