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Wymagania formalne  (przedmioty 

wprowadzające)16):

Założenia wstępne17):

inne…

Pełny opis przedmiotu15):

A.     wykłady

indywidualne projekty studenckie

inne …

Miejsce wyboru publicznego w ekonomii. Homo oeconomicus w sferze polityki. Podstawy teorii racjonalnego wyboru. Ewolucja sfery publicznej w
gospodarce. Teoria wyboru społecznego: Relacje preferencji. Metody głosowania. Wybór metody głosowania a efektywność Pareto. Paradoksy
głosowania. Twierdzenie Arrowa. Funkcje dobrobytu społecznego. Ekonomiczna teoria demokracji Anthony’ego Downsa. Cele wyborców i partii
politycznych. Program a ideologia. Medianowy wyborca. Nurty ekonomii konstytucyjnej. Kontrakt konstytucyjny Buchanana. Ekonomiczna analiza władzy
ustawodawczej. Władza ustawodawcza a władza wykonawcza. Model przetargowego podziału władz. Władza sądownicza. Cele sędziów. Ekonomiczna
teoria biurokracji: Efektywność biurokracji. Grupy interesu. Renta polityczna. Klasyfikacja dóbr. Wyłączność i konkurencyjność konsumpcji. Problem
gapowicza. Dylemat więźnia. Optymalna ilość dobra publicznego. Ujawnianie preferencji. Podatek Grovesa-Clarka. Tragedia wspólnego. Teoria klubów.
Teza Tiebouta. Efekty zewnętrzne produkcji i konsumpcji. Optymalna wielkość produkcji dobra generującego efekty zewnętrzne. Podatek Pigou. Grupy
dominującego interesu. Koalicje dystrybucyjne. Teoria działań zbiorowych Olsona. Wielkość grupy a realizacja wspólnych celów. Renta ekonomiczna a
renta polityczna. Renta naturalna a sztuczna. Sposoby pozyskiwania sztucznych rent. Korupcja. Skutki pogoni za rentą. Sposoby ograniczania pogoni
za rentą.

Manipulowanie głosami, kolejność głosowania. Preferencje wyborców a wynik wyborów. Wyznaczanie okręgów wyborczych a wynik wyborów. Dobra
publiczne i efekty zewnętrzne - przykłady. Wybór publiczny – studia przypadków.

konsultacje inne …

inne… inne …

B.     ćwiczenia

Metody dydaktyczne14):

dyskusja eksperyment

projekt badawczy studium przypadku

rozwiazywanie problemu gry symulacyjne

analiza i interpretacja tekstów źródłowych

Formy dydaktyczne, liczba godzin13):

a) forma dydaktyczna b) liczba godzin (stacjonarne   i    niestacjonarne)

a1) wykład 12

a2) ćwiczenia audytoryjne 6

a3) ćwiczenia laboratoryjne

a4) seminaria

4 polski

SW  stacjonarne / niestacjonarne

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3): Public Choice Theory

Cykl dydaktyczny10): 
a) semestr b) Jęz. wykładowy11)

Wydział, dla którego przedmiot jest 

realizowany8):

Status przedmiotu9): 
a) przedmiot d) forma studiów

Założenia i cele przedmiotu12):

Celem przedmiotu jest:

- zdobycie wiedzy dotyczęcej wyboru publicznego

- kształtowanie umiejętności identyfikacji zjawisk z kategorii wyboru publicznego

- wykorzystywanie poznanych teorii do prób przewidywania skutków wspólnych decyzji

-
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1. Wilkin J. (red.): Teoria wyboru publicznego. Wstęp do ekonomicznej analizy polityki i funkcjonowania sfery publicznej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2005.

2. Lissowski G.(red.): Elementy teorii wyboru społecznego. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2001

b) uzupełniająca

3. 

4. 

praca pisemna przygotowywana w ramach 
pracy własnej studenta

przygotowanie zespołowej analizy zdefiniowanego problemu 

test

kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych

egzamin pisemny

ocena wystąpień i prezentacji w trakcie zajęć
obserwacja w trakcie dyskusji zdefiniowanego problemu 
(aktywność)

ocena wynikająca z obserwacji w trakcie zajęć 

ocena eksperymentów wykonywanych w 
trakcie zajęć

Literatura podstawowa i uzupełniająca23): 

a) podstawowa

Miejsce realizacji zajęć22): Sala dydaktyczna

egzamin ustny inne..

inne… inne..

Elementy i wagi mające wpływ na 

ocenę końcową21):

Element oceny

test komputerowy 

egzamin ustny inne..

inne… inne..

Forma dokumentacji osiągniętych 

efektów kształcenia 20):

okresowe prace pisemne imienne karty oceny studenta

złożone projekty treść pytań egzaminacyjnych z oceną

inne… inne..

inne… inne..

Element oceny

ocena wykonania zadania projektowego na zdefiniowany 
temat

Sposób weryfikacji efektów 

kształcenia19):

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 

ocena wystąpień i prezentacji w trakcie zajęć
obserwacja w trakcie dyskusji zdefiniowanego problemu 
(aktywność)

egzamin pisemny

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

01 - scharakteryzować zjawiska dotyczące wyboru publicznego
05 - świadomość zagadnień dotyczących wyboru publicznego w otoczeniu 
gospodarczym

02 - zidentyfikować cele poszczególnych podmiotów biorących udział w 
wyborze publicznym

06 -

03 - stosować teorię wyboru publicznego do oceny i interpretacji 
zjawisk gospodarczych

07 -

04 - analizować zjawiska z zakresu wyboru publicznego w ujęciu 
jakościowym i ilościowym

08 -
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