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Cel/-e kursu

Student wymienia uwarunkowania prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce i w krajach Unii Europejskiej

zaliczenie na ocenę

KARTA KURSU

Informacje ogólne o kursie

Jednostka realizująca: Instytut Mechatroniki i Techniki Próżniowej

niestacjonarne

P S K

Forma zajęć

Informacje ogólne

Liczba godzin kursu

Liczba punktów ECTS

Sposób zaliczenia

3

Jednostka prowadząca kierunek:

Kierunek studiów:

Nazwa kursu:

Przynależność do modułu:

Wydział Mechaniczny

Transport

Podstawy ekonomii  

Moduł organizacji i zarządzania transportem

Konwersatorium

16

Wiadomości wyniesione ze szkoły średniej w zakresie matematyki i wiedzy o społeczeństwie

Student definiuje podstawowe pojęcia ekonomiczne i z teorii rynku

Student wymienia podstawy wyboru struktury konsumpcji, konsumpcji w czasie oraz wyboru między konsumpcją a czasem wolnym 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji

Student wymienia rynki czynników produkcji i elementy teorii podziału, równowagę na rynku pracy

Student wymienia podstawowe mierniki makroekonomiczne, determinanty dochodu narodowego w ujęciu krótkookresowym, funkcje 

państwa w gospodarce, funkcje budżetu państwa, objaśnia system pieniężno-kredytowy

Osoba Odpowiedzialna 

Dydaktycznie
Koordynator KRK

Przewodniczący Rady 

Programowej Kierunku

Odniesienie do modułowych 

efektów kształcenia (EKM)

MO1A_W02, 

MO1A_W03, 

MO1A_W07

MO1A_W05, 

MO1A_W06 

Efekty kształcenia dla kursu (EKP)

poprawnie wymienia uwarunkowania prowadzenia działalności gospodarczej

poprawnie definiuje podstawowe pojęcia ekonomiczne, z teorii rynku, teorii wyboru konsumenta

 wypowiada się na wybrany temat z zakresu makro- i mikroekonomii

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium

Kompetencje społeczne:

I-szy stopień

Forma zajęć:
W+Ć Ć

I

Polski
Obowiązkowy

X

W L

Podpis Podpis Podpis

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

Tomasz Krzyżyński
Ogólnoakademicki

MO1A_K01
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w Podstawy teorii wyboru konsumenta 2 EKP! - EKP3

w Podstawy teorii przedsiębiorstwa 3 EKP! - EKP3

EKP! - EKP3

w
Dochód narodowy, determinanty dochodu narodowego, rola państwa w gospodarce, budżet państwa, system pieniężno - 

kredytowy

5

EKP! - EKP3

Literatura uzupełniająca

EKP1

EKP3

16

Forma aktywności

0,8

uczestnictwo w zajęciach

przygotowanie do kolokwium

16

0

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS

DLA KURSU

w tym liczba ECTS dla zajęć z udziałem nauczyciela akademickiego

Cykl kształcenia: rok akademicki przyjęcia studentów na studia

SUMA GODZIN

Powiązanie z efektem 

kształcenia dla kursu 

(symbol EKP)

EKP! - EKP3

Liczba godzin

2

Forma zajęć

w

Tematyka zajęć (bloku zajęć)

w Rynki czynników produkcji i podstawy teorii podziału, rynek pracy 

Definicja ekonomii i podstawowe pojęcia ekonomiczne 

w Rynek, popyt, podaż 2 EKP! - EKP3

Narzędzia dydaktyczne

Oznaczenie efektów kształcenia dla kursu 

(EKP)

Studiowanie materiału dydaktycznego

Sposoby oceny

Sposób weryfikacji efektów 

kształcenia
Zasady oceny 

rozmowa ustna uczestnictwo na zajęciach

prezentacje multimedialne 

podręczniki akademickie i skrypty

2

Treści programowe

Podpis

Tel. kontaktowy:

Adres e-mail:

Imię i nazwisko, stopień, 

tytuł naukowy
Anna Zawada-Tomkiewicz, dr inż.

anna.zawada-tomkiewicz@tu.koszalin.pl

943 478 451

Prezentacje multimedialne z zajęć

Makro- i mikroekonomia dla inżynierów / pod red. nauk. Stefana Marciniaka, Warszawa: Wydaw.Naukowe PWN, 1995.

Podstawy ekonomii. Redakcja  R. Milewski. PWN, Warszawa 2002

Literatura podstawowa

3

w tym szacunkowo dla zajęć praktycznych

kolokwium

20

EKP2

ocena poprawnych odpowiedzi:90%-100% - bdb, 80%-90% - db+, 70%-80% - db, 60%-70% - dst+, 50%-60% - 

dst, 0% - 50% - ndst 

Podpis Podpis

Koordynator KRKOsoba Odpowiedzialna Dydaktycznie

Autor Treści Kursu

Nauczyciel prowadzący kurs 

Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywności

SUMA GODZIN

Obciążenie pracą studenta

75

39


