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Znajomość podstawowych kategorii mikroekonomicznych i makroekonomicznych

Pełny opis przedmiotu15):

A.     wykłady

Definicje, zakres i instytucje polityki gospodarczej. Metodyka nauki polityki ekonomicznej. Funkcje i zakres państwa w gospodarce rynkowej.
Niesprawności państwa. Ekonomiczna teoria polityki (wyboru publicznego). Jakość funkcjonowania państwa (wskaźniki: postrzegania korupcji, jakości
rządzenia, wolności politycznej i swobód obywatelskich, wolności ekonomicznej). Polityka fiskalna. Polityka monetarna. Polityka walutowa. Polityka
fiskalna i monetarna w ramach Unii Gospodarczej i Walutowej. Polityka makroekonomiczna a niesprawności rynku – bezrobocie, inflacja, . Polityka pro- i
antycykliczna, polityka antyinflacyjna. Polityka na rzecz wzrostu (rozwoju) gospodarczego. Polityka mikroekonomiczna a niesprawności rynku – efekty
zewnętrzne, koszty transakcyjne, asymetria informacji, rynki niekompletne, monopole. Polityka nadzoru nad rynkami i instytucjami finansowymi. Polityka
gospodarcza wobec globalnego kryzysu finansowego i ekonomicznego. Bieżące problemy polityki gospodarczej i społecznej na przykladzie wybranych
państw .

B.     ćwiczenia

Wymagania formalne  (przedmioty 

wprowadzające)16):
Mikroekonomia, Makroekonomia

Założenia wstępne17):

Metody dydaktyczne14):

dyskusja eksperyment

projekt badawczy studium przypadku

filmy tematyczne inne …

konsultacje inne …

wykład z prezentacją multimedialną inne …

rozwiazywanie problemu gry symulacyjne

analiza i interpretacja tekstów źródłowych indywidualne projekty studenckie

a4) seminaria

Założenia i cele przedmiotu12):

Celem przedmiotu jest:

- zapoznanie studenta z podstawową wiedzą na temat polityki gospodarczej

- wyjaśnienie roli/funkcji państwa w gospodace narodowe oraz skutków interwencji/regulacji

-  wyjaśnienie sposobów i konsekwencji podejmowania decyzji publicznych dotyczących alokacji zasobów w gospodarce

- wyuczenie umiejętności przewidywania ekonomiczno-społecznych skutków zastosowania określonych instrumentów polityki

Formy dydaktyczne, liczba godzin13):

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

a3) ćwiczenia laboratoryjne

a1) wykład 18

a2) ćwiczenia audytoryjne

KO  stacjonarne / niestacjonarne
Status przedmiotu9): 

a) przedmiot d) forma studiów

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

3 polski

Jednostka realizująca7): Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej
Wydział, dla którego przedmiot jest 

realizowany8):
Wydział Nauk Ekonomicznych 

Kierunek studiów4): Finanse i rachunkowość

Prowadzący zajęcia6): Dr Aldona Zawojska

Koordynator przedmiotu5): Dr Aldona Zawojska

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3): Economic Policy

Numer katalogowy: FOL303

Nazwa przedmiotu1): Polityka gospodarcza
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UWAGI24):

7. Buchanan, J., Musgrave, R. 2005. Finanse publiczne a wybór publiczny, dwie odmienne wizje państwa, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa

8. Wybrane artykuły z publikacji eksperckich, czasopism naukowych, bazy danych instytucji międzynarodowych, roczniki statystyczne 

Literatura podstawowa i uzupełniająca23): 

a) podstawowa

1. Winiarski, B..2008. Polityka gospodarcza, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
2. Stacewicz, J. 2008. Polityka gospodarcza. Teoria i realia, Wyd. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Rok wydania: 2008 

4. Sławiński, A. (red). 2011. Polityka pieniężna, C.H. Beck, Warszawa.

5. Dach, Z. 2011. Polityka makroekonomiczna w warunkach kryzysu i jej wpływ na gospodarkę, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.

b) uzupełniająca

3. Wojtyna, A. 2007. Instytucje a polityka ekonomiczna w krajach na średnim poziomie rozwoju, PWE, Warszawa. 

6. Misala, J. (red). 2010. Teoria i polityka wzrostu gospodarczego, osiągnięcia i doświadczenia, CeDeWu, Warszawa .

inne..

Miejsce realizacji zajęć22): sala dydaktyczna

Elementy i wagi mające wpływ na ocenę 

końcową21):

Element oceny Element oceny

kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych

egzamin ustny inne..

ocena wynikająca z obserwacji w trakcie zajęć 

ocena eksperymentów wykonywanych w trakcie 
zajęć przygotowanie zespołowej analizy zdefiniowanego problemu 

praca pisemna przygotowywana w ramach pracy 
własnej studenta

egzamin pisemny test

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

ocena wykonania zadania projektowego na zdefiniowany 
temat

inne…

praca pisemna przygotowywana w ramach pracy 
własnej studenta ocena wynikająca z obserwacji w trakcie zajęć 

okresowe prace pisemne imienne karty oceny studenta

egzamin ustny inne..

zaliczenie pisemne inne..

Sposób weryfikacji efektów kształcenia19):

kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych ocena wykonanie zadania projektowego na zdefiniowany 
temat

treść pytań zaliczeniowych z oceną

Forma dokumentacji osiągniętych efektów 

kształcenia 20):
złożone projekty treść pytań egzaminacyjnych z oceną

inne…

inne..

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

01 - definiuje i objaśnia poszczególne polityki 05 - posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych ( prezentacji)

02 - zna i rozumie wpływ polityk na gospodarkę narodową i jej 
podmioty

06 - potrafi uzupełniać wiedzę 

08 -

03 - prawidłowo rozpoznaje i interpretuje narzędzia polityki 
gospodarczej 

07 - potrafi współpracować w grupie

egzamin pisemny test komputerowy 

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)

04 - potrafi ocenić działania publiczne zgodnie z systemem norm 
etycznych i prawnych
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