
Kod ECTS: AAABB-CD-E_F AAA - Kod dziedziny w systemie ECTS, BB - numer kierunku, C - 1 studia pierwszego stopnia (inżynierskie lub licencjackie), 2 - studia drugiego stopnia, 3 - studia jednolite 
magisterskie, 4 - studia trzeciego stopnia, 5 - studia podyplomowe, D - numer specjalności, E - grupa przedmiotów, F - kolejny numer przedmiotu w podzbiorze.

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE
Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

Wykaz sylabusów przedmiotów

Kierunek
Odnawialne źródła energii

Specjalność
Odnawialne źródła energii

Poziom studiów
Drugiego stopnia
Kod programu

6901-SMU-OZE_KRK



Kod ECTS: AAABB-CD-E_F AAA - Kod dziedziny w systemie ECTS, BB - numer kierunku, C - 1 studia pierwszego stopnia (inżynierskie lub licencjackie), 2 - studia drugiego stopnia, 3 - studia jednolite 
magisterskie, 4 - studia trzeciego stopnia, 5 - studia podyplomowe, D - numer specjalności, E - grupa przedmiotów, F - kolejny numer przedmiotu w podzbiorze.

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Sylabus przedmiotu / modułu - część A

08100-10-O
ECTS: 2
CYKL: 2016Z

ETYCZNE PODSTAWY PROFESJONALIZMU
PROFESSIONAL ETICS

TREŚCI MERYTORYCZNE
ĆWICZENIA:
przedmiot nie posiada ćwiczeń
WYKŁADY:
W odniesieniu do filozofii pracy i etyki zawodowej zaprezentowana zostanie analiza fenomenu profesjonalizmu, 
jego składowe oraz znaczenie w życiu społecznym. Ukazane zostanie w jaki sposób profesjonalne podejście do 
wykonwanego zawodu pomaga rozwiązywać problemy, konflikty i dylematy moralne mogące pojawić się w 
pracy. Omówiona zostanie fundamentalna droga rozwoju profesjonalizmu w każdym podmiocie - od etyki 
czynów i zasad do etyki charakteru.
CEL KSZTAŁCENIA:
Celem wykładu jest ukazanie istoty profesjonalizmu oraz wagi jego etycznych podstaw. Tym samym celem jest 
uświadomienie studentowi jakie moralne czynniki wpływają na duże umiejętności i wysoki poziom wykonywanej 
pracy.

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH 
EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Symbole ef. obszarowych: R2P_U02+, R2P_W06+, T2P_K02+, T2P_K05+, T2P_W03+,
Symbole ef. kierunkowych: K2_K02+, K2_U11+, K2_W03+,

EFEKTY KSZTAŁCENIA:
Wiedza
W1 - Student zna podstawowe zasady profesjonalnego postępowania
Umiejętności
U1 - Student potrafi zastosować wiedzę z zakresu etyki i wykorzystać ją w analizie i rozwiązywaniu problemów 
pojawiających się w działaniach na płaszczyźnie zawodowej
Kompetencje społeczne
K1 - Student ma świadomość szeregu dylematów moralnych wynikających z podejmowanych działań 
zawodowych, podejmuje refleksje nad nimi i rozstrzyga je.

LITERATURA PODSTAWOWA
Konstańczak S., 2000r.,"Odkryć sens życia w swej pracy. Wokól problemów etyki zawodowej", wyd. Wyd. WSP 
w Słupsku, s.s. 208; Andrzejuk A. (red.), 1998r., "Zagadnienia etyki zawodowej", wyd. Warszawa; Mysłek W., 
2010r., "Etyka zawodowa. Uwarunkowania. Konteksty. Zastosowania", wyd. Wud. Wyższej Szkoły Informatyki i 
Ekonomii; Biznes, etyka, odpowiedzialność, red. nauk. W. Gasparski, Warszawa 2012; W. Gasparski, Wykłady 
z etyki biznesu, Warszawa 2004
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA
Sarapata A. (red.), 1971r., "Etyka zawodowa", wyd. "Książka i Wiedza", s. s. 327; B. Klimczak, Etyka 
gospodarcza, Wrocław 2011; Etyka w życiu publicznym, red. S. Sowiński, Warszawa 2012; J. Teichmann, Etyka 
społeczna. Podręcznik dla studentów, Warszawa 2002; Przyzwoitość w zarządzaniu, red. nauk. Z. Malara, 
Wrocław 2014; Anzenbacher A., 2008, Wprowadzenie do etyki, WAM, ss. 324; Ingarden R., 1989r., "Wykłady z 
etyki", wyd. WN PWN

Przedmiot/moduł:
Etyczne podstawy profesjonalizmu
Obszar kształcenia:
Obszar nauk rolniczych, leśnych i 
weterynaryjnych, Obszar nauk technicznych

Status przedmiotu: Fakultatywny
Grupa przedmiotów: O - przedmioty 

kształcenia ogólnego
Kod ECTS: 08100-10-O
Kierunek studiów: Odnawialne źródła 

energii

Specjalność: Odnawialne źródła 
energii

Profil kształcenia: Praktyczny
Forma studiów: Stacjonarne
Poziom studiów: Drugiego stopnia/ 

magisterskie
Rok/semestr: zgodnie z planem 

studiów

Rodzaje zajęć:

Wykład

Liczba godzin w sem/
tyg.:

Wykład: 30

Formy i metody dydaktyczne:

Wykład(K1, U1, W1) : wykład informacyjny, 
wykład problemowy, objaśnienie

Forma i warunki weryfikacji efektów:

WYKŁAD: Kolokwium pisemne - Student 
zalicza kolokwium w formie testu(K1, U1, W1)

Liczba pkt. ECTS: 2
Język wykładowy:
Przedmioty wprowadzające:
brak
Wymagania wstępne:
brak

Nazwa jednostki org. realizującej przedmiot:

Instytut Filozofii ,

Osoba odpowiedzialna za realizację 
przedmiotu:

dr Marek Jawor

Osoby prowadzące przedmiot:

dr Marek Jawor,

Uwagi dodatkowe:
 



Kod ECTS: AAABB-CD-E_F AAA - Kod dziedziny w systemie ECTS, BB - numer kierunku, C - 1 studia pierwszego stopnia (inżynierskie lub licencjackie), 2 - studia drugiego stopnia, 3 - studia jednolite 
magisterskie, 4 - studia trzeciego stopnia, 5 - studia podyplomowe, D - numer specjalności, E - grupa przedmiotów, F - kolejny numer przedmiotu w podzbiorze.

Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS - część B

08100-10-O
ECTS:2
CYKL: 2016Z

ETYCZNE PODSTAWY PROFESJONALIZMU
PROFESSIONAL ETICS

Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się:

1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:

- udział w: wykład 30 godz.

- konsultacje 1 godz.
31 godz.

2. Samodzielna praca studenta:

- przygotowanie sie do kolokwium 9 godz.

- samodzielne lektury powiązane z problematyka wykładów (rozszerzenie, utrwalenie) 20 godz.

