
Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie 

SYLLABUS  na rok akademicki 2009/2010 
http://www.wilno.uwb.edu.pl/ 

Decyzją Dziekana WEI syllabusy przedmiotów realizowanych podczas studiów na Wydziale Ekonomiczno-Informatycznym Filii UwB w Wilnie są udostępniane  

studentom i absolwentom przed rozpoczęciem zajęć, w postaci elektronicznej (na stronie internetowej WEI) oraz papierowej (w Dziekanacie). Zbiory papierowe są 

oprawiane według lat akademickich i archiwizowane w bibliotece wydziałowej. Syllabusy powinno się drukować obustronnie. Za przygotowanie syllabusa oraz jego 

terminowe przekazanie do opublikowania w postaci elektronicznej odpowiada koordynator przedmiotu. Dziekanat prowadzi zbiór bieżących i archiwalnych 

syllabusów zgodnie z wykazem przedmiotów realizowanych przez pracowników dydaktycznych zatrudnionych na Wydziale. Dany rocznik syllabusów w wersji 

papierowej powinien zawierać płytkę CD z kopiami zarchiwizowanych plików syllabusów w postaci elektronicznej, służącą jako źródło plików do wysyłki pocztą 

elektroniczną w razie prośby studenta lub absolwenta . Kopia papierowej wersji syllabusa danego przedmiotu wydawana jest na prośbę studenta lub absolwenta WEI.  

Zgodność kopii z oryginałem poświadcza swoim podpisem i pieczątką uczelni Prodziekan ds. Dydaktyki.   

 
Tryb studiów 

Studia stacjonarne  

 

Kierunek studiów 

Ekonomia                                                                  

 

Poziom studiów 

Pierwszego stopnia                                           

 
Rok studiów/ semestr 

1 / 2 

 
Specjalność 

Bez specjalności 

 

Kod katedry/zakładu w systemie USOS  

10000000 Wydział Ekonomiczno-Informatyczny                                                                  

10010000 Katedra Ekonomii 

 

Kod kursu/przedmiotu w systemie USOS 

1000-ES1-1GOS 

 

Liczba punktów kredytowych ECTS 

6 

 
Tytuł kursu/przedmiotu 

Gospodarka a środowisko 

 
Grupa treści kształcenia, w ramach której przedmiot jest realizowany 

Kierunkowa 

 
Typ kursu / przedmiotu 

Obowiązujący 

 
Język kursu/przedmiotu 

Polski 

 
 

Imię, nazwisko i tytuł/stopień prowadzącego kurs/przedmiot  

dr Bożena M. Dobrzańska 

 
Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu – 

zatwierdzającego protokoły w systemie USOS  

dr Bożena M. Dobrzańska 
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Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego  

dr inż. Tomasz Poskrobko 

 

Forma zaliczenia kursu 

Forma kursu Wykład Ćwiczenia Seminarium 

Ogólna ilość godzin 30 30  

Liczba godzin w tygodniu / 
liczba godzin na zjazd 

4 4  

 
 
Założenia i cel przedmiotu 

Cel: 

Prezentacja związków miedzy poszczególnymi elementami systemu 
społeczeństwo-gospodarka-środowisko w aspekcie ochrony i użytkowania 
środowiska oraz kryzysu cywilizacji. 

Efekty kształcenia: 
 wiedza dotycząca problematyki ekonomii środowiska i ekonomicznych 

przyczyn degradacji środowiska oraz kryzysu współczesnej cywilizacji,  
 umiejętność analizy modelu gospodarki ekologicznej oraz relacji gospodarka-

środowisko-spoółeczeństwo w kontekście ochrony i użytkowania środowiska 

 wiedza dotycząca metod wyceny zasobów środowiska i ekonomicznych 
instrumentów ochrony środowiska oraz znaczenia przyrody w gospodarce i 

tworzeniu dobrobytu społeczeństwa, 
 świadomość i odpowiedzialność za działania na rzecz ochrony środowiska w 

tym w wymiarze międzynarodowym 

 
 

Wymagania wstępne 

Ogólna znajomość zagadnień ekonomicznych 

 

 
Treści merytoryczne przedmiotu  

 

 

Wykład  

Zawartość tematyczna poszczególnych wykładów L 
.godz. 

Temat 1: Środowisko jako przedmiot użytkowania i ochrony 
podstawowe terminy i problemy 
1. Środowisko   
2. Systemowe ujęcie środowiska  
3. Użytkowanie środowiska  
4. Konsekwencje użytkowania środowiska 
5. Ochrona środowiska  
6. Rzadkość absolutna 
7. Rzadkość relatywna   

4 

Temat 2: Istota i cechy współczesnego kryzysu ekologicznego 
1. Istota kryzysu ekologicznego   

4 
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2. Kryzys ekologiczny - problem definicyjny  

3. Kryzys ekologiczny a kryzys cywilizacji 
4. Kryzys ekologiczny jako konstrukt społeczny 
5. Cechy współczesnego kryzysu ekologicznego  

6. Problemy ekologiczne 
7. Katastrofa ekologiczna 

8. Wizje i prognozy na przyszłość 

Temat 3: Ekologiczne spojrzenie na relacje środowisko 

gospodarka  
1. Modele relacji systemu gospodarka środowisko 

2. Podstawowe prawa ekologii 
3. Ekologiczne zasady gospodarowania 
4. Problem ekologicznej skali gospodarowania 

2 

Wykład 4: Temat 4: Środowisko przyrodnicze w teorii ekonomii 
1. Teoria klasycznej i neoklasycznej ekonomii a środowisko 

