
POLITYKA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA 
SYLABUS 

A. Informacje ogólne 

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-ES1-2POG 

Język przedmiotu Polski 

Rodzaj przedmiotu Obowiązkowy 

Rok studiów /semestr Rok 2 / semestr 3 

Wymagania wstępne (tzw. 

sekwencyjny system zajęć i 

egzaminów) 

Podstawy mikroekonomii, historii gospodarczej oraz zasad funkcjonowania sektora 

publicznego  

Liczba godzin zajęć 

dydaktycznych z podziałem 

na formy prowadzenia zajęć 

30 godzin wykładu dodatkowo 2 godziny tygodniowo – konsultacje 

30 godzin ćwiczeń dodatkowo 2 godziny tygodniowo – konsultacje 

Założenia i cele przedmiotu 

Podstawowym celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zasadami formułowania oraz 

realizowania polityki społecznej i gospodarczej w aspekcie teoretycznym i praktycznym (na 

podstawie krajów UE, a szczególnie Litwy). Istotę kursu stanowi analiza wyborów 

społecznych jak też omówienie zasad poszczególnych rodzajów polityk społecznych i 

gospodarczych i sposobów ich realizacji w praktyce. W trakcie wykładów studenci powinni 

nabyć umiejętność rozumienia uwarunkowań w zakresie polityki społecznej i gospodarczej, 

rozumienia roli i działań państwa, analizy systemów ubezpieczeń społecznych oraz rynku 

pracy, polityki monetarnej oraz krytycznego spojrzenia na zmiany zachodzące w polityce 

społecznej współczesnej Europy.  

Metody dydaktyczne oraz 

ogólna forma zaliczenia 

przedmiotu 

Wykład z wykorzystaniem rzutnika multimedialnego i prezentacji MS Power Point. 

Konsultacje indywidualne. Formy zaliczenia przedmiotu: 

Wykład - test wielokrotnego wyboru z I części, egzamin ustny (pytania otwarte) z II części 

 

Efekty kształcenia 

Odniesienie do 

kierunkowych 

efektów kształcenia 

WIEDZA  

K_W01 Student ma podstawową wiedzę ogólną z dziedziny nauk ekonomicznych i 

pokrewnych, zna podstawowe kategorie ekonomiczne oraz metody i narzędzia 

badań ekonomicznych wraz z podstawową literaturą.  

S1A_W01 

S1A_W06 

S1A_W10 

K_W02 posługuje się kategoriami mikroekonomicznymi i makroekonomicznymi, 

potrafi je definiować oraz zna zależności występujące między nimi 

S1A_W04 

S1A_W07 

K_W03 ma wiedzę na temat modeli ustrojowych i systemów gospodarczych 

współczesnego świata oraz rozumie relacje pomiędzy państwem a rynkiem. 

S1A_W02 

S1A_W03 

K_W04 zna podstawowe zasady działania gospodarki w sferze realnej i w sferze 

regulacji. 

S1A_W02 

S1A_W05 

S1A_W07 

K_W05 posiada elementarną wiedzę o celach i instrumentach polityki 

gospodarczej, w tym zwłaszcza polityki makroekonomicznej, fiskalnej, pieniężnej, 

kursu walutowego, polityki na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. 

S1A_W07 

S1A_W08 

K_W07 ma wiedzę na temat instytucji i organizacji funkcjonujących w skali 

krajowej i międzynarodowej. 

S1A_W03 

S1A_W09 
UMIEJĘTNOŚCI  

K_U02 dostrzega, dokonuje obserwacji i posiada umiejętność logicznego 

rozumowania oraz interpretacji zjawisk gospodarczych. 

S1A_U01 

S1A_U08 

K_U03 potrafi gromadzić i przetwarzać informacje gospodarcze oraz 

wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną do analizy zjawisk,  przyczyn i 

skutków działalności gospodarczej. 

S1A_U02 

S1A_U03 



K_U04 potrafi prognozować konkretne procesy i zjawiska gospodarcze. S1A_U04 

K_U07 analizuje rozwiązania konkretnych problemów gospodarczych i uczestniczy 

w podejmowaniu rozstrzygnięć w tym zakresie. 

S1A_U06 

S1A_U07 

K_U08 posiada umiejętność analizowania i przewidywania zachowań podmiotów 

gospodarczych oraz ich społeczno-ekonomicznych konsekwencji. 