29 godz.
1 punkt ECTS = 25-30 godz. pracy przeciętnego studenta, liczba punktów ECTS = 60 h : 30 h/ECTS = 2,00 ECTS
średnio: 2 ECTS
- w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego: 1,03 punktów 

ECTS,
- w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta: 0,97 punktów 

ECTS,



Kod ECTS: AAABB-CD-E_F AAA - Kod dziedziny w systemie ECTS, BB - numer kierunku, C - 1 studia pierwszego stopnia (inżynierskie lub licencjackie), 2 - studia drugiego stopnia, 3 - studia jednolite 
magisterskie, 4 - studia trzeciego stopnia, 5 - studia podyplomowe, D - numer specjalności, E - grupa przedmiotów, F - kolejny numer przedmiotu w podzbiorze.

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Sylabus przedmiotu / modułu - część A

08900-20-O
ECTS: 2
CYKL: 2016Z

KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA
INTERPERSONAL COMMUNICATION

TREŚCI MERYTORYCZNE
ĆWICZENIA:
nie dotyczy
WYKŁADY:
teoria komunikacji, modele komunikacji, poziomy komunikacji; komunikacja interpersonalna: poziomy, typy i 
sposoby; psychologiczne aspekty komunikowania; komunikacja w sytuacjach społecznych; modelowe podejścia 
do komunikacji interpersonalnej
CEL KSZTAŁCENIA:
zapoznanie z regułami rządzącymi komunikacją międzyludzką i podstawami teoretycznymi nauki o komunikacji; 
omówienie zróżnicowania typów komunikowania

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH 
EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Symbole ef. obszarowych: R2P_U02+, T2P_K02+, T2P_U02+, T2P_W09+,
Symbole ef. kierunkowych: K2_K02+, K2_U13+, K2_W05+,

EFEKTY KSZTAŁCENIA:
Wiedza
W1 - student zna pojęcie i przedmiot komunikacji, jej zróżnicowanie
Umiejętności
U1 - student potrafi komunikować się w mowie i piśmie z uwzględnieniem poznanych teorii
Kompetencje społeczne
K1 - uczestniczy w życiu społecznym i zawodowym zgodnie z obranymi celami i potrzebami, zna swoje miejsce 
w systemie społecznym i jego zmienność

LITERATURA PODSTAWOWA
Griffin, E. Podstawy komunikacji społecznej, Gdańsk 2010. Dobek-Ostrowska B., Podstawy komunikacji 
społecznej, Wrocław 1999. Griffin E., Język przyjaźni, Warszawa 1994. Mosty zamiast murów. Podręcznik 
komunikacji interpersonalnej, red. J. Stewart, Warszawa 2005.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA
Tannen, D. Ty nic nie rozumiesz, Poznań 2007; Cialdini R.B., Wywieranie wpływu na ludzi, Gdańsk 2001

Przedmiot/moduł:
Komunikacja interpersonalna
Obszar kształcenia:
Obszar nauk technicznych, Obszar nauk 
rolniczych, leśnych i weterynaryjnych

Status przedmiotu: Fakultatywny
Grupa przedmiotów: O - przedmioty 

kształcenia ogólnego
Kod ECTS: 08900-20-O
Kierunek studiów: Odnawialne źródła 

energii

Specjalność: Odnawialne źródła 
energii

Profil kształcenia: Praktyczny
Forma studiów: Stacjonarne
Poziom studiów: Drugiego stopnia/ 

magisterskie
Rok/semestr: zgodnie z planem 

studiów

Rodzaje zajęć:

Wykład

Liczba godzin w sem/
tyg.:

Wykład: 30

Formy i metody dydaktyczne:

Wykład(K1, U1, W1) : wykład, wykład z 
elementami dyskusji, prezentacja 
multimedialna

Forma i warunki weryfikacji efektów:

WYKŁAD: Sprawdzian pisemny - znajomość 
podstawowych założeń teorii komunikacji 
interpersonalnej(K1, U1, W1)

Liczba pkt. ECTS: 2
Język wykładowy:
Przedmioty wprowadzające:
brak
Wymagania wstępne:
brak

Nazwa jednostki org. realizującej przedmiot:

Instytut Polonistyki i Logopedii ,

Osoba odpowiedzialna za realizację 
przedmiotu:

dr Iza Matusiak-Kempa

Osoby prowadzące przedmiot:

dr Iza Matusiak-Kempa,

Uwagi dodatkowe:
 



Kod ECTS: AAABB-CD-E_F AAA - Kod dziedziny w systemie ECTS, BB - numer kierunku, C - 1 studia pierwszego stopnia (inżynierskie lub licencjackie), 2 - studia drugiego stopnia, 3 - studia jednolite 
magisterskie, 4 - studia trzeciego stopnia, 5 - studia podyplomowe, D - numer specjalności, E - grupa przedmiotów, F - kolejny numer przedmiotu w podzbiorze.

Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS - część B

08900-20-O
ECTS:2
CYKL: 2016Z

KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA
INTERPERSONAL COMMUNICATION

Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się:

1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:

- udział w: wykład 30 godz.

- konsultacje 1 godz.
31 godz.

2. Samodzielna praca studenta:

- lektura literatury przedmiotu 20 godz.

- przygotowanie do sprawdzianu końcowego 9 godz.

29 godz.
1 punkt ECTS = 25-30 godz. pracy przeciętnego studenta, liczba punktów ECTS = 60 h : 30 h/ECTS = 2,00 ECTS
średnio: 2 ECTS
- w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego: 1,03 punktów 

ECTS,
- w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta: 0,97 punktów 

ECTS,



Kod ECTS: AAABB-CD-E_F AAA - Kod dziedziny w systemie ECTS, BB - numer kierunku, C - 1 studia pierwszego stopnia (inżynierskie lub licencjackie), 2 - studia drugiego stopnia, 3 - studia jednolite 
magisterskie, 4 - studia trzeciego stopnia, 5 - studia podyplomowe, D - numer specjalności, E - grupa przedmiotów, F - kolejny numer przedmiotu w podzbiorze.

