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Wydział, dla którego przedmiot jest 

realizowany8):
Wydział Nauk Ekonomicznych

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3): Microeconomics

Kierunek studiów4): Logistyka

Koordynator przedmiotu5): Dr Aldona Zawojska

Prowadzący zajęcia6): Pracownicy KEiPG

Jednostka realizująca7): Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej

LOL101

Nazwa przedmiotu1): Mikroekonomia

Numer katalogowy:

Cykl dydaktyczny10): 
a) semestr b) Jęz. wykładowy11)

1 polski

Status przedmiotu9): 
a) przedmiot d) forma studiów

PO  stacjonarne / niestacjonarne

Założenia i cele przedmiotu12):

Celem przedmiotu jest:

- przekazanie wiedzy na temat zasad ekonomii rządzących zachowaniem poszczególnych decydentów (konsumentów, producentów) w ramach większego systemu 
gospodarczego

- wyjaśnienie mechanizmu funkcjonowania rynków oraz powodów i skutków interwencji państwa na rynkach

- zapoznanie z podstawowymi narzędziami analizy ekonomicznej oraz metodami prezentowania jej wyników

- wykształcenie umiejętności identyfikowania problemów ekonomicznych oraz analizy i oceny  zjawisk i procesów rynkowych w skali mikro

Formy dydaktyczne, liczba godzin13):

a) forma dydaktyczna b) liczba godzin (stacjonarne   i    niestacjonarne)

a1) wykład 18

a2) ćwiczenia audytoryjne 18

a3) ćwiczenia laboratoryjne

a4) seminaria

Metody dydaktyczne14):

dyskusja eksperyment

projekt badawczy studium przypadku

rozwiazywanie problemu gry symulacyjne

analiza i interpretacja tekstów źródłowych indywidualne projekty studenckie

konsultacje inne …

wykład konwersatoryjny inne …

inne… inne …

Pełny opis przedmiotu15):

A.     wykłady

Główne problemy i podstawowe kategorie ekonomiczne. Narzędzia analizy ekonomicznej. Gospodarowanie jako proces dokonywania wyboru (rzadkość dóbr a
wybory ekonomiczne, koszt alternatywny, granica możliwości produkcyjnych). Formy gospodarowania a dokonywanie wyborów ekonomicznych (systemy
ekonomiczne; podmioty gospodarcze; rynek a państwo). Rynek (rodzaje i struktury rynku, prawo popytu, prawo podaży, wyjątki od praw, czynniki determinujące
popyt i podaż). Elastyczności popytu i podaży (cenowa elastyczność popytu/podaży, dochodowa elastyczność popytu). Równowaga rynkowa (statyczny mechanizm
kształtowania się równowagi, nadwyżka konsumenta, nadwyżka producenta). Interwencje rynkowe i ich wpływ na równowagę (cena minimalna, cena maksymalna,
podatki pośrednie, dotacje do produktów). Teoria racjonalnego zachowania się konsumenta (teoria użyteczności, krzywe obojętności, ograniczenie budżetowe,
optimum konsumenta). Teoria producenta (funkcja produkcji, marginalny produkt, izokwanty, efekty skali). Teoria kosztów (izokoszty, koszty w krótkim i długim
okresie, korzyści skali produkcji. Rynek pracy. Rynek finansowy. Niedoskonałość rynku (monopole, asymetria informacji, dobra publiczne, efekty zewnętrzne oraz
koszty i korzyści społeczne. Podsumowanie materiału.

B.     ćwiczenia

Ekonomia i jej relacje z innymi naukami. Podstawowe pojęcia mikroekonomiczne. Narzędzia i metody analizy ekonomicznej (indeksy, stopy wzrostu, funkcje,
wielkości krańcowe, sposoby wizualizacji zjawisk i zależności: tabele i wykresy). Wyznaczanie i wykreślanie funkcji popytu. Przesunięcia funkcji popytu. Popyt
indywidualny a popyt rynkowy. Elastyczności cenowe, dochodowe i mieszane popytu. Elastyczność popytu a wielkość utargu. Wyznaczanie funkcji podaży i jej
zmiany. Elastyczności cenowe podaży. Matematyczne i graficzne wyznaczanie równowagi rynkowej. Wpływ cen minimalnych i maksymalnych oraz podatków
pośrednich i dotacji na równowagę rynkową. Funkcje użyteczności, użyteczność marginalna, krzywe obojętności konsumenta. Krańcowa stopa substytucji.
Ograniczenia budżetowe konsumenta, zmiany położenia krzywej. Równowaga konsumenta. Wpływ zmian cen i dochodów na optimum konsumenta. Funkcja
produkcji – produkt całkowity, przeciętny i krańcowy. Wyznaczanie izokwanty i izokoszty. Koszty a wielkość produkcji (koszty stałe, zmienne, całkowite i marginalne),
koszty utopione, koszty komparatywne. Koszty w krótkim okresie. Utarg całkowity, przeciętny i marginalny – analiza matematyczna i graficzna. Wynik (zysk, strata)
księgowy i ekonomiczny. Analiza równowagi przedsiębiorstwa w konkurencji doskonałej i monopolu pełnym. Różnicowanie cen przez monopol. Kapitał ludzki. Podaż
pracy i popyt na pracę, równowaga na rynku pracy. Efekty rynkowe płacy minimalnej. Kapitał ludzki. Równowaga na rynku pracy. Efektywność wyboru
indywidualnego a efektywność społeczna. Podstawowe instrumenty finansowe. Stopa zwrotu z inwestycji finansowych.

Wymagania formalne  (przedmioty 

wprowadzające)16):

Założenia wstępne17):
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UWAGI24):

07 - potrafi uzupełnić nabytą wiedzę

04 - potrafi wyszukiwać oraz ocenić informacje pochodzące z różnych 
źródeł

ocena wystąpień i prezentacji w trakcie zajęć
obserwacja w trakcie dyskusji zdefiniowanego problemu 
(aktywność)

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

01 - zna i rozumie podstawowe kategorie, prawa i modele teorii 
mikroekonomii 

05 - posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych (prezentacji, argumentów w
dyskusji)

02 - ma podstawową wiedzę o człowieku działającym w strukturach 
rynkowych oraz rodzajach więzi społecznych na rynku

06 - potrafi myśleć i działać w sposób racjonalny ekonomicznie 

03 - wykorzystuje nabytą wiedzę do rozwiązywania konkretnych 
problemów/dylematów pojawiających się w pracy logistyka

zadania domowe (rachunkowe) inne..

08 -

Sposób weryfikacji efektów 

kształcenia19):

kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych ocena wykonanie zadania projektowego na zdefiniowany temat

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 

egzamin pisemny test komputerowy 

egzamin ustny inne..

praca pisemna przygotowywana w ramach pracy własnej 
studenta

Forma dokumentacji osiągniętych 

efektów kształcenia 20):

okresowe prace pisemne imienne karty oceny studenta

złożone projekty treść pytań egzaminacyjnych z oceną

inne..

inne… inne..

Miejsce realizacji zajęć22): Sala dydaktyczna

Elementy i wagi mające wpływ na 

ocenę końcową21):

Element oceny Element oceny

kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych

ocena wynikająca z obserwacji w trakcie zajęć 

ocena eksperymentów wykonywanych w trakcie zajęć przygotowanie zespołowej analizy zdefiniowanego problemu 

ocena wykonania zadania projektowego na zdefiniowany temat

egzamin ustny

4. Zawojska, A., Daniłowska, A. 2004. Zbiór testów z ekonomii z odpowiedziami, Wyd. SGGW, Warszawa.

zadania domowe (rachunkowe) inne..

ocena wystąpień i prezentacji w trakcie zajęć
obserwacja w trakcie dyskusji zdefiniowanego problemu 
(aktywność)

egzamin pisemny test

6. Kalina-Prasznic, U. (red). 2011. Państwo i rynek – obszary zawodności, Wyd. Gaskor Sp. z o.o, Wrocław.

7. Harford, T. 2011. Sekrety ekonomii, czyli ile kosztuje twoja kawa, Wydawnictwo Literackie, Kraków.

8. Artykuły i animacje Portalu edukacyjnego NBP

Literatura podstawowa i uzupełniająca23): 

a) podstawowa

1. Begg, D., Fischer, S.., Dornbusch, R. 2007. Mikroekonomia, PWE, Warszawa.

2. Milewski, R., Kwiatkowski, E. 2009. Podstawy ekonomii, PWN, Warszawa.

b) uzupełniająca

3. Zawojska, A., Daniłowska, A. 2011. Zbiór zadań z ekonomii z rozwiązaniami, Wyd. SGGW, Warszawa.

5. Mankiw, G.N., Taylor, M.P. 2009. Mikroekonomia, Wyd.PWE, Warszawa.

Ad. 20. Suma wag przekracza 100% ze względu na umożliwienie studentom wyboru składnika oceny. Obowiązkowy jest egzamin, kolokwia oraz obecność na ćwiczeniach. Na ocenę 
dostateczną student powinien uzyskać 51 punktów procentowych.      
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