
 1 

Rok akademicki:  Grupa przedmiotów:
  

Numer katalogowy:
 

 

 

Nazwa przedmiotu1):   Mikroekonomia
 

ECTS 2) 4 

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski
3)
:  Microeconomics 

Kierunek studiów
4)
:  Towaroznawstwo 

Koordynator przedmiotu
5)
:  Dr Aldona Zawojska 

Prowadzący zajęcia
6)
:  Pracownicy Katedry Ekonomii i Polityki Gospodarczej 

Jednostka realizująca
7)
: Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej 

Wydział, dla którego przedmiot jest 
realizowany

8)
:
 Wydział Nauk o Żywności 

Status przedmiotu
9)
:  a) przedmiot kierunkowy. b) stopień pierwszy, rok pierwszy 

c)  stacjonarne / 
niestacjonarne 

Cykl dydaktyczny
10)

:  Semestr letni Jęz. wykładowy
11)

: polski  

Założenia i cele przedmiotu
12)

: 

Celem przedmiotu jest nauczenie studentów: (1) kategorii stosowanych przez mikroekonomię do opisu zjawisk 
i procesów w gospodarce rynkowej; (2) sposobu dokonywania wyborów ekonomicznych przez podmioty 
gospodarcze (konsumentów, producentów, pracowników, państwo) w warunkach ograniczoności zasobów; (3)  
mechanizmu funkcjonowania rynków oraz powodów i skutków interwencji państwa na rynkach; (4) 
podstawowych narzędzi analizy ekonomicznej oraz metod prezentowania i interpretowania jej wyników.  

Formy dydaktyczne, liczba godzin
13)

: 

a) Wykład konwersatoryjny………………………………………………………;  liczba godzin .15......;   

b) Ćwiczenia audytoryjne…………………………………………………………;  liczba godzin .30.....;   

c) ……………………………………………………………………………………;  liczba godzin .......;   

d) ……………………………………………………………………………………;  liczba godzin .......;   

Metody dydaktyczne
14)

: 
Wykład (konwencjonalny i konwersatoryjny) z elementami prezentacji multimedialnych, dyskusja, ćwiczeniowo-
praktyczna, konsultacje, projekty 

Pełny opis przedmiotu
15)

: 

Wykłady: 
Istota i geneza ekonomii i jej powiązania z innymi naukami. Główne problemy ekonomiczne. Narzędzia i 
metody analizy ekonomicznej. Gospodarowanie jako proces dokonywania racjonalnego wyboru (potrzeby 
człowieka,  rzadkość dóbr a wybory ekonomiczne, koszt alternatywny). 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. 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. Teoria kosztów (cen). Optimum 
przedsiębiorstwa w modelu konkurencji doskonałej i w monopolu. Rynek pracy. Rynek finansowy. 
Niedoskonałość rynku (monopole, asymetria informacji, dobra publiczne, efekty zewnętrzne oraz koszty i 
korzyści społeczne). Podsumowanie materiału. 
Ćwiczenia:  
Podstawowe kategorie mikroekonomiczne. Zmienne ekonomiczne, 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. 
Równowaga na rynku pracy. Efektywność wyboru indywidualnego a efektywność społeczna. Podstawowe 
instrumenty finansowe. Stopa zwrotu z inwestycji finansowych. 
 

Wymagania formalne  (przedmioty 
wprowadzające)

16)
: 

 

Założenia wstępne
17)

:  

Efekty kształcenia
18)

: 

01 - Zna i rozumie podstawowe pojęcia i kategorie 
mikroekonomiczne 
02 - Ma podstawową wiedzę o człowieku działającym 
w strukturach rynkowych oraz rodzajach więzi 
społecznych na rynku 
03- Ma wiedzę o strukturach i instytucjach społecznych 
oraz o rodzajach więzi rynkowych 
 

04 - Posiada umiejętność rozumienia i analizowania 
zachowań producentów i konsumentów na rynku 
towarów i usług  
05 - Posiada umiejętność przygotowania wystąpień 
ustnych (referatów, prezentacji)  
06 - Potrafi myśleć i działać w sposób racjonalny 
ekonomicznie- 
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Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot25) : 

 

 
Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia efektami przedmiotu 

26)
  

 

Nr /symbol 
efektu 

Wymienione w wierszu efekty kształcenia: Odniesienie do efektów dla programu 
kształcenia na kierunku 

01 Zna podstawowe pojęcia i kategorie mikroekonomiczne K_W02 

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

K_W04 

03 Ma wiedzę o strukturach i instytucjach społecznych oraz o rodzajach więzi rynkowych K_W07 

04 Posiada umiejętność rozumienia i analizowania zachowań konsumentów na rynku 
towarów i usług  

K_U04 

05 Posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych (referatów, prezentacji) K_U09 

06 Potrafi myśleć i działać w sposób racjonalny ekonomicznie K_S06 

 

 

Sposób weryfikacji efektów kształcenia
19)

: 

Kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych: 01; 02; 03; 04 
Egzamin pisemny:  01; 02; 03; 04 
Obserwacja w trakcie dyskusji zdefiniowanego problemu (aktywność): 01; 02; 03; 04, 06 
Prezentacje i zadania rachunkowe przygotowywane w ramach pracy własnej studenta 01; 02; 03; 04, 05, 06 

Forma dokumentacji osiągniętych efektów 
kształcenia 

20)
: 

Formularz egzaminu pisemnego, okresowe prace pisemne, złożone prezentacje, lista obecności na 
ćwiczeniach z zaznaczoną aktywnością  

Elementy i wagi mające wpływ na ocenę 
końcową

21)
:
 

Egzamin - 40%;  
Kolokwium na zajęciach - 30% 
Aktywność – 15% 
Prezentacje i zadania domowe – 15%  

Miejsce realizacji zajęć
22)

: 
 

Sala dydaktyczna  

Literatura podstawowa i uzupełniająca
23)

:  
 a) literatura podstawowa 
1. Milewski R., Kwiatkowski E.: Podstawy ekonomii, PWN, Warszawa, 2009.  
2. Zawojska A., Daniłowska A.: Zbiór zadań z ekonomii z rozwiązaniami, Wyd. SGGW, Warszawa, 2011. 
b) literatura uzupełniająca 
3. Begg D., Fischer S., Dornbusch R.: Mikroekonomia, PWE, Warszawa, 2007. 
4. Zawojska A., Daniłowska A.: Zbiór testów z ekonomii z odpowiedziami, Wyd. SGGW, Warszawa, 2004. 
5. Harford T.: Sekrety ekonomii, czyli ile kosztuje twoja kawa, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2011.. 
6. Portal Edukacyjny NBP 
 

UWAGI
24)

:
 

 

Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia zakładanych efektów 
kształcenia

18)
  - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS

2
:
 102  h 

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: 2,2 (2)  ECTS 

Łączna liczba punktów ECTS, którą student  uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym, takich jak zajęcia laboratoryjne, 
projektowe, itp.: 

2,4 (2) ECTS 