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Sylabus przedmiotu / modułu - część A

08000-10-O
ECTS: 2
CYKL: 2016Z

POWINNOŚCI OBRONNE SPOŁECZEŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ
 

TREŚCI MERYTORYCZNE
ĆWICZENIA:
Nie dotyczy
WYKŁADY:
Wprowadzenie do zajęć (przedstawienie m.in. podstawowych pojęć - powinności obronne obywatela, 
bezpieczeństwo państwa, system obronny państwa itp.) W następnych wykładach porusza się poniższe 
zagadnienia. Świat na początku XXI wieku. Współczesne zagrożenia i ich wpływ na system obronny państwa. 
Istota obronności Rzeczpospolitej Polskiej (strategia obronności). System obronny państwa - organizacja, 
funkcjonowanie, podsystemy militarne i niemilitarne. Siły zbrojne RP jako element systemu obronnego państwa 
(znaczenie, charakterystyka, siły zbrojne sąsiadów). Z kart dziejów polskich sił zbrojnych. Tradycje bojowe. 
Wybitne postacie i wydarzenia. Doświadczenia z przeszłości. Przeobrażenia sił zbrojnych RP w XXI wieku. 
Przygotowania obronne państwa. Kompetencje organów władzy i administracji państwowej w kierowaniu 
systemem obronnym państwa. Powinności obronne obywateli RP dawniej i dziś. Charakterystyka służby 
wojskowej obywatela i świadczeń na rzecz obrony.
CEL KSZTAŁCENIA:
Znajomość struktury obronności państwa, rozróżnianie jej elementów, rozumienie ich roli oraz znajomość form 
spełniania powinności obronnych przez organy administracji i obywateli, rozumienie mechanizmów 
funkcjonowania instytucji publicznych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa w okresie pokoju i wojny. 
Ponadto, celem zajęć będzie doskonalenie u studentów umiejętności: - myślenia strategicznego i zdolności 
analitycznych, operatywności,. - rozwiązywania problemów, szczególnie w sytuacjach kryzysowych 
wywołujących stres – opanowania i umiejętności podejmowania racjonalnych decyzji, - łatwość adaptowania się 
do nowych warunków i umiejętności przewidywania dalszego rozwoju sytuacji („zakładanie czarnego 
scenariusza”),

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH 
EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Symbole ef. obszarowych: R2P_U04+, R2P_W06+, T2P_K02+, T2P_U19+,
Symbole ef. kierunkowych: K2_K02+, K2_U04+, K2_W02+,

EFEKTY KSZTAŁCENIA:
Wiedza
W1 - Posiada pogłębioną, rozszerzoną i uporządkowaną wiedzę z zakresu podstaw bezpieczeństwa państwa. 
Proces dydaktyczny realizowany jest poprzez: wykłady, których celem jest ugruntowanie i pogłębienie nabytej 
wiedzy, wyrobienie samodzielności myślenia i wnioskowania, nabycie umiejętności analizy źródła, posługiwanie 
się literaturą, pomocami naukowo-dydaktycznymi; zapoznanie studentów z terminologią,
Umiejętności
U1 - Znajomość struktury obronności państwa, rozróżnianie jej elementów, rozumienie ich roli oraz znajomość 
form spełniania powinności obronnych przez organy administracji i obywateli, rozumienie mechanizmów 
funkcjonowania instytucji publicznych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa w okresie pokoju i wojny.
Kompetencje społeczne
K1 - Umiejętność opisu i interpretacji doświadczeń historycznych dla potrzeb kształtowania bezpieczeństwa 
narodowego; oceny wydarzeń historycznych i ich wzajemnych relacji; dostrzegania związków historii z 
współczesnością. Doskonalenie umiejętności: - myślenia strategicznego i zdolności analitycznych, 
operatywności,. - rozwiązywania problemów, szczególnie w sytuacjach kryzysowych wywołujących stres – 
opanowania i umiejętności podejmowania racjonalnych decyzji, - łatwość adaptowania się do nowych warunków i 
umiejętności przewidywania dalszego rozwoju sytuacji.

LITERATURA PODSTAWOWA
Balcerowicz B., Siły zbrojne w państwie i stosunkach międzynarodowych, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 
Warszawa 2006; Huzarski M., Zmienne podstawy bezpieczeństwa i obronności państwa, AON, Warszawa 
2009. Obrona narodowa w tworzeniu bezpieczeństwa III RP. Podręcznik dla studentek i studentów, red. R. 
Jakubczak, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2007. Bezpieczeństwo narodowe Polski w XXI wieku. 
Wyzwania i strategie, red. R. Jakubczak, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 2006; Źródła prawa: Ustawa z dnia 
21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 1967 r. Nr 44, poz. 
220). Ustawa z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych 
przez przedsiębiorców (Dz.U.2001.122.1320). Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o zmianie ustawy o 
organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców (Dz.U. z dnia 14 
listopada 2002 r.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA
Koziej S., Między piekłem a rajem. Szare bezpieczeństwo na progu XXI wieku, Wyd. A. Marszałek, Toruń 2006. 
Kuliczkowski M. Przygotowania obronne w Polsce. Uwarunkowania formalnoprawne, dylematy pojęciowe i 
próba systematyzacji, Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, Warszawa 2013. Trejnis Z., Siły zbrojne w 
państwie demokratycznym i autorytarnym, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 1997.

Przedmiot/moduł:
Powinności obronne społeczeństwa 
Rzeczpospolitej Polskiej
Obszar kształcenia:
Obszar nauk technicznych, Obszar nauk 
rolniczych, leśnych i weterynaryjnych

Status przedmiotu: Fakultatywny
Grupa przedmiotów: O - przedmioty 

kształcenia ogólnego
Kod ECTS: 08000-10-O
Kierunek studiów: Odnawialne źródła 

energii

Specjalność: Odnawialne źródła 
energii

Profil kształcenia: Praktyczny
Forma studiów: Stacjonarne
Poziom studiów: Drugiego stopnia/ 

magisterskie
Rok/semestr: zgodnie z planem 

studiów

Rodzaje zajęć:

Wykład

Liczba godzin w sem/
tyg.:

Wykład: 30

Formy i metody dydaktyczne:

Wykład(K1, U1, W1) : Wykład z elementami 
dyskusji, metody audio-wizualne, ćwiczenia

Forma i warunki weryfikacji efektów:

WYKŁAD: Udział w dyskusji - Student 
uczestniczy w wykładach i uczestniczy w 
dyskusji na temat zajęć. (null)

Liczba pkt. ECTS: 2
Język wykładowy:
Przedmioty wprowadzające:
Historia Polski, bezpieczeństwo narodowe, 
nauka o państwie
Wymagania wstępne:
Student powinien posiadać elementarną 
wiedzę na temat państwa, jego roli w 
zapewnieniu obywatelom bezpieczeństwa 
posiadać podstawową wiedzę dotyczącą 
historii Polski w szczególnosci jej 
współczesnejwojskowości

Nazwa jednostki org. realizującej przedmiot:

Instytut Historii i Stosunków 
Międzynarodowych , ,

Osoba odpowiedzialna za realizację 
przedmiotu:

dr hab. Dariusz Radziwiłłowicz, prof. UWM, dr 
hab. Tomasz Strzeżek, prof. UWM

Osoby prowadzące przedmiot:

dr hab. Tomasz Strzeżek, prof. UWM

Uwagi dodatkowe:
 



Kod ECTS: AAABB-CD-E_F AAA - Kod dziedziny w systemie ECTS, BB - numer kierunku, C - 1 studia pierwszego stopnia (inżynierskie lub licencjackie), 2 - studia drugiego stopnia, 3 - studia jednolite 
magisterskie, 4 - studia trzeciego stopnia, 5 - studia podyplomowe, D - numer specjalności, E - grupa przedmiotów, F - kolejny numer przedmiotu w podzbiorze.

Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS - część B

08000-10-O
ECTS:2
CYKL: 2016Z

POWINNOŚCI OBRONNE SPOŁECZEŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ 
POLSKIEJ

 

Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się:

1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:

- udział w: wykład 30 godz.

- konsultacje 1 godz.
31 godz.

2. Samodzielna praca studenta:

- - studiowanie literatury. 29 godz.

29 godz.
1 punkt ECTS = 25-30 godz. pracy przeciętnego studenta, liczba punktów ECTS = 60 h : 30 h/ECTS = 2,00 ECTS
średnio: 2 ECTS
- w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego: 1,03 punktów 

ECTS,
- w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta: 0,97 punktów 

ECTS,



Kod ECTS: AAABB-CD-E_F AAA - Kod dziedziny w systemie ECTS, BB - numer kierunku, C - 1 studia pierwszego stopnia (inżynierskie lub licencjackie), 2 - studia drugiego stopnia, 3 - studia jednolite 
magisterskie, 4 - studia trzeciego stopnia, 5 - studia podyplomowe, D - numer specjalności, E - grupa przedmiotów, F - kolejny numer przedmiotu w podzbiorze.

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

Sylabus przedmiotu / modułu - część A

14300-20-O
ECTS: 2
CYKL: 2016Z

EKONOMIA ROZWOJU
ECONOMIC DEVELOPMENT

TREŚCI MERYTORYCZNE
ĆWICZENIA:
brak
WYKŁADY:
Ekonomia rozwoju jako dyscyplina naukowa. Czynniki wzrostu i rozwoju gospodarczego. Wskaźniki rozwoju 
gospodarczego. Dualizm gospodarczy we współczesnym świecie. Charakterystyka krajów rozwiniętych, 
rozwijających się i zapóźnionych gospodarczo. Czynniki produkcji i ich rola w rozwoju gospodarczym. Rozwój 
zrównoważony oraz wielofunkcyjny. Teorie wzrostu gospodarczego. Czynniki i bariery rozwoju gospodarczego. 
Modele wzrostu gospodarczego. Przestrzenne zróżnicowanie rozwoju w Polsce. Urbanizacja i industrializacja. 
Rozwój rolnictwa na świecie. Zadłużenie i dług publiczny. Finansowanie rozwoju rolnictwa. Ubóstwo, bieda i 
wykluczenie społeczne. Wiedza jako czynnik wzrostu gospodarczego. Rola państwa w rozwoju społeczno-
gospodarczym.
CEL KSZTAŁCENIA:
Celem jest przedstawienie studentom podstawowej wiedzy z zakresu rozwoju zrównoważonego i 
wielofunkcyjnego oraz czynników rozwoju gospodarki i jej sektorów.

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH 
EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Symbole ef. obszarowych: R2P_K02+, R2P_K08+, R2P_U04+, R2P_W02+, T2P_K07+, 

T2P_U15+, T2P_W09+, T2P_W11+,
Symbole ef. kierunkowych: K2_K04+, K2_U02+, K2_W05+,

EFEKTY KSZTAŁCENIA:
Wiedza
W1 - Student posiada wiedzę z zakresu ekonomii rozwoju i zarządzania
Umiejętności
U1 - potrafi wskazać czynniki rozwoju gospodarczego
Kompetencje społeczne
K1 - Prowadzi dyskusję na temat rozwoju społeczno-gospodarczego

LITERATURA PODSTAWOWA
Bagiński, P., Czaplicka, K., Szczyciński, J., Międzynarodowa współpraca na rzecz rozwoju, Polskie 
Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2009 Piasecki, R., Rozwój gospodarczy a globalizacja, Polskie 
Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA
Piasecki, R. (red.), Ekonomia rozwoju, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007 Ray, D., 
Development Economics, Princeton University Press, 1998

Przedmiot/moduł:
Ekonomia rozwoju
Obszar kształcenia:
Obszar nauk rolniczych, leśnych i 
weterynaryjnych, Obszar nauk technicznych

Status przedmiotu: Fakultatywny
Grupa przedmiotów: O - przedmioty 

kształcenia ogólnego
Kod ECTS: 14300-20-O
Kierunek studiów: Odnawialne źródła 

energii

Specjalność: Odnawialne źródła 
energii

Profil kształcenia: Praktyczny
Forma studiów: Stacjonarne
Poziom studiów: Drugiego stopnia/ 

magisterskie
Rok/semestr: 1 / 1

Rodzaje zajęć:

Wykład

Liczba godzin w sem/
tyg.:

Wykład: 30

Formy i metody dydaktyczne:

Wykład(K1, K2, U1, U2, W1, W2, W3) : 
wykład z prezentacją multimedialną. 
Dyskusja naukowa o globalnych problemach.

Forma i warunki weryfikacji efektów:

WYKŁAD: Praca kontrolna - uzyskanie 
minimum 60% punktów z 
testów(null) ;WYKŁAD: Kolokwium pisemne - 
uzyskanie minimum 60% punktów z 
zaliczenia końcowego.(K1, K2, U1, U2, W1, 
W2, W3)

Liczba pkt. ECTS: 2
Język wykładowy:
Przedmioty wprowadzające:
podstwy ekonomii
Wymagania wstępne:
znajomość zasad funkcjonowania rynku oraz 
form organizacyjno-prawnych przedsiębiorstw

Nazwa jednostki org. realizującej przedmiot:

Katedra Agrobiznesu i Ekonomii Środowiska , 
Katedra Agrotechnologii, Zarządzania 
Produkcją Rolniczą i Agrobiznesu ,

Osoba odpowiedzialna za realizację 
przedmiotu:

dr hab. Piotr Bórawski

Osoby prowadzące przedmiot:

dr hab. Piotr Bórawski,

Uwagi dodatkowe:
 



Kod ECTS: AAABB-CD-E_F AAA - Kod dziedziny w systemie ECTS, BB - numer kierunku, C - 1 studia pierwszego stopnia (inżynierskie lub licencjackie), 2 - studia drugiego stopnia, 3 - studia jednolite 
magisterskie, 4 - studia trzeciego stopnia, 5 - studia podyplomowe, D - numer specjalności, E - grupa przedmiotów, F - kolejny numer przedmiotu w podzbiorze.

Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS - część B

14300-20-O
ECTS:2
CYKL: 2016Z

EKONOMIA ROZWOJU
ECONOMIC DEVELOPMENT

Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się:

1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:

- udział w: wykład 30 godz.

- konsultacje 0 godz.
30 godz.

2. Samodzielna praca studenta:

- przygotowanie do kolokwium 15 godz.

- przygotowanie do wykładów 15 godz.

30 godz.
1 punkt ECTS = 25-30 godz. pracy przeciętnego studenta, liczba punktów ECTS = 60 h : 30 h/ECTS = 2,00 ECTS
średnio: 2 ECTS
- w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego: 1,00 punktów 

ECTS,
- w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta: 1,00 punktów 

ECTS,



Kod ECTS: AAABB-CD-E_F AAA - Kod dziedziny w systemie ECTS, BB - numer kierunku, C - 1 studia pierwszego stopnia (inżynierskie lub licencjackie), 2 - studia drugiego stopnia, 3 - studia jednolite 
magisterskie, 4 - studia trzeciego stopnia, 5 - studia podyplomowe, D - numer specjalności, E - grupa przedmiotów, F - kolejny numer przedmiotu w podzbiorze.

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

Sylabus przedmiotu / modułu - część A

14300-20-O
ECTS: 2
CYKL: 2016L

EKONOMIA ROZWOJU
ECONOMIC DEVELOPMENT

TREŚCI MERYTORYCZNE
ĆWICZENIA:
brak
WYKŁADY:
Ekonomia rozwoju jako dyscyplina naukowa. Czynniki wzrostu i rozwoju gospodarczego. Wskaźniki rozwoju 
gospodarczego. Dualizm gospodarczy we współczesnym świecie. Charakterystyka krajów rozwiniętych, 
rozwijających się i zapóźnionych gospodarczo. Czynniki produkcji i ich rola w rozwoju gospodarczym. Rozwój 
zrównoważony oraz wielofunkcyjny. Teorie wzrostu gospodarczego. Czynniki i bariery rozwoju gospodarczego. 
Modele wzrostu gospodarczego. Przestrzenne zróżnicowanie rozwoju w Polsce. Urbanizacja i industrializacja. 
Rozwój rolnictwa na świecie. Zadłużenie i dług publiczny. Finansowanie rozwoju rolnictwa. Ubóstwo, bieda i 
wykluczenie społeczne. Wiedza jako czynnik wzrostu gospodarczego. Rola państwa w rozwoju społeczno-
gospodarczym.
CEL KSZTAŁCENIA:
Celem jest przedstawienie studentom podstawowej wiedzy z zakresu rozwoju zrównoważonego i 
wielofunkcyjnego oraz czynników rozwoju gospodarki i jej sektorów.

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH 
EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Symbole ef. obszarowych: R2P_K02+, R2P_K08+, R2P_U04+, R2P_W02+, T2P_K07+, 

T2P_U15+, T2P_W09+, T2P_W11+,
Symbole ef. kierunkowych: K2_K04+, K2_U02+, K2_W05+,

EFEKTY KSZTAŁCENIA:
Wiedza
W1 - Student posiada wiedzę z zakresu ekonomii rozwoju i zarządzania
Umiejętności
U1 - potrafi wskazać czynniki rozwoju gospodarczego
Kompetencje społeczne
K1 - Prowadzi dyskusję na temat rozwoju społeczno-gospodarczego

LITERATURA PODSTAWOWA
Bagiński, P., Czaplicka, K., Szczyciński, J., Międzynarodowa współpraca na rzecz rozwoju, Polskie 
Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2009 Piasecki, R., Rozwój gospodarczy a globalizacja, Polskie 
Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA
Piasecki, R. (red.), Ekonomia rozwoju, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007 Ray, D., 
Development Economics, Princeton University Press, 1998

Przedmiot/moduł:
Ekonomia rozwoju
Obszar kształcenia:
Obszar nauk rolniczych, leśnych i 
weterynaryjnych, Obszar nauk technicznych

Status przedmiotu: Fakultatywny
Grupa przedmiotów: O - przedmioty 

kształcenia ogólnego
Kod ECTS: 14300-20-O
Kierunek studiów: Odnawialne źródła 

energii

Specjalność: Odnawialne źródła 
energii

Profil kształcenia: Praktyczny
Forma studiów: Stacjonarne
Poziom studiów: Drugiego stopnia/ 

magisterskie
Rok/semestr: 1 / 1

Rodzaje zajęć:

Wykład

Liczba godzin w sem/
tyg.:

Wykład: 30

Formy i metody dydaktyczne:

Wykład(K1, K2, U1, U2, W1, W2, W3) : 
wykład z prezentacją multimedialną. 
Dyskusja naukowa o globalnych problemach.

Forma i warunki weryfikacji efektów:

WYKŁAD: Kolokwium pisemne - uzyskanie 
minimum 60% punktów z zaliczenia 
końcowego.(K1, K2, U1, U2, W1, W2, W3)

Liczba pkt. ECTS: 2
Język wykładowy:
Przedmioty wprowadzające:
podstwy ekonomii
Wymagania wstępne:
znajomość zasad funkcjonowania rynku oraz 
form organizacyjno-prawnych przedsiębiorstw

Nazwa jednostki org. realizującej przedmiot:

Katedra Agrobiznesu i Ekonomii Środowiska , 
Katedra Agrotechnologii, Zarządzania 
Produkcją Rolniczą i Agrobiznesu ,

Osoba odpowiedzialna za realizację 
przedmiotu:

dr hab. Piotr Bórawski

Osoby prowadzące przedmiot:

Uwagi dodatkowe:
 



Kod ECTS: AAABB-CD-E_F AAA - Kod dziedziny w systemie ECTS, BB - numer kierunku, C - 1 studia pierwszego stopnia (inżynierskie lub licencjackie), 2 - studia drugiego stopnia, 3 - studia jednolite 
magisterskie, 4 - studia trzeciego stopnia, 5 - studia podyplomowe, D - numer specjalności, E - grupa przedmiotów, F - kolejny numer przedmiotu w podzbiorze.

Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS - część B

14300-20-O
ECTS:2
CYKL: 2016L

EKONOMIA ROZWOJU
ECONOMIC DEVELOPMENT

Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się:

1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:

- udział w: wykład 30 godz.

- konsultacje 0 godz.
30 godz.

2. Samodzielna praca studenta:

- przygotowanie do kolokwium 15 godz.

- przygotowanie do wykładów 15 godz.

30 godz.
1 punkt ECTS = 25-30 godz. pracy przeciętnego studenta, liczba punktów ECTS = 60 h : 30 h/ECTS = 2,00 ECTS
średnio: 2 ECTS
- w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego: 1,00 punktów 

ECTS,
- w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta: 1,00 punktów 

ECTS,



Kod ECTS: AAABB-CD-E_F AAA - Kod dziedziny w systemie ECTS, BB - numer kierunku, C - 1 studia pierwszego stopnia (inżynierskie lub licencjackie), 2 - studia drugiego stopnia, 3 - studia jednolite 
magisterskie, 4 - studia trzeciego stopnia, 5 - studia podyplomowe, D - numer specjalności, E - grupa przedmiotów, F - kolejny numer przedmiotu w podzbiorze.

