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Wiedza:
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EKP2

EKP3

EKP4 

EKP5

EKP6

EKP7

M3A_W03

Forma zajęć

Informacje ogólne

Liczba godzin kursu

Liczba punktów ECTS

Sposób zaliczenia
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Jednostka prowadząca kierunek:

Kierunek studiów:

Nazwa kursu:

Przynależność do modułu:

Wydział Mechaniczy Politechniki Koszalińskiej

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Mikro- i makroekonomia

Ekonomia

Konwersatorium

8

Osoba Odpowiedzialna 

Dydaktycznie
Koordynator KRK

Przewodniczący Rady 

Programowej Kierunku

Odniesienie do modułowych 

efektów kształcenia (EKM)

M3A_W01

M3A_W02

M3A_W03

Efekty kształcenia dla kursu (EKP)

Student zna podstawowową wiedzę ekonomiczną z zakresu funkcjonowania rynków i procesów 

gospodarczych  oraz zachowań głównych podmiotów rynkowych w procesie planowania organizowania 

produkcji 

student zna podstawowe modele konkurencji, warunki konkurowania i optymalizacji decyzji menedżerskich 

w procesach produkcji

Student poprawnie poszukuje, dobiera źródła (krajowe i zagraniczne ) informacji prezentuje, porównuje i 

interpretuje dane  w celu przedstawienia określonych zjawisk w procesach gospodarczych.

Student posługuje się podstawowymi narzędziami analizy ekonomicznej  analizuje i ocenia procesy 

gospodarcze zachodzące  w skali mikro i makroekonomicznej.

Student zna zasady funkcjonowania gospodarki wolnorynkowej oraz cele i narzędzia głównych polityk społeczno-

gospodarczych państwa

niestacjonarne

W+Ć

x

Ć

1

polski
Obowiązkowy

Zaliczenie z oceną

KARTA KURSU

Informacje ogólne o kursie

Jednostka realizująca: Wydział Nauk Ekonomicznych

16

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium

Podpis Podpis Podpis

Katedra/Zakład:
Osoba odpowiedzialna dydaktycznie:
Profil studiów:
Forma studiów:
Poziom kształcenia:
Semestr:
Kod kursu:
Język wykładowy:
Rodzaj kursu:

Katedra Ekonomii
brak
Ogólnoakademicki

Poziom I

Umiejętności:

Kompetencje społeczne:

M3A_U01

M3A_U03

Student rozumie konieczność uwzględniania ekonomiczno-społecznych uwarunkowań swojej działalności, 

wykazuje aktywność w samodzielnym poszukiwaniu wiedzy i w podejmowanych dyskusjach i prezentacji 

problemów.

M3A_K01, M3A_K03

Student ma szczegółową wiedzę w zakresie organizacji procesów produkcyjnych i ich wpływu na koszty 

P S KW L

Cel/-e kursu

Osiągnięcie założonych efektów kształcenia dla kursu.

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji

Forma zajęć:
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Wykład problemowy z wykorzystaniem środków audiowizualnych, dyskusja, obserwacja
studia literaturowe, samodzielna praca z książką

Literatura podstawowa

[3] ECTS

w tym szacunkowo dla zajęć praktycznych

Oznaczenie efektów kształcenia dla kursu 

(EKP)

Obciążenie pracą studenta

75

EKP1, EKP2, EKP3, EKP4

EKP5,EKP6

case study

Forma aktywności

1,16

Godziny w formie zorganizowanej (w planie studiów) (udział w wykładach i ćwiczeniach)

Przygotowanie prac zaliczeniowych - studia literaturowe 26

Przygotowanie zadań miedzyzajęciowych, studia przypadków

SUMA GODZIN

Konsultacje

Sposoby oceny

Sposób weryfikacji efektów 

kształcenia
Zasady oceny 
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EKP1, EKP2 EKP3 EKP4 EKP5 

EKP6 EP7 

EKP1, EKP3 EKP5 EKP6 EKP7 

EKP1, EKP3 EKP5 EKP6 EP7 

EKP1 EKP3 EKP5 EKP6 EKP7

EKP1 EKP3 EKP5 EKP6 EKP7

EKP1 EKP2  EKP5 EKP6 EKP7 

EKP1 EKP2  EKP5 EKP6 EKP7 

EKP1 EKP3 EKP4 EKP5 EKP7W6

Inflacja. Pojęcie. Rodzaje. Przyczyny. Skutki .Metody pomiaru .  Bezrobocie. Rodzaje i przyczyny, skutki.

W5

C4

2

EKP1, EKP3 EKP5 EKP6 EP7 

2

1

2

1

1

2

W2

C2

Mikroekonomiczny model rynku. Popyt i podaż i ich determinanty. Popyt a wielkość popytu.  Prawo popytu. determinanty zmian 

popytu. Podaż a wielkość podaży. Prawo podaży. Determinanty zmian podaży. Stan równowagi i nierównowagi rynku. Wyjątki 

zachowań rynkowychDeterminanty funkcji popytu i funkcji podaży. Prawo popytu i prawo podazy, wyjatki od zachowań rynkowych.

Elastyczność popytu i podaży. Elastyczność cenowa popytu. Rodzaje popytu. Elastyczność  dochowa popytu. Klasyfikacja dóbr: dobra 

normalne i dobra niższego rzędu. Elastyczność mieszana popytu. Klasyfikacja dóbr: dobra substytucyjne i dobra komplementarne. 

Elastyczność cenowa podaży. Rodzaje podaży.

