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Nazwa modułu (bloku przedmiotów): PRZEDMIOTY 

KIERUNKOWE 

Kod modułu: C 

Nazwa przedmiotu: POLITYKA GOSPODARCZA Kod przedmiotu: 25 

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej przedmiot / moduł: INSTYTUT EKONOMICZNY 

Nazwa kierunku: EKONOMIA 

Forma studiów: SS Profil kształcenia: praktyczny Poziom kształcenia: studia I 

stopnia 

Rok / semestr:   

II/IV 

Status przedmiotu /modułu: 

obowiązkowy 

Język przedmiotu / modułu: 

polski 

Forma zajęć wykład ćwiczenia laboratorium projekt seminarium 

inne  

(wpisać 

jakie) 

Wymiar 

zajęć (godz.) 
15 15     

 

Koordynator przedmiotu / 

modułu 
prof. dr hab. Nelly Daszkiewicz 

Prowadzący zajęcia prof. dr hab. Nelly Daszkiewicz 

Cel  kształcenia przedmiotu / 

modułu 

Celem przedmiotu jest nabycie wiedzy dotyczącej współczesnych problemów 

polityki gospodarczej ze szczególnym uwzględnieniem skutków interwencji 

państwa w gospodarkę.  

Wymagania wstępne Podstawy makroekonomii i mikroekonomii 

 

EFEKTY UCZENIA SIĘ 

Nr efektu 

uczenia 

się/ grupy 

efektów 

Opis efektu uczenia się 

Kod 

kierunkowego 

efektu 

uczenia się 

Wiedza (Ma wiedzę w zakresie...)  

01 Opisuje relacje i zależności zachodzące w gospodarce K1P_W07 

02 
Opisuje teorie ekonomii oraz zasady funkcjonowania rynków oraz podmiotów 

gospodarczych  
K1P_W08 

Umiejętności (Potrafi…)  

03 
Analizuje informacje o zależnościach między gospodarką i państwem w 

kontekście historycznym i współczesnym 
K1P_U02 

04 
Wskazuje podstawowe prawa rządzące określonymi rynkami wchodzącymi w 

skład głównych sektorów gospodarki narodowej 
K1P_U03 

Kompetencje społeczne  

05 Wykazuje samodzielność w podejmowaniu różnych inicjatyw. K1P_K05 

06 
Weryfikuje swoje działania, postawy oraz poszukuje nowych, lepszych 

rozwiązań. 
K1P_K07 

 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Wykład 

Wprowadzające do polityki gospodarczej - problemy gospodarki światowej; Cele polityki gospodarczej; 

Wybrane doktryny ekonomiczne; Wzrost gospodarczy – pomiar; Polityka pieniężna i budżetowa; Polityka 

zatrudnienia; Polityka kształtowania dochodów i cen; Polityka strukturalna; Polityka przemysłowa; 

Interwencjonizm państwowy; Polityka innowacyjna i naukowa; Polityka ochrony środowiska 

Ćwiczenia 

Definicja polityki gospodarczej; Narzędzia i cele polityki gospodarczej; Polityka mikroekonomiczna – 

korygowanie mechanizmu rynkowego; Polityka pieniężna; Polityka podatkowa i budżetowa; Polityka 

regionalna i sektorowa; Polityka przekształceń własnościowych i prywatyzacja; Polityki gospodarcze UE 

 

Literatura podstawowa 

1. Winiarski, B. (red.), Polityka gospodarcza, Warszawa 2019. 

2. T. Włudyka, M. Smaga (red.), Instytucje gospodarki rynkowej, Warszawa 
2018. 

Literatura uzupełniająca  1. Stiglitz J.E., Ekonomia sektora publicznego, Warszawa 2004. 



2. Hall R.E., Taylor J.B., Makroekonomia, Warszawa 2000. 

Metody kształcenia Wykład, prezentacje multimedialne, dyskusja, rozwiązywanie zadań 

 

Metody weryfikacji efektów uczenia się 

 

Nr efektu uczenia 

się/grupy efektów 

 

Aktywny udział w zajęciach 03 

Weryfikacja pracy własnej studenta 01- 06 

Formy i warunki zaliczenia Kolokwium (50%), zaliczenie pisemne (50%) 

 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA 

 

 

Rodzaj działań/zajęć 

Liczba godzin 

Ogółem 

W tym zajęcia powiązane  

z praktycznym przygotowaniem 

zawodowym 

Udział w wykładach 15  

Samodzielne studiowanie  15  

Udział w ćwiczeniach audytoryjnych                                 

i laboratoryjnych, warsztatach, seminariach
 15 5 

Samodzielne przygotowywanie się do ćwiczeń 5  

Przygotowanie projektu / eseju / itp.
 
   

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 5  

Udział w konsultacjach 2  

Inne   

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 57 5 

Liczba punktów ECTS za przedmiot 2 

Liczba punktów ECTS przypisana do dyscypliny 

naukowej 
2 (Ekonomia i finanse) 

Liczba punktów ECTS związana z zajęciami 

praktycznymi
 0,2 

Liczba punktów ECTS  za zajęciach wymagające 

bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich 
1,3 

 


