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Economics of Sustainability 
 

KARTA OPISU PRZEDMIOTU  

Uwaga: Jeśli przedmiot realizowany jest w formie wykładu i ćwiczeń, karta opisu przedmiotu dotyczy obu 
form zajęć. 

1. Nazwa przedmiotu: 

j. polski: Ekonomia zrównoważonego wzrostu 

j. angielski: Economics of Sustainability 

 

2. Kod przedmiotu: 

Liczba punktów ECTS: 3 

Forma zaliczenia przedmiotu: E 

Rok rozpoczęcia cyklu kształcenia: 2020/21 

3. Kolegium/Filia:  

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Filia w Rybniku 

4. Kierunek: 

Finanse i ekonomia biznesu 

5. Katedra kuratora kierunku: 

Bankowości i Rynków Finansowych 

6. Prowadzący:    

Wykład: dr Ewa Wójcik 

Ćwiczenia:  

Laboratorium:  

Egzaminator: dr Ewa Wójcik 

7. Katedra prowadzącego: Filia w Rybniku 

 

8. Liczba godzin kontaktu ze studentem: 

Forma zajęć Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

wykład ----------------------------- 12 

ćwiczenia -----------------------------  

lektoraty -----------------------------  

laboratoria -----------------------------  

seminarium -----------------------------  

proseminarium -----------------------------  

inne -----------------------------  

Razem godzin: ----------------------------- 12 

egzamin (godz.) -----------------------------  
 

9. Czas trwania przedmiotu: 1 semestr  

Rok rozpoczęcia przedmiotu: 2021/2022 

Semestr rozpoczęcia przedmiotu: 3 

10. Stopień kształcenia:  

studia II stopnia 

 

11. Status przedmiotu:  

 Obowiązkowy dla kierunku 

 Obowiązkowy dla specjalności 

X Do wyboru 



12. Wymagania (dotyczące wcześniej zrealizowanych przedmiotów) 

Obowiązkowe:  

Zalecane: znajomość j. angielskiego na poziomie B2 

 

13. Cele przedmiotu: 

− przedstawienie pogłębionej wiedzy o zagadnieniach odpowiedzialnego działania przedsiębiorstwa z 
wykorzystaniem terminologii w j. angielskim; 

− prezentacja założeń odpowiedzialnego/ zrównoważonego rozwoju oraz jego wpływu na działania 
przedsiębiorstw; 

− pogłębienie umiejętności rozpoznawania problemów wynikających z funkcjonowania przedsiębiorstw 
we współczesnej gospodarce; 

− poszerzenie kompetencji związanych z identyfikowaniem obszarów decyzyjnych i stosowaniem  technik 
wspierających pożądane zachowania.  

 

14. Metody nauczania i studiowania: 

A. W ramach bezpośredniego kontaktu z prowadzącym: 

Lp. Metody nauczania Opis 

Liczba godzin 

Studia  
stacj. 

Studia 
niestacj. 

1. Wykład z wykorzystaniem 
studiów przypadków 

Prezentacja problematyki 
odpowiedzialnego rozwoju  

---------- 6 

2. Analiza tekstów z dyskusją Studiowanie materiałów 
źródłowych i prezentacja opinii 

---------- 4 

3. Dyskusja – studia przypadków Dyskusja nad możliwościami  
wykorzystania rozwiązań 
stosowanych w praktyce biznesu  

---------- 2 

Razem: AS: ----- AN: 12 
 

 

B. W ramach samodzielnej pracy studenta: 

Lp. Metody studiowania Opis 

Liczba godzin 

Studia  
stacj. 

Studia 
niestacj. 

1. Analiza notatek i konspektów 
z zajęć 

Przygotowanie do dyskusji z 
wykorzystaniem terminologii w j. 
angielskim na podstawie 
przedstawionych zagadnień, 
problemów i analizy case studies 

---------- 33 

2. Analiza materiałów e-
learningowych 

Studiowanie i analiza tekstów, 
przegląd opinii różnych autorów 
oraz przygotowanie zagadnień do 
dyskusji 

---------- 30 

Razem: BS: 0 BN: 63 
 



    Razem AS+BS= 0  

Egzamin (E) = 0 

Łącznie AS+BS+E = 0 

Razem AN+BN = 75 

Egzamin (E) = 0 

Łącznie AN+BN+E = 75 

15. Słowa klucze: 

Sustainabilty in business, sharing economy, resources, demographic and social trends, CSR,  

