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A. USYTUOWANIE MODU£U W SYSTEMIE STUDIÓW 

Kierunek studiów Ekonomia 

Poziom ksztaùcenia I stopieñ 
(I stopieñ / II stopieñ) 

Profil studiów Ogólnoakademicki 

Forma i tryb prowadzenia studiów 
Niestacjonarne 

Specjalno�ã Wszystkie 

Jednostka prowadz¹ca moduù Katedra Strategii Gospodarczych 

Koordynator moduùu dr Paulina Nowak 

Zatwierdziù: 

 

 

 

 

 
B. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU 

Przynale¿no�ã do grupy/bloku 

przedmiotów 
Kierunkowy 
(podstawowy / kierunkowy / inny HES) 

Status moduùu  Obowi¹zkowy 
(obowi¹zkowy / nieobowi¹zkowy) 

Jêzyk prowadzenia zajêã Polski 

Usytuowanie moduùu w planie studiów 

- semestr Semestr III 

Usytuowanie realizacji przedmiotu w 
roku akademickim 

Semestr zimowy 
(semestr zimowy / letni) 

Wymagania wstêpne Mikroekonomia, Makroekonomia 
(kody moduùów / nazwy moduùów) 

Egzamin  Tak 
(tak / nie) 

Liczba punktów ECTS 5 

 
Forma 

prowadzenia zajêã 
wykùad ãwiczenia laboratorium projekt inne 

w semestrze 30 - - - - 

 

 

C. EFEKTY KSZTA£CENIA I METODY SPRAWDZANIA EFEKTÓW KSZTA£CENIA 

 

Cel 

moduùu 

Celem prowadzonych z polityki gospodarczej wykùadów jest: zapoznanie studentów z 

teoretyczno-empiryczn¹ wiedz¹ na temat istoty uwarunkowañ i przesùanek realizacyjnych 

polityki gospodarczej pañstwa, ukazanie mechanizmów interwencji pañstwa w gospodarkê 

kraju oraz dostarczenie takiej wiedzy, która wydaje siê nieodzowna w pracy zawodowej.  
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Symbol 

efektu 
Efekty ksztaùcenia 

Forma 

prowadzenia 

zajêã 

(w/ã/l/p/inne) 

odniesienie do 

efektów 

kierunkowych 

odniesienie do 

efektów 

obszarowych 

W_01 

Ma podstawow¹ wiedzê o charakterze polityki 

gospodarczej, jej miejscu i relacjach do innych nauk 
spoùecznych 

Wykùad  K1A_W01 

 S1A_W01 

W_02 

Ma podstawow¹ wiedzê o instytucjach kreuj¹cych 

politykê gospodarcz¹ pañstwa, prawnym 

umocowaniu tych instytucji, celach polityki 
gospodarczej oraz êródùach finansowania 

programów gospodarczych. 

Wykùad K1A_W09 

S1A_W02  

W_03 

Zna uwarunkowania, mechanizmy i narzêdzia 

realizacji polityki gospodarczej pañstwa. 
Wykùad K1A_W09 

S1A_W03  

U_01 

Dokonuje obserwacji procesów i zmian w 

gospodarce wykorzystuj¹c ró¿ne êródùa 

pozyskiwania danych w zakresie realizowanej 
polityki gospodarczej pañstwa. Potrafi wykorzystaã 

wiedzê o celach i instrumentach polityki 

gospodarczej w ¿yciu zawodowym. 

Wykùad K1A_U04 

S1A_U02 
S1A_U06   

U_02 

Potrafi wùa�ciwie opisaã przyczyny zjawisk 

gospodarczych, takich jak inflacja i bezrobocie oraz 
proponowaã w tym zakresie skuteczne mechanizmy 
interwencji pañstwa w gospodarkê 

Wykùad  K1A_U04 

S1A_U03  
S1A_U07  

U_03 

Rozumie mechanizmy interwencji pañstwa w 

gospodarce i wykorzystuje zdobyt¹ wiedzê do 

analizy zjawisk spoùeczno-gospodarczych takich jak 
bezrobocie, inflacja. 

Wykùad  K1A_U04 

 S1A_U08 

K_01 

Rozumie potrzebê ustawicznego uzupeùniania 

wiedzy z zakresu interwencji pañstwa w 

gospodarkê, szczególnie w kontek�cie 

zmieniaj¹cych siê przesùanek i instrumentów polityki 

gospodarczej. 