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Sylabus przedmiotu / modułu - część A

01000-20-O
ECTS: 0,5
CYKL: 2016Z

SZKOLENIE W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY
SAFETY AND HYGIENE AT WORK

TREŚCI MERYTORYCZNE
ĆWICZENIA:
Brak
WYKŁADY:
Regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Obowiązujące ustawy, rozporządzenia 
(Konstytucja RP, Kodeks Pracy, Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 lipca 2007 r. 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach). Identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń dla życia i 
zdrowia na poszczególnych kierunkach studiów (czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe). Analiza 
okoliczności i przyczyn wypadków studentów: omówienie przyczyn wypadków. Ogólne zasady postępowania w 
razie wypadku podczas nauki i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru). Zasady udzielania pierwszej pomocy w 
razie wypadku – apteczka pierwszej pomocy. Dostosowanie treści szkoleń do profilu danego kierunku studiów 
jest bardzo ważne, gdyż chodzi o wskazanie potencjalnych zagrożeń, z jakimi mogą zetknąć się studenci.
CEL KSZTAŁCENIA:
Celem kształcenia jest przekazanie podstawowych wiadomości na temat ogólnych zasad postępowania w razie 
wypadku podczas nauki i w sytuacjach zagrożeń, okoliczności i przyczyn wypadków studentów, zasad udzielania 
pierwszej pomocy w razie wypadku, jak również wskazanie potencjalnych zagrożeń, z jakimi mogą zetknąć się 
studenci.

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH 
EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Symbole ef. obszarowych: R2P_U01+, R2P_W02+, R2P_W06+, T2P_K04+, T2P_K05+, 

T2P_U05+, T2P_W03+,
Symbole ef. kierunkowych: K2_K01+, K2_U16+, K2_W02+, K2_W06+,

EFEKTY KSZTAŁCENIA:
Wiedza
W1 - Student powinien posiadać wiedzę na temat ogólnych zasad postępowania w razie wypadku podczas nauki 
i w sytuacjach zagrożeń, okoliczności i przyczyn wypadków studentów, zasad udzielania pierwszej pomocy w 
razie wypadku.
Umiejętności
U1 - Umiejętność postępowania z materiałami niebezpiecznymi i szkodliwymi dla zdrowia, zna zasady 
bezpieczeństwa związane z pracą. Umiejętność posługiwania się środkami ochrony indywidualnej i środkami 
ratunkowymi, w tym umiejętność udzielania pierwszej pomocy.
Kompetencje społeczne
K1 - Student zachowuje ostrożność w postępowaniu z materiałami niebezpiecznymi i szkodliwymi dla zdrowia, 
dba o przestrzeganie zasad BHP przez siebie i swoich kolegów, wykazuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo 
i higienę pracy w swoim otoczeniu, angażuje się w podejmowanie czynności ratunkowych

LITERATURA PODSTAWOWA
1. Ustawa z dnia 27 lipca 2005r. z późniejszymi zmianami, Prawo o szkolnictwie wyższym, 2. Rozporządzenie 
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 lipca 2007r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w 
uczelniach, 3. Nauka o pracy – bezpieczeństwo, higiena, ergonomia pod redakcją naukową prof. dr hab. med. 
Danuty Koradeckiej, Multimedialny Pakiet edukacyjny dla uczelni wyższych 2006.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Przedmiot/moduł:
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny 
pracy
Obszar kształcenia:
Obszar nauk rolniczych, leśnych i 
weterynaryjnych, Obszar nauk technicznych

Status przedmiotu: Obligatoryjny
Grupa przedmiotów: O - przedmioty 

kształcenia ogólnego
Kod ECTS: 01000-20-O
Kierunek studiów: Odnawialne źródła 

energii

Specjalność: Odnawialne źródła 
energii

Profil kształcenia: Praktyczny
Forma studiów: Stacjonarne
Poziom studiów: Drugiego stopnia/ 

magisterskie
Rok/semestr: 1 / 1

Rodzaje zajęć:

Wykład

Liczba godzin w sem/
tyg.:

Wykład: 4

Formy i metody dydaktyczne:

Wykład(K1, U1, W1) : Wykład z 
zastosowaniem środków audiowizualnych

Forma i warunki weryfikacji efektów:

WYKŁAD: Udział w dyskusji - Obecność na 
wykładzie(K1, U1, W1)

Liczba pkt. ECTS: 0,5
Język wykładowy: polski
Przedmioty wprowadzające:
Bez wskazań
Wymagania wstępne:
Brak

Nazwa jednostki org. realizującej przedmiot:

Katedra Elektrotechniki, Energetyki, 
Elektroniki i Automatyki ,

Osoba odpowiedzialna za realizację 
przedmiotu:

mgr inż. Danuta Kuryj

Osoby prowadzące przedmiot:

mgr inż. Danuta Kuryj, , dr Jolanta Fieducik,

Uwagi dodatkowe:
 



Kod ECTS: AAABB-CD-E_F AAA - Kod dziedziny w systemie ECTS, BB - numer kierunku, C - 1 studia pierwszego stopnia (inżynierskie lub licencjackie), 2 - studia drugiego stopnia, 3 - studia jednolite 
magisterskie, 4 - studia trzeciego stopnia, 5 - studia podyplomowe, D - numer specjalności, E - grupa przedmiotów, F - kolejny numer przedmiotu w podzbiorze.

Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS - część B

01000-20-O
ECTS:0,5
CYKL: 2016Z

SZKOLENIE W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY
SAFETY AND HYGIENE AT WORK

Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się:

1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:

- udział w: wykład 4 godz.

- konsultacje 0 godz.
4 godz.

2. Samodzielna praca studenta:

- przygotowanie do zajęć/ studiowanie literatury. 8,5 godz.

8,5 godz.
1 punkt ECTS = 25-30 godz. pracy przeciętnego studenta, liczba punktów ECTS = 12,5 h : 25 h/ECTS = 0,50 ECTS
średnio: 0,5 ECTS
- w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego: 0,16 punktów 

ECTS,
- w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta: 0,34 punktów 

ECTS,



Kod ECTS: AAABB-CD-E_F AAA - Kod dziedziny w systemie ECTS, BB - numer kierunku, C - 1 studia pierwszego stopnia (inżynierskie lub licencjackie), 2 - studia drugiego stopnia, 3 - studia jednolite 
magisterskie, 4 - studia trzeciego stopnia, 5 - studia podyplomowe, D - numer specjalności, E - grupa przedmiotów, F - kolejny numer przedmiotu w podzbiorze.

