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2)

a) przedmiot

b) stopień

c) rok

d) forma studiów

KW

1

3

stacjonarne / niestacjonarne

Cykl dydaktyczny10):

a) semestr

b) Jęz. wykładowy11)

6

polski

Celem przedmiotu jest:
- wprowdzenie do ekonomicznego myślenia w różnorodnych dziedzinach życia człowieka i społeczństwa
12)

Założenia i cele przedmiotu :

- rozwinięcie umiejętności krytycznej analizy i oceny zdarzń i procesów gospodarczych i politycznych w świetle teorii ekonomicznych
- zapoznanie z krajowymi i zagranicznymi źródłami informacji gospodarczej i naukowej z danej dziedziny

a) forma dydaktyczna
Formy dydaktyczne, liczba godzin13):

b) liczba godzin (stacjonarne i

niestacjonarne)

a1) wykład

20

12

a2) ćwiczenia audytoryjne

10

4

a3) ćwiczenia laboratoryjne
a4) seminaria

Metody dydaktyczne14):

dyskusja

T

projekt badawczy

T

studium przypadku

rozwiazywanie problemu

T

gry symulacyjne

eksperyment

analiza i interpretacja tekstów źródłowych

T

indywidualne projekty studenckie

konsultacje

T

inne …

filmy tematyczne

T

inne …

T

inne …
A.

wykłady

Metody i narzędzia ekonomistów (założenia teoretyczne, fakty, polityka). Mierzenie zjawisk i procesów w ekonomii (obiektywne i subiektywne miary). Rozwój polityczny:
przegląd perspektyw i teorii rozwoju politycznego (ustroju). Rola państwa, demokratyzacja, stabilność polityczna, społeczeństwo obywatelskie itp. Główne instytucje
związane z tworzeniem polityki (Parlament, prezydent, biurokracja, lobbing, grupy interesu). Rząd i ekonomia. Sektor publiczny a ekonomia rynkowa. Rząd a stabilizacja
gospodarki narodowej: wpływ polityki fiskalnej i monetarnej na przebieg cyklu koniunkturalnego i wzrost gospodarczy. Stosowana ekonomia dobrobytu a polityka publiczna:
podstawowe koncepcje mierzenia dobrobytu oraz zmian jego poziomu, problemy związane z niedoskonałościami rynku (dobra publiczne, koszty, korzyści zewnętrzne i
inne), funkcje dobrobytu społecznego, międzypokoleniowa dystrybucja dobrobytu. Biurokracja a polityka publiczna. Nieefektywna biurokracja jako ułomność państwa. Sektor
organizacji non-profit (NPO): cele, przyczyny powstawania, rozwój i wpływy organizacji non-profit. Ekonomia gospodarstwa domowego. Statyczna teoria popytu/estymacji,
dynamiczna teoria popytu/estymacji, skale ekwiwalentności. Światowa ekonomia polityczna: przegląd głównych czynników ekonomicznych, społecznych, politycznych i
kulturowych determinujących charakter międzynarodowych relacji ekonomicznych i politycznych. Globalny wzrost i rozwój gospodarczy. Rozwój, wzrost gospodarczy w
krajach rozwijających się i gospodarkach wschodzących. Mikroekonomia rozwoju gospodarczego (np. w krajach o niskim poziomie dochodu). Problem ubóstwa, nierówności,
niedożywienia itp. Alternatywne koncepcje zrównoważonego poziomu życia. Ekonomiczne podejście do analizy bezpieczeństwa, biurokracji, wymiaru sprawiedliwości,
przestępczości, życia ("wartości", zdrowia) człowieka, małżeństwa, szczęścia, płci społeczno-kulturowej (gender), terroryzmu itp.
Pełny opis przedmiotu15):
B.

ćwiczenia

Miary-indeksy procesu demokratyzacji ustrojowej (politycznej): Indeks Freedom House, indeks Polity. Analiza instytucji z perspektywy teorii wyboru społecznego i wyboru
publicznego. Analiza wydatków publicznych i podatków oraz ich wpływu na podmioty gospodarcze. Prawo Wagnera. Mierzenie szarej strefy gospodarki. Analiza wolności
gospodarczej przy zastosowaniu wybranych indeksów (np. indeks Fraser Institute, indeks Heritage Foundation). Metody oceny jakości urzędów publicznych (administracji
publicznej), metody kontroli i nadzoru przez władze ustawodawcze. Właściwości gospodarki narodowej na tle gospodarek regionu i świata (problem konwergencji i
dywergencji gospodarczej) – aplikacja modeli w badaniach empirycznych. Stylizowana charakterystyka gospodarek i polityk gospodarczych przy zastosowaniu
współczesnych teorii ekonomicznych oraz empirycznych metod analizy. Analiza popytu konsumentów i czynników determinujących jego wielkość i zmiany. Analiza
prawdopodobnych efektów określonych scenariuszy zdarzeń w gospodarce narodowej (np. zapowiedź rządu zwiększenia/zmniejszenia wydatków na zdrowie i edukację,
szybszy wzrost płacy nominalnej niż indeksu cen, wzrost opytymizmu konsumentów itp.). Ekonomiczna analiza NPO.

