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Plan prezentacji
1. Opis przedmiotów
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Warsztaty ekonomiczne
Polityka innowacyjna w procesie rozwoju
System polityczny i społeczno-gospodarczy Stanów
Zjednoczonych
Transformacja gospodarki w Europie Środkowo-Wschodniej
Państwo a gospodarka
Współczesne teorie ekonomiczne

2. Podsumowanie
1.
2.

Cechy tej specjalności
Sylwetka absolwenta
www.umcs.pl

1. Warsztaty makroekonomiczne
🎯 Cel: pogłębienie rozumienia zagadnień makroekonomicznych przez
poszukiwanie rozwiązywań współczesnych problemów
makroekonomicznych
🎲 Forma: gra symulacyjna – studenci zostaną podzieleni na grupy i

każda z grup będzie podejmować decyzje gospodarcze wcielając się w
rolę rządzący krajem
👨🏫 Prowadzący: dr Jakub Czerniak, dr Grzegorz Kwiatkowski
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2. Polityka innowacyjna w procesie rozwoju
🎯 Cel: pogłębienie wiedzy z zakresu rozwoju gospodarczego i
tworzenia innowacji oraz ćwiczenie umiejętności pracy z danymi
(poszukiwania, interpretowania i prezentowania)
👨💻 Forma: dyskusja ilustrowana przykładami oraz projekt innowacji

podnoszącej poziom rozwoju (4-osobowe grupy, ćwiczenia odbywają się
w pracowni komputerowej)
💡 Przykładowe tematy: mierzenie dobrobytu, istota i znaczenie

innowacji, czynniki innowacyjności gospodarek, innowacje społeczne
👨🏫 Prowadzący: dr Jakub Czerniak
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3. System polityczny i społecznogospodarczy Stanów Zjednoczonych
🎯 Cel: dostarczenie wiedzy dotyczącej systemu gospodarczego i politycznego USA oraz
roli i tego kraju na arenie międzynarodowej. Tematy omawiane na zajęciach pozwolą na
uporządkowanie wiedzy dotyczącej występujących współcześnie systemów
ekonomicznych.
📊 Forma: wykład problemowy oraz projekt (tworzenie wskaźnika)
💡 Tematy:

1. Wprowadzenie do systemów ekonomicznych
2. System polityczny Stanów Zjednoczonych
3. System społeczno-gospodarczy Stanów Zjednoczonych
4. Systemy ekonomiczne wybranych krajów azjatyckich
5. Porównanie system ekonomicznego USA z wybranymi krajami azjatyckimi
👨🏫 Prowadzący: dr hab. Paweł Pasierbiak
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4. Transformacja gospodarki w Europie
Środkowo-Wschodniej
🎯 Cel: zrozumienie uwarunkowań transformacji gospodarczej oraz jej
zróżnicowanego przebiegu i rezultatów w poszczególnych krajach

📌 Forma: wykład klasyczny
💡 Przykładowe tematy:
1. Geneza, tło, otoczenie i pierwszy okres transformacji krajów EŚ
2. Społeczne i gospodarcze cele transformacji polskiego systemu
ekonomicznego
3. Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych
4. Główne wyznaczniki systemów ekonomicznych państw EŚ
👨🏫 Prowadzący: prof. dr hab. Piotr Kozarzewski
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5. Państwo a gospodarka
🎯 Cel: pogłębienie wiedzy na temat współczesnej roli państwa w
gospodarce, problemów współczesnych gospodarek oraz wad i zalet
poszczególnych metod ich rozwiązania

💬 Forma: wykład klasyczny/problemowy oraz dyskusje
💡 Przykładowe tematy:
•

Czy wprowadzenie „podatku od niezdrowej żywności” to dobre

rozwiązanie?
•

Czy program 500+ efektywnie realizuje założone cele?

•

Bezwarunkowy dochód podstawowy czy negatywny podatek
dochodowy?

👨🏫 Prowadzący: dr Piotr Zieliński, dr Grzegorz Kwiatkowski
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6. Współczesne teorie ekonomii
🎯 Cel: zdobycie wiedzy na temat najważniejszych współczesnych teorii, książek
oraz ekonomistów
✏️ Forma: wykład dyskusyjny oraz projekt – tworzenie materiałów
popularnonaukowych
💡 Przykładowe tematy:
• Wydatki państwowe a innowacje – książki M. Mazzucato, Przedsiębiorcze
państwo (2013), Mission Economy (2021) oraz Mit przedsiębiorczego państwa

(2020) D. McCloskey i A. Mingardiego.
• Kapitalizm a problemy środowiskowe – książki More from Less (2019) A.
McAfee’ego i Ekonomia obwarzanka K. Raworth (2017).

👨🏫 Prowadzący: dr Grzegorz Kwiatkowski
www.umcs.pl

Podsumowanie: cechy specjalności
„Systemy ekonomiczne”
1. Zróżnicowane metody dydaktyczne

2. Rozwój ważnych współcześnie umiejętności
3. Szeroka wiedza na temat różnych aspektów
funkcjonowania gospodarki
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Podsumowanie: profil absolwenta
Umiejętności
1. Wykorzystanie wiedzy ekonomicznej do analizy
rzeczywistości i rozwiązywania problemów
2. Praca w grupach i praca projektowa
3. Poszukiwanie informacji
4. Praca z danymi
5. Kreatywność
6. „Growth mindset”

Potencjalne możliwości zawodowe
- Analityk
- Instytucje międzynarodowe, rządowe
- Instytuty badawcze, think tanki
- Dziennikarstwo ekonomiczne
- Korporacje

Wiedza
1. Funkcjonowanie systemów społecznogospodarczych
2. Współczesne problemy gospodarcze
3. Rola państwa w gospodarce
4. Wpływ sytuacji makroekonomicznej na
przedsiębiorstwa
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Dziękuję za uwagę!
W razie pytań zapraszam do kontaktu przez Teams lub maila
(grzegorz.kwiatkowski@umcs.pl)
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