W4

Teoria rynku. Rynek jako mechanizm i jako instytucja. Model gospodarki rynkowej. Gospodarka rynkowa a państwo. Funkcje rynku. 

Podstawowe kategorie gospodarki rynkowej. 

1

Cykl kształcenia: 2017/2018

SUMA GODZIN

W3

C3 Metody pomiaru elastyczności cenowej popytu i podazy. Zastosowanie w przykładach i zadaniach.

Teoria zachowań konsumenta na rynku. Pojęcie użyteczności. Równowaga konsumenta.

Konkurencja i rynek– pojęcie, formy konkurencji, model Portera, pomiar konkurencji – (CRi, HHI).

Koszty i przychody. Próg rentowności, analiza marginalna.

Ekonomiczny model producenta. Teoria produkcji: produkcja w krótkim okresie. Fazy produkcji. Produkcja w długim okresie, optimum 

produkcji. Koszty i przychody.

PKB jako miernik dobrobytu.Wady i zalety . PKB a PNB, deflator.

1

C5

Treści programowe

EKP1 EKP3 EKP5 EKP6 EKP7

EKP1 EKP3 EKP5 EKP6 EKP7

EKP1 EKP3 EKP5 EKP6 EKP7

EKP1 EKP3 EKP5 EKP6 EKP7

2

C8

24

Powiązanie z efektem 

kształcenia dla kursu 

(symbol EKP)

EKP1 EKP3 EKP5 EKP6 EKP7

Liczba godzin

2

4

Forma zajęć

W1

C1

Tematyka zajęć (bloku zajęć)

Podstawowe zagadnienia ekonomii. Ekonomia jako nauka. Mikro i makro ekonomia. Ekonomia pozytywna i normatywna. 

Racjonalność podmiotów rynkowych. Rzadkość zasobów a wybory ekonomiczne. Zasada racjonalnego gospodarowania. Koszt 

alternatywny. Krzywa możliwości produkcyjnych

Główne problemy makroekonomiczne i ich pomiar: wzrost gospodarczy, Inflacja, bezrobocie, terms of Trade. Wybrane polityki -  

instrumenty oddziaływania państwa na gospodarkę: cele, zadania, narzędzia, skutki.

1

Narzędzia dydaktyczne

Wybrane problemy mikroekonomiczne w przykładach i zadaniach.

C7 Cykl koniunkturalny. Rodzaje wahań gospodarczych . fazy cyklu. Cykl klasyczny a współczesny.

C6

20

Podpis Podpis

Koordynator KRKOsoba Odpowiedzialna Dydaktycznie

Autor Treści Kursu

Nauczyciel prowadzący kurs 

Podpis

Tel. kontaktowy:

Adres e-mail:

Imię i nazwisko, stopień, 

tytuł naukowy
Maria Klonowska-Matynia, dr

maria.klonowska-matynia@tu.koszalin.pl

94 34 39182

2. Kopycińska D., Mikroekonomia stosowana, Katedra Mikroekonomii US, Szczecin 2008.

1. Marciniak, S. (red.), Makro- i mikroekonomia. Podstawowe problemy, wyd. 4 zm., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007 i nowsze

Literatura uzupełniająca

2

Czarny B., Podstawy ekonomii, PWE, Warszawa 2011 i nowsze

EKP7

Podstawy ekonomii, praca zbiorowa pod red. R. Milewskiego, E. Kwiatkowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, wydanie III, Warszawa 2013 i nowsze

Samuelson P.A., Nordhaus W. D., Ekonomia, Rebis, Warszawa 2012 i nowsze

Ocena  postawy względem 

zadanych prac do samodzielnego 

studiowania i przygotowania oraz 

ich poprawności, i aktywności 

wystąpień i podejmowanych 

dyskusji grupowych,  Obserwacja i 

ocena rzetelności i terminowości przygotowania zalecanych zadań i prac zaliczeniowych, zagadnień, obszarów 

wiedzy do samodzielengo studiowania; ocena wystąpień, udziału w dyskusjach, ocena aktywności, udział w 

konsultacjach, obecność na zajęciach

zaliczenie na podstawie zadań 

zleconych do wykonania (zadania 

międzyzajęciowe/ zaliczeniowe) 

ocena wiedzy i umiejętności 

wykonywania zadań, zrozumienia i 

interpretacji wyników

zaliczenie na podstawie zadań 

zleconych do wykonania (zadania 

międzyzajęciowe/ zaliczeniowe) 

ocena wiedzy i umiejętności 

wykonywania zadań, zrozumienia i 

interpretacji wyników

Test do samodzielnego wykonania obejmujący treści merytoryczne przedmiotu oraz samodzielne rozwiązanie 

zadań/studium przypadku (Ocena umiejętności wykonywania zadań, zrozumienia i interpretacji wyników ): 

ocena dostateczny - 50% rozwiązanych poprawnie zadań, dostateczny plus - 60%, dobry - 70%,  dobry plus - 

80% bardzo dobry - 90% - 

Test do samodzielnego wykonania obejmujący treści merytoryczne przedmiotu oraz samodzielne rozwiązanie 

zadań/studium przypadku (Ocena umiejętności wykonywania zadań, zrozumienia i interpretacji wyników ): 

ocena dostateczny - 50% rozwiązanych poprawnie zadań, dostateczny plus - 60%, dobry - 70%,  dobry plus - 

80% bardzo dobry - 90% - 

Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywności

24

2,64

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS

DLA KURSU

w tym liczba ECTS dla zajęć z udziałem nauczyciela akademickiego

mailto:maria.klonowska-matynia@tu.koszalin.pl

