
1 / 6

Polityka konkurencji
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
ekonomia

Specjalność
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Przyrodniczo-Technologiczny

Poziom studiów
studia pierwszego stopnia (licencjat)

Forma studiów
stacjonarne

Profil studiów
praktyczny

Cykl kształcenia
2020/21

Kod przedmiotu
WPTPEKS.L10B.1737.20

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
Obowiązkowy

Blok zajęciowy
Przedmioty kierunkowe

Dyscypliny
Ekonomia i finanse

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Nie

Przedmiot kształtujący umiejętności praktyczne
Tak

Nauczyciel
akademicki
odpowiedzialny
za przedmiot

Krzysztof Rutkiewicz

Pozostali prowadzący Krzysztof Rutkiewicz

Okres
Semestr 5

Forma zaliczenia
Zaliczenie na ocenę

Forma prowadzenia i godziny zajęć
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Przekazanie wiedzy z zakresu prawa i polityki konkurencji UE.
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Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty uczenia się w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Student: -definiuje podstawowe pojęcia z zakresu
teorii i praktyki polityki konkurencji Unii Europejskiej; -
zna ekonomiczne zasady i prawne regulacje
funkcjonowania przedsiębiorstw związane
z prowadzoną w państwach członkowskich polityką
konkurencji Unii Europejskiej

EK_P6S_WG02,
EK_P6S_WG04,
EK_P6S_WK05,
EK_P6S_WK09

Zaliczenie pisemne,
Aktywność na zajęciach,
Referat, Kolokwium

Umiejętności – Student potrafi:

U1

-wyjaśnia, jakie zachowania przedsiębiorstw naruszają
zasady polityki konkurencji UE i podlegają karze,
a jakie są dopuszczalne; -omawia role i kompetencje
organów administracji publicznej powołanych
do kontrolowania przedsiębiorstw w zakresie
przestrzegania zasad polityki konkurencji UE
na szczeblu europejskim i krajowym; -poddaje
krytycznemu osądowi europejskie zjawiska i procesy
integracyjne związane z aktualnie prowadzoną
polityką konkurencji Unii Europejskiej w państwach
członkowskich

EK_P6S_UW04,
EK_P6S_UW08,
EK_P6S_UW09,
EK_P6S_UW12,
EK_P6S_UW15,
EK_P6S_UW16,
EK_P6S_UW17,
EK_P6S_UW20

Zaliczenie ustne, Projekt,
Obserwacja pracy
studenta, Aktywność na
zajęciach, Referat,
Prezentacja, Udział w
dyskusji, Wykonanie
ćwiczeń, Studium
przypadku

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

-jest przygotowany do podjęcia pracy
w przedsiębiorstwach oraz organach administracji
publicznej odpowiedzialnych za świadczenie usług
w ogólnym interesie gospodarczym; -może
współpracować z instytucjami krajowymi i unijnymi
w zakresie prowadzenia badań naukowych nad
prawem i polityką konkurencji.

EK_P6S_KK01,
EK_P6S_KK02,
EK_P6S_KO04,
EK_P6S_KR04,
EK_P6S_KR05

Zaliczenie ustne,
Obserwacja pracy
studenta, Aktywność na
zajęciach, Referat,
Prezentacja, Udział w
dyskusji

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 15

Ćwiczenia laboratoryjne 15

Konsultacje 2

Przygotowanie do zajęć 10

Przygotowanie raportu 4

Przygotowanie projektu 4

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 4

Przygotowanie do ćwiczeń 4
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Gromadzenie i studiowanie literatury 2

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
32

ECTS
1.1

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
19

ECTS
0.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Formy prowadzenia
zajęć

1.

Tematyka wykładów (15 godz.):

1. Podstawowe założenia teorii konkurencji (1 godz.)

2. Polityka konkurencji w świetle zasad funkcjonowania jednolitego rynku
europejskiego (1 godz.)

3. Aksjologia polityki konkurencji Unii Europejskiej (1 godz.)

4. Źródła, charakter i rozwój prawa konkurencji Unii Europejskiej (1 godz.)

