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a3) ćwiczenia projektowe

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

a1) wykład 27

a4) ćwiczenia terenowe

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

zimowy polski

Założenia i cele 

przedmiotu12):

Celem przedmiotu jest:

rozumienie mechanizmów gospodarczych w obszarze makro- i mikroekonomii; rozpoznawania zasad funkcjonowania podmiotów rynkowych; 
oceny zjawisk gospodarczych na podstawie wskaźników ekonomicznych. Przekazanie wiedzy, która pozwoli studentowi posługiwać się 
informacjami makroekonomicznymi w analizie zjawisk i procesów gospodarczych zachodzących we współczesnych gospodarkach. Celem 
jest także przekazanie wiedzy: o funkcjonowaniu różnych segmentów rynku, o decyzjach podejmowanych przez podmioty gospodarcze tj. 
przedsiębiorstwa czy gospodarstwa domowe. A także posługiwanie się miernikami społeczno-ekonomicznymi w ocenie rozwoju rynku oraz 
w podejmowaniu decyzji w skali makro i mikro; wykorzystywania rachunku ekonomicznego przy podejmowaniu krótko i długookresowych 
decyzji w zakresie działalności gospodarczej.

a2) ćwiczenia audytoryjne

Pełny opis przedmiotu15):

A.     wykłady

Miejsce ekonomii wśród innych nauk. Podstawowe problemy i prawa ekonomiczne. Metody i narzędzia analizy ekonomicznej. System
gospodarczy – jego cechy i rodzaje. Pojęcie rynku i jego klasyfikacja. Popyt i prawo popytu. Podaż i prawo podaży. Czynniki determinujące
popyt i podaż. Mechanizm kształtowania równowagi rynkowej. Cena - rodzaje i jej funkcje. Elastyczność popytu i podaży oraz jej rodzaje.
Rachunek ekonomiczny w przedsiębiorstwie. Ekonomika i organizacja czynników produkcji. Zasady funkcjonowania przedsiębiorstwa w
warunkach konkurencji doskonałej i konkurencji niedoskonałej. Funkcjonowanie gospodarki w skali makro. Czynniki kształtujące globalną
podaż i globalny popyt. Ruch okrężny w gospodarce. Pojęcie, geneza i formy pieniądza. Funkcje pieniądza. System bankowy. Bank
Centralny - funkcje oraz instrumenty działania. Polityka monetarna. Rynek pieniądza (popyt i podaż pieniądza na rynku, zasoby pieniądza,
nominalna i realna stopa procentowa). Pieniądz międzynarodowy. Istota i rodzaje inflacji. Główne teorie inflacji. Skutki inflacji. Mierzenie
inflacji. Metody i narzędzia polityki antyinflacyjnej. Rynek pracy i bezrobocie. Rodzaje, przyczyny i skutki bezrobocia. Metody pomiaru
bezrobocia. Teorie bezrobocia. Metody przeciwdziałania i ograniczania bezrobocia – aktywne i pasywne programy. Prawo Okuna. Kategorie
produktu społecznego. Mierzenie produktu i dochodu narodowego. Dysproporcje w podziale dochodu narodowego. Krzywa Lorenza.
Równowaga w uproszczonym i rozwiniętym modelu gospodarki. Produkt krajowy brutto a dobrobyt społeczny. Dostosowania w warunkach
nierównowagi. Pojęcie, funkcje i zakres budżetu państwa. Zasady tworzenia budżetu. Dochody budżetowe – ich struktura według źródeł,
tytułów. Wydatki budżetowe – ich struktura. Nierównowaga budżetowa. Deficyt budżetowy i dług publiczny – ich dopuszczalne granice.
Narzędzia budżetowe. Podatki ich rodzaje i funkcje. Krzywa Laffera. Cykl koniunkturalny – pojęcie, rodzaje. Mechanizm cyklu
koniunkturalnego. Teorie i przyczyny wahań cyklicznych. Wzrost i rozwój gospodarczy. Mierniki i czynniki wzrostu i rozwoju gospodarczego.
System gospodarczy Unii Europejskiej. Handel międzynarodowy. Gospodarka globalna. Efektywność handlu zagranicznego i jej mierniki.
Korzyści z wymiany handlowej. Bilans handlowy. Bilans płatniczy. Kursy walutowe. Dewaluacja i rewaluacja waluty krajowej. Protekcjonizm i
liberalizacja polityki w handlu zagranicznym. System gospodarczy Unii Europejskiej. Gospodarka globalna.
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Narzędzia i metody analizy ekonomicznej (wykresy ilustrujące zależności dodatnie i ujemne, przyrosty, stopy, wskaźniki). Krzywa możliwości
produkcyjnych i możliwości jej odsuwania w ramach danych zasobów i technik. Wyznaczanie krzywej popytu, efekt substytucyjny i
dochodowy, ruch po krzywej popytu, przesunięcie krzywej popytu. Wyznaczanie krzywej podaży, ruch po krzywej podaży, przesunięcie
krzywej podaży. Zadania – z kształtowania równowagi rynkowej (funkcja popytu, podaży). Elastyczność cenowa, dochodowa, mieszana
popytu – zadania. Podstawowy teorii zachowania konsumenta. Racjonalność postępowania konsumenta. Teoria użyteczności krańcowej.
Preferencje konsumenta – krzywa obojętności. Ograniczenia budżetowe – linia budżetowa. Równowaga konsumenta. Funkcja produkcji.
Produkt całkowity, przeciętny i marginalny. Prawo malejących przychodów. Izokwanta i izokoszta oraz ich właściwości. Funkcje kosztów.
Klasyfikacja kosztów. Koszty produkcji w krótkim i długim okresie. Korzyści skali produkcji. Utarg całkowity, przeciętny i marginalny. Zysk w
przedsiębiorstwie. Zadania z: utargu (całkowitego, przeciętnego, krańcowego), kosztów (w tym podanie rodzajów kosztów, funkcje kosztów).
Pojęcia - koszty jawne, ukryte (alternatywne), pełne. Zysk – księgowy, ekonomiczny. Próg rentowności. Rynki czynników wytwórczych.
Zadania. Rynek pracy – w warunkach konkurencji doskonałej i niedoskonałej. Wydajność pracy i jej determinanty. Płaca – rodzaje. Koszty
pracy. Wyznaczanie popytu na pracę zgłaszanego przez pracodawcę. Aktywni zawodowo i bezrobotni. Zadania na mnożnik (pieniężny)
depozytowy, rezerwy gotówkowe, rezerwy obowiązkowe, procent składany i prosty. Równanie obiegu pieniądza – zadania. Dewaluacja i
rewaluacja pieniądza krajowego. Mierzenie inflacji: wskaźniki wzrostu cen, indeksy, delator PKB, stopa inflacji – zadania. Nominalne i realne
wielkości ekonomiczne. Produkt narodowy: obliczanie podstawowych kategorii produktu i dochodu narodowego – zadania. Równowaga na
rynku towarów i rynku pieniądza. Teoria kosztów komparatywnych i absolutnych – zadania.
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przygotowanie zespołowej analizy zdefiniowanego problemu 

