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Wymagania formalne  (przedmioty 

wprowadzające)16):
mikroekonomia, 

Założenia wstępne17):

inne… inne …

Pełny opis przedmiotu15):

A.     wykłady

Podstawowe zagadnienia dotyczące systemów ekonomicznych. Systemy ekonomiczne we współczesnym świecie. Klasyfikacja i definicja systemu.
Podstawowe problemy systemów ekonomicznych. Obowiązujące kryteria oceny oraz porównań. Podstawowe pojęcia systemów ekonomicznych.
Charakterystyka kryteriów oceny i porównań. Znaczenie analizy porównawczej. Charakterystyka systemów ekonomicznych w Europie w tym w Unii
Europejskiej Zmiany systemowe w krajach byłego bloku wschodniego. ZSRR a powstający nowy system ekonomiczny. Unia Europejska jako przykład
dużego zróżnicowania systemów ekonomicznych (np. model Wielkiej Brytanii, Niemiec, włoski, francuski, Hiszpanii itd.).Zmiany systemowe w Polsce.
System ekonomiczny w USA Powstanie i ewoluowanie kapitalizmu amerykańskiego. Charakterystyka wybranych systemów ekonomicznych w Ameryce
Południowej System ekonomiczny na przykładzie Chile, Wenezueli, Argentyny, Brazylii itd. Charakterystyka wybranych systemów ekonomicznych w Azji.
Potęga gospodarcza Japonii. Źródła sukcesu tygrysów gospodarczych np. Tajwanu, Korei Południowej. Chiny – zmiany systemowe. Proces globalizacji
a systemy ekonomiczne. Przeobrażenia w systemach ekonomicznych krajów Afryki. Charakterystyka wybranych systemów ekonomicznych w krajach
arabskich.

Analiza studiów przypadku, zajęcia warsztatowe, case study. Charakterystyka pogłębiona przykładowych systemów ekonomicznych.

konsultacje inne …

inne… inne …

B.     ćwiczenia

Metody dydaktyczne14):

dyskusja eksperyment

projekt badawczy studium przypadku

rozwiazywanie problemu gry symulacyjne

analiza i interpretacja tekstów źródłowych indywidualne projekty studenckie

Formy dydaktyczne, liczba godzin13):

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

a1) wykład

a2) ćwiczenia audytoryjne

a3) ćwiczenia laboratoryjne

a4) seminaria

4 polski

SW  stacjonarne / niestacjonarne

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3): 

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

Wydział, dla którego przedmiot jest 

realizowany8):
Wydział Nauk Ekonomicznych

Status przedmiotu9): 
a) przedmiot d) forma studiów

Założenia i cele przedmiotu12):

Celem przedmiotu jest:

- zdobycie wiedzy o mechanizmach funkcjonowania współczesnych systemów ekonomicznych 

- poznanie genezy, historii i ewoluowania systemów ekonomicznych na przykładach gospodarek

- identyfikacja współczesnych przeobrażeń m in: w krajach wysoko rozwiniętych gospdarczo i rozwijających się (uchwycenie tendencji rozwoju)

-
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UWAGI24):

2.Temkin Gabriel Dyskusje o gospodarce socjalistycznej. Marks - Lange - Mises - Hayek
Seria: Biblioteka Myśli Ekonomicznej PTE, Warszawa 2008

b) uzupełniająca

4. Gołdyk Leszek, Zelek Aneta (red.) Dwie dekady polskiej transformacji. Gospodarka - Społeczeństwo – Polityka. Wydawnictwo Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie, Szczecin 
2009

5. Giedz Maria, Kozłowski Artur R., Majewski Rafał, Ekonomiczne i polityczne wyzwania we współczesnym ładzie globalnym, CeDeWu Sp. z o.o.Warszawa 2009

3. Samaryna Hanna, Deflacja w Japonii, PWE 2010
Gołdyk Leszek, Zelek Aneta (red.) Dwie dekady polskiej transformacji. Gospodarka - Społeczeństwo – Polityka. Wydawnictwo Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie, Szczecin 
2009
Giedz Maria Kozłowski Artur R Majewski Rafał Ekonomiczne i polityczne wyzwania we współczesnym ładzie globalnym CeDeWu Sp z o o Warszawa 200

Literatura podstawowa i uzupełniająca23): 

a) podstawowa

1.Kowalik Tadeusz Współczesne systemy ekonomiczne : powstawanie, ewolucja, kryzys. Warszawa : Wydaw. Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, 2000

2.Kozłowski Grzegorz Systemy ekonomiczne : analiza porównawcza Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1998

ocena wystąpień i prezentacji w trakcie zajęć

Miejsce realizacji zajęć22): 

obserwacja w trakcie dyskusji zdefiniowanego problemu 
(aktywność)

inne… inne..

1.Bieńkowski Wojciech, Radło Mariusz-Jan (red.) Amerykański model rozwoju gospodarczego Wydawca: SGH,
Samaryna Hanna, Deflacja w Japonii, PWE 2010

ocena wykonania zadania projektowego na zdefiniowany 
temat

egzamin pisemny test

egzamin ustny inne..

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 

test komputerowy 

egzamin ustny inne..

inne… inne..

Element oceny Element oceny

kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych

Forma dokumentacji osiągniętych 

efektów kształcenia 20):

okresowe prace pisemne imienne karty oceny studenta

złożone projekty treść pytań egzaminacyjnych z oceną

inne… inne..

inne… inne..

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 - nabyć umiejętności samodzielnego i grupowego analizowania 
przeobrażeń zachodzących w wybranych systemach ekonomicznych

05 -

02 -dokonać analizy studium przypadku na podstawie wybranej 
gospodarki w opisanym okresie 

06 -

03 -zna, definiuje, dobiera, wymienia i posługuje się poprawnie 
terminologią przedmiotu

07 -

04 - 08 -
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