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Wydział, dla którego przedmiot jest
realizowany8):

Wydział Nauk Ekonomicznych

Status przedmiotu 9):

a) przedmiot

b) stopień

c) rok

d) forma studiów

KW

1

2

stacjonarne / niestacjonarne

Cykl dydaktyczny10):

a) semestr

b) Jęz. wykładowy11)

3

polski

Celem przedmiotu jest:
- zapoznanie studentów z pojęciami i zjawiskami zachodzącymi na rynku usług publicznych,
Założenia i cele przedmiotu 12):

- zrozumienie i opanowanie terminologii stosowanej w teorii i praktyce związanej z organizacją rynku usług publicznych,
- umiejętność związana z rozpoznaniem, kwalifikowaniem i znaczeniem podstawowych elementów rynku usług publicznych – ich wzajemnych zależności i roli, jaką
odgrywają w sektorze publicznym oraz prywatnym oraz dla indywidualnego obywatela

a) forma dydaktyczna
Formy dydaktyczne, liczba godzin13):

b) liczba godzin

a1) wykład

20

a2) ćwiczenia audytoryjne

10

a3) ćwiczenia laboratoryjne
a4) seminaria
dyskusja

T

eksperyment

rozwiazywanie problemu

T

gry symulacyjne

analiza i interpretacja tekstów źródłowych

T

indywidualne projekty studenckie

T

konsultacje

T

T

inne…

lista (obecność i aktywność studentów)
inne …

inne…

inne …

projekt badawczy
Metody dydaktyczne14):

A.

studium przypadku

T

wykłady

Podstawy prawne i uwarunkowania świadczenia usług publicznych; Specyfika i klasyfikacja usług publicznych; Struktura rodzajowa użytkowników
usług publicznych; Organizacja systemu świadczenia i modele usług publicznych; Usługi komunalne - podstawy formalno-prawne; Instytucjonalne
warunki i jakość świadczenia usług komunalnych; Zarządzanie rozwojem usług komunalnych; Usługi zdrowotne jako element rynku usług
publicznych; Rynek i konkurencja w usługach publicznych na przykładzie wybranej kategorii usług; Formy organizacyjne i podmioty realizujące
usługi społeczne; Komercjalizacja i prywatyzacja sfery usług publicznych.
Pełny opis przedmiotu 15):
B.

ćwiczenia

Problem odpłatności za świadczone usługi publiczne - podstawowe rodzaje kosztów wchodzących w skład ceny lub częściowej odpłatności za
wykonanie usługi publicznej; ; Metody analizy rynków usług publicznych – wybrane zagadnienia; Pomiar efektywności usług komunalnych.

Wymagania formalne (przedmioty
wprowadzające)16):
17)

Założenia wstępne :
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Mikroekonomia i Makroekonomia, Prawo
Student powinien znać podstawy prawa oraz mikro - i makroekonomii
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01 - Umie zdefiniować i scharakteryzować usługi publiczne,

05 -

02 - Umie analizować zmiany zachodzące na rynku usług publicznych,

06 -

03 - Umie zastosować poznane reguły i warunki świadeczenia usług,

07 -

04 - Wykazuje aktywną postawę w trakcie zajęć

08 -

Efekty kształcenia 18):
(z kolejnymi numerami, 01, 02, 03 itd.)

kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych
ocena wykonanie zadania projektowego na zdefiniowany temat
praca pisemna przygotowywana w ramach pracy
własnej studenta
Sposób weryfikacji efektów kształcenia

19)

01,02,03

ocena wynikająca z obserwacji w trakcie zajęć

ocena eksperymentów wykonywanych w trakcie
: zajęć
ocena wystąpień i prezentacji w trakcie zajęć
egzamin pisemny

przygotowanie zespołowej analizy zdefiniowanego problemu
obserwacja w trakcie dyskusji zdefiniowanego problemu
(aktywność)

01,02,03,04
01,02,03

test komputerowy

egzamin ustny

lista (obecność i aktywność studentów)

inne…

inne..

okresowe prace pisemne

imienne karty oceny studenta

Forma dokumentacji osiągniętych efektów złożone projekty
kształcenia 20):
inne…

treść pytań egzaminacyjnych z oceną
inne..

inne…
Element oceny

inne..
Waga w %

Element oceny

kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych
praca pisemna przygotowywana w ramach pracy
własnej studenta
Elementy i wagi mające wpływ na ocenę
końcową21):

egzamin pisemny

Waga w %

ocena wykonania zadania projektowego na zdefiniowany temat
20%
ocena wynikająca z obserwacji w trakcie zajęć

ocena eksperymentów wykonywanych w trakcie
zajęć
ocena wystąpień i prezentacji w trakcie zajęć

01,02,03,04

przygotowanie zespołowej analizy zdefiniowanego problemu
30%

obserwacja w trakcie dyskusji zdefiniowanego problemu
(aktywność)

40%

test

egzamin ustny

inne…

inne…
Miejsce realizacji zajęć22):

10%

0%

inne..
sala dydaktyczna
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