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Nazwa modułu (bloku przedmiotów):  

PRAWODAWSTWO I EKONOMIA OCHRONY 

ŚRODOWISKA  

Kod modułu: C.7 

Nazwa przedmiotu:  

PRAWODAWSTWO I EKONOMIA OCHRONY 

ŚRODOWISKA II 

Kod przedmiotu: 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: 

INSTYTUT EKONOMICZNY 

Nazwa kierunku: 

OCHRONA ŚRODOWISKA 

Forma studiów: 

STACJONARNE 

Profil kształcenia: 

PRAKTYCZNY 

Specjalność: 

INŻYNIERIA 

EKOLOGICZNA 

Rok / semestr:  

3/6 

Status przedmiotu /modułu: 

OBOWIĄZKOWY 

Język przedmiotu / modułu: 

POLSKI 

Forma zajęć 

wykład ćwiczenia laboratorium projekt seminarium 

inne  

(wpisać 

jakie) 

Wymiar 

zajęć 

 
15 15 - - - - 

 

Koordynator przedmiotu / 

modułu 

 
dr hab. Tadeusz Liziński 

Prowadzący zajęcia 

 
dr hab. Tadeusz Liziński 

Cel przedmiotu / modułu 

 

Zapoznanie studentów z głównymi kategoriami ekonomicznymi, 

podstawowymi mechanizmami funkcjonowania gospodarki oraz podstawami 

ekonomii środowiska  

Wymagania wstępne 

 
 

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Nr Opis efektu kształcenia 

Odniesienie 

do efektów 

dla 

kierunku 

01 Zna i opisuje podstawowe zasady funkcjonowania rynku K_W20 

02 Zna i rozumie podstawowe zasady gospodarowania zasobami 
K_W20 

K_W08 

03 Rozróżnia i charakteryzuje podstawowe podmioty gospodarki rynkowej K_W20 

04 
Wykorzystuje zdobytą wiedzę w zakresie zarządzania powierzonymi zasobami w celu 

wykonania zadań 
K_U07 

05 
Stosuje metody oceny bezwzględnej i względnej przedsięwzięć inwestycyjnych w 

sferze ochrony środowiska 
K_U07 

06 Analizuje problemy oraz zjawiska gospodarcze, społeczne i środowiskowe K_K06 

 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Wykład 

Przedmiot ekonomii. Główne problemy gospodarowania, zasoby i ich rzadkość. Zasady gospodarowania. 

Rynek i jego rola w gospodarce, cena, konkurencja, monopol. Zasady zachowań rynkowych, popyt, podaż, 

elastyczność popytu i podaży.  

Organizacyjno-prawne formy przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej, przedsiębiorstwa jednoosobowego 

właściciela, spółdzielnie, spółki i ich rodzaje. Spółki prawa polskiego. Rachunek kosztów i zysków 

przedsiębiorstwa, kryteria klasyfikacji kosztów, koszty przeciętne i krańcowe, utarg całkowity, przeciętny i 

krańcowy, próg rentowności, zysk brutto i netto, optimum produkcji. Metody oceny działalności 
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przedsiębiorstwa, bilans przedsiębiorstwa, aktywa, pasywa, rachunek wyników, źródła przychodów, 

rozdysponowanie przychodów, finansowe czynniki oceny działalności przedsiębiorstwa.  

Rachunek produktu narodowego, produkt narodowy brutto, nominalny, realny, deflator, produkt narodowy 

netto, dochód narodowy, dochody osobiste. Budżet, budżetowy deficyt, dług publiczny, podatki.  

Typologia zasobów naturalnych. Wartościowanie środowiska przyrodniczego. Efekty zewnętrzne. Koncepcja 

pełnej wartości ekonomicznej zasobów przyrodniczych. Koncepcja krańcowego kosztu alternatywnego. 

Metody wyceny zasobów i funkcji środowiska. Środowiskowe koszty zewnętrzne. 

 

Ćwiczenia 

Rozwiązywanie zadań w oparciu o wcześniejszy wykład. Studium przypadku w wykonaniu każdego studenta 

na podstawie wybranego artykułu czy innego materiału źródłowego 

 

Literatura podstawowa 

Liziński T. Postawy ekonomii środowiska i zarządzania środowiskiem. 

Wydawnictwo PWSZ w Elblągu. Elbląg 2010. 

Nasiłowski M., System rynkowy. Podstawy mikro- i makroekonomii. Wyd. Key 

Text. Warszawa 1998 

Literatura uzupełniająca 

 

Begg D., Fisher S., Dornbusch R., Ekonomia t.I. Warszawa 1993, t.II. Warszawa 

1992 

Folmer H., Gabel L., Opschoor H., (Red. Nauk.) Ekonomia środowiska i zasobów 

naturalnych. Wyd. Krupski i S-ka 1996. 

Fiedor B. (Red.), Podstawy ekonomii środowiska i zasobów naturalnych. Wyd. 

C.H. Beck. Warszawa 2002. 

 

 

Metody kształcenia 

 

Wykład połączony z prezentacja multimedialna 

Rozwiązywanie zadań. 

Dyskusja 

Metody weryfikacji efektów kształcenia 

Nr efektu 

kształcenia 

 

Test pisemny 01,02,03,06 

Zadania i  test 04,05 

Studium przypadku 06 

Forma i warunki 

zaliczenia 

 

Egzamin pisemny 

Ocena za przygotowanie studium przypadku 

Kolokwium 

 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA 

 

 Liczba godzin   

Udział w wykładach 15 

Samodzielne studiowanie tematyki wykładów 5 

Udział w ćwiczeniach audytoryjnych, 

laboratoryjnych, projektowych i seminariach
 

15 

Samodzielne przygotowywanie się do ćwiczeń
*
 10 

Przygotowanie studium przypadku 9 

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 5 

Udział w konsultacjach 1 

Inne  

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 60 

Liczba punktów ECTS za przedmiot 2 

Liczba p. ECTS związana z zajęciami 

praktycznymi
* 

 

1,4 

Liczba p. ECTS  za zajęciach wymagające 

bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich 

1 
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