2. Ekonomia środowiskowa 
3. Ekonomia ekologiczna  

2 

Wykład 5: Temat 5 Teoretyczne podstawy analizy problemów 
środowiskowych  
1. Optimum ingerencji w środowisko 
2. Efekty zewnętrzne. i dobra wspólne 
3. Podstawowe sposoby internalizacji kosztów zewnętrznych 

2 

Temat 6: Analiza ekonomiczna środowiska 
1. Metody rachunku ekonomicznego 

2. Rachunek ekologiczno-ekonomiczny 
3. Wycena zasobów i walorów środowiska oraz strat ekologicznych 

4. Koszty ochrony środowiska 

2 

Temat 7: Koncepcja zrównoważonego rozwoju 

1. Przesłanki powstania koncepcji zrównoważonego rozwoju 
2. Historia koncepcji zrównoważonego rozwoju 

3. Struktura „narracji” zrównoważonego rozwoju 
4. Model relacji cywilizacja - środowisko 
5. Problemy definicyjne zrównoważonego rozwoju 

6. Cele zrównoważonego rozwoju 
7. Zasady zrównoważonego rozwoju 

8. Rozwój zrównoważony a wzrost gospodarczy 
9. Trwały rozwój a utopia 
10. Problem ekologicznej skali gospodarowania 

4 

Temat 8: Interpretacje trwałego i zrównoważonego rozwoju 
1. Przyczyny dywersyfikacji koncepcji trwałego rozwoju 

2. Konsekwencje dywersyfikacji koncepcji trwałego rozwoju 
3. Klasyfikacje koncepcji trwałego i zrównoważonego rozwoju 

4. Wspólne cechy zrównoważonego rozwoju 

2 

Temat 9: Kapitał natury w warunkach zrównoważonego rozwoju 

1. Ekologiczne problemy współczesności 
2. Kapitał natury i jego usługi 

3. Kapitał natury a interpretacje a zrównoważonego rozwoju 
4. Kapitał natury w mocnym wariancie trwałości 

4 
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Temat 10: Polityka ekologiczna i jej narzędzia 

1. Pojęcie polityki ekologicznej 
2. Funkcje i cele polityki ekologicznej  
3. Zasady polityki ekologicznej 

4. Pojęcie środków i instrumentów ochrony środowiska 
5. Kryteria wyboru instrumentów 

6. Regulacje i standardy 
7. Instrumenty ekonomiczne 
8. Polityka ekologiczna Unii Europejskiej 

4 

Razem godzin 30 

 
Ćwiczenia 

Zawartość tematyczna poszczególnych ćwiczeń L. 
godz. 

1. Zagadnienia ogólne i przedmiot badań – podstawowe pojęcia 2 

2. Równowaga rynkowa a problem gospodarowania środowiskiem 
przyrodniczym 

4 

3. Konsekwencje środowiskowe działalności gospodarczej 4 

4. Ekologiczne podstawy i zasady gospodarowania   2 

5. Optimum ingerencji w środowisko - zadanie 2 

6. Wycena środowiska - zadanie 2 

7. Wartość środowiska a rachunek ekonomiczny 2 

8. Ekonomika zasobów odnawialnych i nieodnawialnych 4 

9. Koszty ochrony środowiska 2 

10. Zarządzanie środowiskiem w przedsiębiorstwie 4 

11. kolokwium 2 

Razem godzin 30 

 

Literatura podstawowa i dodatkowa 

Podstawowa: 

1. G. Dobrzański, B.M. Dobrzańska, D. Kiełczewski: Ochrona środowiska 
przyrodniczego, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2008; 

2. Gospodarka a środowisko przyrodnicze. Praca zbiorowa pod red. T.Madeja. 

Wyd. US. Szczecin 2002 
3. Podstawy ekonomii środowiska i zasobów naturalnych,  red. B. Fiedor, 

Wrocław 2002 
4. B. M. Dobrzańska: Planowanie strategiczne  zrównoważonego rozwoju 

obszarów  przyrodniczo  cennych. Wyd. UwB, Białystok 2007 
 
Uzupełniająca: 

1. M. Czerny: Globalizacja a rozwój. Wybrane zagadnienia geografii społeczno-
gospodarczej świata, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005 

2. K. Górka, B. Poskrobko: Ekonomika ochrony środowiska, PWE, Warszawa 
1987 

3. J. Ciechanowicz McLean, Z. Bukowski, B. Rakoczy Prawo ochrony środowiska. 

Komentarz, Wyd. Prawnicze LexisNexis, 2008. 
4. J. Baylis, S. Smith, Globalizacja polityki światowej. Wprowadzenie do 

stosunków międzynarodowych, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 
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2008. 

5. A. Budnikowski, Ochrona środowiska jako problem globalny, PWE, Warszawa 
1998. 

 
Wymagany minimalny nakład pracy własnej studenta (poza zajęciami, 

przyjęty stosownie do liczby punktów ECTS) 

       15 godzin  

 
Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  

Zasady dopuszczenia do egzaminu: zaliczenie z ćwiczeń 
Sposób i zasady zaliczenia określonej formy zajęć: kolokwium z ćwiczeń i egzamin 

pisemny 

 

 


