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Cykl dydaktyczny10):
Celem przedmiotu jest:
- zdobycie wiedzy o mechanizmach funkcjonowania współczesnych systemów ekonomicznych
Założenia i cele przedmiotu12):

- 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)
a) forma dydaktyczna
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20
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10
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Metody dydaktyczne14):

dyskusja

T

eksperyment

projekt badawczy

T

studium przypadku

rozwiazywanie problemu
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gry symulacyjne

analiza i interpretacja tekstów źródłowych

T

indywidualne projekty studenckie

konsultacje

T

inne …

inne…

inne …

inne…

inne …

A.

Pełny opis przedmiotu15):

T

T

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.

B.

ćwiczenia

Analiza studiów przypadku, zajęcia warsztatowe, case study. Charakterystyka pogłębiona przykładowych systemów ekonomicznych.
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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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ocena wystąpień i prezentacji w trakcie zajęć
egzamin pisemny

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

T
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obserwacja w trakcie dyskusji zdefiniowanego problemu
(aktywność)
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egzamin pisemny

Element oceny
ocena wykonania zadania projektowego na zdefiniowany
temat

kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych

10%

T
T

T

Waga w %
10%
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T

test komputerowy
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Element oceny
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temat
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