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CEL PRZEDMIOTU

C1 Prezentacja miejsca, znaczenia i motywacji podejmowania decyzji przez gospodarstwa domowe,
przedsiębiorstwa i państwo.

C2 Przybliżenie roli państwa w gospodarce rynkowej oraz jego aktywnej roli w rozwiązywaniu problemów
gospodarczych i społecznych w tym problemów bezpieczeństwa.

C3 Zapoznanie z cechami gospodarki rynkowej oraz uwarunkowaniami skuteczności mechanizmu rynkowego
w warunkach społecznej gospodarki rynkowej (państwa dobrobytu).

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
1 Podstawowa wiedza z matematyki.

EFEKTY KSZTAŁCENIA

EK1 Posiada wiedzę umożliwiają identyfikację i opis struktur, relacji, oraz konsekwencji funkcjonowania
podmiotów rynkowych w skali mikro i makro.

EK2 Zna podstawowe podmioty gospodarki rynkowej oraz relacje między nimi występujące, a szczególnie
funkcje państwa w gospodarce rynkowej.

EK3 Zna motywacje i uwarunkowania podejmowania decyzji alokacyjnych gospodarstwa domowego,
przedsiębiorstwa i państwa.

EK4 Potrafi interpolować wnioski z obszaru ekonomi na problemy społeczne.

EK5 Dokonuje obserwacji zjawisk i procesów w gospodarce oraz potrafi opisać i zinterpretować problemy
ekonomiczne stosując podstawowe pojęcia teoretyczne.

EK6 Potrafi zinterpretować i ocenić skutki budżetu obronnego państwa na budżet państwa oraz na wzrost
gospodarczy i odwrotnie.

EK7 Dokonuje oceny proponowanych rozwiązań problemów gospodarczych w ramach polityki gospodarczej
państwa z uwzględnieniem jej skutków .

EK8 Posiada umiejętność rzeczowego argumentowania stanowiska w zakresie zaspokajania potrzeb
publicznych przez państwo.

EK9 Potrafi prezentować i bronić swoich poglądów i uznawać argumentację innych.

EK10 W oparciu o uzyskaną podstawową wiedzę z ekonomii potrafi doskonalić swoją wiedzę i umiejętności z
tego obszaru.

TREŚCI PROGRAMOWE

WYKŁADY Liczba
godzin

W1 Wprowadzenie do gospodarki i ekonomii. 1

W2 Popyt, podaż i rynek. 2

W3 Teoria wyboru konsumenta i elastyczności. 1

W4 Funkcja produkcji oraz koszty produkcji. 1



W5 Udział państwa w gospodarce w ujęciu mikroekonomicznym. 1

W6 Determinanty dochodu narodowego. 2

W7 Budżet państwa. 2

W8 System pieniężno-kredytowy. 2

W9 Cykl koniunkturalny. 2

W10 Bezrobocie i inflacja. 2

Razem 16

ĆWICZENIA

Ć1 Popyt, podaż i rynek. 1

Ć2 Funkcja produkcji oraz koszty produkcji. 1

Ć3 Budżet państwa. 2

Ć4 System pieniężno-kredytowy. 2

Ć5 Bezrobocie i inflacja. 2

Razem 8

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE
1 Notebook z projektorem

2 Tablica i kolorowe pisaki

3 Pomoce naukowe …..

SPOSOBY OCENY

FORMUJĄCA

F1 test pisemny EK1-EK10

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA
Forma aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności

semestr II razem

Godziny kontaktowe z nauczycielem 30 30

Przygotowanie się do wykładów i ćwiczeń 30 30

Samodzielne opracowanie zagadnień 30 30

SUMA GODZIN W SEMESTRZE 90 90

PUNKTY ECTS W SEMESTRZE 3 3
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Formy oceny

Efekt Na ocenę 2 Na ocenę 3 Na ocenę 4 Na ocenę 5

EK1

Posiada wiedzę umożliwiają identyfikację i opis struktur, relacji, oraz konsekwencji funkcjonowania podmiotów rynkowych w skali mikro i makro.

EK2

Zna podstawowe podmioty gospodarki rynkowej oraz relacje między nimi występujące, a szczególnie funkcje państwa w gospodarce rynkowej.

EK3

Zna motywacje i uwarunkowania podejmowania decyzji alokacyjnych gospodarstwa domowego, przedsiębiorstwa i państwa.

EK4

Potrafi interpolować wnioski z obszaru ekonomi na problemy społeczne.

EK5

Dokonuje obserwacji zjawisk i procesów w gospodarce oraz potrafi opisać i zinterpretować problemy ekonomiczne stosując podstawowe pojęcia teoretyczne.

EK6

Potrafi zinterpretować i ocenić skutki budżetu obronnego państwa na budżet państwa oraz na wzrost gospodarczy i odwrotnie.

EK7

Dokonuje oceny proponowanych rozwiązań problemów gospodarczych w ramach polityki gospodarczej państwa z uwzględnieniem jej skutków .

EK8

Posiada umiejętność rzeczowego argumentowania stanowiska w zakresie zaspokajania potrzeb publicznych przez państwo.



EK9

Potrafi prezentować i bronić swoich poglądów i uznawać argumentację innych.

EK10

W oparciu o uzyskaną podstawową wiedzę z ekonomii potrafi doskonalić swoją wiedzę i umiejętności z tego obszaru.


