
OPIS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA – SYLABUS

1 Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim: Podstawy ekonomii

2 Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim: Principles of Economics

3
Jednostka prowadząca przedmiot: Instytut Nauk Ekonomicznych, Zakład Polityki
Gospodarczej

4 Kod przedmiotu/modułu:

5 Rodzaj przedmiotu/modułu:  obligatoryjny

6 Kierunek studiów: Niestacjonarne Studia Administracji

7 Poziom studiów: studia I stopnia

8 Rok studiów: I

9 Semestr: pierwszy

10
Forma zajęć i liczba godzin:
wykład- 20 h, ćwiczenia - 20 h

11
Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy osoby prowadzącej zajęcia
dr Gabriela Przesławska,  adiunkt

12

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych dla
przedmiotu/modułu oraz zrealizowanych przedmiotów:
brak

13

Cele przedmiotu:
prezentacja podstawowych zagadnień mikro i makroekonomii ukazujących sposób
funkcjonowania współczesnej gospodarki

14 Zakładane efekty kształcenia:

Wiedza

K_WO1- student zna istotę podstawowego problemu
ekonomicznego - rozumianego jako konieczność racjonalnego
gospodarowania - w warunkach ograniczonych zasobów i
nieograniczonych potrzeb
K_WO2 - ma uporządkowaną wiedzę z zakresu nauk
administracji, organizacji i zarządzania, ekonomii oraz miejsca  i
znaczenia tych dyscyplin w społeczeństwie obywatelskim
K_WO3 - zna genezę ekonomii i metody badań ekonomicznych

K_WO4 - potrafi  wskazać i zdefiniować podstawowe kategorie
ekonomiczne

K _WO2

K_WO2

K_WO2



Umiejętności
K_UO1 - student ma  umiejętność rozumienia znaczenia
mechanizmu rynkowego w alokacji zasobów
K_UO2- korzysta z wiedzy teoretycznej oraz regulacji prawnych
z zakresu poszczególnych gałęzi prawa, szczególnie przydatnych
w administracji, odnosząc się także do ekonomii, czy nauki
organizacji i zarządzania
K_UO3- potrafi wymienić przejawy zawodności rynku i
zawodności państwa oraz uzasadnić komplementarne  istnienie
tych dwóch mechanizmów koordynacji procesów gospodarczych
K_UO4- potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu prawa
i innych dyscyplin naukowych do rozwiązywania podstawowych
problemów praktycznych
K_UO5- posiada umiejętność  rozumienia znaczenia
przedsiębiorczości i roli przedsiębiorcy  w działalności
gospodarczej
K_UO6-  posiada umiejętność rozpoznawania i stosowania
właściwych bodźców ekonomicznych skutecznych w realizacji
obranej strategii działania
K_UO7- potrafi wykorzystywać elementy analizy marginalnej w
kalkulacji ekonomicznej działań, tzn. umiejętnie oszacować, czy
dodatkowa korzyść z działania jest wyższa od dodatkowego
kosztu tego działania
K_UO8 - potrafi  pozyskiwać informacje z literatury, baz danych
oraz innych źródeł i wykorzystywać je do sporządzania opinii
oraz formułowania wniosków  w różnych sferach działalności.
K_UO9- tworzy typowe prace pisemne oraz przygotowuje i
przedstawia wystąpienia ustne w oparciu o literaturę i inne źródła

K_UO2, K_UO4

K_UO2

K_UO4

K_UO4

K_UO4

K_UO4, K_UO9

K_UO4

Kompetencje społeczne
K_KO1 - ma świadomość ważności gospodarowania czasem  i
zasobami, zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym, co
pozwala skutecznie ekonomizować działania

K_KO2 -  ma świadomość istnienia kosztu alternatywnego (czyli
"utraconych możliwości") dla każdego działania i konieczność
wyboru "coś za coś"; wykazuje erudycję i  zdolność do
logicznego myślenia w interpretacji zjawisk ekonomicznych

K_KO3 - wykazuje gotowość do  podejmowania racjonalnych

K_KO5., K_KO7

K_KO5, K_KO7

K_KO5, K_KO7



decyzji na rynku pracy i przyjmowania postaw przedsiębiorczych

K_KO4 - ma świadomość, że poznane zasady i problemy
ekonomiczne będą miały odniesienie do większości problemów
w przyszłej karierze zawodowej, co  pozwoli na podejmowanie
właściwych decyzji

K_KO5 - jest przygotowany do tworzenia i realizacji zadań oraz
projektów społecznych, umiejętnie rozdzielając w tym zakresie
aspekty prawne i pozaprawne

K_KO6 - ma świadomość umiejscowienia problemów
ekonomicznych w szerszym kontekście, tj. prawnym,
politycznym i społecznym, co decyduje o współzależności
powyższych zjawisk

K_KO7 - jest wrażliwy na problemy społeczne, doceniając
wartości uniwersalne

K_KO5, K_KO7

K_KO7

K_KO5, K_KO7

K_KO5
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Treści programowe:
1. Przedmiot ekonomii
2. Rynek - popyt, podaż
3. Podstawy teorii zachowania konsumenta
4. Podstawy teorii przedsiębiorstwa
5. Typy rynku( formy konkurencji)
6. Rola państwa w gospodarce. Zawodności rynku, zawodności państwa
7. Produkt i dochód narodowy
8. Czynniki wzrostu gospodarczego
9. Cykl koniunkturalny
10. Budżet państwa i polityka budżetowa
11. Pieniądz i polityka pieniężna
12. Inflacja i polityka antyinflacyjna
13. Rynek pracy
14. Handel zagraniczny
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Zalecana literatura (podręczniki)
Literatura podstawowa:
R.Milewski, E. Kwiatkowski, Podstawy ekonomii, Warszawa 2007,
Elementarne zagadnienia ekonomii ( red.) R.Milewski, Warszawa 2009
Literatura uzupełniająca:
W.Samecki, Wprowadzenie do ekonomiki, Wrocław 2005
P.Samuelson,  Ekonomia,  T.I, T.II, Warszawa
Państwo i rynek. Obszary zawodności, U.Kalina - Prasznic  (red), Wrocław 2011

Akty Prawne:
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Forma zaliczenia poszczególnych komponentów przedmiotu/modułu, sposób
sprawdzenia osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia:
wykład: egzamin- test jednokrotnego wyboru
seminarium:
laboratorium:
konwersatorium:
inne: ćwiczenia- kolokwia w trakcie zajęć

18 Język wykładowy:
Polski

19 Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności studenta Średnia liczba

godzin na
zrealizowanie
aktywności

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem:
wykład:
- ćwiczenia:
- laboratorium:
- inne:

20
20

Praca własna studenta np.:
- przygotowanie do zajęć:
- opracowanie wyników:
- czytanie wskazanej literatury:
- napisanie raportu z zajęć:
- przygotowanie do egzaminu:

140
40

40

60
Suma godzin 180
Liczba punktów ECTS - 6 pkt.


