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d) forma studiów

stacjonarne / niestacjonarne

a) semestr

b) Jęz. wykładowy11)

4
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Cykl dydaktyczny10):
Celem przedmiotu jest:

- stworzenie ram wprowadzających do ekonomicznego sposobu myślenia o roli państwa w gospodarce rynkowej
Założenia i cele przedmiotu12):

- ułatwienie podejmowania sądów wartościujących związanych z celowością i skutkami wyborów o charakterze publicznym
- wyjaśnienie roli bodźców ekonomicznych, konkurencji i regulacji w efektywnym oferowaniu usług przez sektor publiczny
skutkami wyborów o charakterze publicznym, w tym konkretnych działań podejmowanych przez państwo, zwłaszcza w gospodarce
rynkowej
a) forma dydaktyczna
b) liczba godzin (stacjonarne i niestacjonarne)
a1) wykład

Formy dydaktyczne, liczba godzin13): a2) ćwiczenia audytoryjne

20
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10

6

a3) ćwiczenia laboratoryjne
a4) seminaria

Metody dydaktyczne14):

dyskusja

T

eksperyment

projekt badawczy

T

studium przypadku

rozwiazywanie problemu

T

gry symulacyjne

analiza i interpretacja tekstów źródłowych

T

indywidualne projekty studenckie

konsultacje

T

inne …

filmy tematyczne

T

inne …

T

inne …
A.

wykłady

Myślenie w kategoriach ekonomii sektora publicznego. Identyfikacja rodzajów dóbr/usług wytwarzanych przez sektor publiczny. Ekonomia dobrobytu:
efektywność i zawodność rynku, efektywność a sprawiedliwość – wybory społeczne. Teoria wyboru publicznego: publiczne mechanizmy alokacji
zasobów (indywidualne preferencje dotyczące dóbr publicznych, głosowanie większościowe i paradoks głosowania, twierdzenie Arrowa o niemożności).
Polityka a ekonomia (wybory a grupy interesu, władza grup interesu). Produkcja publiczna i biurokracja: porównanie efektywności w sektorze publicznym
i prywatnym, źródła nieefektywności w sektorze publicznym. Prywatne i publiczne rozwiązywanie problemów efektów zewnętrznych, dóbr publicznych,
niepewności i asymetrii informacji. Ekonomizacja działań w sektorze publicznym (koncepcja NPM i inne). Ekonomia informacji sektora publicznego.
Programy wydatków publicznych (analiza polityki oraz kosztów i korzyści wydatków). Podatki a efektywność ekonomiczna, optymalne opodatkowanie.
Finansowanie wydatków państwa z deficytu budżetowego. Etyka i korupcja w sektorze publicznym.
Pełny opis przedmiotu15):
B.

ćwiczenia

Efekty zewnętrzne, dobra publiczne i wspólne zasoby. Ekonomiczna analiza administracji (biurokracji) publicznej. Analiza (w teorii i praktyce) wybranych
projektów oraz polityk publicznych, ich skuteczności i wpływu. Analiza zakresu i skutków opodatkowania oraz regulacji rządowych i wydatków
publicznych (na służbę zdrowia, infrastrukturę itp.). Sektor publiczny w wybranych krajach (analiza porównawcza). Analiza wybranych rynków
(sektorów) usług publicznych (zdrowia, edukacji, sportu itp.). Argumenty za/przeciw prywatyzacji podmiotów publicznych oraz komrcjalizacji usług
publicznych.

Wymagania formalne (przedmioty
wprowadzające)16):

Mikroekonomia, Makroekonomia

Założenia wstępne17):

Znajomość podstawowych kategorii mikroekonomicznych i makroekonomicznych
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01 - potrafi teortycznie uzasadnić istnienie sektora publicznego w
gospodarce narodowej

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

Sposób weryfikacji efektów
kształcenia19):

05 - potrafi uzupełniać wiedzę

02 - krytycznie ocenia instytucje prywatne i państwowe oraz polityki
publiczne w zakresie adresowania przez nie problemów indywidualnych 06 - potrafi współpracować w grupie
i społecznych
03 - potrafi wyszukiwać, weryfikować i interpretować informacje
dostarczane przez podmioty sektora publicznego

07 - wykazuje zdolność do badań naukowych w ramach dyscypliny
(przedstawienia argumentów oraz zaleceń w sposób wyważony, spójny i
zwięzły) sposób
sposób

04 - posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych (
prezentacji)

08 -

kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych

ocena wykonanie zadania projektowego na zdefiniowany
temat

praca pisemna przygotowywana w ramach
pracy własnej studenta

ocena wynikająca z obserwacji w trakcie zajęć

ocena eksperymentów wykonywanych w
trakcie zajęć

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

"01" - "07"

ocena wystąpień i prezentacji w trakcie zajęć
egzamin pisemny

test komputerowy

egzamin ustny

inne..

"06", "07"
"01" - "07"
"01" - "06"

inne..
okresowe prace pisemne
Forma dokumentacji osiągniętych
efektów kształcenia 20):

imienne karty oceny studenta
T

złożone projekty

treść pytań egzaminacyjnych z oceną

inne…

treść pytań zaliczeniowych z oceną

inne…

inne..

Element oceny

Waga w %

Element oceny

kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych

Elementy i wagi mające wpływ na
ocenę końcową21):

praca pisemna przygotowywana w ramach
pracy własnej studenta

ocena wynikająca z obserwacji w trakcie zajęć

ocena eksperymentów wykonywanych w
trakcie zajęć

przygotowanie zespołowej analizy zdefiniowanego problemu

ocena wystąpień i prezentacji w trakcie zajęć

Waga w %

ocena wykonania zadania projektowego na zdefiniowany
temat

obserwacja w trakcie dyskusji zdefiniowanego problemu
(aktywność)

40%

egzamin pisemny

test

egzamin ustny

inne..

20%
20%
20%

inne..
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sala dydaktyczna
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