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Gospodarka a środowisko 
nazwa przedmiotu 

SYLABUS 
A. Informacje ogólne 

Tę część wypełnia koordynator przedmiotu (w porozumieniu ze wszystkimi prowadzącymi dany 

przedmiot w jednostce) łącznie dla wszystkich form zajęć (np. wykładu i ćwiczeń). Część I nie 

dotyczy przedmiotów zmieniających się co roku (wykłady monograficzne itp.). 

 

Elementy składowe 

sylabusu 
Opis 

 
Nazwa jednostki 

prowadzącej kierunek 
Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie 

Nazwa kierunku studiów Ekonomia 

Poziom kształcenia Studia  pierwszego stopnia 

Profil studiów Ogólnoakademicki 

Forma studiów stacjonarne 

Kod przedmiotu 1000-ES1-1GOS 

Język przedmiotu Język polski 

Rodzaj przedmiotu przedmiot kierunkowy (ME_3) 

Rok studiów /semestr pierwszy rok / drugi semestr  

Wymagania wstępne (tzw. 

sekwencyjny system zajęć i 

egzaminów) 

 

Podstawy mikroekonomii (Mikroekonomia cz.1) 

Liczba godzin zajęć 

dydaktycznych z podziałem 

na formy prowadzenia zajęć 

15 godzin wykładu, 15 godzin ćwiczeń 

Założenia i cele przedmiotu 

Celem kształcenia w zakresie przedmiotu Gospodarka a środowisko jest przekazanie 

studentom wiedzy dotyczącej roli środowiska przyrodniczego w rozwoju społeczno-

gospodarczym. W szczególności wiedza ta dotyczy: związków między zasobami i walorami 

środowiska a wzrostem gospodarczym i funkcjonowaniem rynków, ekonomicznych przyczyn 

degradacji środowiska oraz środków zaradczych, ze szczególnym uwzględnieniem środków 

o charakterze ekonomicznym. 

Studenci nabędą umiejętność analizy współczesnych problemów ekologicznych przez 

pryzmat gospodarki. Nabędą również umiejętność podstawowej analizy relacji 

zachodzących w makrosystemie gospodarka-środowisko-społeczeństwo. 

Metody dydaktyczne oraz 

ogólna forma zaliczenia 

przedmiotu 

Metoda dydaktyczna: 

 wykład tradycyjny prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, 

angażujący słuchaczy do zadawania pytań w trakcie wykładu 

 metody aktywnego uczestnictwa na ćwiczeniach: dyskusja problemowa, burza mózgów. 

 Forma zaliczenia przedmiotu:  

 egzamin końcowy w formie testu wielokrotnego wyboru lub odpowiedź ustana. 

 kolokwium końcowe oraz aktywny udział w ćwiczeniach 

 

 

 

  



Efekty kształcenia
i
 

Odniesienie do kierunkowych 

efektów kształcenia 

ma podstawową wiedzę z ekonomii środowiska i zasobów naturalnych E1A_W01 

posługuje się kategoriami mikroekonomicznymi i makroekonomicznymi w odniesieniu 

do problemu gospodarowania środowiskiem 
E1A_W02 

potrafi interpretować zależności między podstawowymi kategoriami ekonomicznymi a 

ochroną środowiska 
E1A_U02 

potrafi racjonalnie gospodarować ograniczonymi zasobami przyrodniczymi E1A_U09 

ma poczucie odpowiedzialności za podejmowane decyzje o charakterze 

ekonomicznym, będąc jednocześnie świadomym ich rezultatów i konsekwencji 

ekologicznych 

E1A_K06 

 

 
 

Punkty ECTS 3 

Bilans nakładu pracy 

studenta
1
 

Rodzaj aktywności studenta Liczba godzin 

Udział w wykładach 15 

Przygotowanie się do wykładu 5 

Udział w ćwiczeniach 15 

Przygotowanie się do ćwiczeń 15 

Udział w konsultacjach 5 

Przygotowanie do zaliczenia końcowego 20 

Egzamin 1 
 

Wskaźniki ilościowe 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami
1
: Liczba godzin Punkty ECTS 

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 36 1,5 

nie wymagające udziału nauczyciela 35 1,5 

  

Data opracowania: 10.10.2013 
Koordynator 

przedmiotu: 
dr inż. Tomasz Poskrobko 

 

 

 

  



SYLABUS 
A. Informacje szczegółowe 

Tę część wypełnia każda osoba  prowadząca w danym roku zajęcia z przedmiotu, osobno  dla 

różnych form zajęć (np. wykładu i ćwiczeń).  