Wykùad  K1A_K01 

S1A_K01  
 

 

Tre�ci ksztaùcenia: 
1. Tre�ci ksztaùcenia w zakresie wykùadu 

Nr 

wykùadu 
Tre�ci ksztaùcenia 

Odniesienie 

do efektów 

ksztaùcenia 

dla moduùu 

1 Rola pañstwa w ¿yciu gospodarczym. Podej�cie ró¿nych szkóù do dziaùañ 

publicznych. Dwa modele wspóùczesnego pañstwa. Polityka gospodarcza jako 
dyscyplina naukowa. Charakterystyka polityki gospodarczej. Konstrukcja 
wewnêtrzna ka¿dej polityki gospodarczej. Cele, �rodki i metody (narzêdzia) 

realizacji celów polityki gospodarczej. Konsekwencje spoùeczno-gospodarcze 
nietrafionych decyzji rz¹dów. 

W01 
W02 
W03 
K01 

2 Polityka na rzecz wzrostu gospodarczego. Czynniki wzrostu. Miary wzrostu 
gospodarczego. Rola polityki gospodarczej w oddziaùywaniu na wzrost 

gospodarczy. Polityka prowzrostowa. Regulowanie zdolno�ci akumulacyjnych 

gospodarki. 

W01 
W02 
W02 

3 Polityka rozwoju gospodarki opartej na wiedzy (GOW). Charakterystyka 
GOW w ujêciu makro- i mikroekonomii. No�niki GOW. Rozwój GOW w 

najbardziej technologicznie rozwiniêtych gospodarkach �wiata. Zaùo¿enia 

trójetapowej polskiej polityki rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. 

W02 
W03 
U01 

4 Polityka innowacyjna. Cele polskiej polityki innowacyjnej w �wietle Strategii 

Rozwoju Kraju 2020. �ródùa finansowania innowacji. Instrumenty wspierania 

dziaùalno�ci innowacyjnej w �wietle zaùo¿eñ polityki innowacyjnej UE. Formy 
funkcjonowania centrów innowacyjno�ci. Regionalne systemy innowacji.  

W01 
W02 
W03 
U01 
U03 



5 Polityka inwestycyjna. Kierunki ksztaùtowania polityki inwestycyjnej. Cele 

polityki inwestycyjnej. Podmioty polityki inwestycyjnej. Úrodki realizacji polityki 
inwestycyjnej. �ródùa finansowania inwestycji.  

W01 
W02 
W03 
U03 

6 Polityka transportowa. Istota i cele polityki transportowej. Instrumenty 
wdra¿ania polityki transportowej. Strategia dla transportu kolejowego � 
zaùo¿enia programowe. Program budowy dróg krajowych i autostrad w Polsce. 

Fundusz Spójno�ci UE jako instrument wsparcia rozwoju infrastruktury 

transportowej w Polsce. 

W02 
W03 
U01 
U02 

7 Polityka wspierania maùej i �redniej przedsiêbiorczo�ci. Przesùanki 

ekonomiczne wspierania sektora maùych i �rednich przedsiêbiorstw (MÚP). 

Cele polityki rz¹du wobec MÚP. Úrodki na realizacjê celów. Programy 

pomocowe UE dla MÚP. 

W02 
W03 
U01 
U02 

8,9 Polityka regulowania rynku pracy. Teoria równowagi na rynku pracy. 

Niesprawno�ci rynku pracy. Cele i �rodki na realizacjê polityki regulacji rynku 

pracy. Narzêdzia oddziaùywania na: popyt na pracê, poda¿ pracy. Dwustronny 

transfer siùy roboczej poza granicê kraju. Perspektywy ograniczenia 

bezrobocia. 

W01 
W02 
W03 
U01 
U02 
U03 

10,11 Polityka regionalna. Istota i cele polityki regionalnej pañstwa (polityka 

interregionalna, polityka intraregionalna). Instrumenty polityki regionalnej. 
Finansowanie rozwoju regionalnego w Polsce. Kontrakty wojewódzkie. 

Wsparcie rozwoju regionalnego Polski z UE. Istota, cele, funkcje i proces 
budowy strategii rozwoju województwa. 

W02 
W03 
U01 
U02 
K01 

12 Inflacja. Polityka przeciwdziaùania inflacji. Ekonomi�ci gùównego nurtu o 

przyczynach inflacji. Rodzaje i miary inflacji. Inflacja a oczekiwania na inflacjê. 

Skutki inflacji. Polityka antyinflacyjna i jej instrumenty ekonomiczne i 
administracyjne. 

