
 

M A Ł OP OL S K A  W Y Ż S Z A  S Z K O ŁA  E K O N O M I C Z N A  W  T A R N OW I E  

KARTA PROGRAMOWA  
 

Moduł kształcenia Kryzys w Polsce i na świecie  
Nazwa modułu kształcenia w języku angielskim World Economic Crisis  
Kierunek studiów zarządzanie  
Profil kształcenia  ogólnoakademicki  
Forma kształcenia  studia niestacjonarne 
Poziom przedmiotu 
(podstawowy/specjalnościowy/ 
ogólnouczelniany/kierunkowy/praktyczny) 

ogólnouczelniany 

Status przedmiotu (obowiązkowy/do wyboru) do wyboru 
Poziom modułu kształcenia studia I stopnia 
Język wykładowy  polski 
Semestr realizacji modułu III, IV, V, VI 
Liczba punktów ECTS 4 
Liczba godzin Forma modułu: wykład Forma modułu: ćwiczenia 

20 - 
Jednostka realizująca moduł  Katedra Zarządzania 
Moduły poprzedzające  Mikroekonomia 

 

Syntetyczna charakterystyka modułu 
Moduł jest zebraniem prezentacji zagadnień dotyczących problematyki kryzysu gospodarczego w Polsce i na świecie. 
Szczególny nacisk zostaje położony na takie kwestie szczegółowe jak nawis pieniężny, bańka nieruchomościowa, 
sekurytyzacja, kryzys finansów publicznych 

 

Cele modułu 
Zachęcenie studentów do samodzielnej analizy zjawisk gospodarczych zachodzących gospodarkach kapitalistycznych. 
 
Prezentacja poglądów ekonomistów na obecny kryzys – zarys przebiegu, wskazanie źródeł kryzysu  
Analiza tekstów publicystycznych  
Projekcja filmu  
Aplikacja wiedzy Studentów z teorii ekonomii do analizy zjawiska kryzysu (Neoklasycy- Keynesiści) 
 

 

Opis efektów kształcenia modułu   
Symbol 
efektu 

kształcenia 
dla modułu  

Osiągnięte efekty kształcenia Odniesienie do efektów kształcenia  
dla kierunku 

 Wiedza: 
W_01 
 
W_02 
 
W_03 

Wyjaśnia podstawowe pojęcia potrzebne do 
omawiania tematyki przedmiotu  
Charakteryzuje podstawowe systemy 
gospodarcze oraz identyfikuje ich składowe   
Identyfikuje  i wyjaśnia relacje między 
przedsiębiorstwem a  różnymi typami 
organizacji i instytucji  

K_W03++ 
K_W04++ 
K_W06+ 

 Umiejętności: 
U_01 
 
 
U_02 
 
 
 
 

Rozumie odmienne postrzeganie procesów 
społecznych przez osoby pochodzące z różnych 
środowisk  
Analizuje i interpretuje zjawiska i procesy 
zachodzące  
w organizacji oraz otoczeniu organizacji 
stosując podstawowe ujęcia i pojęcia 
teoretyczne    

K_U04++ 
K_U01++ 
K_U02++ 



U_03 Używa odpowiednich metod i narzędzi, do 
opisu i analizy problemów  
i obszarów działalności przedsiębiorstwa oraz 
otoczenia przedsiębiorstwa 

 Kompetencje społeczne: 
K_01 
 
 
 
K_02 
 

Rozumie potrzebę, zna sposoby i możliwości 
ciągłego dokształcania się oraz podnoszenia 
kompetencji zawodowych, osobistych i 
społecznych 
Jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa  
w opracowywaniu i wdrażaniu rożnego rodzaju 
projektów,  
z uwzględnieniem ich aspektów prawnych, 
ekonomicznych  
i politycznych   

 

K_K01++ 
K_K07+ 

 
 
 

 

Treści kształcenia modułu     
Forma modułu: wykład Forma modułu: ćwiczenia 

1. Przyczyny kryzysu  finansowego w Stanach 
Zjednoczonych  

2. Czynniki przedłużające kryzys finansowy  
3. Obraz kryzysu teraz i możliwości jego 

przeciwdziałania  
4. Kryzys finansów publicznych w Europie  
5. Polska wobec zmian gospodarczych 

powodowanych kryzysem światowym 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Literatura podstawowa  Taylor J. B., Zrozumieć kryzys finansowy. Przyczyny, skutki, interpretacje, PWN, 
Warszawa 2011 
 

Literatura uzupełniająca   Roubini N., Mihm S., Ekonomia kryzysu, Oficyna WK, Warszawa 2011 
Skidelsky R., Keynes. Powrót mistrza, wydawnictwo KP, Warszawa 2011  
Żakowski J., Zrozumieć kryzys, Biblioteka Polityki, Warszawa 2009  
 

 

Metody dydaktyczne 
Zajęcia prowadzone są w tradycyjnej formie wykładowej, jak również podjęta zostanie próba wprowadzania elementów 

wykładu interaktywnego.  
 
 
 
 
 
 
 
 


