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KARTA PROGRAMOWA
Moduł kształcenia

Ekonomika i organizacja sektora publicznego – M6

Nazwa modułu kształcenia w języku angielskim
Kierunek studiów
Profil kształcenia
Forma kształcenia
Poziom przedmiotu
(podstawowy/specjalnościowy/
ogólnouczelniany/kierunkowy/praktyczny)
Status przedmiotu (obowiązkowy/do wyboru)
Poziom modułu kształcenia
Język wykładowy
Semestr realizacji modułu
Liczba punktów ECTS
Liczba godzin

Economics of the Public Sector
zarządzanie
ogólnoakademicki
studia niestacjonarne
specjalnościowy

obowiązkowy
I stopień
polski
V
2
Forma modułu: wykład

Forma modułu: ćwiczenia

5

10

Jednostka realizująca moduł
Moduły poprzedzające

Katedra Zarządzania
Mikroekonomia, Matematyka

Syntetyczna charakterystyka modułu
Tematyka modułu obejmuje zagadnienia związane z teorią ekonomii odnoszącą się do funkcjonowania sektora
publicznego, problematyki podatków oraz wydatków z budżetu państwa.

Cele modułu
Zapoznanie studentów z teorią działania sektora publicznego i wypracowanie u nich umiejętności formułowania
własnych opinii na temat podejmowanych aktywności w ramach funkcjonowania sektora publicznego

Opis efektów kształcenia modułu
Symbol
efektu
kształcenia
dla modułu

W_01

W_02

W_03

U_01
U_02

U_03

Osiągnięte efekty kształcenia

Odniesienie do efektów kształcenia
dla kierunku

Wiedza:
zna pojęcia związane z ekonomicznymi
aspektami funkcjonowania sektora
publicznego
rozpoznaje ograniczenia rynku (w tym, struktur
rynkowych) i uzasadnia potrzebę istnienia
państwa
identyfikuje różnorodne podejścia alokowania
zasobów sektora publicznego i ich wpływ na
społeczeństwo i gospodarkę
Umiejętności:
potrafi wyjaśnić wpływ sektora publicznego na
życie ogólnogospodarcze kraju
potrafi zidentyfikować według wzoru wpływ
konkretnych wydatków na otoczenie
gospodarcze
umie się wypowiedzieć co do kwestii
związanych z podatkami i wydatkami państwa
w świetle liberalizmu i paternalizmu

K_W04++
K_W07++

K_U02+

K_01

K_02

Kompetencje społeczne:
dostrzega potrzebę i konieczność ciągłego
dokształcania w warunkach silnej i pożądanej
konkurencji
jest w stanie organizować samodzielnie prostą
pracę badawczą

K_K01++
K_K04++

Treści kształcenia modułu
Forma modułu: wykład
Podstawy ekonomii dobrobytu:
1. skuteczność i zawodność rynku i państwa
(efektywność rynku, zawodność rynku,
efektywność a sprawiedliwość)
1.1. monopol naturalny
1.2. asymetria informacji
1.3. dobra publiczne
1.4. efekty zewnętrzne
1.5. niekompletne rynki
1.6. niestabilność makroekonomiczna
2. programy wydatków publicznych w wybranych
sektorach (opieka zdrowotna, obrona narodowa
i technika, edukacja, ubezpieczenia społeczne,
pomoc społeczna i redystrybucja dochodów):
3. rynki regulowane

Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca

Forma modułu: ćwiczenia
Projekt wydatków publicznych
- wnikliwe omówienie struktury
- samodzielne przygotowanie projektu wydatków przez
studentów

1. Stiglitz J., Ekonomia sektora publicznego, PWN, Warszawa 2008 (cześć II)
1. Mirosława Janoś-Kresło, „Usługi społeczne w procesie przemian
systemowych w Polsce”, SGH, Warszawa 2002
2. „Sektor publiczny w Polsce i na Świecie”, praca zbiorowa pod red. Jerzego Kleera,
wyd. CeDeWu, Warszawa 2005
3. Artykuły Nowe Życie Gospodarcze, Gospodarka GW, Ekonomia i Rynek Rz

Metody dydaktyczne
Prezentacja teoretycznych zagadnień
Analiza materiałów źródłowych, case study, heureza
Dyskusja – sektor publiczny w Polsce [s. 32-63]
Projekt pisemny - programy wydatków publicznych w wybranych sektorach (opieka zdrowotna, obrona narodowa
technika, edukacja, ubezpieczenia społeczne, pomoc społeczna i redystrybucja dochodów) [patrz: wzór projektu]
Praca indywidualna i zespołowa