S1A_U01 

S1A_U08 

K_U09 potrafi racjonalnie gospodarować ograniczonymi zasobami gospodarczymi. 
S1A_U05 

S1A_U07 

K_U10 dostrzega i potrafi sformułować problemy gospodarcze w całej złożoności, 

z uwzględnieniem wielu uwarunkowań społeczno-gospodarczych. 
S1A_U08 

K_U17 potrafi samodzielnie dokształcać się S1A_U02 

K_U18 potrafi podejmować decyzje i organizować pracę w zespole  
S1A_U06 

S1A_U07 

K_U19 rozumie teksty ekonomiczne S1A_U01 

K_U20 posiada umiejętność przygotowania prac pisemnych z wykorzystaniem 

kategorii ekonomicznych oraz literatury przedmiotu 
S1A_U09 

K_U21 formułuje poglądy dotyczące współczesnych problemów o charakterze 

ekonomicznym i prawnym 
S1A_U10 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_K02 wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia, podejmując wyzwania 

zawodowe w dziedzinie ekonomii, szczególnie w zakresie prowadzenia działalności 

gospodarczej 

S1A_K03 

K_K03 jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i 

instytucjach gospodarczych 
S1A_K05 

K_K05 jest kreatywny i przedsiębiorczy w sferze działalności gospodarczej. S1A_K07 

K_K11 jest przygotowany do elastycznego poruszania się na rynku pracy i rozumie 

potrzebę mobilności 

S1A_ K03 

S1A_ K04 
 

Punkty ECTS 6 

 

Bilans nakładu 

pracy studenta 

 

Rodzaj aktywności: Liczba godzin: 

Udział w wykładach i ćwiczeniach 60 

Przygotowanie do kolokwiów/testów kontrolnych 30 

Udział w konsultacjach związanych z zajęciami 30 

Przygotowanie do zaliczenia i egzaminu  30 

Zaliczenie i egzamin  8 

148 godzin Razem: odpowiada 6 pkt. ECTS 

Wskaźniki 

ilościowe 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami: Liczba godzin Punkty ECTS 

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 94 odpowiada 4 pkt ECTS
 

o charakterze praktycznym 54 odpowiada 2 pkt ECTS
 

 

 Data 

opracowania: 
27.09.2013 

Koordynator 

przedmiotu: 
Dr hab. Jarosław Wołkonowski prof. UwB 

 

POLITYKA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA 

wykład i ćwiczenia  
SYLABUS 

B. Informacje szczegółowe 

Elementy składowe sylabusu Opis 

Nazwa przedmiotu Polityka Społeczno-Gospodarcza 

Kod przedmiotu 1000-ES1-2POG 

Nazwa kierunku Ekonomia 

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie 

Język przedmiotu Polski 

Rok studiów/ semestr Rok 2 / semestr 3 

Liczba godzin zajęć dydaktycznych oraz 

forma prowadzenia zajęć 
30 godzin wykładów plus 2 godziny konsultacji tygodniowo 

30 godzin ćwiczeń dodatkowo 2 godziny tygodniowo – konsultacje 

Liczba punktów ECTS 6 



Prowadzący  Dr hab. Jarosław Wołkonowski prof. UwB (koordynator) 

Treści merytoryczne przedmiotu 1. Wstęp. Polityki społeczna i gospodarcza, związki z innymi naukami  

2. Geneza polityki społecznej. Uwarunkowania wewnętrzne i 

międzynarodowe polityki gospodarczej  

3. Modele polityki społecznej i uwarunkowania systemowe polityki 

gospodarczej. 

4. Rola państwa w gospodarce. Niesprawności rynku. Mierniki rozwoju 

społecznego i zróżnicowania społecznego  

5. Cele i narzędzia polityki gospodarczej. Polityka demograficzna.  

6. Polityka pieniężna. Rola banku centralnego w prowadzeniu polityki 

gospodarczej. 

7. Polityka fiskalno-budżetowa. Polityka prorodzinna.  

8. Problem deficytu i długu publicznego we współczesnej gospodarce. 

Ubezpieczenie społeczne: cele i mechanizmy 

9. Polityka cenowo-dochodowa: wymiar społeczny i gospodarczy 

10. Polityka antyinflacyjna  

11. Polityka dotycząca rynku pracy. Wykluczenie społeczne.  

12. Polityka na rzecz zatrudnienia – wymiar społeczny i gospodarczy  

13. Polityka strukturalna - wymiar społeczny i gospodarczy. Polityka 

edukacyjna.  

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

społeczne i możliwości przeciwdziałania. 

15. Wybrane polityki sektorowe - aspekt społeczny i gospodarczy.  

Efekty kształcenia wraz ze sposobem 

ich weryfikacji 

1. Student ma podstawową wiedzę ogólną z dziedziny nauk 

ekonomicznych i pokrewnych, zna podstawowe kategorie ekonomiczne 

oraz metody i narzędzia badań ekonomicznych wraz z podstawową 

literaturą. 

