1.

Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim

Ekonomia
2.

Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielski
Economics

3.

Jednostka prowadząca przedmiot
WPAE, Instytut Nauk Ekonomicznych, Zakład Polityki Gospodarczej

4.

Kod przedmiotu/modułu
USOS

5.

Rodzaj przedmiotu/modułu
fakultatywny

6.

Kierunek studiów
Geologia

7.

Poziom studiów
I stopień

8.

Rok studiów
III rok

9.

Semestr
zimowy

10.

Forma zajęć i liczba godzin
wykłady: 22 godz.

11.

Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy osoby prowadzącej zajęcia
wykładowca: dr Gabriela Przesławska

12.

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

13.

Cele przedmiotu
Celem wykładu jest prezentacja podstawowych zagadnień mikro- i
makroekonomii ukazujących sposób funkcjonowania współczesnej
gospodarki

14.

Zakładane efekty kształcenia
(W_01) Zna istotę podstawowego problemu
ekonomicznego

Symbole kierunkowych
efektów kształcenia
K1_WO8

(W_02) Zna genezę ekonomii i metody
badań ekonomicznych, zna prawa działania
mechanizmu rynkowego, zna zasady
zachowania konsumenta

K1_WO8

(W_03) Zna podstawowe zagadnienia teorii
przedsiębiorstwa, zna typy struktur
rynkowych i cel oraz formy polityki
antymonopolowej

K1_WO8

(W_04) Zna podstawowe zagadnienia i
mierniki makroekonomiczne, zna przyczyny
cykli gospodarczych i narzędzia polityki
antycyklicznej, zna przyczyny inflacji i istotę
polityki antyinflacyjnej, zna funkcje
pieniądza i polityki pieniężnej banku
centralnego, zna podstawowe zagadnienia
handlu i finansów międzynarodowych.
(U_01) Potrafi wymienić czynniki wpływające
na popyt i podaż oraz określić warunki
równowagi rynkowej, potrafi wymienić
przyczyny zawodności rynku i uzasadnić
funkcje państwa w gospodarce, umie określić
warunki równowagi konsumenta.

K1_WO8

K1_U13

(U_02) Umie wyróżnić cechy przedsiębiorcy,
rodzaje kosztów oraz określić próg
rentowności firmy, umie wyodrębnić typy i
cechy realnie istniejących struktur
rynkowych, potrafi analizować mierniki
kondycji gospodarki i czynniki wzrostu
gospodarczego

K1_U13

(U_03) Umie opisać strukturę budżetu
państwa, przyczyny deficytu budżetowego i
długu publicznego, umie określić wielkość
podaży pieniądza w relacji do PKB oraz
wymienić instrumenty banku centralnego w
walce z inflacją, umie analizować zależności
między deficytem budżetowym i inflacją oraz
między inflacją i bezrobociem, potrafi
odróżnić politykę wolnego handlu od polityki
protekcjonizmu i ocenić ich ekonomiczne
konsekwencje

K1_U13

(K_01) Potrafi wykorzystać wiedzę z
ekonomii do:

K1_K05

- pełnienia różnych ról społecznych
(gospodarowania czasem, zasobami);
- ekonomizowania własnych działań ze
świadomością istnienia kosztu
alternatywnego w działaniu i konieczności
wyboru "coś za coś";
- podejmowania bardziej racjonalnych
decyzji w życiu osobistym i zawodowym ( w
zakresie wyboru odpowiednich strategii na
rynku pracy
- konieczności ujawniania postaw
przedsiębiorczych), zwiększenia własnej
erudycji i zdolności do logicznego myślenia w
interpretacji zjawisk ekonomicznych;
- oceny polityki ekonomicznej (przy
wykorzystaniu argumentacji właściwej dla
nurtu liberalnego lub interwencjonistycznego
przy świadomości, że wiele problemów
ekonomicznych ma więcej niż jedno

rozwiązanie)
15.

Treści programowe
Wykłady:
1. Geneza przedmiot i metoda ekonomii - 2 godz.
2. Mechanizm rynkowy. Prawa popytu i podaży - 2 godz.
3. Elementy teorii zachowania konsumenta - 2 godz.
4. Podstawowe zagadnienia teorii przedsiębiorstwa. Formy
przedsiębiorczości. Sposoby pozyskiwania kapitału przez firmy. Koszty - 2
godz.
5. Typy konkurencji. Polityka antytrustowa - 2 godz.
6. Rachunek dochodu narodowego - 2 godz.
7. Cykle gospodarcze. Polityka antycykliczna - 2 godz.
8. Inflacja. Polityka antyinflacyjna - 2 godz.
9. Pieniądz - geneza, funkcje. Bank centralny. Polityka pieniężna - 2 godz.
10. Handel międzynarodowy i finanse międzynarodowe. Wolny handel vs
protekcjonizm. Bilans płatniczy. Kursy walut- dewaluacja, rewaluacja - 2
godz.
11. Podsumowanie, dyskusja, wystawianie ocen na zaliczenie przedmiotu

16.

Zalecana literatura (podręczniki)
Literatura podstawowa:
R. Milewski, E. Kwiatkowski, Podstawy ekonomii, Warszawa 2007,
Elementarne zagadnienia ekonomii , R.Milewski ( red.) PWN.
Warszawa 2008
Literatura uzupełniająca:
P.Krugman, R.Wells, Mikroekonomia (t.1), Makroekonomia (t.2). PWN,
Warszawa 2012

17.

Forma zaliczenia poszczególnych komponentów przedmiotu/modułu, sposób
sprawdzenia osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia:
Wykłady:
na zaliczenie
na podstawie oceniania "na bieżąco " wg obecności i aktywności studenta
na wykładach, czyli:
1. poprzez sprawdzanie wiedzy z poprzedniego wykładu na następnym
według stopnia zaangażowania studenta w dyskusję na zajęciach
2. ocenę raportów studenta z wykładów

18.

Język wykładowy
polski

19.

Obciążenie pracą studenta:
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin
na zrealizowanie
aktywności

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem:

22

- wykład: 22

Praca własna studenta np.:

20

- przygotowanie do zajęć: 5
- opracowanie wyników:
- czytanie wskazanej literatury: 5
- napisanie raportu z zajęć: 10
- przygotowanie do egzaminu:
Suma godzin
Liczba punktów ECTS

42
2 ECTS