5. Zakaz porozumień antykonkurencyjnych (1 godz.)

6. Zakaz nadużywania pozycji dominującej na rynku (1 godz.)

7. Postępowanie w sprawach antymonopolowych (1 godz.)

8. Kontrola koncentracji przedsiębiorstw (1 godz.)

9. Państwowe monopole finansowe i przedsiębiorstwa publiczne a polityka
konkurencji (1 godz.)

10. Pomoc publiczna w polityce konkurencji Unii Europejskiej (1 godz.)

11. Usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym a polityka konkurencji
(1 godz.)

12. Sektorowe reguły polityki konkurencji (1 godz.)

13. Kryzys finansowy a polityka konkurencji wobec banków w krajach Unii
Europejskiej (1 godz.)

14. Polityka ochrony konkurencji i problematyka udzielania pomocy publicznej w
Polsce (1 godz.)

15. Podsumowanie wykładów (1 godz.)

Wykład
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2.

Tematyka ćwiczeń (15 godz.):

1. Cele polityki konkurencji Unii Europejskiej (1 godz.)

2. Zakres ochrony konkurencji – rynek właściwy (1 godz.)

3. Rodzaje praktyk antykonkurencyjnych (1 godz.)

4. System ochrony konkurencji w Unii Europejskiej (1 godz.)

5. Praktyki ograniczające konkurencję (1 godz.)

6. Zakaz porozumień między przedsiębiorstwami (1 godz.)

7. Dopuszczalne ograniczenia konkurencji (1 godz.)

8. Nadużywanie pozycji dominującej na rynku (1 godz.)

9. Kontrola koncentracji przedsiębiorstw (1 godz.)

10. Pomoc publiczna w polityce konkurencji (1 godz.)

11. Usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym (1 godz.)

12. Sektorowe reguły polityki konkurencji (1 godz.)

13. Kryzys finansowy a polityka konkurencji wobec banków w krajach Unii
Europejskiej (1 godz.)

14. Polityka ochrony konkurencji i problematyka udzielania pomocy publicznej w
Polsce (1 godz.)

15. Kolokwium (1 godz.).

Ćwiczenia laboratoryjne

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza przypadków, analiza tekstów, Film dydaktyczny, Metoda problemowa, Metoda projektów, Praca w grupie, Dyskusja,
Wykład, Ćwiczenia

Aktywności Metody zaliczenia

Udział
procentowy

w ocenie
łącznej

przedmiotu

Wykład Zaliczenie pisemne, Projekt, Kolokwium, Studium przypadku 40%

Ćwiczenia laboratoryjne
Zaliczenie ustne, Projekt, Obserwacja pracy studenta, Aktywność na
zajęciach, Referat, Prezentacja, Kolokwium, Udział w dyskusji, Wykonanie
ćwiczeń, Studium przypadku

60%

Wymagania wstępne
Znajomość mikroekonomii, makroekonomii oraz podstaw prawa
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Literatura
Obowiązkowa

Ahlt M., Szpunar M., Prawo europejskie, C.H.Beck, Warszawa 2011. Kurcz B. (red.), Prawo i ekonomia konkurencji.1.
Wybrane zagadnienia, Warszawa 2010. Barcik J., Wentkowska A., Prawo Unii Europejskiej po Traktacie z Lizbony,
Warszawa 2011. Przybyciński T., Wprowadzenie do teorii i polityki konkurencji, Warszawa 1997. Zabłocka A., Polityka
konkurencji Unii Europejskiej wobec koncentracji przedsiębiorstw, Gdańsk 2008.