2. Student ma wiedzę na temat modeli ustrojowych i systemów 

gospodarczych współczesnego świata oraz rozumie relacje pomiędzy 

państwem a rynkiem. 

3. Student zna podstawowe zasady działania gospodarki w sferze realnej 

i w sferze regulacji. 

4. Student ma wiedzę na temat instytucji i organizacji funkcjonujących  

w skali krajowej i międzynarodowej  

5. Student dostrzega, dokonuje obserwacji i posiada umiejętność 

logicznego rozumowania oraz interpretacji zjawisk gospodarczych  

6. Student potrafi gromadzić i przetwarzać informacje gospodarcze oraz 

wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną do analizy zjawisk,  

przyczyn i skutków działalności gospodarczej. 

7. Student potrafi prognozować konkretne procesy i zjawiska 

gospodarcze  

8. Student analizuje rozwiązania konkretnych problemów 

gospodarczych i uczestniczy w podejmowaniu rozstrzygnięć w tym 

zakresie 

9. Student posiada umiejętność analizowania i przewidywania zachowań 

podmiotów gospodarczych oraz ich społeczno-ekonomicznych 

konsekwencji 

10. Student potrafi racjonalnie gospodarować ograniczonymi zasobami 

gospodarczymi 

11. Student dostrzega i potrafi sformułować problemy gospodarcze w 

całej złożoności, z uwzględnieniem wielu uwarunkowań społeczno-

gospodarczych 

12. Student potrafi samodzielnie dokształcać się 

13. Student potrafi podejmować decyzje i organizować pracę w zespole 

14. Student rozumie teksty ekonomiczne 

15. Student posiada umiejętność przygotowania prac pisemnych z 

wykorzystaniem kategorii ekonomicznych oraz literatury przedmiotu 

16. Student formułuje poglądy dotyczące współczesnych problemów o 

charakterze ekonomicznym i prawnym 

17. Student wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia, 

podejmując wyzwania zawodowe w dziedzinie ekonomii, szczególnie w 

zakresie prowadzenia działalności gospodarczej 

18. Student jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, 

organizacjach i instytucjach gospodarczych 

19. Student jest przygotowany do elastycznego poruszania się na rynku 

pracy i rozumie potrzebę mobilności. 

Jedyną formą weryfikacji efektów kształcenia jest pisemny test z 8 



wykładów, z drugiej części - egzamin ustny. 

Forma i warunki zaliczenia 

przedmiotu 

 

Po pierwszych 8 wykładach (pp. 1-8) studenci składają 30 minutowy 

test (30 pytań wielokrotnego wyboru), z drugiej części wykładów jest 

egzamin ustny. Niezbędnym warunkiem przystąpienia do egzaminu jest 

złożenie testu z pierwszej części. Ocena końcowa jest średnią z 

kolokwium testowego z części pierwszej oraz oceny egzaminu ustnego z 

drugiej części wykładów.  

Ćwiczenia Prowadzący  Mgr Robert Aliukonis 

Treści merytoryczne ćwiczeń 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. Polityka współpracy gospodarczej z zagranicą. 

12. Polityka regionalna. 

13. Polityka gospodarcza a procesy globalizacji. 

14. Wybrane kierunki polityki gospodarczej UE. 

15. Kolokwium sprawdzające 
Wykaz literatury podstawowej 

i uzupełniającej 
Literatura podstawowa:  
1) Auleytner J., Polska polityka społeczna. Kreowanie ładu 

społecznego, Wyd. WSP TWP, Warszawa 2005.  

2) Polityka gospodarcza, pod red. B. Winiarskiego. PWN, 

Warszawa 2007. 

3) Kowalak T., Polityka społeczna. Wybrane zagadnienia, 

Wyd. Wyższej Szkoły Ekonomicznej, Białystok 2000.  

4) A. F. Bocian, Polityka gospodarcza. Wybrane elementy, 

Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2002. 

Literatura dodatkowa: 

1) Gruževskis B., Žmogaus socialinė raida. Užimtumas. 

Justitia, Vilnius 2002.  

2) Polityka gospodarcza: teoria i realia, red. nauk. Janusz 

Stacewicz, SGH, Warszawa 2008 

3) Orczyk J., Polityka społeczna. Uwarunkowania i cele, 

Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Poznań  2008. 

4). N. Acocella, Zasady polityki gospodarczej, Wyd. 

Naukowe PWN, Warszawa 2002. 

5) Stiglitz J. E., Ekonomia sektora publicznego, 

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.  
 

 

        ……………………………….  

 
        podpis osoby składającej sylabus 