Wymagania formalne (przedmioty
wprowadzające)16):
17)

Założenia wstępne :

Mikroekonomia, Makroekonomia, Podstawy statystyki
Znajomość podstawowych kategorii mikroekonomicznych, makroekonomicznych
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01 - umie gromadzić, analizować oraz interpretować dane makro- i
mikroekonomiczne

Efekty kształcenia18):
(z kolejnymi numerami, 01, 02, 03 itd.)

05 - posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych ( prezentacji)

02 - potrafi opisać stan oraz zidentyfikować tendencje w gospodarce krajowej i
06 - potrafi uzupełniać wiedzę
międzynarodowej

03 - potrafi empirycznie weryfikować założenia ekonomii teoretycznej

07 - potrafi współpracować w grupie

04 - potrafi wskazać przydatność wyników własnej analizy w racjonalnym
podejmowaniu samodzielnych decyzji oraz w procesie wpływania na decyzje
innych

08 -

kolokwium
na zajęciach
ćwiczeniowych
p
p
p yg
y
własnej studenta

p

ocena wykonanie zadania projektowego na zdefiniowany temat

y

ocena wynikająca z obserwacji w trakcie zajęć

ocena eksperymentów wykonywanych w trakcie zajęć
Sposób weryfikacji efektów kształcenia19):

"01" - "07"

ocena wystąpień i prezentacji w trakcie zajęć
egzamin pisemny

"06", "07"

przygotowanie zespołowej analizy zdefiniowanego problemu

"01" - "07"

obserwacja w trakcie dyskusji zdefiniowanego problemu (aktywność)

"01" - "06"

test komputerowy

egzamin ustny

inne..

okresowe prace pisemne

imienne karty oceny studenta

inne..
Forma dokumentacji osiągniętych efektów
kształcenia 20):

złożone projekty

ą

ą

T

y

T

zajęciach
inne…
Element oceny
kolokwium
na zajęciach
ćwiczeniowych
p
p
p yg
y

inne..
Waga w %
p

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

Element oceny

Waga w %

ocena wykonania zadania projektowego na zdefiniowany temat

y

własnej studenta
Elementy i wagi mające wpływ na ocenę
końcową 21):

treść pytań egzaminacyjnych z oceną

40%

ocena wynikająca z obserwacji w trakcie zajęć

20%

przygotowanie zespołowej analizy zdefiniowanego problemu

20%

obserwacja w trakcie dyskusji zdefiniowanego problemu (aktywność)

20%

egzamin pisemny

test

egzamin ustny

inne..
inne..

Miejsce realizacji zajęć22):

sala dydaktyczna

Literatura podstawowa i uzupełniająca23):
a) podstawowa
1. Sowell, T. 2004. Ekonomia stosowana, czyli co robić aby nie psuć gospodarki, Wyd. Fijorr Publishing.
2. Ravenhill, J. 2011. Globalna ekonomia polityczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
b) uzupełniająca
3. Kleer, J., Kondratowicz, A. (red). 2007. Gospodarka i demokracja w Polsce. Dojrzałość i trwałość instytucji, Wyd. CeDeWu, Warszawa.
4. Franz, M. 2011. Ekonomia a wojna. Studia i szkice, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
5. Smith, D. 2007. Free Lunch. Ekonomia dobrze przyrządzona, Wyd. One Press.
6. Cooter, R., Ulen, T. 2011. Ekonomiczna analiza prawa, C.H. BECK Warszawa.
7. Journal of Applied Economics, International Journal of Applied Economics
8. Wybrane artykuły z publikacji eksperckich oraz prasy, bazy danych instytucji międzynarodowych, roczniki statystyczne
UWAGI 24):

Zagadnienia zawarte w syllabusie będą elastycznie dostosowywane do specyfiki (zainteresowań) grupy studentów
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