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Nazwa przedmiotu1):

i Rachunkowosć, 1 stopień

3

ECTS 2)

Europejska unia gospodarczo-walutowa
3)

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski :

European Monetary Union

Kierunek studiów4):

Finanse i Rachunkowość

Koordynator przedmiotu5):
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Prowadzący zajęcia6):

Janina Sawicka, Joanna Rykowska

Jednostka realizująca7):

Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu; Zakład Polityki Agrarnej i Prawa Rolnego

Wydział, dla którego przedmiot jest
realizowany8):
Status przedmiotu9):

a) przedmiot

b) stopień

c) rok

d) forma studiów

KW

1

2

stacjonarne / niestacjonarne

Cykl dydaktyczny10):

a) semestr

b) Jęz. wykładowy11)

4

polski

Celem przedmiotu jest:
-zapoznaie studentów z podstawami polityki monetarnej, a także genezą i historią tworzenia unii gospodarczo-walutowej,
Założenia i cele przedmiotu12):

-poznanie procesów harmonizacji poszczególnych krajów członkowskich Unii Europejskiej,
-przedstawienie perspektyw wejścia polskiej gospodarki do strefy euro.
a) forma dydaktyczna

Formy dydaktyczne, liczba godzin13):

b) liczba godzin (stacjonarne i

niestacjonarne)

a1) wykład

20

12

a2) ćwiczenia audytoryjne

10

6

a3) ćwiczenia laboratoryjne
a4) seminaria
dyskusja

T

eksperyment

projekt badawczy

T

studium przypadku

rozwiazywanie problemu
Metody dydaktyczne14):

analiza i interpretacja tekstów źródłowych

gry symulacyjne
T

indywidualne projekty studenckie

konsultacje

T

inne …

inne…prace pisemne

T

inne …

inne…
A.

inne …

wykłady

Geneza i historia Unii Gospodarczo-Walutowej (UGW) w Europie. Traktat o Unii Europejskiej (podstawa tworzenia UGW). Wspólna polityka monetarna,
tworzenie europejskiego systemu monetarnego-Komitet Delorsa. Etapy tworzenia UGW. Zasady funkcjonowania UWG. Polityka ekonomiczna i
budżetowa krajów członkowskich UGW. Euro-nowa europejska i światowa waluta. Europejski system banków centralnych: funkcjonowanie, cele i
zadania. Rola Europejskiego Banku Centralnego. Pakt Stabilności i Wzrostu- rezolucja Rady Europejskiej z Amsterdamu-czerwiec 1997. Gospodarka
krajów PIGS.

Pełny opis przedmiotu15):

B.

ćwiczenia

Koszty i korzyści z uczestnictwa kraju członkowskiego w strefie Euro. Przyczyny i skutki kryzysu finansowego w strefie euro. Metody i instrumenty
rozwiązywania problemów kryzysowych.

Wymagania formalne (przedmioty
wprowadzające)16):
Założenia wstępne17):
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01 - definiować

05 -wyrażanie ocen

02 - opisać

06 -

03 - wskazać

07 -

04 - inerpretować

08 -

i Rachunkowosć, 1 stopień

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

kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych

1,2,3,4,5

praca pisemna przygotowywana w ramach pracy
własnej studenta

1,2,3,4,5

ocena eksperymentów wykonywanych w trakcie
zajęć
19)

Sposób weryfikacji efektów kształcenia :

ocena wystąpień i prezentacji w trakcie zajęć

ocena wykonanie zadania projektowego na zdefiniowany
temat
ocena wynikająca z obserwacji w trakcie zajęć
przygotowanie zespołowej analizy zdefiniowanego problemu

1,4,5

obserwacja w trakcie dyskusji zdefiniowanego problemu
(aktywność)

egzamin pisemny

test komputerowy

egzamin ustny

inne..

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

inne..
T

treść pytań egzaminacyjnych z oceną
T

inne…
Element oceny

inne..
inne..

Waga w %

kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych

50%

praca pisemna przygotowywana w ramach pracy
własnej studenta

30%

Elementy i wagi mające wpływ na ocenę ocena eksperymentów wykonywanych w trakcie
zajęć
końcową21):
ocena wystąpień i prezentacji w trakcie zajęć

imienne karty oceny studenta

Element oceny

ocena wynikająca z obserwacji w trakcie zajęć
przygotowanie zespołowej analizy zdefiniowanego problemu

20%

obserwacja w trakcie dyskusji zdefiniowanego problemu
(aktywność)

egzamin pisemny

test

egzamin ustny

inne..

inne…

inne..

Miejsce realizacji zajęć22):

Waga w %

ocena wykonania zadania projektowego na zdefiniowany
temat

sala dydaktyczna
23)

Literatura podstawowa i uzupełniająca :
a) podstawowa
1. Wysokińska, Z; Witkowska, J. 2010. Integracja Europejska. PWN, Warszawa
2.Oręziak, L. 2009. Finanse Unii Europejskiej. PWN, Warszawa
b) uzupełniająca
3.Wójcik, C.2008. Integracja ze strefą euro. PWN, Warszawa
4.strony internetowe urzędów centralnych, regionalnych i lokalnych
5.
6.
7.
8.
UWAGI24):
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