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Nazwa przedmiotu Przedmiot uzupełniający / do wyboru* Podstawy mikro i makroekonomii.
Wprowadzenie do ekonomicznych studiów II stopnia
Jednostka prowadząca przedmiot
Nazwisko prowadzącego

KMakr

Nazwa kierunku

Ekonomia/MSG

Kod ECTS

14.3.E.PZ.2577

Pkt.ECTS

2

Nazwa specjalności

BRAK;

prof. UG dr hab. Wojciech Bizon, dr Marek Reysowski
Forma zajęć/Liczba godzin

Wykład

0

Ćwiczenia

0

Konwersatoria

0

Laboratoria komputerowe

Forma aktywności

0

Seminaria

0

Lektoraty

Rok i rodzaj studiów:

1 NS2,

0

Semestr:

1,

Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego (samodzielna
praca studenta):

50

Status przedmiotu:

Obligatoryjny

Sumaryczna liczba godzin:

50

Język wykładowy:

polski

Godziny z udziałem nauczyciela akademickiego (w tym
konsultacje, egzaminy i inne):

0

Sposób realizacji zajęć Zajęcia on-line.
Metody dydaktyczne

Formy kształcenia na odległość (e-learning),
Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi

Wymagania formalne
Wymagania wstepne
Sposób i forma zaliczenia oraz kryteria oceny
Sposób zaliczenia
Kryteria oceny

Zaliczenie na ocenę
Ocenie punktowej podlegają zadania dotyczące 6 jednostek dydaktycznych. Za poprawne rozwiązanie
zadań (wykonanie poleceń) z danej jednostki dydaktycznej można otrzymać łącznie maksymalnie 5
punktów. Zaliczenie przedmiotu od progu 25 punktów. Oceny wg skali przyjętej na UG.
Cele przedmiotu

Przedmiot nosi nazwę Podstawy mikro- i makroekonomii. Wprowadzenie do ekonomicznych studiów II stopnia.
Jego celem jest wprowadzenie studentów, którzy nie ukończyli studiów o profilu ekonomicznym, do problematyki poruszanej na
II stopniu studiów ekonomicznych, poprzez ukazanie podstaw mikro- i makroekonomii.
Efekty uczenia się
Wiedza

E2_W01

ma pogłębioną wiedzę o przedmiocie i metodologii ekonomii oraz jej dyscyplin, zna formy
i kierunki ich rozwoju, zna rozszerzony zakres współczesnej terminologii nauk
ekonomicznych

E2_W04

ma wiedzę o stworzonych przez dyscyplinę nauki ekonomia różnych rodzajach więzi i
stosunków ekonomiczno-społecznych oraz o rządzących nimi prawidłowościach, w tym z
zakresu wybranej specjalności na kierunku ekonomia

E2_W05

ma rozszerzoną wiedzę o człowieku jako twórcy dóbr ekonomicznych oraz wiedzę
pogłębioną w wybranych obszarach działalności człowieka będących przedmiotem analiz
na studiowanym kierunku i specjalności

E2_W07

ma pogłębioną wiedzę na temat wybranych systemów norm i reguł (prawnych,
techniczno-organizacyjnych, moralnych, etycznych), organizujących struktury i instytucje
ekonomiczne oraz ma wiedzę o rządzących nimi prawidłowościach oraz o ich źródłach,
naturze, zmianach i sposobach działania, w tym z zakresu wybranej specjalności na
kierunku ekonomia
Weryfikacja efektów uczenia się - Wiedza

Efekty

E2_W01

X

X

E2_W04

X

X

Wszystkie prawa zastrzeżone (c) Wojciech Bizon

1/3

SYLABUS rok akademicki 2019/20
Wydział Ekonomiczny
Uniwersytet Gdański

E2_W05

X

X

E2_W07

X

X

Umiejętności

E2_U07

posiada umiejętność samodzielnego proponowania rozwiązań konkretnego problemu
ekonomicznego i przeprowadzenia procedur podjęcia rozstrzygnięć w tym zakresie
Weryfikacja efektów uczenia się - Umiejętności

Efekty

E2_U07
Kompetencje

X

X

E2_K01

rozumie potrzebę uczenia się przez cale życie, weryfikuje stan swej wiedzy
ekonomicznej, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób

E2_K05

uczestnicząc w przygotowaniu projektów ekonomiczno-społecznych potrafi godzić
wymagania prawne, ekonomiczne, ekologiczne, polityczne i społeczne

E2_K08

cechuje się wartościami osobistymi związanymi z kierowaniem się w życiu zawodowym
etyką biznesu i społeczną odpowiedzialnością biznesu, poszanowaniem dla innych oraz
lojalnością wobec firmy
Weryfikacja efektów uczenia się - Kompetencje

Efekty

E2_K01

X

X

E2_K05

X

X

E2_K08

X

X

Treści programowe
0. Wprowadzenie do ekonomii
I. 1. Rynek: gospodarka rynkowa, mechanizm rynkowy, popyt (podaż), wielkość popytu (podaży), prawo popytu (podaży),
zmiana popytu (podaży), równowaga rynkowa, cena minimalna i maksymalna
I. 2. Elastyczność cenowa popytu i podaży: współczynnik elastyczności cenowej popytu (podaży), popyt (podaż): elastyczny,
nieelastyczny, neutralny, elastyczność cenowa popytu a przychód całkowity ze sprzedaży
I. 3. Maksymalizacja zysku jako podstawowy cel działalności producentów na rynku o różnych strukturach: koszt produkcji,
przychód ze sprzedaży, wynik ekonomiczny a wynik księgowy, optymalizacja wyniku ekonomicznego producenta, podstawowe
modele rynku: konkurencja doskonała, monopol, konkurencja monopolistyczna, oligopol
II. 1. Produkcja krajowa: ruch okrężny, inwestycje, konsumpcja, oszczędności, podatki, PKB
II. 2. Dobrobyt społeczno-gospodarczy: wzrost gospodarczy, rozwój gospodarczy, dobrobyt ekonomiczny, PKB per capita, HDI
II. 3. Rola rządu i budżetu państwa w gospodarce: budżet państwa, deficyt budżetowy, dług publiczny, polityka fiskalna
Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej
Literatura obowiązkowa
Burda M., Wypłosz Ch., Makroekonomia. Podręcznik europejski, PWE, Warszawa 2013.
Begg D., Vernasca G., Fisher S., Dornbush R. Makroekonomia, PWE, Warszawa 2014.
Krugman P., Wells R., Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2012
Kamińska T., Kubska-Maciejewicz B., Laudańska-Trynka J., Teoria podejmowania decyzji przez podmioty rynkowe,
Wydawnictwo UG, Gdańsk 2000
Literatura uzupełniająca
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Szczepaniec M., Makroekonomia. Przewodnik, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2006.
Mankiw N. G., Taylor M. P., Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2009
Czarny E., Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2006
Kontakt

w.bizon@ug.edu.pl, marek.reysowski@ug.edu.pl,
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