
OPIS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA – SYLABUS

1 Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim: Rola państwa w gospodarce

2 Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim: The Role of The State in Economy

3
Jednostka prowadząca przedmiot: Instytut Nauk Ekonomicznych, Zakład Polityki
Gospodarczej

4 Kod przedmiotu/modułu:

5 Rodzaj przedmiotu/modułu: obowiązkowy

6 Kierunek studiów: Stacjonarne Studia Ekonomii

7 Poziom studiów: studia I stopnia

8 Rok studiów: III

9 Semestr: piąty

10 Forma zajęć i liczba godzin: 14 h

11

Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy osoby prowadzącej zajęcia

dr Gabriela Przesławska - adiunkt

12

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych
dla przedmiotu/modułu oraz zrealizowanych przedmiotów:

Znajomość podstaw ekonomii i historii gospodarczej

13

Cele przedmiotu:
Celem wykładu jest wiedza o roli państwa w gospodarce oraz  granicach
oddziaływania tego podmiotu;
znajomość  funkcji i zadań państwa w okresie pokryzysowym, zwłaszcza w powiązaniu
z możliwościami ich finansowania w  sytuacji  kryzysu finansów publicznych.

14 Zakładane efekty kształcenia:

Wiedza
E1- WO1- zna genezę, przyczyny i granice interwencji
państwa w gospodarce
E1_WO2 - zna niesprawności rynku i niesprawności
państwa
E1 WO3 - zna budżetowe, pieniężne oraz inne
instrumenty oddziaływania państwa na gospodarkę

E1_WO4- ma podstawową wiedzę na temat roli

 E1_WO4,

 E1_WO4

E1_WO4



państwa w gospodarce i narzędzi jego polityk, zna
regulacje prawne, normy etyczne oraz instytucje
publiczne istotne dla działalności gospodarczej
E1 _WO5 - zna i rozumie znaczenie zadań państwa w
zapewnianiu swobody rozwoju gospodarczego i
wolności gospodarczej
E1_ WO6 - zna  ograniczenia roli państwa w
gospodarce wynikające z sytuacji finansów publicznych

E_WO4

Umiejętności
E1_UO1- potrafi posługiwać się elementarną
terminologią ekonomiczną i prawniczą w  prawidłowej
interpretacji różnych aspektów działań i procesów
gospodarczych w skali krajowej i międzynarodowej

E1_UO3, E1_UO6

E1- UO2- umie wyodrębnić i ocenić krajowe
rozwiązania w zakresie roli państwa w gospodarce na tle
modeli istniejących w świecie

E1_UO1

E1_UO3- rozumie i analizuje  rolę państwa oraz
użyteczność stosowanych instrumentów polityki
ekonomicznej w kontekście zmian zachodzących w
gospodarce krajowej i międzynarodowej, potrafi
sformułować własne opinie na ich temat, stawiać proste
hipotezy badawcze i je weryfikować

E1_UO4- posiada  umiejętność tworzenia różnych prac
pisemnych w języku polskim i obcym
(kongresowym) z zakresu roli państwa w gospodarce
oraz przygotowania prezentacji multimedialnej

U1_UO1

E1_UO1

Kompetencje społeczne
E1_KO1- potrafi wykorzystać wiedzę dotyczącą roli
państwa w gospodarce w praktyce kształtowania
własnej kariery zawodowej i relacjach społecznych

E1_KO2- jest świadomy, że polityka ekonomiczna
państwa prowadzona jest w warunkach niepewności i
ryzyka, co sprawia, że  podlega zmianom

E1_ KO3 - jest świadomy wpływu uwarunkowań i
ograniczeń natury politycznej, prawnej, finansowej i
społecznej na zmianę funkcji i zadań państwa oraz
kształt realizowanej polityki ekonomicznej

E1-KO5- uczestniczy w życiu gospodarczym i
społecznym, angażuje się w przygotowanie projektów
gospodarczych oraz dyskusje dotyczące proponowanych
reform i sposobów prowadzenia działalności
gospodarczej

E1_KO5

E1_KO5

E1_KO5
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Treści programowe:
Geneza interwencji państwa w gospodarce. Zawodność rynku, zawodność państwa.
 Teoretyczne koncepcje ekonomicznej roli państwa.
Rynek i państwo w istniejących w modelach  współczesnej gospodarki rynkowej
(modele: anglosaski, unijny, skandynawski, azjatycki).
Polityka fiskalna i polityka pieniężna jako instrumenty oddziaływania państwa na
gospodarkę
 Sposób rządzenia (governance) a realizacja reform gospodarczych.
Pokryzysowe funkcje państwa oraz możliwości ich finansowania.
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Zalecana literatura (podręczniki)
Literatura podstawowa

Polityka gospodarcza, B. Winiarski ( red.), Warszawa

Regulowana gospodarka rynkowa, U.Kalina- Prasznic (red), Oficyna Ekonomiczna,
Kraków 2007

Literatura uzupełniająca
Leksykon polityki gospodarczej, U.Kalina-Prasznic( red), Kraków 2005

Państwo i rynek. Obszary zawodności, U.Kalina- Prasznic (red), Wrocław 2011

Wzrost gospodarczy czy bezpieczeństwo socjalne. Red. W.Bieńkowski, M.- J.Radło,
WN PWN, Warszawa 2010

Słownik historii myśli ekonomicznej, E. Kundera ( red.), 2014

Akty Prawne:

17

Forma zaliczenia poszczególnych komponentów przedmiotu/modułu, sposób
sprawdzenia osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia:
wykład: : sprawdzanie wiedzy z wykładu  w toku tematycznych debat i poprzez treść
przygotowanych  prezentacji
seminarium:
laboratorium:
konwersatorium: przygotowanie tematycznych  esejów i prezentacji
inne:

18 Język wykładowy:
Polski

19 Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin na

zrealizowanie aktywności
Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem:
- wykład: 14 h



- ćwiczenia:
- laboratorium:
- inne:
Praca własna studenta np.:
- przygotowanie do zajęć:
- opracowanie wyników:
- czytanie wskazanej literatury:
- napisanie raportu z zajęć:
- przygotowanie do egzaminu:

10
16
10
10

Suma godzin 60
Liczba punktów ECTS       2pkt.


