
Informacja o specjalności Systemy ekonomiczne 

Kierunek: Ekonomia, studia II stopnia, stacjonarne. 

1. Wykaz przedmiotów, osoby prowadzące, godziny zajęć, punkty ECTS 

 

II rok, sem. zimowy II rok, sem. letni 
Nazwa przedmiotu Osoba prowadząca ECTS 

WY CA WY CA 

Państwo a gospodarka 
prof. dr hab. M. 
Bałtowski, mgr G. 
Kwiatkowski 

5 15 15   

Współczesne teorie 
ekonomii 

prof. dr hab. M. 
Bałtowski, mgr G. 
Kwiatkowski 

5 15 15   

System polityczny i 
społeczno-
gospodarczy Stanów 
Zjednoczonych 

dr P. Zalewa 4 15 15   

Warsztaty 
makroekonomiczne 

prof. dr hab. P. Karpuś, 
dr J. Czerniak 

4    30 

Polityka innowacyjna 
w procesie rozwoju 

dr J. Czerniak 3   15 15 

Transformacja 
gospodarki w Europie 
Środkowo-Wschodniej 

dr P. Zalewa 3   30 0 

SUMA  24 45 45 45 45 
 

 

2. Treści programowe poszczególnych przedmiotów 

 

a) Państwo a gospodarka 

1) Gospodarka rynkowa a rola państwa – podstawowe zależności  
2) Relacje państwo – gospodarka w ujęciu historycznym  
3) Zawodność rynku (market failure) i zawodność państwa (government failure) 
4) Metody i narzędzia oddziaływania państwa na gospodarkę i ich ewolucja: 

a. polityka pieniężna i fiskalna 
b. oddziaływania regulacyjne 
c. funkcja własnościowa państwa 
d. inne 

5) Państwo w gospodarce wybranych krajów (USA, niektóre kraje UE, kraje 
BRIC) 

6) Odniesienia do gospodarki polskiej 

 



b) Współczesne teorie ekonomii 

 

1) Teorie ekonomii i ich zmienność – krótki rys historyczny 
2) Główna debata współczesnej ekonomii ("Keynes kontra Hayek") 
3) Współczesne rozwinięcia ekonomii keynesowskiej 
4) Współczesne rozwinięcia ekonomii neoklasycznej 
5) Ekonomia behawioralna i problem racjonalności w ekonomii 
6) Inne ważniejsze ujęcia teoretyczne ostatniego okresu 

a. teoria wyboru publicznego 
b. ekonomia ewolucyjna 
c. ekonomia szczęścia i neuroekonomia 

7) Problemy nauki ekonomii w XXI w.  
 

c)  System polityczny i społeczno-gospodarczy Stanów Zjednoczonych 

 

Ameryka Północna w epoce kolonialnej, powstanie Stanów Zjednoczonych, porządek 
konstytucyjny, amerykańska wolność – mit czy rzeczywistość, Stany Zjednoczone 
jako państwo elity, osobliwości amerykańskiego systemu wyborczego, religie w 
Stanach Zjednoczonych, system szkolnictwa, struktura gospodarki amerykańskiej, 
stosunki pracy i prawa pracownicze, system opieki zdrowotnej, system emerytalno-
rentowy, system podatkowy, polaryzacja dochodowa i majątkowa, polityka 
penitencjarna w USA, problem ubóstwa, rola państwa w gospodarce, polityka 
imperialna Stanów Zjednoczonych, Stany Zjednoczone na tle wybranych państw 
świata. 

 

d) Warsztaty makroekonomiczne 

 

Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne oraz wskaźniki rozwoju społeczno-
gospodarczego – konstrukcja i interpretacja. Analiza wzrostu PKB. Analiza rynku 
pracy. Analiza rynku finansowego. Analiza rozwoju zrównoważonego. Analiza 
SWOT gospodarek poszczególnych państw. Mierniki konkurencyjności gospodarek 
krajowych. Funkcjonowanie najważniejszych międzynarodowych instytucji 
gospodarczych ukazane poprzez analizę konkretnych przypadków. Ponadto, zajęcia 
uzupełnione będą analizą bieżących informacji z obszaru makroekonomii. 

 

e) Polityka innowacyjna w procesie rozwoju 



Pojęcie i rodzaje innowacji. Modele procesu innowacyjnego. Znaczenie innowacji dla 
wzrostu i rozwoju gospodarczego. Kraje – światowi liderzy innowacyjność według 
różnorodnych mierników. Determinanty innowacyjności. Narzędzia wspierania 
innowacyjności. Polityka innowacyjna w Polsce. Polityka innowacyjna w wybranych 
krajach. 

f) Transformacja gospodarki w Europie Środkowo-Wschodniej 

Struktura i organizacja gospodarki PRL, ze szczególnym uwzględnieniem istoty i roli 
przedsiębiorstwa państwowego, powstanie NSZZ Solidarność, próby reform z lat 
osiemdziesiątych, sytuacja międzynarodowa u progu transformacji, reforma rządu 
M. Rakowskiego, społeczne i gospodarcze cele transformacji – od wizji okrągłego 
stołu do terapii szokowej, pojęcie prywatyzacji, własność prywatna a własność 
korporacyjna, koncepcje prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, przebieg 
procesu prywatyzacji, spółki nomenklaturowe, fiskalne obciążenie przedsiębiorstw 
państwowych, program powszechnej prywatyzacji, skutki społeczno-ekonomiczne 
prywatyzacji, rolnictwo w systemie centralnie planowanym, formy własności 
gospodarstw rolnych, wpływ terapii szokowej na sytuację rolnictwa, główne 
wyznaczniki polskiego systemu ekonomicznego, finansowanie systemu, postępujące 
zadłużanie państwa, zagadenienie niskich wynagrodzeń, trwanie poza systemem jako 
element konstytutywny polskiego systemu ekonomicznego. Transformacje w innych 
krajach Europy Środkowo-Wschodniej. 

 

3. Sylwetka absolwenta specjalności Systemy ekonomiczne 

 

Absolwent specjalności Systemy ekonomiczne, poza umiejętnościami, które uzyska w 
ramach studiów na kierunku Ekonomia, posiądzie umiejętność oceny sytuacji 
makroekonomicznej wpływającej na przedsiębiorstwa, a także pozna systemy 
oddziaływania państwa na gospodarkę, co pozwoli na pracę w charakterze analityka. 
Ponadto, będzie mógł wykazać się znajomością systemów społeczno-gospodarczych 
oraz współzależnościami w relacji państwo-gospodarka. Pozwoli to na pełnienie 
funkcji w instytucjach międzynarodowych, rządowych lub w centralnych instytucjach 
społeczno-gospodarczych. 

 

 


