1.1.1 Ekonomiczne mechanizmy funkcjonowania strefy Euro
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE

EKONOMICZNE MECHANIZMY
FUNKCJONOWANIA STREFY EURO
Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek:

Wydział Zamiejscowy w Ostrowie Wielkopolskim
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi
Zarządzanie, studia II stopnia

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

OGÓLNOAKADEMICKI

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu
kształcenia:
(wskazać właściwe)
Semestr: IV
ECTS (bezpośredni udział):

Język wykładowy:
polski
Rok: II

Stacjonarne: 2,5

Niestacjonarne: 1,5

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy oraz
umiejętności:

Forma prowadzenia zajęć i metody dydaktyczne:

Forma i kryteria zaliczania przedmiotu
(wskazać właściwe):

Katedra (Zakład) odpowiedzialna za przedmiot:
Osoba koordynująca przedmiot:

Kod przedmiotu:
RiAF_PS3

Rachunkowość i analiza finansowa
Specjalnościowy
powiązany z prowadzonymi badaniami naukowymi
ECTS: 5

Data aktualizacji sylabusu: maj 2015
W tym ECTS za zajęcia aktywizujące:

Stacjonarne: 2,5
Niestacjonarne: 1,5
Wiedza:
Podstawowa wiedza na temat funkcjonowania gospodarki,
zdobyta na kursie z makroekonomii.
Umiejętności:
Definiowanie
i
interpretacja
podstawowych
kategorii
makroekonomicznych – m.in. PKB, stopa bezrobocia, stopa
inflacji, bilans handlowy, bilans płatniczy stopy procentowe, kurs
walutowy.
Kompetencje społeczne:
Wyrażanie własnych opinii na temat funkcjonowania Unii
Europejskiej.
Konwersatorium. Metody dydaktyczne: wykład, prezentacje
multimedialne, inspirowanie do dyskusji, filmy dydaktyczne.
Zaliczenie w formie pisemnego testu sprawdzającego wiedzę na
temat ekonomicznych mechanizmów funkcjonowania strefy euro.
Test składa się z 26 pytań, z których każde zawiera 4 warianty
odpowiedzi. Za prawidłową odpowiedź student otrzymuje 1 punkt
Kryteria oceniania:
 14-16 pkt. – ocena dostateczna,
 17-19 pkt. – ocena dostateczna plus,
 20-22 pkt. – ocena dobra,
 23-25 pkt. – ocena dobra plus,
 26 pkt. – ocena bardzo dobra.
Dodatkowe punkty mogą być doliczone w razie przygotowania i
wygłoszenia prezentacji w trakcie zajęć.
Zakład Ekonomii, Finansów i Rachunkowości
Prof. zw. dr hab. Jerzy Rymarczyk

II. WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA
Ogólna liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych z podziałem na formy:
St udi a

st acj onar ne
Wykład:
Ćwiczenia:

St udi a

nie st ac j ona rne
Wykład:
Ćwiczenia:

Konwersatorium:
Laboratorium:

60

Konwersatorium:
Laboratorium:

Ćwiczenia projektowe:
Warsztaty:

Ćwiczenia projektowe:
Warsztaty:

Seminarium:
Zajęcia terenowe:

Seminarium:
Zajęcia terenowe:

Praktyki:
Konsultacje przedmiotowe:

Praktyki:
Konsultacje przedmiotowe:

27

Egzaminy i zaliczenia w sesji
Inna forma (jaka):

3

Egzaminy i zaliczenia w sesji
Inna forma (jaka):

2

RAZEM:
Praca własna studenta (PWS):

63
62

RAZEM:
Praca własna studenta (PWS):

29
96

RAZEM z PWS:

125

RAZEM z PWS:

125

Sumaryczne obciążenie pracą studenta wg form aktywności:
Szacowana liczba godzin
potrzebnych na zrealizowanie
Forma aktywności:
aktywności:

Godziny realizowane w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem akademickim:
Praca własna studenta, w tym związana z prowadzonymi badaniami naukowymi:
Przygotowanie się do zajęć
Przygotowanie esejów/prezentacji/referatów

studia
stacjonarne

studia
niestacjonarne

63
62

29
96

12

20

15

25

17

26

18

25

125

125

Wykonanie projektów
Zapoznanie z literaturą podstawową
Pisemna praca zaliczeniowa
Przygotowanie do egzaminu
Przygotowanie do zaliczenia
SUMA:
III. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Treści kształcenia (uszczegółowione, zaprezentowane z podziałem na poszczególne formy zajęć, opis szczegółowy
poszczególnych bloków kształcenia):
Konwersatorium:

1
2
3
4
5
6
7
8

Geneza Unii Gospodarczej i Walutowej - Trzy etapy tworzenia Unii Gospodarczej i Walutowej;
Traktat z Maastricht ; Warunki przystąpienia państw UE do UGiW – kryteria konwergencji.
Teoretyczne podstawy utworzenia UGiW – teoria optymalnych obszarów walutowych.
Korzyści i koszty przystąpienia do strefy euro - Kryterium horyzontu czasowego: bezpośrednie i pośrednie,
Kryterium skali oddziaływania: mikroekonomiczne i makroekonomiczne.
Instytucjonalne aspekty funkcjonowania UGW.
Funkcje i zadania Europejskiego Banku Centralnego (EBC) i Europejskiego Systemu Banków.
Centralnych (ESBC),
- Organy decyzyjne EBC,
- Niezależność EBC,
- Zadania EBC,
- Strategia polityki pieniężnej EBC,

