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HISTORIA MYŚLI EKONOMICZNEJ 

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 drugiego stopnia  

Profil studiów Ogólnoakademicki 

Forma studiów Stacjonarne 

Kod przedmiotu 1000-ES2-1HME 

Język przedmiotu Język polski 

Rodzaj przedmiotu Status przedmiotu – obowiązkowy, MK_1 

Rok studiów /semestr I rok, II semestr 

Wymagania wstępne (tzw. 

sekwencyjny system zajęć i 

egzaminów) 

Znajomość podstaw ekonomii, historii gospodarczej 

Liczba godzin zajęć 

dydaktycznych z podziałem na 

formy prowadzenia zajęć 

15 godzin wykładu oraz 30 godzin ćwiczeń 

Założenia i cele przedmiotu 

Założeniem tego przedmiotu jest wykształcenie u studenta rozumienia przesłanek 

powstawania koncepcji ekonomicznych, ich głównych treści oraz mechanizmu 

ewolucji poglądów na kwestie gospodarcze. Ponadto, jako cel przyjmuje się 

pobudzanie u studenta potrzeby poznawania i twórczej krytyki poglądów  

Metody dydaktyczne oraz 

ogólna forma zaliczenia 

przedmiotu 

Metody dydaktyczne (podające, aktywizujące, uczestniczące): 
- wykład prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych dostarczonych 

studentom przed zajęciami, połączony z dyskusją ze studentami, przygotowanie prac 

pisemnych z zakresu historii ekonomi, prezentacje grupowe 
Formy zaliczenia przedmiotu: 

- ocenianie ciągłe podczas zajęć, aktywność przy rozwiązywaniu problemów, oceny 

prac pisemnych, ustny egzamin końcowy w formie dyskusji w grupach. 

 

Efekty kształcenia
i
 

Odniesienie do kierunkowych 

efektów kształcenia 

WIEDZA 
rozumie i objaśnia zależności między teorią ekonomii a procesami ekonomicznymi, 

politycznymi i społecznymi w różnych krajach i okresach 
E2_W04 

ma wiedzę o źródłach i metodach pozyskiwania oraz opracowania informacji 

dotyczących rozwoju poglądów ekonomicznych 
E2_W06 

ma wiedzę na temat poglądów przedstawicieli szkół ekonomicznych w zakresie 

mechanizmu funkcjonowania i rozwoju gospodarek 
E2_W09 

UMIEJĘTNOŚCI 

w oparciu o posiadaną wiedzę potrafi objaśniać i interpretować sens oraz konsekwencje 

zdarzeń i decyzji dotyczących procesu gospodarowania 
E2_U03 

potrafi wykorzystać wiedzę do prowadzenia badań ekonomicznych  E2_U06 
stosuje posiadaną wiedzę do proponowania rozwiązań dotyczących polityki 

gospodarczej dowolnego szczeblu i dziedziny 
E2_U07 

potrafi opracować na piśmie i zaprezentować wybrany problem, proces bądź 

rozwiązanie dowolnego dylematu z zakresu ekonomii 
E2_W04 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

posiada kompetencje do identyfikacji i rozstrzygania sporów w zakresie  różnych 

stanowisk i poglądów z zakresu ekonomii 
E2_K06 

potrafi uzupełniać dorobek ekonomii o własną interpretację zdarzeń  E2_K06 
 

Punkty ECTS 6 ECTS 



Bilans nakładu pracy 

studenta
ii
 

Rodzaj aktywności studenta Liczba godzin W tym wykładu 

Udział w wykładach  15 

Samodzielne studiowanie  20 

Przygotowanie do egzaminu  15 

Udział w ćwiczeniach 30  

Przygotowanie do ćwiczeń 30  

Przygotowanie do sprawdzianów 10  

Przygotowanie prac domowych 10  

Konsultacje z prowadzącym  5 

Przygotowanie i udział w dyskusji  15 

Wskaźniki ilościowe 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami
iii

: Liczba godzin Punkty ECTS 

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 50 2 

o charakterze praktycznym 100 4 

 
Data opracowania: 12.03.2014 Koordynator przedmiotu: dr hab. Jarosław Wołkonowski 

 

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 Historia myśli ekonomicznej 

Kod przedmiotu 1000-ES2-1HME 

Nazwa kierunku Ekonomia 

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie 

Język przedmiotu Język polski 

Rok studiów/ semestr I rok II semestr 

Liczba godzin zajęć dydaktycznych oraz 

forma prowadzenia zajęć 

15 godzin, wykład 

Liczba punktów ECTS 6 ECTS 

Prowadzący  dr hab. Jarosław Wołkonowski 

Treści merytoryczne przedmiotu 

1. Idea porządku naturalnego. Narodziny ekonomii. System teoretyczny: A. 

Smitha, D. Ricardo, J. S. Milla, T Malthusa. 2. Ekonomia marksistowska. 

Marksa teoria stosunków produkcji i własności. 3. Odrodzenie ekonomii 

klasycznej. Nurt subiektywno-marginalny. 4. Instytucjonalizm i 

neoinstytucjonalizm. Veblen i jego następcy. 5. System ekonomiczny J. M. 

Keynesa. Popytowa teoria dochodu narodowego. 6. Nowa makroekonomia. 7. 

Monetaryzm. 8. Nowa szkoła keynesowska. 9. Szkoła chicagowska: 10.Teoria 

praw własności. 11. Teoria publicznego wyboru. 12. Ordoliberalizm. 

Społeczna gospodarka rynkowa. 13. Polska myśl ekonomiczna II 

Rzeczypospolitej i współczesna. 14. Społeczna nauka kościoła. Idea pracy, 

kapitału i gospodarki rynkowej w Encyklikach. 15. Teorie wybranych 

laureatów nagrody Nobla w ekonomii. 

Efekty kształcenia wraz ze sposobem ich 

weryfikacji 

Efekty kształcenia Aktywność Egzamin 

E2_W04 + + 

E2_W06 + + 

E2_W09 + + 

E2_U03 + + 

E2_U06 + + 

E2_U07   

E2_U09   

E2_K06   

Forma i warunki zaliczenia 

przedmiotu 

Cykl wykładów kończy się egzaminem ustnym. Warunkiem 

dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń. 

Wykaz literatury podstawowej 

i uzupełniającej 

LITERATURA OBOWIĄZKOWA: 
W. Stankiewicz, Historia myśli ekonomicznej, Warszawa 2007. 
R. Bartkowiak, Historia myśli ekonomicznej, Warszawa 2008. 

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: 
R. Bartkowiak Rozwój myśli ekonomicznej, Warszawa 2011.  

Z.B. Romanow, Historia myśli ekonomicznej w zarysie, Poznań 1999. 

 

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



SYLABUS 
C. 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 Historia myśli ekonomicznej 

Kod przedmiotu 0300-ES2-1HME 

Nazwa kierunku Ekonomia 

Nazwa jednostki prowadzącej 

kierunek 
Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie 

Język przedmiotu Język polski 

Rok studiów/ semestr I rok II semestr 

Liczba godzin zajęć dydaktycznych 

oraz forma prowadzenia zajęć 

30 godzin, ćwiczenia 

Liczba punktów ECTS 6 

Prowadzący  dr hab. Jarosław Wołkonowski 

Treści merytoryczne przedmiotu 1. Początki myśli ekonomicznej - merkantylizm i fizjokratyzm.  

2. Ekonomia klasyczna.  

3. Kryzysy a stabilność gospodarki, bezrobocie techniczne . 

4.Reakcja na ekonomię klasyczną. 

5. Krytyka instytucji liberalnych i ekonomii klasycznej. 

6. Dialektyka rozwoju kapitalizmu i rozwoju społecznego, teoria wartości 

wymiennej i wartości dodatkowej, sprzeczność między pracą a kapitałem.  

7. Rewolucja marginalistyczna i ekonomia neoklasyczna.  

8. Teoria równowagi ogólnej, ekonomia współczesna. 

9. Krytyka ekonomii klasycznej, popyt efektywny, teoria zatrudnienia, 

preferencji płynności i zasady polityki ekonomicznej . 

10. Rozwój mikroekonomii (teoria konkurencji niedoskonałej, 

monopolistycznej i równowagi ogólnej, imperializm ekonomiczny).  

11. Zastosowania matematyki w ekonomii, narodziny i rozwój ekonometrii, 

teoria gier. 

12. Podstawy metodologiczne szkoły austriackiej, koordynacja i proces 

rynkowy, teoria spontanicznego porządku F.A. Hayek'a. 

13 .Rozwój instytucjonalizmu od Veblena do Galbraitha .  

14. Nowa ekonomia instytucjonalna. 

Efekty kształcenia wraz ze sposobem 

ich weryfikacji 

Efekt 
kształcenia 

Egzamin Prace 

pisemne 

Projekty 

grupowe 

Obserwacja 

i ocena 

Aktywność 

 E2_W04  X   X 

 E2_W06 X X X   

 E2_W09 X X X  X 

 E2_U03 X X  X X 

 E2_U06  X X   

 E2_U07  X   X 

 E2_U09  X X   

 E2_K06  X  X X 

Forma i warunki zaliczenia 

przedmiotu 

Ocenianie ciągłe podczas zająć, aktywność przy rozwiązywaniu 

problemów, oceny prac pisemnych, 

Wykaz literatury podstawowej 

i uzupełniającej 
LITERATURA OBOWIĄZKOWA: 
W. Stankiewicz, Historia myśli ekonomicznej, Wyd. PWE, Warszawa 2007. 
R. Bartkowiak, Historia myśli ekonomicznej, PWE, Warszawa 2008  

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: 
R. Bartkowiak, Rozwój myśli ekonomicznej, Warszawa 2011  

Z.B. Romanow, Historia myśli ekonomicznej w zarysie, Poznań 1999. 

 

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

                                                 
i
 Opis zakładanych efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, z uwzględnieniem form 

zajęć. Uwzględnia się tylko efekty możliwe do sprawdzenia (mierzalne / weryfikowalne). 
ii Przykładowe rodzaje aktywności: udział w wykładach, ćwiczeniach, przygotowanie do zajęć, udział w konsultacjach, 

realizacja zadań projektowych, pisanie eseju, przygotowanie do egzaminu. Liczba godzin nakładu pracy studenta powinna 

być zgodna z przypisanymi do tego przedmiotu punktami ECTS wg przelicznika: 1 ECTS – 25÷30 h. 
iii Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela są to tzw. godziny kontaktowe (również te nieujęte w rozkładzie 

zajęć, np. konsultacje lub zaliczenia/egzaminy). Suma punktów ECTS obu nakładów może być większa od ogólnej liczby 

punktów ECTS przypisanej temu przedmiotowi. 


