
KARTA PRZEDMIOTU 

Kod przedmiotu E/P/PGS  

Nazwa przedmiotu 
w języku polskim Polityka gospodarcza 

w języku angielskim Economic policy 

USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW 

Kierunek studiów Ekonomia 

Forma studiów stacjonarne 

Poziom studiów studia I stopnia licencjackie 

Profil studiów praktyczny 

Specjalność 
Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych do wyboru (wszystkie 

specjalności)   

Jednostka prowadząca 

przedmiot 
Wydział Nauk Społecznych 

Osoba odpowiedzialna 

za przedmiot- 

koordynator 

przedmiotu 

         Imię i nazwisko                 Kontakt 

 

Prof. dr  hab. Janina Sawicka  

j.sawicka@mazowiecka.edu.pl 

janinasawicka44@gmail.com 

tel.+48 608 419 479 

Termin i miejsce 

odbywania zajęć 

Forma zajęć Miejsce realizacji  Termin realizacji 

Wykład 
 

Zajęcia 

realizowane z 

wykorzystaniem 

narzędzi MS Teams, 

Google Meet, 

Platforma Moodle 

lub w budynku WNS 

w zależności od 

sytuacji sanitarno –

epidemiologicznej  

semestr zimowy 

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU 

Status przedmiotu/przynależność do 

modułu 
przedmiot do wyboru 

Język wykładowy Język polski 

Semestry, na których realizowany jest 

przedmiot 
Semestr V 

Wymagania wstępne  

FORMY, SPOSOBY I METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ 

Formy 

zajęć 
Wykład ćwiczenia lektorat konwersatorium seminarium  

mailto:j.sawicka@mazowiecka.edu.pl
mailto:janinasawicka44@gmail.com


rok Semestr r s r s r s r s 

Liczba 

godzin 
30 30         

Sposób realizacji zajęć Wykład dla całego roku – 4 godziny co dwa tygodnie 

Sposób zaliczenia 

zajęć 
 zaliczenie z oceną 

Metody dydaktyczne 

 
  wykład z prezentacją multimedialną 
 
 

Przedmioty 

powiązane/moduł  

Mikroekonomia, makroekonomia, Międzynarodowe stosunki 

gospodarcze 

Wykaz 

literatury 

Pod-

stawowa 

1.Pascal Fontaine Europa w 12 lekcjach  (wydanie z 2017 r.) 

2.Janina Sawicka Polska w UE. Wybrane polityki sektorowe. Wydawnictwo SGGW 

w Warszawie, 2004 

Uzupełnia

jąca 

Dokumenty, strategie i sprawozdania dostępne na oficjalnych stronach 

internetowych instytucji UE (www.europa.eu), krajowych urzędów centralnych i 

lokalnych  

CELE, TREŚCI I EFEKTY KSZTAŁCENIA  

Cele przedmiotu (ogólne, szczegółowe) 

• Studenci powinni poznać teoretyczne metody i instrumenty umożliwiające im ocenę zachodzących w praktyce 

zjawisk i procesów  gospodarczych,  

• celem zajęć jest zapoznanie studentów z historią  i procesami integracji gospodarczej w Europie począwszy od 

postanowień  Traktatu Rzymskiego w 1957 r., poprzez kolejne  rozszerzenia UE.  

Zagadnienia gospodarcze są oceniane na różnych ich poziomach: globalnym, regionalnym, w  wybranych 

branżach (polityki sektorowe i horyzontalne) i w krajach członkowskich, w mikro i makro skali. 

 

Treści programowe 

Efekty 

kształcenia 

(kody) 

Forma 

zajęć 

 Temat 

Liczba 

godzin 

W01 

W02 

U01 

U02 

K01  

W1. Polityka gospodarcza jako nauka i praktyka. Cele i instrumenty. 

Proces i etapy integracji. Unia Europejska jako przykład integracji 

regionalnej. Geneza i historia. 

W2.Gospodarka Unii Europejskiej 

Ludność. Rozwój ekonomiczny. Porównania gospodarek państw 

członkowskich. Instytucje i system podejmowania decyzji.  

