
Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie 

SYLLABUS  na rok akademicki 2010/2011 
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 

Drugi/ czwarty 

 
Specjalność 

Bez specjalności 

 

Kod katedry/zakładu w systemie USOS  

10000000 Wydział Ekonomiczno-Informatyczny                                                                  

10010000 Katedra Ekonomii 

 

Kod kursu/przedmiotu w systemie USOS 

1000-ES1-2POG 

 
Liczba punktów kredytowych ECTS 

5 

 

Tytuł kursu/przedmiotu 

Polityka gospodarcza 

 

Grupa treści kształcenia, w ramach której przedmiot jest realizowany 

Kierunkowy 

 
Typ kursu / przedmiotu 

Obowiązujący                                                                

 
Język kursu/przedmiotu 

Polski 

 
 

Imię, nazwisko i tytuł/stopień prowadzącego kurs/przedmiot  

Cecylia, Sadowska-Snarska, dr 

 

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

Cecylia, Sadowska-Snarska, dr 
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Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego  

Robert, Aliukonis, mgr, Marcin, Proniewski, mgr 

 

Forma zaliczenia kursu 

Forma kursu Wykład Ćwiczenia Seminarium 

Ogólna ilość godzin 30 30  

Liczba godzin w tygodniu / 

liczba godzin na zjazd 
4 2 

 

 

 
Założenia i cel przedmiotu 

Celem przedmiotu jest wyjaśnienie podstawowych pojęć z zakresu polityki 
gospodarczej, jak też omówienie zasad poszczególnych rodzajów polityk 
gospodarczych i sposobów ich realizacji w praktyce. 

 
Wymagania wstępne 

Znajomość podstaw makroekonomii 

 
Treści merytoryczne przedmiotu  

Przedstawione zostaną podstawowe cele i uwarunkowania realizacyjne polityki 
gospodarczej, środki i sposoby ich osiągania, jak też międzynarodowy i globalny 
kontekst prowadzonej w Polsce i na Litwie polityki gospodarczej. 

 

Wykład  

Zawartość tematyczna poszczególnych wykładów (w skrócie) L.godz. 

1. Polityka gospodarcza jako dyscyplina nauk ekonomicznych; związki z 
innymi naukami  

2 

2. Uwarunkowania wewnętrzne i międzynarodowe polityki gospodarczej 2 

3. Uwarunkowania systemowe polityki gospodarczej  

4. Rola państwa w gospodarce. Niesprawności rynku. 2 

5. Cele i narzędzia polityki gospodarczej 2 

6. Polityka pieniężna. Rola banku centralnego w prowadzeniu polityki 
gospodarczej. 

2 

7. Polityka fiskalno-budżetowa 2 

8. Problem deficytu i długu publicznego we współczesnej gospodarce 2 

9. Polityka cenowo-dochodowa 2 

10. Polityka antyinflacyjna 2 

11. Polityka dotycząca rynku pracy  2 

12. Instrumenty polityki zatrudnienia 2 

13. Polityka strukturalna. 2 

14. Pomoc publiczna: sektorowa, horyzontalna, regionalna. 2 

15. Wybrane polityki sektorowe. 2 

Razem godzin 30 
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Ćwiczenia 

Zawartość tematyczna poszczególnych ćwiczeń (w skrócie) L. godz. 

1. Wprowadzenie do polityki gospodarczej 
2. Gospodarka narodowa jako przedmiot polityki gospodarczej. 
3. Polityka wzrostu gospodarczego. 
4. Polityka pobudzania wzrostu gospodarczego; 
5. Polityka pieniężna. 
6. Polityka budżetowa - jako wyraz polityki gospodarczej państwa. 
7. Problem rynku pracy. 
8. Rynek pracy na Litwie, strategia na rzecz wzrostu zatrudnienia. 
9. Polityka cenowo – dochodowa. 
10. Polityka przemysłowa. 
11. Instrumenty polityki przemysłowej. 
12. Polityka regionalna. 
13. Polityka gospodarcza a procesy globalizacji. 
14. Wybrane kierunki polityki gospodarczej UE. 
15. Kolokwium sprawdzające 

      Razem godzin 

2 godz. 
2 godz. 
2 godz. 
2 godz. 
2 godz. 
2 godz. 
2 godz. 
2 godz. 
2 godz. 
2 godz. 
2 godz. 
2 godz. 
2 godz. 
2 godz. 
2 godz. 
30 godz. 

 
Literatura podstawowa i dodatkowa 

Literatura podstawowa: 
1. A. F.  Bocian, Polityka gospodarcza. Wybrane elementy, Wyd. Uniwersytetu w 

Białymstoku,  Białystok 2002. 
2. Polityka gospodarcza, pod red. B. Winiarskiego, PWN, Warszawa 2007. 

Literatura dodatkowa: 
1. N. Acocella, Zasady polityki gospodarczej, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 

2002. 
2. K. Barteczko, A. F. Bocian, Modele prognozowania  i symulacji 

gospodarczych, Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2006. 
3. Polityka gospodarcza, pod red. H. Ćwiklińskiego, Wyd. Uniwersytetu 

Gdańskiego, Gdańsk 2005. 
4. J. Kaja, Polityka gospodarcza. Wstęp do teorii gier, SGH, Warszawa 2007. 
5. J. Stacewicz, Polityka gospodarcza, SGH, Warszawa 2008. 

 

 
Wymagany minimalny nakład pracy własnej studenta (oprócz zajęć z 

nauczycielem) w godzinach zegarowych 

30 

 

Warunki zaliczenia przedmiotu:  

Ocena wiedzy z zakresu programu ćwiczeń jest prowadzona w systemie punktowym. 
Kryteria zdobywania punktów: aktywność na zajęciach, prezentacje, test zaliczeniowy 
wielokrotnego wyboru.  
Egzamin pisemny z całości materiału. Do uzyskania 20 pkt., w tym: 0-10 pkt. – ndst., 
10,1-12,0 pkt. – dst., 12,1-14,0 pkt. – dst+, 14,1-16 pkt.,- db, 16,1-18,0 pkt. – db+, 
18,1-20 pkt. – bdb.  

 


