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Wydział, dla którego przedmiot jest
realizowany8):
Status przedmiotu9):

a) przedmiot

b) stopień

c) rok

d) forma studiów

PO

1

1

stacjonarne / niestacjonarne

Cykl dydaktyczny10):

a) semestr

b) Jęz. wykładowy11)

1

polski

Celem przedmiotu jest:
- przedstwienie wiedzy o prawach i mechanizmach rządzących procesami gospodarczymi
Założenia i cele przedmiotu12):

- omówienie kategorii rynkowych i roli rynku w gospodarce
- omówienie problemu zachowywania się konsumenta i przedsiębiorstwa w gospodarce
- nabycie przez studenta umiejętności interpretacji danych liczbowych
a) forma dydaktyczna

Formy dydaktyczne, liczba godzin13):

b) liczba godzin (stacjonarne i

niestacjonarne)

a1) wykład

30

27

a2) ćwiczenia audytoryjne

30

18

a3) ćwiczenia laboratoryjne
a4) seminaria
dyskusja

T

projekt badawczy
rozwiazywanie problemu
Metody dydaktyczne14):

eksperyment
studium przypadku

T

gry symulacyjne

analiza i interpretacja tekstów źródłowych

indywidualne projekty studenckie

konsultacje

T

inne …

wykład

T

inne…
A.

T

inne …
inne …

wykłady

Zagadnienia wstępne: cel i przedmiot mikroekonomii, podmioty gospodarcze, zasoby czynników wytwórczych i implikacje ich rzadkości. Rynek – istota,
klasyfikacja, rola i niedoskonałaości. Podstawowe kategorie rynkowe: cena (rodzaje i funkcje), popyt (determinanty, rodzaje popytu, elastyczność popytu),
podaż (źródła podaży, determinanty podaży, elastyczność). Równowaga rynkowa – analiza statyczna i dynamiczna, ingerencja państwa w mechanizm
rynkowy. Teoria wyboru dokonywanego przez konsumenta. Przedsiębiorstwo jako podstawowa jednostka produkcyjna – cele działania przedsiębiorstwa,
rodzaje i podstawowe formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw. Teoria produkcji. Wybór techniki produkcji. Teoria kosztów, utargów i zysków. Teoria
konkurencji: przedsiębiorstwo na rynkach konkurencji doskonałej i niedoskonałej. Problem monopolu. Rynek czynników produkcji: pracy, kapitału, ziemi.
Rynek kapitałowy.

Pełny opis przedmiotu15):

B.

ćwiczenia

Narzędzia i metody analizy ekonomicznej, tj. szeregi czasowe, dane przekrojowe, wskaźniki, stopa wzrostu, wielkości nominalne i realne, tabele i wykresy
jako ilustracja badanych zależności Krzywa możliwości produkcyjnych i sposoby jej odsuwania. Cena – jej rodzaje i funkcje. Czynniki determinujące popyt
i podaż. Wyznaczanie krzywej popytu. Wyznaczanie równowagi i nierównowagi rynkowej. Elastyczność cenowa popytu i jej determinanty. Zależność
popytu od dochodu (dochodowa elastyczność popytu). Wpływ zmian cen innych dóbr (substytucyjnych i komplementarnych) na popyt na dane dobro.
Podstawy wyboru konsumenta- ograniczenia budżetowe oraz gusty i preferencje konsumenta. Krzywa popytu pojedynczego konsumenta i rynkowa
krzywa popytu. Podstawowe zależności produkcyjno-ekonomiczne w przedsiębiorstwie: optimum techniczno-organizacyjne i ekonomiczne
przedsiębiorstwa na rynku wolnej konkurencji i monopolu. Podstawowe modele oligopolu. Czynniki determinujące popyt na pracę w przedsiębiorstwie,
gałęzi i gospodarce. Podaż pracy. Równowaga na rynku pracy. Problemy rynku kapitałowego. Rola rynku kapitałowego w gospodarce. Pieniądz w czasie:
wartość przyszła i wartość obecna.

Wymagania formalne (przedmioty
wprowadzające)16):
Założenia wstępne17):
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01 - opisuje pojęcia i kategorie ekonomiczne

05 - świadomy zmieniającego się otoczenia działania podmiotów gospodarczych

02 - objaśnia funkcjonowanie rynków i podniotów w gospodarce

06 -

03 - analizuje zachowanie się konsumenta i przedsiębiorstwa

07 -

04 - oblicza i interpretuje podstawowe kategorie ekonomiczne

08 -

kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych

ocena wykonanie zadania projektowego na zdefiniowany
temat

Efekty kształcenia18):
(z kolejnymi numerami, 01, 02, 03 itd.)

01,02,03,04,05

praca pisemna przygotowywana w ramach pracy
własnej studenta

ocena wynikająca z obserwacji w trakcie zajęć

ocena eksperymentów wykonywanych w trakcie
zajęć

przygotowanie zespołowej analizy zdefiniowanego problemu

ocena wystąpień i prezentacji w trakcie zajęć

obserwacja w trakcie dyskusji zdefiniowanego problemu
(aktywność)

19)

Sposób weryfikacji efektów kształcenia :

egzamin pisemny

01,02,03,05

test komputerowy

egzamin ustny

inne..

inne…

inne..
T

okresowe prace pisemne

imienne karty oceny studenta

Forma dokumentacji osiągniętych efektów złożone projekty
kształcenia 20):
inne…

treść pytań egzaminacyjnych z oceną

inne…
Element oceny
kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych

inne..
Waga w %

Element oceny

Waga w %

ocena wykonania zadania projektowego na zdefiniowany
temat

40%

praca pisemna przygotowywana w ramach pracy
własnej studenta

ocena wynikająca z obserwacji w trakcie zajęć

Elementy i wagi mające wpływ na ocenę ocena eksperymentów wykonywanych w trakcie
zajęć
końcową21):

przygotowanie zespołowej analizy zdefiniowanego problemu
obserwacja w trakcie dyskusji zdefiniowanego problemu
(aktywność)

ocena wystąpień i prezentacji w trakcie zajęć
egzamin pisemny

T

inne..

60%

test

egzamin ustny

inne..

inne…

inne..

Miejsce realizacji zajęć22):

Sala dydaktyczna
23)

Literatura podstawowa i uzupełniająca :
a) podstawowa
1. Milewski, R. (red.) 2008. Podstawy ekonomii. WN PWN, Warszawa.
2. Zawojska, A., Daniłowska, A. 2011. Zbiór zadań z ekonomii z rozwiązaniami. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
b) uzupełniająca
3. Begg, D., Fischer, S., Dornbusch, R. 2007. Mikroekonomia. PWE, Warszawa.
4. Czarny, E., Nojszewska. E. 2000. Mikroekonomia. PWE, Warszawa.
5. Kamerschen, D., McKenzie, R., Nardinelli, C. 1991. Ekonomia. NSZZ Solidarność, Gdańsk.
6. Mankiw, G., Taylor M. 2009. Mikroekonomia. PWE, Warszawa.
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UWAGI24):
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