SYLABUS rok akademicki 2019/20
Wydział Ekonomiczny
Uniwersytet Gdański

Nazwa przedmiotu Podstawy polityki gospodarczej i społecznej

Jednostka prowadząca przedmiot
Nazwisko prowadzącego

KPG

Nazwa kierunku

Ekonomia/MSG

Kod ECTS

14.3.E.PL.2089

Pkt.ECTS

2

Nazwa specjalności

BRAK;

prof. UG dr hab. Henryk Ćwikliński, dr Andrzej Paczoski, dr Grzegorz Szczodrowski, dr Grzegorz
Pawłowski, dr Jarosław Kempa, dr hab. Anita Szymańska
Forma zajęć/Liczba godzin

Wykład

15

Ćwiczenia

15

Konwersatoria

0

Laboratoria komputerowe

Forma aktywności

0

Seminaria

0

Lektoraty

Rok i rodzaj studiów:

1 SS1,

0

Godziny z udziałem nauczyciela akademickiego (w tym
konsultacje, egzaminy i inne):

38

Semestr:

2,

Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego (samodzielna
praca studenta):

13

Status przedmiotu:

Obligatoryjny

Sumaryczna liczba godzin:

51

Język wykładowy:

polski

Sposób realizacji zajęć Zajęcia w sali dydaktycznej.
Metody dydaktyczne

Wykłady z prezentacjami multimedialnymi, Ćwiczenia z wykorzystaniem metod aktywizujących,
Dyskusja na zajęciach konwersatoryjnych, Aktywność w grupach, współpraca,
Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi

Wymagania formalne

Podstawowa wiedza z mikroekonomii i makroekonomii

Wymagania wstepne

Podstawowa wiedza z mikroekonomii i makroekonomii
Sposób i forma zaliczenia oraz kryteria oceny

Sposób zaliczenia
Kryteria oceny

Zaliczenie na ocenę
Przedmiot kończy się zaliczeniem pisemnym. Zaliczenie składa się z wyjaśnienia kilku pojęć oraz
napisania krótkiego eseju analitycznego dowodzącego znajomość omówionych treści. Na ocenę wpływ
ma także aktywność na zajęciach.
Cele przedmiotu

Celem przedmiotu jest przedstawienie podstawowych uwarunkowań prowadzenia polityki gospodarczej , ogólnych ocen
stosowania oraz formułowanie elementarnych rekomendacji w zakresie jej stosowania.

jej

Efekty kształcenia się
Wiedza

E1_W01

Student zna podstawową terminologię oraz posiada podstawową wiedzę o roli i zakresie
polityki gospodarczej

E1_W02

Student identyfikuje rodzaje rozwiązan instytucjonalnych umozliwiających prowadzenie
polityki fiskalnej i monetarnej

E1_W03

Student ma podstawową i uprządkowaną wiedzę na temat systemów i norm prawnych
organizacyjnych i innych stosowanych w organizacjach i instytucjach ekonomicznych

E1_W08

Student ma wiedzę o zasadach kształtowania instytucji ekonomicznych, procesach ich
ewolucji oraz skali i konsekwencji ich zmian
Weryfikacja efektów kształcenia - Wiedza

Efekty

E1_W01

X

X

E1_W02

X

X

E1_W03

X

X

E1_W08

X

X

Umiejętności

E1_U01

Student w oparciu o wiedzę z polityki gospodarczej posiada umiejętność obserwacji i
diagnozy poziomu interwencji państwa w gospodarce kraju
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E1_U02

Student w oparciu o teorię potrafi analizować i nakreślać porządane modyfikacje polityki
gospodarczej

E1_U03

Student interpretuje zjawiska oraz procesy gospodarcze, pozyskuje dane służące ich
analizie
Weryfikacja efektów kształcenia - Umiejętności

Efekty

E1_U01

X

X

X

E1_U02

X

X

X

E1_U03

X

X

X

Kompetencje

E1_K02

Student potrafi pracować w zespole mając kompetencje do analizy różnych zjawisk
gospodarczych

E1_K05

Student uczestnicząc w przygotowywaniu projektów ekonomiczno-społecznych godzi
wymagania prawne, ekonomiczne itp.

E1_K07

Student potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy, stosować kryteria
umożliwiające rozstrzyganie dylematów, dobrze komunikowac się z otoczeniem
Weryfikacja efektów kształcenia - Kompetencje

Efekty

E1_K02

X

X

E1_K05

X

X

E1_K07

X

X
Treści programowe

1. Zakres przedmiotu polityka gospodarcza i społeczna oraz jego miejsce w naukach ekonomicznych. Metapolityka
gospodarcza a polityka gospodarcza sensu stricte. Podstawy ładu instytucjonalnego w gospodarce.
2. Polityka makroekonomiczna a polityka mikroekonomiczna. Cele polityki makroekonomicznej.Główne płaszczyzny
kontrowersji co do sposobów ich realizacji.
3. Podstawowe cele polityki gospodarczej: wzrost gospodarki, kontrolowanie inflacji, ograniczanie poziomu bezrobocia,
redystrybucja dochodów.
4. Polityka pieniężno- kredytowa we współczesnej gospodarce. Przykłady narzędzi. Efekt Fishera jako obraz zależności
między stopą inflacji a kształtowaniem się nominalnej i realnej stopy procentowej. Instrumenty polityki monetarnej.
Sposoby zapobiegania i przezwyciężania inflacji.
5. Aktywna i pasywna polityka fiskalna. Trudności wiążące się ze stosowaniem aktywnej polityki fiskalnej. Wady aktywnej
polityki fiskalnej. Redystrybucyjne skutki inflacji.
6. Ekonomia podaży. Geneza, aparatura pojęciowa, postulaty podatkowe i niepodatkowe. Analiza możliwości wdrożenia
koncepcji ekonomii podaży w obecnej sytuacji gospodarczej Polski.
7. Główne wyzwania stojące przed polską gospodarką w najbliższych latach. Koszty i korzyści spełniania kryteriów
konwergencji z Maastricht. Perspektywy przystąpienia do strefy euro.
TEMATY ĆWICZEŃ:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ekonomiczne funkcje sektora publicznego
Funkcja stabilizacyjna polityki gospodarczej - zasadnicze płaszczyzny wyborów
Inflacja i bezrobocie. Dylematy wokół krzywej Philipsa
Polityka monetarna
Polityka fiskalno-budżetowa
Koncepcje redystrybucji dochodów. Przykłady finansowania usług publicznych

Aktualna literatura do w.w tematów na elektronicznej tablicy ogłoszeń w Katedrze Polityki Gospodarczej.
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Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej
1. Ćwikliński H. (red.), Polityka gospodarcza. Wydawnictwo UG. Gdańsk 2004
2. Ćwikliński H. (red.), Wyzwania dla polityki makroekonomicznej na początku XXI wieku, wyd. UG,

Gdańsk 2012

3. strony internetowe NBP, Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, EBC
Kontakt

kpg@ug.edu.pl, andrzej.paczoski@ug.edu.pl, grzegorz.szczodrowski@ug.edu.pl,
grzegorz.pawlowski@ug.edu.pl, jaroslaw.kempa@ug.edu.pl, ekojk@ug.edu.pl,
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