Dodatkowa

Furse M., Competition Law of the EC and UK, Oxford University Press 2008; Korah V., An Introductory Guide to EC1.
Competition Law and Practice, Hart Pub. 2007; Mateus A., Moreira T., Competition Law and Economics, Edward Elgar
Publishing Limited, Cheltenham 2010.
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

EK_P6S_KK01 Absolwent jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści oraz zasięgania opinii
ekspertów

EK_P6S_KK02 Absolwent jest gotów do wykorzystania wiedzy z zakresu ekonomii do rozwiązywania problemów
zawodowych

EK_P6S_KO04 Absolwent jest gotów do wykazywania inicjatywy i podejmowania innowacyjnego działania a także
działania i myślenia w sposób przedsiębiorczy

EK_P6S_KR04 Absolwent jest gotów do zachowania się w sposób profesjonalny i postrzegania etyki zachowań (w tym w
zakresie kwestii własności intelektualnej)

EK_P6S_KR05 Absolwent jest gotów do stosowania zasad etyki menadżera, kierowania się w działaniu normami etyki
gospodarczej, akceptowania etycznych aspektów w procesie negocjacji

EK_P6S_UW04 Absolwent potrafi prawidłowo analizować i interpretować zjawiska gospodarcze i społeczne zachodzące w
skali globalnej, krajowej i regionalnej wykorzystując wiedzę teoretyczną oraz pozyskane dane empiryczne

EK_P6S_UW08 Absolwent potrafi analizować i interpretować dane rynkowe oraz wykorzystywać je do rozwiązywania
problemów gospodarczych

EK_P6S_UW09
Absolwent potrafi dokonać analizy sytuacji dotyczących finansów publicznych i rynków finansowych,
potrafi pozyskać informacje niezbędne do analizowania zjawisk w zakresie finansów publicznych i rynków
finansowych

EK_P6S_UW12 Absolwent potrafi wyszukiwać źródła prawa, rozumieć przepisy prawa i rozpoznawać obszary prawne w
działalności gospodarczej

EK_P6S_UW15
Absolwent potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do rozstrzygania problemów pojawiających się w pracy
zawodowej ekonomisty. Potrafi samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą z uwzględnieniem
umiejętności nabytych podczas praktyki zawodowej

EK_P6S_UW16 Absolwent potrafi prawidłowo interpretować związki między podejmowanymi decyzjami gospodarczymi, a
ich skutkami ekonomicznymi i prawnymi

EK_P6S_UW17 Absolwent potrafi prawidłowo posługiwać się systemami normatywnymi oraz wybranymi regułami
prawnymi, ekonomicznymi i etycznymi w celu rozwiązania konkretnych problemów gospodarczych

EK_P6S_UW20
Absolwent potrafi wykorzystać metody, narzędzia i techniki pozyskiwania danych ekonomicznych,
pozwalające opisywać zjawiska i procesy gospodarcze odnoszące się do różnych podmiotów, struktur,
więzi i polityk gospodarczych w mikro- i makroskali

EK_P6S_WG02
Absolwent zna i rozumie zależności oraz mechanizmy z zakresu mikro- i makroekonomii, zna zasady
działania i prawa rządzące rynkami dóbr i usług, rynkami czynników produkcji, zasady równoważenia
gospodarki w różnych modelach wzrostu

EK_P6S_WG04
Absolwent zna i rozumie sposoby pozyskiwania i prezentowania danych statystycznych, zna opisowe
charakterystyki zjawisk masowych i metodę analizy dynamiki zjawisk, a także o metodach modelowania
ekonometrycznego i prognozowaniu zjawisk ekonometrycznych i potrafi je zastosować w działalności
zawodowej

EK_P6S_WK05 Absolwent zna i rozumie pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego,
a także skutki nie przestrzegania tych przepisów

EK_P6S_WK09
Absolwent zna i rozumie zasady i determinanty podejmowania, prowadzenia i zakończenia działalności
gospodarczej w zróżnicowanych warunkach rynkowych i potrafi zastosować te zależności w działalności
zawodowej


