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Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu ASPEKTY STATYSTYKI PUBLICZNEJ, PG_00053901

Kierunek studiów Analityka gospodarcza

Data rozpoczęcia studiów październik 2021 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 2 Język wykładowy polski

Semestr studiów 3 Liczba punktów ECTS 5.0

Profil kształcenia ogólnoakademicki Forma zaliczenia zaliczenie

Jednostka prowadząca Wydział Zarządzania i Ekonomii -> Katedra Nauk Ekonomicznych

Imię i nazwisko 
wykładowcy (wykładowców)

Odpowiedzialny za przedmiot dr Paweł Umiński
Prowadzący zajęcia z przedmiotu dr Paweł Umiński

Formy zajęć 
 i metody nauczania

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

Aspekty statystyki publicznej - Moodle ID: 26713
https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/course/view.php?id=26713

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 zapoznanie studentów z problematyką statystyki publicznej. W ramach przedmiotu 
omówione zostaną najważniejsze polskie jak i międzynarodowe instytucje statystyki publicznej. Studenci 
poznają źródła danych, sposoby ich gromadzenia oraz udostępniania przez poszczególne instytucje. 
Przedstawione są prawne podstawy funkcjonowania statystyki publicznej na poziomie krajowym i 
międzynarodowym oraz zasady zawarte w kodeksie praktyk statystycznych.

Efekty uczenia się 
przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[K7_K71] potrafi wyjaśnić 
potrzebę korzystania z wiedzy z 
zakresu nauk humanistycznych 
lub społecznych lub 
ekonomicznych lub prawnych w 
funkcjonowaniu w środowisku 
społecznym

Student zna korzyści społeczne 
wynikające ze sprawnego 
funkcjonowania statystyki 
publicznej.

[SK2] Ocena postępów pracy

[K7_W09] ma pogłębiona wiedzę 
dotyczącą norm prawnych, 
etycznych i organizacyjnych 
warunkujących właściwe 
funkcjonowanie struktur 
społecznych i gospodarczych z 
uwzględnieniem występujących w 
nich prawidłowości

Student zna podstawy prawne 
funkcjonowania krajowej i 
międzynarodowej statystyki 
publicznej oraz zasady kodeksu 
praktyk statystycznych.

[SW3] Ocena wiedzy zawartej w 
opracowaniu tekstowym i 
projektowym

[K7_W03] ma rozszerzoną wiedzę 
o różnych rodzajach struktur i 
instytucji i podmiotach 
funkcjonujących w gospodarce i 
relacjach miedzy nimi 
zachodzących

Student zna krajowe i 
międzynarodowe instytucje 
statystyki publicznej i powiązania 
między nimi.

[SW3] Ocena wiedzy zawartej w 
opracowaniu tekstowym i 
projektowym

[K7_U06] ma obszerną wiedzę o 
metodach i narzędziach 
pozyskiwania i gromadzenia 
danych, a także ich analizy, 
wyjaśniania oraz wnioskowania na 
temat zjawisk i procesów 
społeczno-gospodarczych.

Student potrafi poruszać się i 
znaleźć interesujące go dane w 
bazach danych krajowych i 
międzynarodowych instytucji 
statystyki publicznej.

[SU3] Ocena umiejętności 
wykorzystania wiedzy uzyskanej 
w ramach przedmiotu
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Treści przedmiotu 1. Znaczenie statystyki publicznej i jej zasad jako infrastruktury informacyjnej dla społeczeństwa.

 

2. Organizacja i rola Europejskiego Systemu Statystycznego (ESS), Europejskiego Systemu Banków 
Centralnych (ESBC) i innych oficjalnych producentów danych oraz podstawy prawne ich funkcjonowania.

3. Główne instytucje działające na poziomie krajowym i międzynarodowym (np. Eurostat, EBC, MFW, BIS, 
ONZ, OECD, Bank Światowy) oraz źródła ich danych.

4. Zasady statystyczne zawarte w Europejskim kodeksie praktyk statystycznych (dla ESS) i Zobowiązania 
publicznego (dla ESBC) oraz ich zastosowanie na różnych etapach tworzenia i rozpowszechniania danych. 

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

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

Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur 1. GUS, Statystyka publiczna- współczesne oblicze, Warszawa 2015
2. Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej
3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2019 r. w 

sprawie statystyki publicznej na rok 2020
4. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 

223/2009 z dnia 11 marca 2009
5. Europejski Kodeks Praktyk Statystycznych

Uzupełniająca lista lektur 1. United Nations Economic Commission for Europe, 
Recommendations for Promoting, Measuring and Communicating 
the VALUE OF OFFICIAL STATISTICS, New York and Geneva 
2018

Adresy eZasobów

Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania
Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy


