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INFORMACJE DLA STUDENTÓW – POLITYKA GOSPODARCZA, CA 

Osoba prowadząca: dr Piotr Maleszyk 

Dane kontaktowe i godziny konsultacji – na profilu osobowym UMCS 

Treści programowe:  

Zajęcia 1: Zajęcia organizacyjne 

Zajęcia 2, 3: Wprowadzenie do polityki gospodarczej 

Zajęcia 4: Polityka państwa wobec rynku pracy 

Zajęcia 5: Polityka państwa wobec rynku pracy (c.d.), sytuacja na rynku pracy w Polsce i 

główne kierunki polityki (debata dot. sytuacji bieżącej) 

Zajęcia 6: Uwarunkowania polityki gospodarczej (debata dot. sytuacji bieżącej) 

Zajęcia 7: kolokwium I 

Zajęcia 8, 9:  Polityka budżetowa  

Zajęcia 10: Finanse publiczne i polityka budżetowa w Polsce (w tym debata dot. sytuacji 

bieżącej) 

Zajęcia 11, 12: Polityka pieniężna 

Zajęcia 13: kolokwium II 

Zajęcia 14: poprawa kolokwium I 

Zajęcia 15: poprawa kolokwium II 

 

Literatura: 

 Literatura będzie podawana sukcesywnie na kolejne zajęcia.  

 Podstawowym podręcznikiem będzie: „Polityka Gospodarcza”, pod red. B. Winiarskiego, 

Wyd. PWN, Warszawa 2006. Podręcznik jest dostępny w serwisie ibuk.pl. Uzupełnieniem 

będzie pozycja „Podstawy polityki gospodarczej” D. Rosatiego, Wyd. SGH, Warszawa 

2017. 

 Jednym z wymagań jest zapoznawanie się z aktualną sytuacją gospodarczą na podstawie 

prasy (linki na profilu osobowym UMCS oraz wyznaczone zakładki w portalu 

internetowym „Rzeczpospolitej”). 

 Część prezentacji multimedialnej z zajęć (wykresy, pojęcia, dodatkowe treści itp.) będzie 

dostępna na profilu osobowym przed zajęciami z odpowiednim wyprzedzeniem. 

 

Zasady i kryteria zaliczenia przedmiotu:  

 Zaliczenie odbywa się na podstawie ocen z kolokwiów oraz aktywności na zajęciach 

 Kolokwium weryfikuje wiedzę za pomocą pytań testowych jednokrotnego 

wyboru i pytań otwartych. 

 Kolokwium składa się z części podstawowej kolokwium (literatura i raporty, 

85 pkt końcowych) oraz części poświęconej aktualnej sytuacji gospodarczej 



2 

 

(prasa, 15 punktów końcowych). Maksymalna ocena bez zaliczenia części 

prasowej z co najmniej jednego kolokwium to 4,0. 

 Rezultat uzyskany z kolokwiów jest modyfikowany aktywnością 

 Próg zaliczenia:  

 51 pkt końcowych na podstawie dwóch kolokwiów (potknięcie przy 

jednym kolokwium może zostać zrekompensowane dobrym wynikiem 

drugiego). 

 Punkty z tzw. części prasowej są doliczane pod warunkiem zaliczenia 

części prasowej na min. 50%. 

 W określonych sytuacjach prowadzący może dodatkowo przeprowadzić krótkie, 

niezapowiedziane sprawdziany pisemne. 

 Oceny 4,5 i 5,0 podnoszą ocenę z egzaminu, odpowiednio o 0,5 i 1 ocenę w górę. 

Aby uzyskać ocenę 4,0 trzeba uzyskać stosowną liczbę punktów i zaliczyć część 

prasową na min. 1 kolokwium. 

Aktywność: 

 Na każdych zajęciach student może zdobyć do 3 punktów. Punkty zostaną przeliczone 

na bonus procentowy do wyniku kolokwiów. Bonus dolicza się także do wyników 

poniżej progu zaliczenia, co oznacza, że może uchronić przed niezaliczeniem 

kolokwium. 

Informacje organizacyjne: 

 Student ma prawo do 2 nieobecności w semestrze, każda kolejna powinna być 

zaliczona na konsultacjach najpóźniej na 7 dni przed terminem II kolokwium. 

Zaliczenie nieobecności nie może się odbyć także w tygodniu pisania któregokolwiek 

kolokwiów. Kolejne niezaliczone nieobecności będą skutkowały podwyższeniem 

progu zaliczenia o 5 punktów procentowych za każdą ponadwymiarową nieobecność. 

 Nie przyjmuję zwolnień zdrowotnych (osoby z przewlekłymi dolegliwościami 

są traktowane indywidualnie). 

 Zmiana grupy ćwiczeniowej odbywa się według zasady osoba za osobę.  

 Zajecia można odrabiać na innej grupie pod warunkiem nie nadużywania tej 

możliwości. 

 

KOLEJNE ZAJĘCIA: 

Zajęcia 2:  

 

„Polityka gospodarcza”, B. Winiarski (red., 2006), rozdz.1.1, 1.2 i 1.4, 

rozdz. 3.1, 3.3 

 

Zajęcia 3:  

Winiarski (red., 2006), rozdz. 2.1, 2.2, rozdz. 4  

Rosati (2017), s. 27-43 (bez tw. Coase’a), 50-54 

 