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

Sylabus przedmiotu / modułu - część A

14300-20-O
ECTS: 2
CYKL: 2016Z

POLITYKA GOSPODARCZA
ECONOMIC POLICY

TREŚCI MERYTORYCZNE
ĆWICZENIA:
brak
WYKŁADY:
Podstawy polityki gospodarczej – funkcje, systemy ekonomiczne, uwarunkowania, cele i dziedziny. Przedmiot 
oddziaływania polityki gospodarczej, określenie preferencji społecznych. Historia polityki gospodarczej – 
doktryny, systemy, kierunki. Niesprawności rynku. Polityka rozwoju gospodarczego – trwały wzrost, strategie 
rozwoju. Podstawy planowania i prognozowania gospodarczego. Polityka strukturalna. Polityka przemysłowa. 
Polityka żywnościowa. Polityka regionalna. Polityka ochrony środowiska. Polityka naukowa i innowacyjna. 
Polityka inwestycyjna. Mechanizmy oddziaływania – polityka pieniężna, polityka budżetowa, regulowanie rynku 
pracy, regulowanie dochodów i cen. Polityka współpracy zagranicznej. Polityka społeczna.
CEL KSZTAŁCENIA:
Zapoznanie studentów z pojęciami i mechanizmami polityki gospodarczej prowadzonej w różnych systemach, w 
szczególności w otwartej gospodarce rynkowej, w celu umożliwienia im lepszego zrozumienia głównych 
zagadnień i problemów związanych z kierowaniem procesami gospodarczymi. Mądra i skuteczna polityka 
gospodarcza, wpływająca na stałą poprawę dobrobytu społecznego, będąca całokształtem poczynań rządów i 
innych publicznych instytucji oraz międzynarodowych oddziałujących na proces ekonomiczny, jest nieodzownym 
elementem systemu regulacji tego procesu. Nie jest konkurencją w stosunku do mechanizmu rynkowego, lecz 
zjawiskiem komplementarnym.

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH 
EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Symbole ef. obszarowych: R2P_K05+, R2P_U01+, R2P_U07+, R2P_W02+++, R2P_W06+

+, R2P_W07+++, R2P_W11+, T2P_K02+, T2P_K05+, T2P_W08+
++, T2P_W09+++, T2P_W11++,

Symbole ef. kierunkowych: K2_K02+, K2_U01+, K2_U12+, K2_W03+++, K2_W04+++, 
K2_W05+++, K2_W16+++, K2_W17+++,

EFEKTY KSZTAŁCENIA:
Wiedza
W1 - Zna główne kierunki w doktrynie ekonomii dotyczące rozwoju gospodarczego oraz mechanizmy 
oddziaływania polityki gospodarczej
W2 - Objaśnia rolę państwa w kierowaniu procesami gospodarczymi
W3 - Rozumie procesy społeczno-gospodarcze zachodzące w gospodarce narodowej
Umiejętności
U1 - Definiuje pojęcia i potrafi scharakteryzować mechanizmy polityki gospodarczej oraz zjawiska i procesy 
ekonomiczno-społeczne
Kompetencje społeczne
K1 - Jest świadomy i ostrożny w analizie procesów gospodarczo-społecznych

LITERATURA PODSTAWOWA
1) Winiarski B. (red). Polityka gospodarcza. PWN. 2006. s. 570. 2) Acocella A. 2002. Zasady polityki 
gospodarczej. PWN. s. 594. 3) Ćwiklinski H. (red.), Polityka gospodarcza. Wydawnictwo UG. Gdańsk 2004. s. 
316. 4) Kajka J. 2014. Polityka gospodarcza: wstęp do teorii. Szkoła Główna Handlowa-Oficyna Wydawnicza, s. 
347. 5) Polityka gospodarcza. red. Tadeusz Włudyka. Oficyna a Wolters Kluwer business. Warszawa. 2007. s. 
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LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA
1) Begg D., S. Fischer, R. Dornbusch, 2007r., "Makroekonomia", wyd. PWE, s.567, 2) Begg D., S. Fischer, R. 
Dornbusch, 2007r., "Mikroekonomia", wyd. PWE, s.662, 3) Bocian F.A. 2002. Polityka gospodarcza: wybrane 
elementy. Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku. s. 183.

Przedmiot/moduł:
Polityka gospodarcza
Obszar kształcenia:
Obszar nauk technicznych, Obszar nauk 
rolniczych, leśnych i weterynaryjnych

Status przedmiotu: Fakultatywny
Grupa przedmiotów: O - przedmioty 

kształcenia ogólnego
Kod ECTS: 14300-20-O
Kierunek studiów: Odnawialne źródła 

energii

Specjalność: Odnawialne źródła 
energii

Profil kształcenia: Praktyczny
Forma studiów: Stacjonarne
Poziom studiów: Drugiego stopnia/ 

magisterskie
Rok/semestr: 1 / 1

Rodzaje zajęć:

Wykład

Liczba godzin w sem/
tyg.:

Wykład: 30

Formy i metody dydaktyczne:

Wykład(K1, U1, W1, W2, W3) : wykład z 
prezentacją multimedialną, konserwatorium

Forma i warunki weryfikacji efektów:

WYKŁAD: Kolokwium pisemne - Kolokwium 
pisemne (K1, U1, W1, W2, W3)

Liczba pkt. ECTS: 2
Język wykładowy:
Przedmioty wprowadzające:
Ekonomia, przedsiębiorczość
Wymagania wstępne:
podstawowa wiedza o procesach i zjawiskach 
gospodarczo-społeczno-środowiskowych, 
zrównoważony rozwój

Nazwa jednostki org. realizującej przedmiot:

Katedra Agrobiznesu i Ekonomii Środowiska , 
Katedra Agrotechnologii, Zarządzania 
Produkcją Rolniczą i Agrobiznesu ,

Osoba odpowiedzialna za realizację 
przedmiotu:

dr inż. Adam Pawlewicz

Osoby prowadzące przedmiot:

Uwagi dodatkowe:
 



Kod ECTS: AAABB-CD-E_F AAA - Kod dziedziny w systemie ECTS, BB - numer kierunku, C - 1 studia pierwszego stopnia (inżynierskie lub licencjackie), 2 - studia drugiego stopnia, 3 - studia jednolite 
magisterskie, 4 - studia trzeciego stopnia, 5 - studia podyplomowe, D - numer specjalności, E - grupa przedmiotów, F - kolejny numer przedmiotu w podzbiorze.

Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS - część B

14300-20-O
ECTS:2
CYKL: 2016Z

POLITYKA GOSPODARCZA
ECONOMIC POLICY

Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się:

1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:

- udział w: wykład 30 godz.

- konsultacje 0 godz.
30 godz.

2. Samodzielna praca studenta:

- przygotowanie do kolokwium 30 godz.

30 godz.
1 punkt ECTS = 25-30 godz. pracy przeciętnego studenta, liczba punktów ECTS = 60 h : 30 h/ECTS = 2,00 ECTS
średnio: 2 ECTS
- w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego: 1,00 punktów 

ECTS,
- w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta: 1,00 punktów 

ECTS,



Kod ECTS: AAABB-CD-E_F AAA - Kod dziedziny w systemie ECTS, BB - numer kierunku, C - 1 studia pierwszego stopnia (inżynierskie lub licencjackie), 2 - studia drugiego stopnia, 3 - studia jednolite 
magisterskie, 4 - studia trzeciego stopnia, 5 - studia podyplomowe, D - numer specjalności, E - grupa przedmiotów, F - kolejny numer przedmiotu w podzbiorze.

