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Syntetyczna charakterystyka modułu
Moduł obejmuje syntetyczną charakterystykę zagadnień dotyczących zarządzania usługami publicznymi, w tym
zdefiniowanie podstawowych pojęć opisujących problematykę usług publicznych. Porusza także kwestie funkcjonowania
sektora usług publicznych, zarządzania jednostkami tego sektora oraz ich efektywność.

Cele modułu
1.

2.

Zdobycie wiedzy teoretycznej w zakresie: podstawowych pojęć dotyczących finansów publicznych, struktury
sektora finansów publicznych w Polsce, omówienie form i elementów, prezentacja sektor publicznego w Europie
i na świecie, teorii przedsiębiorstwa adekwatnych dla tego sektora, zarządzania przedsiębiorstwem w sektorze
publicznym, technik zarządzania w sektorze publicznym,
Zdobycie podstaw wiedzy praktycznej w zakresie: analizy ekonomicznej przedsiębiorstw sektora publicznego,
metod oceny projektów gospodarczych charakterystycznych dla tego sektora.

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

Zna istotę i zasady funkcjonowania usług
publicznych w szeroko pojętym sektorze
publicznym.
Zna i definiuje podstawowe pojęcia związane z
usługami publicznymi.
Stosuje podstawowe metody oceny projektów
gospodarczych i posiada wiedzę z analizy
ekonomicznej jednostek sektora publicznego.

K_ W03++
K_ W04++
K_ W05++
K_W10++

Umiejętności:
U_01

U_02

Stosuje wiedzę teoretyczną dotycząca
funkcjonowania jednostki świadczącej różne
rodzaje usług publicznych.
Potrafi przewidzieć skutki polityki finansowej
państwa i samorządu (analizuje deficyt
budżetowy, zadłużenie, system podatkowy).

K_U01++
K_U02++

K_01

K_02

Kompetencje społeczne:
Zachowuje etyczne postawy w realizowanych
zadaniach, a w szczególności w sytuacjach
konfliktowych.
Potrafi w efektywny sposób organizować
własną pracę wykorzystując myślenie
przedsiębiorcze.

K_K01++
K_K04++
K_K07++

Treści kształcenia modułu
1.

2.

3.

Forma modułu: wykład
Wprowadzenie do przedmiotu, podstawowe
pojęcia. Struktura sektora finansów publicznych w
Polsce - omówienie form i elementów, przykłady.
Sektor publiczny w Europie i na świecie.
Reformy sektora publicznego w aspekcie
optymalizacji zarządzania organizacjami tego
sektora. Omówienie koncepcji zarządzania
przedsiębiorstwem publicznym.
Charakterystyka
sektora
przedsiębiorstw
publicznych, omówienie istotnych problemów
specyficznych dla tego sektora (nadzór
korporacyjny, problemy agencji, finansowanie
inwestycji).

Forma modułu: ćwiczenia
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Metody dydaktyczne
Wykład teoretyczny ilustrowany materiałami dydaktycznymi, analiza praktycznych materiałów z firm sektora
publicznego.