 
Elementy składowe sylabusu Opis 

Nazwa przedmiotu Gospodarka a środowisko 

Kod przedmiotu 1000-ES1-1GOS 

Nazwa kierunku Ekonomia 

Nazwa jednostki prowadzącej 

kierunek 

Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie 

Język przedmiotu Język polski 

Rok studiów/ semestr pierwszy rok / drugi semestr 

Liczba godzin zajęć 

dydaktycznych oraz forma 

prowadzenia zajęć 

Wykład 

15 godzin 

Liczba punktów ECTS  

Prowadzący  Prowadzący wykłady z  przedmiotu  i egzaminujący: 

 dr inż.  Tomasz Poskrobko 

Treści merytoryczne 

przedmiotu 

1. Rola środowiska w teorii ekonomii – ujęcie historyczne 

2. Teoria efektów zewnętrznych 

3. Internalizacja ekologicznych efektów zewnętrznych 

4. Środowisko jako dobro publiczne i zasób wspólny 

5. Wartość środowiska i metody wyceny komponentów środowiska 

6. Gospodarowania zasobami odnawialnymi i nieodnawialnymi 

7. Międzynarodowe, ekonomiczne problemy ochrony środowiska 

Efekty kształcenia wraz ze 

sposobem ich weryfikacji 

 

Efekty kształcenia: 

 ma podstawową wiedzę z ekonomii środowiska i zasobów naturalnych 

 posługuje się kategoriami mikroekonomicznymi i makroekonomicznymi w odniesieniu 

do problemu gospodarowania środowiskiem 

 potrafi interpretować zależności między podstawowymi kategoriami ekonomicznymi a 

ochroną środowiska 

Wyżej wymienione efekty kształcenia zostaną zweryfikowane za pomocą egzaminu 

końcowego w formie testu. 

Forma i warunki zaliczenia 

przedmiotu 

 

Warunki zaliczenia: 

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest osiągniecie założonych do realizacji w ramach 

ćwiczeń efektów kształcenia  

Ogólne warunki uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu określa Regulamin Studiów. 

 

Forma zaliczenia:  

Egzamin pisemny, w formie testu, weryfikujący założone efekty kształcenia 

Wykaz literatury podstawowej 

i uzupełniającej 

LITERATURA OBOWIĄZKOWA: 

T. Żylicz, Cena przyrody, Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok 2013 

T. Żylicz, Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych, Wyd. Polskie Wydawnictwo 

Ekonomiczne, Warszawa 2004 

 

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: 

B. Fiedor i in., Podstawy ekonomii środowiska i zasobów naturalnych, Wyd. C.H. Beck, 

Warszawa 2002 

B. Poskrobko, T. Poskrobko, Zarządzanie środowiskiem w Polsce, Wyd. Polskie 

Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2012 

 

 

 

        ……………………………….  

 

  



SYLABUS 
B. Informacje szczegółowe 

Tę część wypełnia każda osoba  prowadząca w danym roku zajęcia z przedmiotu, osobno  dla 

różnych form zajęć (np. wykładu i ćwiczeń).  

 

Elementy składowe sylabusu 
Opis 

 

Nazwa przedmiotu Gospodarka a środowisko 

Kod przedmiotu 1000-ES1-1GOS 

Nazwa kierunku Ekonomia 

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie 

Język przedmiotu Polski 

Rok studiów/ semestr 1 rok, 2 semestr 

Liczba godzin zajęć dydaktycznych oraz 

forma prowadzenia zajęć 
Ćwiczenia 

15 godz. 

Liczba punktów ECTS  

Prowadzący  dr inż. Tomasz Poskrobko - prowadzący ćwiczenia  

Treści merytoryczne przedmiotu 1. Globalne zagrożenia ekologiczne wynikające z procesów 

gospodarowania: 

a. globalne ocieplenie 

b. dziura ozonowa 

c. zanik bioróżnorodności 

2. Zasoby surowcowe i energetyczne na świecie 

3. Polityka ekologiczna i instrumenty jej realizacji 

Efekty kształcenia wraz ze sposobem ich 

weryfikacji 
 potrafi racjonalnie gospodarować ograniczonymi zasobami 

przyrodniczymi 

 ma poczucie odpowiedzialności za podejmowane decyzje o 

charakterze ekonomicznym, będąc jednocześnie świadomym 

ich rezultatów i konsekwencji ekologicznych 

Forma i warunki zaliczenia 

przedmiotu 

 

Warunki zaliczenia: 

 Warunkiem dopuszczenia do kolokwium jest aktywne 

uczestnictwo w ćwiczeniach  

Forma zaliczenia: 

 Aktywne uczestnictwo w ćwiczeniach  

 Kolokwium w formie testu jednokrotnego wyboru 

Wykaz literatury podstawowej 

i uzupełniającej 

LITERATURA PODSTAWOWA: 

B. Dobrzańska G. Dobrzański, D. Kiełczewski, Ochrona 

środowiska przyrodniczego, Wyd. PWN, Warszawa 2010 

Poskrobko B., Poskrobko T., Zarządzanie środowiskiem w Polsce, 

Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2012 

 

 

        ………………………………. 
        podpis osoby składającej sylabus 

 

                                                 
 