Wymagania formalne  
(przedmioty 

Założenia wstępne17):

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

01 - potrafi definiować i nazywać pojęcia ekonomiczne
05 - potrafi korzystać z narzędzi, instrumentów omawianych na ćwiczeniach i 
wykładach 

02 - zna podstawowe metody i narzędzia właściwe do 
rozumienia mechanizmów gospodarczych w obszarze 
makro- i mikroekonomii

06 - potrafi komunikować się operując właściwym językiem i terminologią przedmiotu

07 - potrafi analizować przyczyny i przebieg podstawowych procesów 
gospodarczych

04 - samodzielnie analizuje podstawowe 
przeobrażenia zachodzące w skali mikroekonomicznej 
i makroekonomicznej

08 - 

kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych ocena wykonania zadania projektowego na zdefiniowany temat

ocena wynikająca z obserwacji w trakcie zajęć 

03 - rozpoznaje i nazywa zasady funkcjonowania 
podmiotów rynkowych

Sposób weryfikacji 

efektów kształcenia19):

inne..

ocena wystąpień i prezentacji w trakcie 
zajęć

obserwacja w trakcie dyskusji zdefiniowanego problemu 
(aktywność)

egzamin pisemny test komputerowy 

egzamin ustny inne…

ocena eksperymentów wykonywanych 
w trakcie zajęć

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…

przygotowanie zespołowej analizy zdefiniowanego problemu 

inne… inne..

inne… inne..

egzamin ustny inne..

egzamin pisemny test

Elementy i wagi mające 
wpływ na ocenę 

końcową21):

Element oceny Element oceny

kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych ocena wykonania 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

ocena wystąpień i prezentacji w trakcie 
zajęć

obserwacja w trakcie dyskusji zdefiniowanego problemu 
(aktywność)

Miejsce realizacji 

zajęć22): 
sala dydaktyczna
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