16. Treść przedmiotu: 

1.  Global trends and challenges of contemporary business 

1. Demographic and social changes 

2. Labour market challenges resulting from changing age make-up  

3. New generations and silver economy requirements 

2. Sustainable development goals (United Nations) 

3. ICT as a driving force to changes in customer behavior and  expectations  

1. Blockchain technology and its potential in different industries (eg. Banking) 

2. Sharing economy, its scope and implications. Examples of sharing economy models.  

3. Changing consumers’ criteria, behaviour and increased awareness  

3. The concept of CSR 

1. CSR activities and support of sustainable choices (EU legislation) 

2. The notion of trust. 

4. Financial inclusion in sustainable development 

1. Areas and activities that can be facilitated by financial inclusion.  

5. Ways of utilizing social trends in business practice 

1. Consumers role in co-creating value  

2. Gamification as a tool enhancing sustainable choices and behavior 

 

17. Efekty uczenia się dla przedmiotu, ich odniesienie do efektów dla kierunku oraz sposoby 
weryfikacji osiągnięcia 

Symbole 
efektów uczenia 
się dla kierunku 

Efekty uczenia się dla przedmiotu 
Metody weryfikacji 
osiągnięcia efektów 

uczenia się 
Dokumentacja 

Wiedza 

FiEB2p_W04 Ma wiedzę o człowieku i jego 
funkcjonowaniu jako podmiotu 
gospodarującego w kontekście 
fundamentalnych dylematów 
(zwłaszcza wykorzystania zasobów) 
oraz trendów współczesnej cywilizacji.  

 

Test pisemny Test  

FiEB2p_W05 Zna i rozumie podstawowe prawne, 
ekonomiczne i finansowe normy i 
reguły określające zachowania 
podmiotów realnej i finansowej sfery 
gospodarki i sposoby ich 
wykorzystania na rzecz 
odpowiedzialnego rozwoju.  

 

Test pisemny  Test  

 



Umiejętności 

FiEB2p_U01 Obserwuje, poddaje krytycznej analizie 
i interpretuje, z wykorzystaniem 
posiadanej wiedzy teoretycznej, 
zjawiska społeczne, ekonomiczne i 
finansowe w kontekście ograniczenia 
ich negatywnego wpływu na 
środowisko. 

 

Dyskusja  Materiały 
źródłowe, teksty 
wraz z 
komentarzem do 
omawianych 
zagadnień (w 
punktach) 

FiEB2p_U07 Ma umiejętności językowe zgodne z 
wymogami określonymi dla poziomu B2+ 
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 
Językowego.  

Test  Test 

Kompetencje społeczne 

FiEB2p_K03 Jest przygotowany do inicjowania, 
aktywnego uczestnictwa w działaniach 
na rzecz środowiska społecznego i 
interesu publicznego, w szczególności 
zmierzających do intensyfikacji działań 
sprzyjających odpowiedzialnemu i 
zrównoważonemu rozwojowi. 

Projekt Projekt  

 

 

18. Sposób ustalenia oceny z przedmiotu: 

Lp. Forma i warunki 
zaliczenia przedmiotu 

Opis Udział w ocenie z 
przedmiotu (w %)* 

1. Zaliczenie pisemne Test bez możliwości 
korzystania z materiałów 

50% 

2. Projekt  Prezentacja projektu w trakcie 
zajęć 

30% 

3. Udział w dyskusji Pytania/ odpowiedzi po 
prezentacji projektów 

20% 

* Jeżeli przedmiot obejmuje zaliczenie i egzamin to udział oceny z zaliczenia w ocenie z przedmiotu 
wynosi minimum 30% 

19. Literatura 

Literatura obowiązkowa: 

− McAfee A.,  More from Less: The Surprising Story of How We Learned to Prosper Using Fewer 
Resources and What Happens Next. Scribner, 2019  

− Williams E. Freya, Green Giants, AMACOM, 2015 

Literatura zalecana: 

− O'Riordan, L., Zmuda, P., Heinemann  S. (Eds) New Perspectives on Corporate Social Responsibility. 
Locating the Missing Link. Springer Gabler, 2015 

− Online resources available at https://www.globalgoals.org/  

20. Język wykładowy:  

angielski 

21. Zalecenia prowadzących przedmiot: 

 

https://www.globalgoals.org/

