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Prof. dr hab. Krzysztof Krasowski
Kierownik Katedry Historii Ustroju Państwa

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)
dla przedmiotu Współczesna Myśl Społeczna i Ekonomiczna
na kierunku PRAWO EUROPEJSKIE

I. Informacje ogólne
1. Nazwa modułu kształcenia:
Współczesna myśl społeczna i ekonomiczna
2. Kod modułu kształcenia:
10-WMSE-pre1-s
3. Rodzaj modułu kształcenia (obowiązkowy albo fakultatywny):
Obowiązkowy
4. Kierunek studiów:
Prawo europejskie
5. Poziom studiów (I lub II stopień albo jednolite studia magisterskie):
Studia I stopnia (3 letnie)
6. Rok studiów:
Pierwszy rok studiów
7. Semestr (zimowy lub letni):
Semestr letni
8. Rodzaje zajęć i liczba godzin:
Studia stacjonarne: 30 godzin wykładu oraz 15 godzin ćwiczeń.
9. Liczba punktów ECTS:
5 ECTS
10. Imię i nazwisko, tytuł lub stopień naukowy, adres e-mail wykładowcy lub osoby prowadzącej zajęcia:
Dr Piotr Pilarczyk (pmpilar@amu.edu.pl)
11. Język wykładowy:
Język polski

II. Informacje szczegółowe
1. Cel modułu kształcenia:
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Przyswojenie i zrozumienie przez studenta współczesnych doktryn ekonomicznych oraz myśli
społecznej, ich genezy, źródeł i ewolucji. Wskazanie możliwości wykorzystania wiedzy w polityce
ekonomicznej.
2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych (jeśli
obowiązują):
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy są następujące:
a) Podstawowa wiedza z zakresu ekonomii, odpowiadająca właściwej treści przedmiotu
Ekonomia.
b) Znajomość historycznego rozwoju państwa i gospodarki, odpowiadająca właściwej treści
przedmiotu Historia społeczna i polityczna Europy, oraz przedmiotów Historia gospodarcza
Europy, Historia społeczna Europy).
Brak szczególnych wymagań w zakresie umiejętności i kompetencji społecznych.
3. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych dla modułu
kształcenia i odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów:
Symbol
efektów
kształcenia

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu
osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi:

Odniesienie do efektów
kształcenia dla kierunku
studiów

WM_01

Opisywać doktryny ekonomiczne w ich historycznym
kontekście

K_W01

WM_02

Zrozumieć i interpretować pojawiające się prace
społeczno-ekonomiczne

K_K01

WM_03

Odnajdywać podstawy teoretyczne instrumentów
realizowanej w Europie polityki gospodarczej

K_W09, K_U04

WM_04

Analizować i identyfikować nurty refleksji nad
społeczeństwem oraz jego charakterem.

K_W08, K_W09, K_U04

WM_05

Identyfikować funkcjonujące rozwiązania instytucjonalne z K_W09, K_U01, K_U03
ich zapleczem teoretycznym

WM_06

Analizować i porównywać różne doktryny ekonomiczne
w Europie, sposób ich implementacji na przestrzeni
dziejów

K_W08, K_W09

4. Treści kształcenia:
Nazwa modułu kształcenia: Współczesna myśl społeczna i ekonomiczna (WM)
Symbol treści
kształcenia
TK_01
TK_02
TK_03

Opis treści kształcenia
Myśl społeczna i ekonomiczna. Teorie, definicje, powiązania
Pierwszy zorganizowany system ekonomiczny. Merkantylizm
i jego dziedzictwo
Fizjokratyzm i szkoła klasyczna. Współcześni kontynuatorzy.
Neoklasycy

Odniesienie do efektów
kształcenia modułu
WM_01-02
WM
WM

TK_04

XIX-wieczni krytycy wolnego rynku i ich recepcja.

WM

TK_05

Świat wobec kryzysu. Przyczyny i skutki Wielkiej Depresji.

WM

TK_06

Etatyzm, faszyzm, socjalizm, komunizm.

WM

TK_07

Społeczeństwo a procesy modernizacji.

WM

TK_08

Koniec historii. Interpretacja przemian po 1989 r.

WM
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5. Zalecana literatura:
Iwona Barwicka-Tylek, Jacek Malczewski, Historia myśli ustrojowej i społecznej, Warszawa 2009.
Ryszard Adam Podgórski, Historia myśli społecznej. Od antyku do współczesności, Poznań 2012.
Wacław Stankiewicz, Historia myśli ekonomicznej, Warszawa 2007.
6. Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania b-learningu:
nie jest przewidziany.
7. Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć, instrukcjami do laboratoriu, itp.:
Ewentualne informacje o charakterze i dostępności materiałów potrzebnych do zajęć przekaże
prowadzący zajęcia na początku roku akademickiego.

III.

Informacje dodatkowe
1. Odniesienie efektów kształcenia i treści kształcenia do sposobów prowadzenia zajęć i metod oceniania:

Symbol
efektu
kształcenia
dla modułu

Nazwa modułu (przedmiotu): Współczesna myśl społeczna i ekonomiczna (WM)
Metody oceniania
Sposoby prowadzenia zajęć
Symbol treści kształcenia
stopnia osiągnięcia
umożliwiające osiągnięcie
realizowanych w trakcie zajęć
założonego efektu
założonych efektów kształcenia
kształcenia

WM_01

TK_01

Wykład

Egzamin ustny

WM_02

TK_02-06

Wykład, analiza tekstów,
dyskusja

Egzamin ustny oraz
zaliczenie na podstawie
analizy tekstów

WM_03

TK_02-06

J.w.

J.w.

WM_04

TK_07-08

J.w.

J.w.

WM_05

TK_02-08

J.w.

J.w.

WM_06

TK_02-06

J.w.

J.w.

Przykładowe pytania egzaminacyjne odnoszą się do konkretnych problemów, podanych w opisach
poszczególnych treści kształcenia.
Zaliczenie polegać na ocenie analizie wybranych tekstów źródłowych, odnoszących się do
poszczególnych treści kształcenia.
2. Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS):
Nazwa modułu (przedmiotu): Współczesna myśl społeczna i ekonomiczna (WM)
Forma aktywności
Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem
Praca własna studenta (łącznie wszystkie formy)
Suma godzin
Sumaryczna liczba punktów ECTS dla modułu
(przedmiotu)

Średnia liczba godzin na zrealizowanie
aktywności
Studia stacjonarne: 30 godzin wykładu oraz 15
godzin ćwiczeń
Studia stacjonarne: 105 godzin (150 godzin
wynikających z 5 punktów ECTS minus 45 godzin
z planu)
150
5
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3. Sumaryczne wskaźniki ilościowe:
a) Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego
udziału nauczycieli akademickich:
5 punktów ECTS
b) Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym,
takich jak ćwiczenia:

Student otrzymuje wszystkie punkty ECTS za ostateczne zaliczenie z oceną
pozytywną całego modułu, w którego skład wchodzą: wykład oraz ćwiczenia.
4. Kryteria oceniania:
Stosuje się następujące kryteria oceniania studenta:
a) wiedza,
b) poprawność i kultura języka,
c) poziom poszczególnych umiejętności scharakteryzowanych powyżej w ramach opisu efektów
kształcenia dla tego modułu.
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