Informačný list predmetu

Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave
Fakulta: Kód predmetu:
Názov predmetu: Základy ekonomiky pre sociálnych
pracovníkov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Externá forma štúdia: 8 hodín semináru prezenčnou formou / semester,
distančné štúdium (16 hodín), možnosť konzultácie s pedagógom.
Počet kreditov: 3
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. ročník, zimný semester
Stupeň štúdia: 1. stupeň (bakalársky)
Podmieňujúce predmety: bez podmienenia
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Externá forma štúdia: Účasť na teoretickej časti výučby a absolvovanie písomného testu (minimálna požiadavka
úspešnosti 61 % celkového hodnotenia).
Výsledky vzdelávania:
Absolvent predmetu získa informácie o ekonomických atribútoch podnikania, typov podnikov ako aj
o základných ekonomických veličinách ako je inflácia, nezamestnanosť, konkurencia. Predmet poskytne
informácie o Integračných zoskupeniach, Európskej Únii a medzinárodnom obchode. Využitie ekonomiky
v sociálnej práci, funkcie Tretieho sektora, fungovanie a účel Nadácií a verejnoprospešných inštitúcií.
Stručná osnova predmetu:
 Historická podmienenosť ekonomiky (potreby a ich uspokojovanie).
 Typy a formy ekonomík.
 Trh a trhový mechanizmus.
 Dopyt a ponuka, výrobné faktory.
 Podnik a typy podnikov.
 Konkurencia, inflácia, nezamestnanosť.
 Štátny rozpočet, národné hospodárstvo.
 Svetové hospodárstvo, medzinárodná ekonomická integrácia, globalizácia.
 Stručný vývoj ekonomického myslenia.
 Ekonomika tretieho sektora.
 Základy účtovníctva v sociálnej práci.
Odporúčaná literatúra:
BUGRI, Š. – PRIBIŠOVÁ, E. 2009. Základy ekonómie a ekonomiky pre sociálnych pracovníkov. Bratislava : VŠ
ZaSP sv. Alžbety Bratislava, 2009.
BUGRI, Š. 2009. Vybrané kapitoly z ekonomiky zdravotníctva a sociálnej práce. Bratislava : VŠ ZaSP sv.
Alžbety Bratislava, 2009.
ŠLOSÁR R. – BÚROVÁ, S. – FABOVÁ, L. – LISÝ, J. 2006. Základy ekonómie a ekonomiky, Bratislava 2006.
Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
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Vyučujúci:
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