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Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu EKONOMIA, PG_00022808

Kierunek studiów Chemia budowlana

Data rozpoczęcia studiów październik 2020 r. Rok akademicki realizacji 
przedmiotu

2020/2021

Poziom kształcenia I stopnia - inżynierskie Grupa zajęć Grupa zajęć z obszarów nauk 
humanistycznych lub nauk 
społecznych

Forma studiów stacjonarne Sposób realizacji na uczelni

Rok studiów 1 Język wykładowy polski

Semestr studiów 1 Liczba punktów ECTS 2.0

Profil kształcenia ogólnoakademicki Forma zaliczenia zaliczenie

Jednostka prowadząca Wydział Zarządzania i Ekonomii -> Katedra Nauk Ekonomicznych

Imię i nazwisko 
wykładowcy (wykładowców)

Odpowiedzialny za przedmiot dr Danuta Rusiecka
Prowadzący zajęcia z przedmiotu dr Danuta Rusiecka

Formy zajęć 
 i metody nauczania

Forma zajęć Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium RAZEM
Liczba godzin zajęć 30.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30
W tym liczba godzin zajęć na odległość: 0.0

Ekonomia, sem. I, kier. Chemia Budowlana - Moodle ID: 1371
https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/course/view.php?id=1371

Aktywność studenta 
 i liczba godzin pracy

Aktywność studenta Udział w zajęciach 
dydaktycznych, objętych 
planem studiów

Udział w 
konsultacjach

Praca własna 
studenta

RAZEM

Liczba godzin pracy 
studenta

30 4.0 16.0 50

Cel przedmiotu Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi elementami wiedzy mikroekonomicznej i 
makroekonomicznej oraz praktycznymi problemami funkcjonowania współczesnej gospodarki rynkowej.

Efekty uczenia się 
przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[K6_U71] potrafi zastosować 
wiedzę z zakresu nauk 
humanistycznych lub społecznych 
lub ekonomicznych lub prawnych 
do rozwiązywania problemów w 
środowisku społecznym

Student umie korzystać z danych 
ekonomicznych, umie 
interpretować najwazniejsze 
wskaźniki gospodarcze.

[SU2] Ocena umiejętności analizy 
informacji

[K6_W71] ma wiedzę ogólną z 
zakresu nauk humanistycznych 
lub społecznych lub 
ekonomicznych lub prawnych

Student zna podstawowe 
kategorie ekonomiczne, rozumie 
związki zachodzące pomiędzy 
nimi.
Student ma wiedzę o 
współczesnych systemach 
gospodarczych i roli Państwa w 
gospodarce

[SW1] Ocena wiedzy 
faktograficznej

[K6_K71] ma świadomość 
potrzeby korzystania z wiedzy z 
zakresu nauk humanistycznych 
lub społecznych lub 
ekonomicznych lub prawnych w 
funkcjonowaniu w środowisku 
społecznym

Student rozumie dynamikę zmian 
gospodarczych we współczesnym 
świecie i wynikającą stąd 
konieczność ciągłego 
aktualizowania wiedzy 
ekonomicznej poprzez jej 
konfrontację z realiami życia 
gospodarczego. Rozumie szeroki 
wpływ gospodarki na zycie 
zawodowe i osobiste.

[SK2] Ocena postępów pracy
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Treści przedmiotu Dziesięć głównych zasad ekonomii.

 

Ekonomia jako nauka.

Siły rynkowe, czyli popyt i podaż.

Elastyczność i jej zastosowania.

Mierzenie dochodu narodowego.

Mierzenie kosztów utrzymania.

Produkcja i jej wzrost.

Gospodarka światowa - trendy rozwojowe.

Bezrobocie.

System pieniężny.

System bankowy - rola banków centralnych.

Inflacja.

Wymagania wstępne 
i dodatkowe
Sposoby i kryteria 
oceniania osiąganych 
efektów uczenia się

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
pisemne zaliczenie 50.0% 50.0%
aktywna obecność na zajęciach 80.0% 50.0%

Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur N.Gregory Mankiw, Mark P. Taylor – Mikroekonomia. PWE Warszawa, 
2009

 

N.Gregory Mankiw, Mark P. Taylor – Makroekonomia. PWE Warszawa, 
2009

Uzupełniająca lista lektur

 

R. Milewski E. Kwiatkowski: Podstawy ekonomii, PWN, Warszawa
2012

 

Adresy eZasobów



Data wydruku: 22.05.2023 17:37 Strona 3 z 3

Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania

1. Jakie zasoby są używane do wytwarzania dóbr i usług?

 

2. Czym różni się rynek oligopolu od rynku konkurencji monopolistycznej?

3.  Czym charakteryzują się prawa ekonomiczne ?   

4. Jaką rolę w życiu gospodarczym współczesne gospodarki rynkowe przypisują Państwu?

5. Co to są substytuty ?  

6. Co to jest Produkt Narodowy Brutto ? 

7. Na czym polega i kiedy może pojawić się nadwyżka rynkowa?

8. Prawo podaży określa, że ………

9. Wyjaśnij, jak zmieniające się dochody wpływają na wielkość zakupów konsumentów

10. Jak na zmianę ceny i ilości równowagi wpływa wzrost popytu?

11. Wyjaśnij pojęcie wzrostu gospodarczego

12. Na czym polega bierność zawodowa i co ją powoduje?  

13. Wymień formy inwestycji zagranicznych:

14. Dlaczego współczesny pieniądz nazywany jest pieniądzem niepełnowartościowym?

Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy


