
Data wydruku: 22.05.2023 17:28 Strona 1 z 2

 

 
Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu Polityka publiczna, PG_00053768

Kierunek studiów Analityka gospodarcza

Data rozpoczęcia studiów październik 2020 r. Rok akademicki realizacji 
przedmiotu

2022/2023

Poziom kształcenia I stopnia - licencjackie Grupa zajęć Grupa zajęć fakultatywnych

Forma studiów niestacjonarne Sposób realizacji na uczelni

Rok studiów 3 Język wykładowy polski

Semestr studiów 5 Liczba punktów ECTS 3.0

Profil kształcenia ogólnoakademicki Forma zaliczenia zaliczenie

Jednostka prowadząca Wydział Zarządzania i Ekonomii -> Zakład Studiów Wschodnich

Imię i nazwisko 
wykładowcy (wykładowców)

Odpowiedzialny za przedmiot prof. dr hab. Krystyna Gomółka
Prowadzący zajęcia z przedmiotu prof. dr hab. Krystyna Gomółka

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

Polityka Publiczna AG I NS (zima 2022_23) - Moodle ID: 25565
https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/course/view.php?id=25565

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 6.0 53.0 75

Cel przedmiotu
celem jest nabycie wiedzy z zakresu polityki publicznej i umiejętności wykorzystania jej w 
rozwiazywaniuproblemów ekonomicznych

Efekty uczenia się 
przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[K6_W01] Ma podstawową wiedzę 
o charakterze nauk 
ekonomicznych oraz ich miejscu w 
systemie nauk społecznych i 
relacjach do innych obszarów 
nauk.

Student potrafi wyrazić opinie na 
temat realizowania różnych 
aspektów polityk publicznych

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

[K6_U03] Potrafi identyfikować i 
analizować przyczyny i przebieg 
konkretnych procesów i zjawisk 
gospodarczych.

student wie które instytucje 
formułują polityki publiczne

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

Treści przedmiotu  

 

1. Treść i zadania polityk publicznych, 2. Instytucje tworzące politykę publiczną 3.polityka demograficzna, 
4polityka rodzinna; 5/ polityka ochrony zdrowia; 6/ polityka migracyjna 7/polityka rozwoju wiedzy; 8/ 
politykaoświatowa; 9/ polityka wobec szkolnictwa wyższego; 10/ polityka informacyjna; 11 / polityka 
energetyczna;12/ polityka ochrony środowiska, 13/ polityka transportowa, 14/polityka turystyczna; 15 
politykazagraniczna.

 

Wymagania wstępne 
i dodatkowe

nie 

Sposoby i kryteria 
oceniania osiąganych 
efektów uczenia się

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
test pisemny 60.0% 100.0%
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Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur  

 

Analiza ekonomiczna w polityce publicznej, (red. A. 
Surdej)Wydawnictwo Scholar, Warszawa 2012. ·E. ·Finanse. 
PolitykaPubliczna, red K. Poznańska, K. Kraj, Warszawa 2015. ·J. 
Kozaczka,Polityki publiczne jako proces, Zoon Politikon 2016, nr 7 · 
·Politykipubliczne oparte na dowodach i ich zastosowanie do rynku 
pracy, (red.J. Górniak, S. Mazur), Warszawa 2014 ;·J. Osiński, Polityka 
publicznawe współczesnym państwie, Warszawa 2013, ·J. A. 
Potoczek, Politykaterytorialna jako polityka publiczna , Warszawa 2017 
·Politykapubliczna doświadczenia i wyzwania pod red. J. Luśniewicz, 
K.Obłakowska Kubiak, Warszawa 2017 ·Polityka Publiczna pod red. 
A.Zwierzyński , Kraków 2015; Polityki publiczne . Wybrane 
zagadnieniateoretyczne i metodologiczne . red. nauk. B. Szatur - 
Jaworska .Warszawa 2018.

 

Uzupełniająca lista lektur  

 

J. Szarfenberg, Polityka publiczna zagadnienia i 
nurtyteoretyczne ,Warszawa 2014 ·Współczesne zagrożenia a 
politykapubliczna, pod red. H. Ćwieka A. Zasuń, Częstochowa 
2015.·Woźnicki, Nowa dyscyplina nauki o polityce publicznej 
usytuowana wdziedzinie nauk społecznych, Nauka 2012, nr 1 · A. 
Zybała, W gąszczupolityk publicznych, Animacja Życia Publicznego, 
Zeszyty CentrumBadań Społeczności i Polityk Lokalnych. Analizy i 
Rekomendacje, nr3/2010, ·A. Zybała, Polityki publiczne. Teoria, 
doświadczenia, praktyka,Animacja Życia Publicznego, Zeszyty 
Centrum Badań Społeczności iPolityk Lokalnych. Analizy i 
Rekomendacje, 1-2/2010; R. Szaftenberg,Polityka Publiczna 2016, 
DOI: 10.31338/uw.9788323525028.pp.39-50

 

Adresy eZasobów

Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania

 

 

Scharakteryzuj pojęcie polityki publicznej, , Metody badan w polityce publicznej , Scharakteryzuj 
politykęmigracyjną Polski

 

Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy


