OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)
dla przedmiotu Współczesne metody zarządzania państwem na kierunku Zarządzanie

I. Informacje ogólne
1. Nazwa modułu kształcenia:
Współczesne metody zarządzania państwem
2. Kod modułu kształcenia:
WMZP (10-WMZP-z2-ns)
3. Rodzaj modułu kształcenia (obowiązkowy albo fakultatywny):
Fakultatywny
4. Kierunek studiów:
Zarządzanie
5. Poziom studiów (I lub II stopień albo jednolite studia magisterskie):
Studia drugiego stopnia (2 letnie)
6. Rok studiów:
Pierwszy rok studiów
7. Semestr (zimowy lub letni):
Semestr letni
8. Rodzaje zajęć i liczba godzin:
Studia niestacjonarne: 17 godzin wykładu.
9. Liczba punktów ECTS:
2 ECTS
10.

Imię i nazwisko, tytuł lub stopień naukowy, adres e-mail wykładowcy lub osoby

prowadzącej zajęcia:
dr hab. Maria Majewska (mmajewska0@op.pl)
11.

Język wykładowy:

Język polski
II. Informacje szczegółowe
1. Cele modułu kształcenia:
-

wyjaśnienie genezy, podstawowych pojęć, dziedzin polityki ekonomicznej i funkcji
państwa w gospodarce rynkowej,

-

omówienie ewolucji wybranych kierunków i systemów polityki ekonomicznej,
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-

ukazanie sposobu, w jaki prowadzący politykę gospodarczą wykorzystują wiedzę
makroekonomiczną, w celu zwiększenia dobrobytu gospodarczego i sprawowania
władzy państwowej w nowoczesnym systemie gospodarczym,

-

przybliżenie kwestii związanych z planowaniem makroekonomicznym w gospodarce
rynkowej,

-

przedstawienie głównych problemów polityki ekonomicznej w wybranych obszarach
działalności państwa.
2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji
społecznych (jeśli obowiązują):
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy: wiedza z zakresu Makroekonomia II.
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
WMZP_01
WMZP_02
WMZP_03
WMZP_04

WMZP_05

WMZP_06
WMZP_07

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i
potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia
student potrafi:
Znajomość współczesnych teorii zarządzania
państwem, czyli polityki ekonomicznej
Rozumienie pojęć i terminów z zakresu polityki
ekonomicznej.
Wiedza na temat warunków sprzyjających i
barier hamujących wzrost dobrobytu danego
kraju
Znajomość zasad planowania
makroekonomicznego i sprawowania władzy
państwowej w nowoczesnym systemie
gospodarczym
Rozumienie metod i sposobów
wykorzystywanych przez prowadzących
politykę ekonomiczną w zarządzaniu wzrostem i
rozwojem gospodarczym
Wiedza na temat współczesnym problemów
występujących w gospodarce światowej i
różnych metod radzenia sobie z nimi
Opanowanie umiejętności doboru właściwych
metod lub narzędzi polityk ekonomicznych z
punktu widzenia celów i potrzeb rozwoju
gospodarki jako całości

Odniesienie do efektów
kształcenia dla kierunku
studiów
K_W01-03,07, K_U01-02
K_W01-03, K_U01-02
K_W01-03,07, K_U01-02
K_W01-03,06-07, K_U0102, 04
K_W01-03,06-07, K_U0102, 04
K_W01-04, K_U01-02
K_W01-03,06-07, K_U0102, 04

2

4. Treści kształcenia:
Nazwa modułu kształcenia: Współczesne metody zarządzania państwem (WMZP)
Symbol treści
kształcenia

TK_01

TK_02

TK_03

TK_04

TK_05

Opis treści kształcenia
Podstawy polityki gospodarczej:
pojęcie polityki gospodarczej i jej
uwarunkowania,
cele i dziedziny polityki gospodarczej,
funkcje państwa w gospodarce rynkowej,
podmioty polityki gospodarczej,
podstawowe instrumenty polityki
gospodarczej,
ustrój gospodarczy, system ekonomiczny,
podział ustrojów gospodarczych,
- klasyfikacja polityk gospodarczych z punktu
widzenia różnych kryteriów podziału.
Problemy planowania makroekonomicznego:
plan gospodarczy, jego treść i struktura,
sfery i podmioty planowania w gospodarce
rynkowej,
trzy podstawowe dziedziny krajowego
planowania makroekonomicznego,
rola planowania gospodarczego w
gospodarce rynkowej.
Ewolucja polityki gospodarczej w świecie i w
Polsce po drugiej wojnie światowej:
keynesizm w polityce gospodarczej,
neoliberalizm i monetaryzm, teoria
„racjonalnych oczekiwań", ekonomia podaży,
historia polityki gospodarczej w Polsce po
drugiej wojnie światowej i przebieg procesu
transformacji.
Polityka wzrostu i strategii rozwoju gospodarczego:
modele wzrostu,
polityka prorozwojowa,
typy strategii rozwojowych,
stosowanie polityki prorozwojowej i polityki
stabilizacyjnej antyinflacyjnej jako sposób łączenia
ze sobą elementów stabilizacji i elementów
prowzrostowych.
Polityka społeczna:
rodzaje polityki społecznej,
modele polityki społecznej.

