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1. Cele przedmiotu               

C1 
Samodzielne przygotowanie pod opieką promotora pracy o charakterze projektowym, analizy studium 
przypadku, lub w uzasadnionych przypadkach o charakterze przeglądowym, systematyzującym określony 
wycinek wiedzy 

C2 Przygotowanie do samodzielnego rozwiązywania problemu typowego, z elementami analizy ocen i 
ewentualnych propozycji rozwiązań 

         

2. Efekty kształcenia (EK)       
  

  
Wiedza (W)              

EK-W1 Ma pogłębioną wiedzę z zakresu studiowanego kierunku 

EK-W2 Zna podstawowe narzędzia prowadzenia badań 

Umiejętności (U)              

EK-U1 Potrafi identyfikować problemy badawcze 

EK-U2 Potrafi dobierać i właściwe wykorzystać źródła literaturowe do będącego przedmiotem pracy - problemu  

EK-U3 Potrafi dobierać właściwe narzędzia badawcze 

EK-U4 Potrafi trafnie diagnozować problem 

EK-U5 Posługuje się wiedzą nabytą w trakcie studiów 

EK-U6 Potrafi obserwować i analizować zjawiska ekonomiczne 

EK-U7 Potrafi dostrzegać prawidłowości występujące w obrębie badanego problemu 

EK-U8 Potrafi analizować, oceniać i wyciągać wnioski 

EK-U9 Potrafi redagować spójną i logiczną wypowiedź z wykorzystaniem poprawnej i profesjonalnej 
terminologii 

Kompetencje personalne i społeczne (K)        

EK-K1 Potrafi poszerzać swoją wiedzę poprzez samodzielne poszukiwania w istniejących opracowaniach 
naukowych 

EK-K2 Potrafi samodzielnie rozwiązać typowe problemy teoretyczne lub praktyczne 

EK-K3 Potrafi poprawnie posługiwać się językiem polskim  

         
3. Problematyka seminarium: 

1. 
Ekonomika ochrony zdrowia: 
a)      systemy finansowania usług zdrowotnych na świecie; 
b)      problemy finansowania ochrony zdrowia w Polsce; 



c)      zarządzanie finansami w jednostkach ochrony zdrowia; 
d)      prywatyzacja i komercjalizacja ochrony zdrowia; 
e)      ocena i finansowanie projektów inwestycyjnych w ochronie zdrowia. 

2. 

Finanse publiczne: 
a)      wzrost i rozwój gospodarczy; 
b)      deficyt budżetowy i dług publiczny; 
c)      zarządzanie finansami i efektywność gospodarowania w sektorze publicznym; 
d)      ocena projektów inwestycyjnych w sektorze publicznym z uwzględnieniem problemów wyceny 

efektów zewnętrznych; 
e)      opodatkowanie (systemy, granice opodatkowania, wpływ na gospodarkę) 
f)        wydatki publiczne – struktura, wpływ na gospodarkę. 

3. 

Finanse lokalne: 
a)      zadania publiczne samorządu, formy realizacji zadań samorządowych; 
b)      finansowanie działalności samorządu: podatki i opłaty lokalne; 
c)      równowaga finansowa budżetów samorządów; 
d)      finansowanie deficytu: obligacje komunalne, bony komunalne; 
e)      partnerstwo publiczno-prywatne w inwestycjach komunalnych; 
f)       specjalne strefy ekonomiczne; 
g)      współpraca w ramach euroregionów. 

4. 

Finanse służb publicznych: 
a) finansowanie zadań publicznych (administracji, bezpieczeństwa publicznego, więziennictwa, 

finansowanie oświaty, nauki i szkolnictwa wyższego, finansowanie pomocy społecznej, rodzicielstwa 
zastępczego; 

b) ocena projektów inwestycyjnych w sektorze publicznym. 

5. 

Zarządzanie ryzykiem w sektorze publicznym: 
1) ryzyka charakterystyczne dla sektora publicznego. Procedura zarządzania ryzykiem. Audyt ryzyka w 

sektorze publicznym. 
2) analiza zagrożeń, macierz ryzyka. 
3) analiza wybranych ryzyk (pandemiczne i niepandemiczne choroby, powodzie, ekstremalne zjawiska 

pogodowe, inne zagrożenia o charakterze naturalnym, katastrofy w ruchu drogowym, kolejowym, 
lotniczym, przewóz toksycznych środków przemysłowych, itd.) 

6. 

Finanse międzynarodowe: 
a)      globalizacja gospodarki światowej; 
b)      istota i główne podmioty finansów międzynarodowych (m.in. MFW); 
c)      kryzysy finansowe; 
d)      kursy walutowe w transakcjach ekonomicznych, teorie kursów walutowych; 
e)      międzynarodowe rynki finansowe; 

7. 

Handel i rozliczenia międzynarodowe: 
a)      teoria wymiany międzynarodowej; 
b)      rozliczenia międzynarodowe – zastosowanie w transakcjach handlu zagranicznego; 
c)      bariery w wymianie międzynarodowej – cła, limity, kontyngenty. 

         
4. Metody i narzędzia prezentacji wyników: 

1. Prezentacja celów pracy dyplomowej 

2. 
Prezentacja koncepcji pracy dyplomowej z zastosowaniem informatycznych programów, systemów oraz 
technik audiowizualnych 

         
5. Sposób weryfikacji efektów kształcenia:  

1. Ocena prezentowanych celów pracy dyplomowej 

2. Ocena stosowanych metod wykorzystanych w badaniach 

3.  Ocena tematyki pracy na forum grupy seminaryjnej 

4.  Ocena końcowa pracy dyplomowej przez promotora 
         
         
6. Dodatkowe informacje:           
Wyrażam zgodę na prowadzenie seminarium przez dr Agnieszkę Bem. 



 


