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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU 
 

Przynależność do grupy/bloku przedmiotów Przedmiot kierunkowy 

Status przedmiotu  Obowiązkowy 

Język prowadzenia zajęć Polski 

Usytuowanie modułu w planie studiów - semestr Semestr III 

Wymagania wstępne Makroekonomia  

Egzamin (TAK/NIE) TAK 

Liczba punktów ECTS 4 

 

Forma 
prowadzenia zajęć 

wykład ćwiczenia 
laborato-

rium 
projekt inne 

Liczba godzin 
w semestrze 

30 15    
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EFEKTY UCZENIA SIĘ  
 

Kategoria 
Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia 
Odniesienie do 

efektów  
kierunkowych 

Wiedza 

W01 
Ma podstawową wiedzę o charakterze polityki gospo-
darczej, jej miejscu i relacjach do innych nauk społecz-
nych. 

EKO1_W01 

W02 

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

EKO1_W09 

W03 
Zna uwarunkowania, mechanizmy i narzędzia realizacji 
polityki gospodarczej państwa. 

EKO1_W03 

Umiejętności 

U01 

Dokonuje obserwacji procesów i zmian w gospodarce 
wykorzystując różne źródła pozyskiwania danych w za-
kresie realizowanej polityki gospodarczej państwa. Po-
trafi wykorzystać wiedzę o celach i instrumentach polityki 
gospodarczej w życiu zawodowym. 

EKO1_U04 

U02 

Potrafi właściwie opisać przyczyny zjawisk gospodar-
czych, takich jak inflacja i bezrobocie oraz proponować 
w tym zakresie skuteczne mechanizmy interwencji pań-
stwa w gospodarkę. 

EKO1_U04 

U03 
Rozumie mechanizmy interwencji państwa w gospodar-
ce i wykorzystuje zdobytą wiedzę do analizy zjawisk 
społeczno-gospodarczych takich jak bezrobocie, inflacja. 

EKO1_U04 

Kompetencje 
społeczne 

K01 

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

EKO1_K01 

 
TREŚCI PROGRAMOWE 
 

Forma  
zajęć 

Treści programowe 

wykład 

Rola państwa w życiu gospodarczym.  

Polityka na rzecz wzrostu gospodarczego – założenia, cele, instrumenty.  

Polityka rozwoju gospodarki opartej na wiedzy – założenia, cele, instrumenty.  

Polityka innowacyjna – podmioty, cele, instrumenty.  

Polityka inwestycyjna – podmioty, cele, instrumenty.  

Polityka regulowania rynku pracy – podmioty, cele, instrumenty. 

Polityka ochrony środowiska – podmioty, cele, instrumenty. 

Polityka klimatyczna – istota, cele, instrumenty.  

Polityka energetyczna – podmioty, cele, instrumenty.  

Polityka kosmiczna – istota, cele, instrumenty.  

Polityka rozwoju regionalnego – podmioty, cele, instrumenty.  

Polityka gospodarcza Polski jako członka Unii Europejskiej.  

ćwiczenia 

Działalność regulacyjna państwa. Ekonomiczne funkcje państwa. 

Polityka rozwoju - polska strategia odpowiedzialnego rozwoju i trwałego wzrostu.  

Strategia rozwoju gospodarki opartej na wiedzy w Polsce.  

Polityka zwiększania innowacyjności polskiej gospodarki. 

Sterowanie procesami inwestycyjnymi - instrumenty przyciągania nowych inwestycji 
w polskich regionach.  

Polityka ochrony środowiska – stan środowiska w Polsce. 

Polityka regionalna. Strategie rozwoju polskich regionów. 
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METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 
 

Symbol 
efektu 

Metody sprawdzania efektów kształcenia 

Egzamin  
ustny 

Egzamin  
pisemny 

Kolokwium Projekt Sprawozdanie Inne 

W01 X  X    

W02 X  X    

W03 X  X X   

U01   X X   

U02   X    

U03 X      

K01 X      

 
FORMA I WARUNKI ZALICZENIA 
 

Forma  
zajęć 

Forma zaliczenia Warunki zaliczenia 

wykład egzamin Uzyskanie co najmniej 50% punktów z egzaminu ustnego 

ćwiczenia zaliczenie z oceną 
Uzyskanie co najmniej 50% punktów z kolokwium w trakcie 
zajęć oraz projektu pisemnego – pracy w ramach tzw. ma-
łych grupach 

 
NAKŁAD PRACY STUDENTA 
 

Bilans punktów ECTS 

Lp. Rodzaj aktywności Obciążenie studenta 
Jed-
nost-

ka 

1.  Udział w zajęciach zgodnie z planem studiów 
W C L P S 

h 
30 15    

2.  Inne (konsultacje, egzamin) 4 2    h 

3.  
Razem przy bezpośrednim udziale nauczyciela 
akademickiego 

51 h 

4.  
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje 
przy bezpośrednim udziale nauczyciela aka-
demickiego 

2,0 ECTS 

5.  Liczba godzin samodzielnej pracy studenta 49 h 

6.  
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje 
w ramach samodzielnej pracy 

2,0 ECTS 

7.  
Nakład pracy związany z zajęciami o charakte-
rze praktycznym 

33 h 

8.  
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje 
w ramach zajęć o charakterze praktycznym 

1,3 ECTS 

9.  Sumaryczne obciążenie pracą studenta  100 h 

10.  
Punkty ECTS za moduł 

1 punkt ECTS=25 godzin obciążenia studenta 
4 ECTS 

 
 



 

4 

 

LITERATURA 
 

1. Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie, Minister-
stwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2010. 

2. Makro- i mikroekonomia, red. S. Marciniak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2017 (wydanie 
piąte)  

3. Polityka gospodarcza, red. B. Winiarski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2017 (wydanie 
trzecie)  

4. Przedsiębiorczość w Polsce, Ministerstwo Rozwoju, Warszawa (aktualny raport) 
5. Stiglitz J.E., Ekonomia sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2017 
6. Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.), Minister-

stwo Rozwoju, Warszawa 2017 
7. Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. 
8. Współczesna polityka gospodarcza, red. A. Kosztowniak, M. Sobol, Wydawnictwo CeDeWu, War-

szawa 2016. 

 


