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Nazwa przedmiotu Gospodarka oparta na wiedzy

Jednostka prowadząca przedmiot
Nazwisko prowadzącego

KMakr

Nazwa kierunku

Ekonomia

Kod ECTS

14.3.E.SL.2142

Pkt.ECTS

2

Nazwa specjalności

IWG;

prof. UG dr hab. Wojciech Bizon
Forma zajęć/Liczba godzin

Wykład

15

Ćwiczenia

0

Konwersatoria

0

Laboratoria komputerowe

Forma aktywności

0

Seminaria

0

Lektoraty

Rok i rodzaj studiów:

2 SS1,

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

23

Semestr:

4,

Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego (samodzielna
praca studenta):

28

Status przedmiotu:

Obligatoryjny

Sumaryczna liczba godzin:

51

Język wykładowy:

polski

0

Sposób realizacji zajęć Zajęcia w sali dydaktycznej.
Metody dydaktyczne

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

Wymagania formalne

Znajomość podstaw makroekonomii.

Wymagania wstepne

Umiejętność poszukiwania rzetelnych danych makroekonomicznych. Zdolność do wykorzystania
arkuszy kalkulacyjnych do selekcji i przekształcania danych. Przydatna znajomość metod klasyfikacji i
prezentacji danych. Mile widziana umiejętność wykorzystywania metod statystycznych w analizie
danych.
Sposób i forma zaliczenia oraz kryteria oceny

Sposób zaliczenia
Kryteria oceny

Zaliczenie na ocenę
Przygotowanie raportu końcowego dotyczącego określonych aspektów gospodarki opartej na wiedzy,
na podstawie wiedzy przekazanej podczas zajęć (część wykładowa) oraz wg wskazówek przekazanych
w części konsultacyjnej, jak również przygotowanie konstruktywnej krytyki projektów innych grup.
Praca wyłącznie grupowa (2-3 os.). Nie dopuszcza się pracy indywidualnej. Raport prezentowany na
ostatnich zajęciach (prezentacja do 10 minut na grupę). Waga (raport + krytyka + prezentacja)
100%. Możliwe zróżnicowanie oceny dla poszczególnych członków grupy.
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.
Cele przedmiotu

Celem przedmiotu jest ukazanie i omówienie najważniejszych cech współczesnych gospodarek bazujących na wiedzy i jej
wykorzystaniu.
Efekty uczenia się
Wiedza

E1_W06

zna właściwe dla dyscypliny naukowej ekonomia metody i narzędzia, w tym techniki
pozyskiwania danych pozwalające opisywać zjawiska, procesy, podmioty, struktury i
instytucje ekonomiczne
Weryfikacja efektów uczenia się - Wiedza

Efekty

E1_W06
Umiejętności

X
E1_U01

X

potrafi, w oparciu o dyscyplinę naukową ekonomia, prawidłowo obserwować i
interpretować zjawiska oraz procesy ekonomiczne, posługując się podstawową
terminologią ekonomiczną
Weryfikacja efektów uczenia się - Umiejętności
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Efekty

E1_U01
Kompetencje

X
E1_K01

X

rozumie potrzebę uczenia się przez cale życie
Weryfikacja efektów uczenia się - Kompetencje

Efekty

E1_K01

X

X

Treści programowe
Wiedza i jej społeczno-ekonomiczny kontekst
- aspekty historyczne wiedzy
- społeczno-ekonomiczne tło wiedzy
- funkcjonalny podział wiedzy
Wzrost a rozwój gospodarczy
- różnice w systemach gospodarczych
- ścieżka ewolucji modeli wzrostu gospodarczego
- rola czynników jakościowych w procesach rozwoju społeczno-gospodarczego
Istota gospodarki opartej na wiedzy (GOW)
- definicja
- GOW a gospodarka przemysłowa
- wyróżniki GOW
Pomiar GOW
- podejście Unii Europejskiej
- podejście OECD
- podejście Banku Światowego
Kapitał ludzki
- definicja
- pomiar
- akumulacja
- kapitał ludzki a dobrobyt
Technologie informacyjno-komunikacyjne
- definicja
- rola w procesach transferu wiedzy
Kapitał społeczny
- definicja
- pomiar
- kapitał ludzki a kapitał społeczny
Koncepcja zależności sekwencyjnych
- człowiek uczący się
- organizacja ucząca się
- społeczeństwo uczące się
Stan GOW w Polsce
- Polska na tle innych krajów
- Zróżnicowanie GOW w Polsce

Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej
Literatura podstawowa:
1) D. Jemielniak, A. K. Koźmiński [red.]: Zarządzanie wiedzą, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
2) A. Kowalczyk, B. Nogalski: Zarządzanie wiedzą. Koncepcja i narzędzia, Difin, Warszawa 2007.
3) W. Bizon: Dobrobyt społeczno-ekonomiczny oraz gospodarka oparta na wiedzy w kontekście historycznych podziałów na
Polskę A i Polskę B, "e-Mentor" nr 4/2011.
4) W. Bizon: Kraje Unii Europejskiej a gospodarka oparta na wiedzy. Do kogo Polakom najbliżej?, [w:] K. Mieszkowski, K. Piech
[red.], Gospodarka oparta na wiedzy i innowacyjność przedsiębiorstw w Polsce - wybrane zagadnienia, Instytut Wiedzy i
Innowacji, Warszawa 2011.
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Literatura uzupełniająca:
1) A. Jashapara: Zarządzanie wiedzą, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006.
2) Zarządzanie wiedzą w społeczeństwie uczącym się, OECD, wyd. polskie: Ministerstwo Gospodarki - Departament Strategii
Gospodarczej, 2000.
3) Drucker P. F.: Społeczeństwo pokapitalistyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
4) Du bien-ętre des nations. Le rôle du capital humain et social, Organisation de Coopération et de Développement
Économiques (OCDE), Paris 2001 (wersja angielska: The Well-being of Nations. The Role of Human and Social Capital, OECD,
Paris 2001).
5) Fukuyama F.: Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Wrocław 1997.
6) Gospodarka oparta na wiedzy. Wyzwanie dla Polski XXI wieku, Wydawnictwo Komitetu Badań Naukowych, Warszawa 2001.
7) Toffler A.: Trzecia fala, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1986.
Kontakt

w.bizon@ug.edu.pl,
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