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

Sylabus przedmiotu / modułu - część A

14300-20-O
ECTS: 2
CYKL: 2016L

POLITYKA GOSPODARCZA
ECONOMIC POLICY

TREŚCI MERYTORYCZNE
ĆWICZENIA:
brak
WYKŁADY:
Podstawy polityki gospodarczej – funkcje, systemy ekonomiczne, uwarunkowania, cele i dziedziny. Przedmiot 
oddziaływania polityki gospodarczej, określenie preferencji społecznych. Historia polityki gospodarczej – 
doktryny, systemy, kierunki. Niesprawności rynku. Polityka rozwoju gospodarczego – trwały wzrost, strategie 
rozwoju. Podstawy planowania i prognozowania gospodarczego. Polityka strukturalna. Polityka przemysłowa. 
Polityka żywnościowa. Polityka regionalna. Polityka ochrony środowiska. Polityka naukowa i innowacyjna. 
Polityka inwestycyjna. Mechanizmy oddziaływania – polityka pieniężna, polityka budżetowa, regulowanie rynku 
pracy, regulowanie dochodów i cen. Polityka współpracy zagranicznej. Polityka społeczna.
CEL KSZTAŁCENIA:
Zapoznanie studentów z pojęciami i mechanizmami polityki gospodarczej prowadzonej w różnych systemach, w 
szczególności w otwartej gospodarce rynkowej, w celu umożliwienia im lepszego zrozumienia głównych 
zagadnień i problemów związanych z kierowaniem procesami gospodarczymi. Mądra i skuteczna polityka 
gospodarcza, wpływająca na stałą poprawę dobrobytu społecznego, będąca całokształtem poczynań rządów i 
innych publicznych instytucji oraz międzynarodowych oddziałujących na proces ekonomiczny, jest nieodzownym 
elementem systemu regulacji tego procesu. Nie jest konkurencją w stosunku do mechanizmu rynkowego, lecz 
zjawiskiem komplementarnym.

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH 
EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Symbole ef. obszarowych: R2P_K05+, R2P_U01+, R2P_U07+, R2P_W02+++, R2P_W06+

+, R2P_W07+++, R2P_W11+, T2P_K02+, T2P_K05+, T2P_W08+
++, T2P_W09+++, T2P_W11++,

Symbole ef. kierunkowych: K2_K02+, K2_U01+, K2_U12+, K2_W03+++, K2_W04+++, 
K2_W05+++, K2_W16+++, K2_W17+++,

EFEKTY KSZTAŁCENIA:
Wiedza
W1 - Zna główne kierunki w doktrynie ekonomii dotyczące rozwoju gospodarczego oraz mechanizmy 
oddziaływania polityki gospodarczej
W2 - Objaśnia rolę państwa w kierowaniu procesami gospodarczymi
W3 - Rozumie procesy społeczno-gospodarcze zachodzące w gospodarce narodowej
Umiejętności
U1 - Definiuje pojęcia i potrafi scharakteryzować mechanizmy polityki gospodarczej oraz zjawiska i procesy 
ekonomiczno-społeczne
Kompetencje społeczne
K1 - Jest świadomy i ostrożny w analizie procesów gospodarczo-społecznych

LITERATURA PODSTAWOWA
1) Winiarski B. (red). Polityka gospodarcza. PWN. 2006. s. 570. 2) Acocella A. 2002. Zasady polityki 
gospodarczej. PWN. s. 594. 3) Ćwiklinski H. (red.), Polityka gospodarcza. Wydawnictwo UG. Gdańsk 2004. s. 
316. 4) Kajka J. 2014. Polityka gospodarcza: wstęp do teorii. Szkoła Główna Handlowa-Oficyna Wydawnicza, s. 
347. 5) Polityka gospodarcza. red. Tadeusz Włudyka. Oficyna a Wolters Kluwer business. Warszawa. 2007. s. 
358
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA
1) Begg D., S. Fischer, R. Dornbusch, 2007r., "Makroekonomia", wyd. PWE, s.567, 2) Begg D., S. Fischer, R. 
Dornbusch, 2007r., "Mikroekonomia", wyd. PWE, s.662, 3) Bocian F.A. 2002. Polityka gospodarcza: wybrane 
elementy. Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku. s. 183.

Przedmiot/moduł:
Polityka gospodarcza
Obszar kształcenia:
Obszar nauk technicznych, Obszar nauk 
rolniczych, leśnych i weterynaryjnych

Status przedmiotu: Fakultatywny
Grupa przedmiotów: O - przedmioty 

kształcenia ogólnego
Kod ECTS: 14300-20-O
Kierunek studiów: Odnawialne źródła 

energii

Specjalność: Odnawialne źródła 
energii

Profil kształcenia: Praktyczny
Forma studiów: Stacjonarne
Poziom studiów: Drugiego stopnia/ 

magisterskie
Rok/semestr: 1 / 1

Rodzaje zajęć:

Wykład

Liczba godzin w sem/
tyg.:

Wykład: 30

Formy i metody dydaktyczne:

Wykład(K1, U1, W1, W2, W3) : wykład z 
prezentacją multimedialną, konserwatorium

Forma i warunki weryfikacji efektów:

WYKŁAD: Kolokwium pisemne - Kolokwium 
pisemne (K1, U1, W1, W2, W3)

Liczba pkt. ECTS: 2
Język wykładowy:
Przedmioty wprowadzające:
Ekonomia, przedsiębiorczość
Wymagania wstępne:
podstawowa wiedza o procesach i zjawiskach 
gospodarczo-społeczno-środowiskowych, 
zrównoważony rozwój

Nazwa jednostki org. realizującej przedmiot:

Katedra Agrobiznesu i Ekonomii Środowiska , 
Katedra Agrotechnologii, Zarządzania 
Produkcją Rolniczą i Agrobiznesu ,

Osoba odpowiedzialna za realizację 
przedmiotu:

dr inż. Adam Pawlewicz

Osoby prowadzące przedmiot:

dr inż. Adam Pawlewicz,

Uwagi dodatkowe:
 



Kod ECTS: AAABB-CD-E_F AAA - Kod dziedziny w systemie ECTS, BB - numer kierunku, C - 1 studia pierwszego stopnia (inżynierskie lub licencjackie), 2 - studia drugiego stopnia, 3 - studia jednolite 
magisterskie, 4 - studia trzeciego stopnia, 5 - studia podyplomowe, D - numer specjalności, E - grupa przedmiotów, F - kolejny numer przedmiotu w podzbiorze.

Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS - część B

14300-20-O
ECTS:2
CYKL: 2016L

POLITYKA GOSPODARCZA
ECONOMIC POLICY

Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się:

1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:

- udział w: wykład 30 godz.

- konsultacje 0 godz.
30 godz.

2. Samodzielna praca studenta:

- przygotowanie do kolokwium 30 godz.

30 godz.
1 punkt ECTS = 25-30 godz. pracy przeciętnego studenta, liczba punktów ECTS = 60 h : 30 h/ECTS = 2,00 ECTS
średnio: 2 ECTS
- w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego: 1,00 punktów 

ECTS,
- w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta: 1,00 punktów 

ECTS,
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