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Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu Podstawy mikroekonomii, PG_00045224

Kierunek studiów Transport i logistyka, Transport i logistyka

Data rozpoczęcia studiów październik 2020 r. Rok akademicki realizacji 
przedmiotu

2021/2022

Poziom kształcenia I stopnia - inżynierskie Grupa zajęć
Forma studiów stacjonarne Sposób realizacji na uczelni

Rok studiów 2 Język wykładowy polski

Semestr studiów 4 Liczba punktów ECTS 4.0

Profil kształcenia ogólnoakademicki Forma zaliczenia zaliczenie

Jednostka prowadząca Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa -> Instytut Oceanotechniki i Okrętownictwa

Imię i nazwisko 
wykładowcy (wykładowców)

Odpowiedzialny za przedmiot dr Anna Dembicka
Prowadzący zajęcia z przedmiotu dr Anna Dembicka

mgr inż. Wojciech Olszewski

Formy zajęć 
 i metody nauczania

Forma zajęć Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium RAZEM
Liczba godzin zajęć 30.0 30.0 0.0 0.0 0.0 60
W tym liczba godzin zajęć na odległość: 0.0

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

60 3.5 36.5 100

Cel przedmiotu Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i zasadami gospodarki rynkowej oraz procesem 
podejmowania decyzji przez podmioty gospodarcze na różnych rynkach, przekazanie wiedzy na temat 
praktycznych umiejętności podejmowania decyzji gospodarczych w warunkach ograniczoności zasobów.

Efekty uczenia się 
przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[K6_W07] ma wiedzę ogólną w 
zakresie nauk humanistycznych, 
społecznych i ekonomicznych. 
Zna zasady tworzenia form 
indywidualnej przedsiębiorczości i 
prowadzenia działalności 
gospodarczej oraz ma wiedzę z 
zakresu ochrony własności 
przemysłowej i intelektualnej oraz 
z zakresu prawa autorskiego

Student potrafi opisywać i
interpretować zjawiska
mikroekonomiczne za pomocą
poznanych narzędzi

[SW3] Ocena wiedzy zawartej w 
opracowaniu tekstowym i 
projektowym
[SW1] Ocena wiedzy 
faktograficznej

[K6_U07] uwzględnia wiedzę z 
zakresu nauk humanistycznych, 
społecznych i ekonomicznych w 
rozwiązywaniu problemów

Student definiuje podstawowe
wielkości ekonomiczne i je
rozróżnia

[SU4] Ocena umiejętności 
korzystania z metod i narzędzi
[SU5] Ocena umiejętności 
zaprezentowania wyników 
realizacji zadania
[SU2] Ocena umiejętności analizy 
informacji
[SU3] Ocena umiejętności 
wykorzystania wiedzy uzyskanej 
w ramach przedmiotu

Treści przedmiotu Wykład: 1. Wprowadzenie do ekonomii, podstawowe pojęcia - m.in. problemy ekonomiczne, gospodarka, 
prawo Engla, okres krótki i długi, efekty zewnętrzne, konsument, potrzeby konsumenta, koszt alternatywny, 
rodzaje rynków, czynniki produkcji, rodzaje  dóbr, własność prywatna, aprecjacja i deprecjacja pieniądza, 
korzyści skali, przewaga absolutna i komparatywna, handel wewnątrzgałęziowy, cena i moda 2. Istota rynku 
3. Popyt, podaż i ceny jako podstawowe elementy rynku. 4. Stan równowagi na rynku 5. Elastyczność 
popytu, podaży, elastyczność krzyżowa i dochodowa popytu 6. Teoria wyboru konsumenta 7. Producent, 
funkcja produkcji, optimum producenta 8. Produkcja i rodzaje produktu 9. Koszty produkcji i zyski 10. Formy 
konkurencji 11. Wymiana handlowa - współzależności i korzyści 12. Rynek pracy, popyt i podaż pracy, 
równowaga na rynku pracy 13. Ekonomia dobrobytu

 

Ćwiczenia: Zgodnie z wytycznymi przedstawionymi przez prowadzącego. Ocena z ćwiczeń stanowi 50% 
oceny z zaliczenia końcowego!!!!!!

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

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
WYKŁAD kolokwium 2 70.0% 60.0%
WYKŁAD kolokwium 1 60.0% 40.0%

Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur L. J. Jasiński, Nobel z ekonomii 1969-2011. Poglądy laureatów w 
zarysie. Key Text, Warszawa 2012. 

 

P.A. Samuelson, W. D. Nordhaus, Ekonomia, Tom I i II, PWN 2004 (lub 
wznowione).

D. Begg, S. Fischer, R. Dornbusch, Mikroekonomia, PWE, Warszawa 
2003. 

D. Begg, S. Fischer, R. Dornbusch, Makroekonomia, PWE, Warszawa 
2003. 

H. Rogall Ekonomia zrównoważonego rozwoju. Teoria i praktyka, Zysk 
i Ska. Poznań 2010.

N. G. Mankiw, M. P. Taylor, Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2015.

R. Milewski, E. Kwiatkowski, Podstawy ekonomii, PWN, Warszawa 
2005. 

Uzupełniająca lista lektur E. Nojszewska, Podstawy ekonomii WSiP, Warszawa 1995.
Adresy eZasobów

Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania

Jeśli cena płyt DVD wzrosła o 8%, a wielkość popytu spadła o 10% (ceteris paribus), to:

 

a) bez informacji o podaży nie można określić elastyczności cenowej popytu

b) współczynnik elastyczności cenowej popytu wynosi -1

c) popyt na płyty DVD jest elastyczny

d) popyt na płyty DVD jest nieelastyczny

 W konkurencji monopolistycznej innowacje mogą wpływać na:

a)  dodatkowy zysk ekonomiczny w krótkim i długim okresie

b) dodatkowy zysk ekonomiczny tylko w krótkim okresie

c) dodatkowy zysk ekonomiczny tylko w długim okresie

d) tylko zysk normalny w krótkim i długim okresie

Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy


