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KARTA  MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU 
 

Kod modułu Z-EKO-375 

Nazwa modułu Polityka gospodarcza 

Nazwa modułu w języku angielskim Economic Policy 

Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 
 
 
A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW 
 

Kierunek studiów Ekonomia 
Poziom kształcenia I stopień 
Profil studiów Ogólnoakademicki 

Forma i tryb prowadzenia studiów Stacjonarne 
Specjalność Wszystkie 
Jednostka prowadząca moduł Katedra Strategii Gospodarczych 
Koordynator modułu dr hab. Halina Jastrzębska-Smolaga prof. PŚk 

Zatwierdził: 

 
 
 
 

 
B. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU 
 

Przynależność do grupy/bloku 
przedmiotów 

Kierunkowy 

Status modułu  Obowiązkowy 
Język prowadzenia zajęć Polski 

Usytuowanie modułu w planie studiów 
- semestr 

Semestr III 

Usytuowanie realizacji przedmiotu w 
roku akademickim 

Semestr zimowy 

Wymagania wstępne Makroekonomia 
Egzamin  Tak 
Liczba punktów ECTS 4 

 
 

Forma 
prowadzenia zajęć 

wykład ćwiczenia laboratorium projekt inne 

w semestrze 20 10 - - - 
 
 
C. EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY SPRAWDZANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

 

Cel 
modułu 

Celem prowadzonych z polityki gospodarczej zajęć jest: zapoznanie studentów z 
teoretyczno-empiryczną wiedzą na temat istoty uwarunkowań i przesłanek realizacyjnych 
polityki gospodarczej państwa, ukazanie mechanizmów interwencji państwa w gospodarkę 
kraju oraz dostarczenie takiej wiedzy, która wydaje się nieodzowna w pracy zawodowej.  
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Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia 

Forma 
prowadzenia 

zajęć 
(w/ć/l/p/inne) 

odniesienie do 
efektów 

kierunkowych 

odniesienie do 
efektów 

obszarowych 

W_01 

Ma podstawową wiedzę o charakterze polityki 
gospodarczej, jej miejscu i relacjach do innych nauk 
społecznych 

Wykład 
Ćwiczenia  

K_W01 

 S1A_W01 

W_02 

Ma podstawową wiedzę o instytucjach kreujących 
politykę gospodarczą państwa, prawnym 
umocowaniu tych instytucji, celach polityki 
gospodarczej oraz źródłach finansowania 
programów gospodarczych. 

Wykład 
Ćwiczenia  

K_W09 

S1A_W02 

W_03 

Zna uwarunkowania, mechanizmy i narzędzia 
realizacji polityki gospodarczej państwa. 

Wykład 
Ćwiczenia  

K_W09 
S1A_W03 

U_01 

Dokonuje obserwacji procesów i zmian w 
gospodarce wykorzystując różne źródła 
pozyskiwania danych w zakresie realizowanej 
polityki gospodarczej państwa. Potrafi wykorzystać 
wiedzę o celach i instrumentach polityki 
gospodarczej w życiu zawodowym. 

Wykład 
Ćwiczenia  

K_U04 

S1A_U02 
S1A_U06 

U_02 

Potrafi właściwie opisać przyczyny zjawisk 
gospodarczych, takich jak inflacja i bezrobocie oraz 
proponować w tym zakresie skuteczne mechanizmy 
interwencji państwa w gospodarkę 

Wykład 
Ćwiczenia  

K_U04 

S1A_U03 
S1A_U07 

U_03 

Rozumie mechanizmy interwencji państwa w 
gospodarce i wykorzystuje zdobytą wiedzę do 
analizy zjawisk społeczno-gospodarczych takich jak 
bezrobocie, inflacja. 

Wykład 
Ćwiczenia  

K_U04 

 S1A_U08 

K_01 

Rozumie potrzebę ustawicznego uzupełniania 
wiedzy z zakresu interwencji państwa w 
gospodarkę, szczególnie w kontekście 
zmieniających się przesłanek i instrumentów polityki 
gospodarczej. 

Wykład 
Ćwiczenia  

K_K01 

S1A_K01 

K_02 

Współdziała i pracuje w grupie oraz skutecznie 
komunikuje się, analizując złożone skutki interwencji 
państwa w gospodarkę 

Ćwiczenia  K_K03 

 S1A_K02 

 
 
Treści kształcenia: 
 
1. Treści kształcenia w zakresie wykładu 

Nr 
wykładu 

Treści kształcenia 

Odniesienie 
do efektów 
kształcenia 
dla modułu 

1 Rola państwa w życiu gospodarczym. Podejście różnych szkół do działań 
publicznych. Dwa modele współczesnego państwa. Polityka gospodarcza jako 
dyscyplina naukowa. Charakterystyka polityki gospodarczej. Konstrukcja 
wewnętrzna każdej polityki gospodarczej. Cele, środki i metody (narzędzia) 
realizacji celów polityki gospodarczej. Konsekwencje społeczno-gospodarcze 
nietrafionych decyzji rządów. 

W_01 
W_02 
W_03 
K_01 

2 Polityka na rzecz wzrostu gospodarczego. Czynniki wzrostu. Miary wzrostu 
gospodarczego. Rola polityki gospodarczej w oddziaływaniu na wzrost 
gospodarczy. Polityka prowzrostowa. Regulowanie zdolności akumulacyjnych 
gospodarki. Czy istnieją granice wzrostu gospodarczego? 

W_01 
W_02 
W_03 
U_03 

3 Polityka rozwoju gospodarki opartej na wiedzy (GOW). Charakterystyka 
gospodarki opartej na wiedzy. Nośniki GOW. Rozwój GOW w najbardziej 
przodujących technologicznie krajach świata. Polskie warunki progowe i 
możliwe strategie budowania GOW. Założenia trójetapowej polskiej polityki 
rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. 

W_01 
W_02 
W_03 
U_03 
K_01 
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4 Polityka innowacyjna. Cele polskiej polityki innowacyjnej w świetle Strategii 
innowacyjności i efektywności gospodarki. Źródła finansowania innowacji. 
Instrumenty wspierania działalności innowacyjnej w świetle założeń polityki 
innowacyjnej UE. Formy funkcjonowania centrów innowacyjności. Regionalne 
systemy innowacji.  

W_01 
W_02 
W_03 
U_01 
U_03 

5 Polityka inwestycyjna. Kierunki kształtowania polityki inwestycyjnej. Cele 
polityki inwestycyjnej. Podmioty polityki inwestycyjnej. Środki realizacji polityki 
inwestycyjnej. Źródła finansowania inwestycji. 

W_01 
W_02 
W_03 
U_03 

6 Polityka regulowania rynku pracy. Cele i środki na realizację polityki 
regulacji rynku pracy. Narzędzia oddziaływania na: popyt na pracę, podaż 
pracy. Dwustronny transfer siły roboczej poza granicę kraju. Perspektywy 
ograniczenia bezrobocia. 

W_01 
W_02 
W_03 
U_01 
U_02 
U_03 

7 Polityka kształtowania dochodów i cen. Zakres i funkcje polityki 
dochodowo-cenowej (typy realizowanych polityk). Cele, środki i instrumenty 
polityki dochodowo-cenowej. 

W_01 
W_02 
W_03 
U_01 
U_02 

8 Polityka pieniężno-kredytowa. Istota i cele polityki pieniężno-kredytowej. 
Narzędzia realizacji polityki pieniężnej. Rola banku centralnego w 
prowadzeniu polityki pieniężnej. Twarda i miękka polityka pieniężna. 

W_01 
W_02 
W_03 
U_03 

9 Polityka przeciwdziałania inflacji. Ekonomiści głównego nurtu o 
przyczynach inflacji. Założenia polityki antyinflacyjnej. Polityka 
administracyjnego ograniczania wzrostu płac i wzrostu cen. Instrumenty 
polityki pieniężnej. Instrumenty polityki fiskalnej. Wykorzystanie wymiany 
międzynarodowej. 

W_01 
W_02 
W_03 
U_01 
U_02 
U_03 

10 Polska polityka gospodarcza jako członka Unii Europejskiej. Istota i 
korzyści z integracji gospodarczej. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia. 
Strategia Europa 2020. Polska polityka wobec Unii Europejskiej. 

W_01 
W_02 
W_03 

 
2. Treści kształcenia w zakresie ćwiczeń 

Nr zajęć 
ćwicz. 

Treści kształcenia 

Odniesienie 
do efektów 
kształcenia 
dla modułu 

1 Działalność regulacyjna państwa. Cele regulacyjne działalności państwa. 
Regulacje realizacji koncepcji interesu publicznego (eliminacji skutków 
„niewidzialnej ręki rynku”, ograniczania monopoli). Regulacje i deregulacje. 
Ekonomiczne funkcje państwa: alokacyjna, stabilizacyjna, redystrybucyjna). 

W_01 
W_02 
W_03 

2 Polityka prowzrostowa. Założenia i cele średnio- i długookresowej strategii 
rozwoju polskiej gospodarki. Podmioty i instrumenty realizacji zamierzonych 
celów oraz źródła ich finansowania Spójność celów rozwoju polskiej 
gospodarki z priorytetami rozwojowymi UE.  

W_02 
W_03 
U_02 
K_02 

3 Strategia rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. Bariery budowy GOW w 
Polsce. Wykluczenie cyfrowe. Instrumenty wspierające rozwój społeczeństwa 
informacyjnego w Polsce (e-Deklaracje, e-Zdrowie). Źródła finansowania 
budowy infrastruktury społeczeństwa informacyjnego. 

W_02 
W_03 
K_01 

4 Polityka zwiększania innowacyjności polskiej gospodarki. Główne 
bariery wprowadzania innowacji do polskiej gospodarki. Ocena 
dotychczasowego rozwoju innowacyjności w Polsce (Raport Komisji 
Europejskiej). Instrumenty wspierające innowacyjność polskich 
przedsiębiorstw (finansowe, informacyjno-doradcze, podatkowe). 

W_02 
W_03 
U_01 
U_02 
K_02 

5 Sterowanie procesami inwestycyjnymi. Inwestycje publiczne i skutki 
wynikające z uruchomienia mnożnika Keynesa. Bezpośrednie i pośrednie 
kierowanie procesami inwestycyjnymi. Instrumenty przyciągania nowych 
inwestycji w regionach (Specjalne Strefy Ekonomiczne). Program wspierania 
inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2020.  

W_02 
W_03 
U_01 
U_02 
K_02 
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Metody sprawdzania efektów kształcenia  

Symbol 
efektu 

Metody sprawdzania efektów kształcenia  
(sposób sprawdzenia, w tym dla umiejętności – odwołanie do konkretnych zadań projektowych, laboratoryjnych, itp.) 

W_01 Kolokwium zaliczeniowe, egzamin ustny 

W_02 

Kolokwium zaliczeniowe, egzamin ustny, prezentacje ustne na forum grupy na temat 
wybranych zagadnień problemowych 

W_03 

Kolokwium zaliczeniowe, egzamin ustny, prezentacje ustne na forum grupy na temat 
wybranych zagadnień problemowych 

U_01 

Kolokwium zaliczeniowe, egzamin ustny, prezentacje ustne na forum grupy na temat 
wybranych zagadnień problemowych 

U_02 Kolokwium zaliczeniowe, egzamin ustny 

U_03 Egzamin ustny, dyskusja w trakcie ćwiczeń 

K_01 Obserwacja studentów w trakcie prac tzw. małych grup, dyskusja w trakcie ćwiczeń 

K_02 Obserwacja studentów w trakcie prac tzw. małych grup, dyskusja w trakcie ćwiczeń 

 
 

D. NAKŁAD PRACY STUDENTA 

Bilans punktów ECTS 
 Rodzaj aktywności obciążenie studenta 

1 Udział w wykładach 20h 
2 Udział w ćwiczeniach 10h 
3 Udział w laboratoriach  
4 Udział w konsultacjach (2-3 razy w semestrze) 9h 
5 Udział w zajęciach projektowych  
6 Konsultacje projektowe 10h 
7 Udział w egzaminie 6h 
8   
9 Liczba godzin realizowanych przy bezpośrednim udziale 

nauczyciela akademickiego 
55h 

10 Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach 
wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela 
akademickiego (1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta) 

2 ECTS 

11 Samodzielne studiowanie tematyki wykładów 10h 
12 Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 13h 
13 Samodzielne przygotowanie się do kolokwiów 9 h 
14 Samodzielne przygotowanie się do laboratoriów  
15 Wykonanie sprawozdań  
15 Przygotowanie do kolokwium końcowego z laboratorium  
17 Wykonanie projektu lub dokumentacji 15h 
18 Przygotowanie do egzaminu 8h 
19   
20 Liczba godzin samodzielnej pracy studenta 55h 
21 Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach 

samodzielnej pracy (1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta) 
2 ECTS 

22 Sumaryczne obciążenie pracą studenta  110h 
23 Punkty ECTS za moduł 

1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta 
4 ECTS 

24 Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym 
Suma godzin związanych z zajęciami praktycznymi 61 

25 Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o 
charakterze praktycznym 1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta 

2,2 ECTS 
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