W3. Regulacje i funkcjonowanie jednolitego rynku europejskiego 

Swobodny przepływ towarów i usług, osób i kapitału; Zasady 

polityki konkurencji. Harmonizacja w handlu między państwami 

członkowskimi; Światowa Organizacja Handlu i handel światowy. 

W4. Polityka regionalna 

Rozwój polityki regionalnej UE; Programy polityki regionalnej UE: 

ramy finansowe i wspólny budżet, priorytety polityczne i wdrażanie; 

Fundusze strukturalne; Obszary o niekorzystnych warunkach 

4  

 

 

 

4 
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http://www.europa.eu/


gospodarowania i perspektywy na przyszłość. 

W5. Europejska Unia Gospodarczo-Walutowa 

Strefa euro; Kryteria z Maastricht; Mechanizm kursów walutowych. 

Deficyt budżetowy i dług publiczny; reformy w strefie euro. 

W6. Wspólna polityka rolna (WPR) 

Zasady i cele WPR; Instrumenty WPR; Presja na reformy; 

Przyszłość WPR. 

 W7. Polityka środowiskowa i energetyczna                           

Zasady polityki środowiskowej; Zrównoważony rozwój; Cele 

polityki i instrumenty. Zielona energia. 
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Efekty kształcenia  

 
 

kod 

Student, który zaliczył przedmiot Odniesienie do 

efektów kształcenia  

w zakresie WIEDZY  
dla kierunku 

W01 

 

Rozpoznaje uwarunkowania historyczne kierunków celów i 

metod polityki gospodarczej w wymiarze globalnym, mikro i 

makroskali, 

Zna terminologię, metody, instrumenty i mierniki  oceny zjawisk i 

procesów,  

K1P _W01 

W02 
Zna historię integracji gospodarczej w UE i kierunki bieżących 

reform  
K1P _ W07 

 
 

  

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI  

U01 

 
Używa analizy SWOT do oceny zjawisk i procesów gospodarczych 

 

 

K1P _ U01 

U02 

 
Posiada umiejętność wyszukiwania potrzebnych danych statystycznych 

i materiałów źródłowych do analizy i oceny 

 

K1P _ U02 

w zakresie KOMPETENCJI  

K01 

Zdolny do dyskusji na tematy bieżącej polityki gospodarczej w Polsce jako kraju 

członkowskiego UE 

 
K1P _K02 

 
 



 Metody oceny 

 

 

 

 Egzamin ustny 
Egzamin 

pisemny 
Projekt Kolokwium 

Sprawozda-

nie 

Referat/ 

prezentacja 
Inne 

Efekty 

kształce

nia  

(kody) 

 

 

 

 

 

 

  

W01 

W02 

U01 

U02 

K01 

 
 
 

 

Punkty  ECTS 

 

 

 

Forma aktywności 
Obciążenie studenta  

Liczba godzin 

Liczba punktów 

ECTS 

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim, w tym:  

wykłady 30 1,2 

konwersatoria - - 

Ćwiczenia  - - 

Konsultacje przedmiotowe w ramach wykładów 
 

5  0,2  

Konsultacje przedmiotowe w ramach 

konwersatorium/ćwiczeń - - 

Łącznie godzin/punktów ECTS wynikających z zajęć 

kontaktowych z nauczycielem akademickim 35 1,4 

Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego wynikające z nakładu pracy studenta, w tym: 

Przygotowanie się do egzaminu  + zdawanie egzaminu - - 

Przygotowanie się do kolokwium zaliczeniowego 10 0,4 

Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zalecanej 

literatury w ramach wykładów 5 0,2 

Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zalecanej 

literatury w ramach konwersatorium/ćwiczeń   

Przygotowanie raportu, projektu, prezentacji, dyskusji    

Łącznie godzin/punktów ECTS wynikających z 

samodzielnej pracy studenta 

 

15 0,6 

Sumaryczna liczba godzin/punktów ECTS dla 

przedmiotu wynikająca z całego nakładu pracy 

studenta  50 2 

Odsetek godzin/punktów ECTS wynikających z zajęć 

kontaktowych z nauczycielem akademickim 58% 58% 

 


