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Cykl dydaktyczny:  semestr zimowy jęz. wykładowy: polski  

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem nauczania przedmiotu jest dostarczenie studiującym wiedzy o kategoriach 

ekonomicznych, zasadach działania podmiotów gospodarujących oraz regułach 

zachowania się na rynku jego uczestników – producentów, konsumentów, sprzedawców, 

nabywców. Jak również zapoznanie studentów z ogólną problematyką dotyczącą 

zachodzących w gospodarce procesów w ujęciu makroekonomicznym. Zagadnienia 

poruszane w ramach tematycznych przedmiotu umożliwiają pełniejsze zrozumienie 

mechanizmów ekonomicznych funkcjonujących w gospodarce. 

Formy dydaktyczne, liczba 

godzin: 

a) wykład: liczba godzin 16;  

b) ćwiczenia laboratoryjne: liczba godzin 16;  

Metody dydaktyczne: 
wykład, dyskusja, rozwiązywanie problemu, studium przypadku, analiza i interpretacja 

tekstów źródłowych, konsultacje. 

Pełny opis przedmiotu: 

Wykłady.  

Zagadnienia wstępne. Zasada racjonalnego gospodarowania. Czynniki produkcji. Krzywa 

transformacji. Podstawowe kategorie rynkowe. Popyt. Podaż. Równowaga rynkowa. 

Elastyczność popytu i podaży. Podstawy teorii wyboru konsumenta. Teoria 

przedsiębiorstwa. Równowaga przedsiębiorstwa w różnych modelach rynku. Pieniądz. 

System bankowy. Inflacja. Metody pomiaru inflacji. Bezrobocie. Polityka państwa a 

bezrobocie Rachunek dochodu narodowego. Cykl koniunkturalny. Handel zagraniczny. 

Budżet państwa.  

Ćwiczenia.  

Wyznaczanie indeksów i równowagi rynkowej. Obliczanie i interpretacja elastyczności 

popytu i podaży. Wyznaczanie równowagi konsumenta. Obliczanie poszczególnych 

kategorii produkcji, kosztów, utargów, zysków oraz wyznaczanie równowagi 

przedsiębiorstwa w różnych modelach rynku. Wyznaczanie podaży pieniądza. Wartość 

przyszła i bieżąca pieniądza. Zastosowanie różnych mierników inflacji. Wyznaczanie 

poziomu bezrobocia. Obliczanie poszczególnych kategorii dochodu narodowego. 

Korzyści z handlu zagranicznego. 

Wymagania formalne  

(przedmioty wprowadzające): 
- 

Założenia wstępne: Wiedza i umiejętności matematyczne w zakresie podstawowym. 

Efekty kształcenia: 

01  zna podstawowe kategorie 

ekonomiczne związane z rynkiem i 

zależności między nimi;  

02   wyznacza i rozumie znaczenia 

elastyczności popytu i podaży, 

mechanizmów przywracania 

równowagi rynkowej;  

03    zna zasady funkcjonowania 

gospodarstw domowych i 

przedsiębiorstw, wyznacza stany 

równowagi tych podmiotów; 

04 – rozumie zasady i mechanizmy podziału 

dochodów w gospodarce rynkowej;  

05 – posiada umiejętności ekonomicznej oceny 

funkcjonowania gospodarki, interpretacji 

zależności pomiędzy podstawowymi 

wielkościami mikroekonomicznymi i 

makroekonomicznymi, oraz potrafi określić ich 

wpływu na procesy gospodarcze 

 



 

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot: 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia efektami przedmiotu: 

 

 

Sposób weryfikacji efektów 

kształcenia: 

efekt 02, 03 ocena wynikająca z obserwacji w trakcie zajęć;  

efekt 01, 04 obserwacja w trakcie dyskusji zdefiniowanego problemu (aktywność);  

efekt 02, 03, 04, 05 kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych;  

efekt 01, 02, 03, 04, 05 egzamin pisemny. 

Forma dokumentacji 

osiągniętych efektów 

kształcenia: 

Obserwacja w trakcie zajęć, obserwacja w trakcie dyskusji zdefiniowanego problemu 

(aktywność), imienne prace pisemne (kolokwium) z oceną, imienny egzamin pisemny z 

oceną. 

Elementy i wagi mające wpływ 

na ocenę końcową:
 

1. ocena wynikająca z obserwacji w trakcie zajęć – 5%;  

2. obserwacja w trakcie dyskusji zdefiniowanego problemu (aktywność) –  5%;  

3. ocena z kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych – 40%;  

4. egzamin pisemny – 50%. 

Miejsce realizacji zajęć: 
 

sala dydaktyczna 

Literatura podstawowa i uzupełniająca: 

Nasiłowski M.: System rynkowy. Podstawy mikro i makroekonomii, Wydaw. Key Text, Warszawa 2007.  

Milewski R., Kwiatkowski E. (red.): Podstawy ekonomii. PWN, Warszawa 2013. 

Milewski R., Kwiatkowski E. (red.): Podstawy ekonomii. Ćwiczenia i  zadania. PWN, Warszawa 2013. 

Zawojska A., Daniłowska A.: Zbiór zadań z ekonomii z rozwiązaniami. Wyd. SGGW, Warszawa 2002.  

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

UWAGI: -
 

Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla 

osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia
 
- na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS:

 75 h 

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału 

nauczycieli akademickich: 
1,5 ECTS 

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym, takich 

jak zajęcia laboratoryjne, projektowe, itp.: 
0 ECTS 

Nr /symbol 

efektu 

Wymienione w wierszu efekty kształcenia: Odniesienie do efektów dla programu 

kształcenia na kierunku 

01 zna podstawowe kategorie ekonomiczne związane z rynkiem i 

zależności między nimi  

K_W16 

02 wyznacza i rozumie znaczenie elastyczności popytu i podaży, 

mechanizmów przywracania równowagi rynkowej  

K_W16, K_U05, K_U14, K_K05 

03 zna zasady funkcjonowania gospodarstw domowych i 

przedsiębiorstw, wyznacza stany równowagi tych podmiotów 

K_W16, K_W17, K_U05, K_U14, 

K_K05 

04 rozumie zasady i mechanizmy podziału dochodów w 

gospodarce rynkowej  

K_W16, K_W17, K_U14 

05 posiada umiejętności ekonomicznej oceny funkcjonowania 

gospodarki, interpretacji zależności pomiędzy podstawowymi 

wielkościami mikroekonomicznymi i makroekonomicznymi, 

oraz potrafi określić ich wpływ na procesy gospodarcze 

K_W16, K_W17, K_U05, K_U06, 

K_U14, K_U16,K_K02, K_K03, 

K_K05 