W01 
W02 
W03 
U01 
U02 
U03 

13,14 Polityka realizacji bud¿etu pañstwa. Ustawa bud¿etowa i zasady kontroli 

wykonania bud¿etu. Rola i znaczenie podatków. Formuùy obci¹¿eñ 

podatkowych. Narzêdzia pasywnej i aktywnej polityki bud¿etowej. Deficyt 

bud¿etowy i dùug publiczny. Równowaga bud¿etowa a równowaga 

gospodarcza. Strategia finansów publicznych. 

W01 
W02 
W03 
U01 
U02 

15 Polska polityka gospodarcza jako czùonka Unii Europejskiej. Istota i 
korzy�ci z integracji gospodarczej. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia. 
Strategia Europa 2020. Polska polityka wobec Unii Europejskiej. 

W02 
W03 

 
 

Metody sprawdzania efektów ksztaùcenia  

Symbol 

efektu 

Metody sprawdzania efektów ksztaùcenia  

(sposób sprawdzenia, w tym dla umiejêtno�ci � odwoùanie do konkretnych zadañ projektowych, laboratoryjnych, itp.) 

W_01 Egzamin pisemny, projekt � pisemna praca zaliczeniowa  

W_02 Egzamin pisemny, projekt � pisemna praca zaliczeniowa  

W_03 Egzamin pisemny, projekt � pisemna praca zaliczeniowa  

U_01 Egzamin pisemny, projekt � pisemna praca zaliczeniowa  

U_02 Egzamin pisemny  

U_03 Egzamin pisemny, projekt � pisemna praca zaliczeniowa 

K_01 Obserwacja studentów w trakcie wykùadów, ankieta 
 

 

D. NAK£AD PRACY STUDENTA 

Bilans punktów ECTS 
 

Rodzaj aktywno�ci 
obci¹¿enie 

studenta 



1 Udziaù w wykùadach 30h 
2 Udziaù w ãwiczeniach  
3 Udziaù w laboratoriach  
4 Udziaù w konsultacjach (2-3 razy w semestrze) 15h 
5 Udziaù w zajêciach projektowych  
6 Konsultacje projektowe 15h 
7 Udziaù w egzaminie 5h 
8   
9 Liczba godzin realizowanych przy bezpo�rednim udziale nauczyciela 

akademickiego 
65h 
(suma) 

10 Liczba punktów ECTS, któr¹ student uzyskuje na zajêciach 

wymagaj¹cych bezpo�redniego udziaùu nauczyciela akademickiego 
(1 punkt ECTS=27,5 godzin obci¹¿enia studenta) 

2,6 ECTS 

11 Samodzielne studiowanie tematyki wykùadów 22h 
12 Samodzielne przygotowanie siê do ãwiczeñ  
13 Samodzielne przygotowanie siê do kolokwiów  
14 Samodzielne przygotowanie siê do laboratoriów  
15 Wykonanie sprawozdañ  
15 Przygotowanie do kolokwium koñcowego z laboratorium  
17 Wykonanie projektu lub dokumentacji 20h 
18 Przygotowanie do egzaminu 18h 
19   
20 

Liczba godzin samodzielnej pracy studenta 60h 
(suma) 

21 Liczba punktów ECTS, któr¹ student uzyskuje w ramach samodzielnej 

pracy 
(1 punkt ECTS=25 godzin obci¹¿enia studenta) 

2,4 ECTS 

22 Sumaryczne obci¹¿enie prac¹ studenta  125h 
23 Punkty ECTS za moduù 

1 punkt ECTS=25 godzin obci¹¿enia studenta 
5 ECTS 

24 Nakùad pracy zwi¹zany z zajêciami o charakterze praktycznym 
Suma godzin zwi¹zanych z zajêciami praktycznymi 35 

25 Liczba punktów ECTS, któr¹ student uzyskuje w ramach zajêã o 

charakterze praktycznym 
1 punkt ECTS=25 godzin obci¹¿enia studenta 

1,4 ECTS 

 

E. LITERATURA 
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2. Horodecka A., Ewolucja celów polityki gospodarczej. Rola zmian otoczenia, 
PWN, Warszawa 2008 

3. Strategia Rozwoju Kraju 2020, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 
Warszawa 2011 (projekt) 

4. Stiglitz J.E., Ekonomia sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, 
Warszawa 2004 

5. Makro- i mikroekonomia, red. S. Marciniak, Wydawnictwo Naukowe PWN, 
Warszawa 2007 (wydanie czwarte zmienione)  

6. Strategia innowacyjno�ci i efektywno�ci gospodarki, Ministerstwo Gospodarki, 
Warszawa 2011 

Witryna WWW 
moduùu/przedmiotu  

 

 