Odniesienie do efektów
kształcenia modułu

K_W01-02, K_U01

K_W01-03,06-07,
K_U01-02, 04

K_W01-02, K_U01

K_W01-03,07, K_U0102

K_W01-04, K_U01-02

TK_06

Polityka przemysłowa i naukowo-innowacyjna

K_W01-03,06-07,
K_U01-02, 04

TK_07

Redystrybucja dochodów oraz polityka podatkowa

K_W01-04, K_U01-02

TK_08

Polityka rynku pracy (polityka zatrudnienia)

K_W01-04, K_U01-02
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TK_09

Polityka walki z ubóstwem i wyrównywania
dysproporcji rozwojowych

K_W01-03,06-07,
K_U01-02, 04

TK_10

Polityka prorodzinna i mieszkalnictwa

K_W01-04, K_U01-02

5. Zalecana literatura:
Dowolne dostępne na rynku wydawniczym aktualne podręczniki z zakresu polityki
ekonomicznej i ekonomii rozwoju.
Literatura podstawowa:
1. Polityka gospodarcza, B. Winiarski red., PWN, ostatnie wydanie.
2. Ekonomia rozwoju, R. Piasecki red., PWE, Warszawa, bieżące wydanie.
Literatura uzupełniająca:
N. Acocella, Zasady polityki gospodarczej. Wartości i metody analizy, PWN, bieżące
wydanie.
6. 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
przekazuje prowadzący zajęcia na początku roku akademickiego.
III.

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

Nazwa modułu (przedmiotu): Współczesne metody zarządzania państwem (WMZP)
Symbol
Symbol treści
Sposoby prowadzenia zajęć Metody oceniania
efektu
kształcenia
umożliwiające osiągnięcie
stopnia osiągnięcia
kształcenia
realizowanych w trakcie założonych efektów
założonego efektu
dla modułu
zajęć
kształcenia
kształcenia
Wykład z wykorzystaniem
Egzamin pisemny
ZWw_01
TK_01-10
własnych materiałów
w formie testu
dydaktycznych
J.w.
ZWw_02
TK_01-10
J.w.
ZWw_03

TK_04-10

J.w.

J.w.

ZWw_04

TK_02,04

J.w.

J.w.

ZWw_05

TK_01-10

J.w.

J.w.

ZWw_06

TK_04-10

J.w.

J.w.

ZWw_07

TK_02, 04- 10

J.w.

J.w.
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Przykładowe podstawowe pytania egzaminacyjne są identyczne jak ww. opisy
poszczególnych treści kształcenia.
2. Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS):

Nazwa modułu (przedmiotu): Współczesne metody zarządzania państwem (WMZP)
Średnia liczba godzin na zrealizowanie
Forma aktywności
aktywności
Godziny zajęć (wg planu studiów) z
Studia niestacjonarne: 17 godzin wykładu
nauczycielem
Studia niestacjonarne: 43 godziny (60
Praca własna studenta (łącznie wszystkie formy)
godzin wynikających z 2 punktów ECTS
minus 17 godzin z planu)
Suma godzin
60
Sumaryczna liczba punktów ECTS dla modułu
2
(przedmiotu)
3. Sumaryczne wskaźniki ilościowe:
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających
bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: 2 punktów ECTS
Student otrzymuje wszystkie ww. punkty ECTS za zaliczenie całego modułu
Zarządzanie wiedzą, tzn. za ostateczne zaliczenie z oceną pozytywną pracy
zaliczeniowej pisanej w grupie plus testu z części teoretycznej.
4. Kryteria oceniania:
Poziom poszczególnych umiejętności scharakteryzowanych powyżej w ramach opisu
efektów kształcenia dla tego modułu.

Maria Majewska
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