9
10
11
12
13
14

- Instrumenty polityki pieniężnej EBC
Banknoty i monety euro – proces wprowadzania ich do obiegu.
Efekty gospodarcze i integracyjne strefy euro do 2007 r.
Wpływ światowego kryzysu finansowo-gospodarczego na sytuację gospodarczą krajów strefy euro.
Przyczyny i przebieg kryzysu w krajach PIIGS – Grecja, Irlandia, Portugalia, Hiszpania, Włochy.
Antykryzysowe działania UE i EBC.
Perspektywy wprowadzenia euro w Polsce.
IV. OBSZAROWE I KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

Kod wg KEK:

Wiedza:

Kod KRK:

K_W02

posiada pogłębioną wiedzę dotyczącą skutków ekonomicznych, społecznych,
politycznych i środowiskowych różnic w zaawansowaniu gospodarczym wybranych
państw i instytucji

S2A_W02

K_W05

zna wiodące współczesne koncepcje oraz narzędzia kooperacji i konkurencji między
systemami gospodarczymi i organizacjami

S2A_W02
S2A_W06

K_W14

zna kluczowe przepisy prawa krajowego oraz rozporządzenia, dyrektywy i zalecenia
Unii Europejskiej regulujące funkcjonowanie organizacji wybranych sektorów oraz
funkcjonowanie jednolitego rynku europejskiego

S2A_W07

Kod wg KEK:

Umiejętności:

Kod KRK:

K_U02

posiada umiejętności pogłębionej obserwacji wybranych zjawisk i procesów w
organizacji oraz ich analizy i interpretacji przy zastosowaniu niektórych
zaawansowanych ujęć teoretycznych i metodycznych

S2A_U01
S2A_U02

K_U05

umie identyfikować i formułować wybrane problemy badawcze pozwalające na analizę
niektórych złożonych procesów i zjawisk w skali organizacji, gospodarki narodowej, a
także w skalach: międzynarodowej i globalnej

S2A_U02
S2A_U03

K_U14

posiada umiejętność posługiwania się przepisami prawa krajowego oraz prawa UE w
zakresie działalności gospodarczej i społecznej w celu uzasadniania konkretnych
działań i decyzji

S2A_U05

Kod wg KEK:

Kompetencje społeczne:

Kod KRK:

K_K01

jest świadomy potrzeby adaptacji w środowiskach
szczególności europejskich przedsiębiorstw i instytucji

w

S2A_K01
S2A_K02

K_K05

rozumie znaczenie samodzielnego, zespołowego oraz organizacyjnego zdobywania i
doskonalenia wiedzy oraz umiejętności profesjonalnych w warunkach procesów
integracyjnych w Europie i globalizacji

S2A_K01
S2A_K02
S2A_K06

międzynarodowych,

V. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WRAZ Z WERYFIKACJĄ EFEKTÓW
KSZTAŁCENIA

Metoda (forma)
weryfikacji

Wiedza:
Student opisuje proces tworzenia Unii Gospodarczej i Walutowej. Wskazuje i omawia kryteria
oraz koszty i korzyści przystąpienia do strefy euro. Charakteryzuje instytucje UGiW ze
szczególnym uwzględnieniem funkcjonowania Europejskiego Banku Centralnego. Wyjaśnia
przyczyny i przebieg kryzysu w krajach PIIGS. Omawia sposoby przezwyciężenia kryzysu w
strefie euro.

Prezentacja, test
wiedzy

Umiejętności:
Analizuje kolejne etapy tworzenia UGiW. Posługuje się podstawami teoretycznymi i
kryteriami konwergencji w celu oceny postępu w zakresie integracji krajów UGiW. Przewiduje
konsekwencje kryzysu w strefie euro. Ocenia skuteczność działań antykryzysowych w UGiW.
Bada możliwości przystąpienia Polski do strefy euro.
Kompetencje:
Przedstawia i broni własnych opinii na temat funkcjonowania UE i UGiW. Kooperuje ze

Test wiedzy,
zadanie
praktyczne
Udział w
dyskusji,

współpracownikami w zakresie upowszechniania wiedzy o mechanizmach funkcjonowania
strefy euro. Wykazuje postawę proeuropejską w dyskusjach na temat funkcjonowania UGiW.
Rozwija i doskonali wiedzę w zakresie funkcjonowania UE i UGiW.

obserwacja pracy
studenta w
zadaniu
praktycznym

VI. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:




Gronkiewicz-Walz H., Europejska Unia Gospodarcza i Walutowa, LexisNexis, Warszawa 2009.
Rymarczyk J., M. Wróblewski, D. Brzeczek – Nester (red.), Kryzys i perspektywy strefy euro, Oficyna
Wydawnicza Arboretum, Wrocław 2014.

Literatura uzupełniająca przedmiotu:





Goetz M., Kryzys i przeszłość strefy euro, Difin, Warszawa 2012.
Małuszyńska E., B. Gruchman (red.) Kompendium Wiedzy o Unii Europejskiej, Wyd. Naukowe PWN,
Warszawa 2005.
Pacho W. (red.), Europejska integracja monetarna od A do Z, Wyd. NBP, Warszawa 2009.

Inne materiały dydaktyczne:

