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Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu Mikroekonomia, PG_00049649

Kierunek studiów Ekonomia

Data rozpoczęcia studiów październik 2021 r. Rok akademicki realizacji 
przedmiotu

2021/2022

Poziom kształcenia I stopnia - licencjackie Grupa zajęć Grupa zajęć obowiązkowych z 
zakresu kierunku studiów
Grupa zajęć powiązanych z 
prowadzonymi badaniami 
naukowymi w dziedzinie nauki 
związanej z kierunkiem - profil 
ogólnoakademicki

Forma studiów stacjonarne Sposób realizacji mieszane (blended-learning)

Rok studiów 1 Język wykładowy polski

Semestr studiów 1 Liczba punktów ECTS 7.0

Profil kształcenia ogólnoakademicki Forma zaliczenia egzamin

Jednostka prowadząca Wydział Zarządzania i Ekonomii -> Katedra Przedsiębiorczości

Imię i nazwisko 
wykładowcy (wykładowców)

Odpowiedzialny za przedmiot dr hab. inż. Krzysztof Zięba
Prowadzący zajęcia z przedmiotu dr hab. inż. Krzysztof Zięba

dr Aniela Mikulska

Formy zajęć 
 i metody nauczania

Forma zajęć Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium RAZEM
Liczba godzin zajęć 30.0 45.0 0.0 0.0 0.0 75
W tym liczba godzin zajęć na odległość: 30.0

Mikroekonomia , Kier. Ekonomia sem.1 na rok 2021/2022 - Moodle ID: 13269
https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/course/view.php?id=13269

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

75 15.0 85.0 175

Cel przedmiotu Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z funkcjonowaniem podmiotów rynkowych w różnych 
formach zorganizowania rynku.

Efekty uczenia się 
przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[K6_W13] zna ogólne zasady 
tworzenia i rozwoju form 
przedsiębiorczości wykorzystujące 
wiedzę ekonomiczną

Student opisuje zasady 
funkcjonowania firmy w 
gospodarce rynkowej z 
uwzględnieniem roli zysku 
ekonomicznego.

[SW1] Ocena wiedzy 
faktograficznej

[K6_W03] ma podstawową wiedzę 
o relacjach między zjawiskami, 
podmiotami gospodarczymi, 
strukturami i instytucjami 
ekonomicznymi w skali mikro i 
makroekonomicznej, o celach 
funkcjonowania tych struktur i 
prawidłowościach występujących 
między nimi

Student opisuje wpływ interwencji 
państwa na sytuację rynkową.

[SW1] Ocena wiedzy 
faktograficznej

[K6_U01] potrafi analizować i 
interpretować podstawowe 
zjawiska ekonomiczno-społeczne i 
określać związki między nimi

Student dokonuje analizy 
zachowań uczestników rynku.

[SU2] Ocena umiejętności analizy 
informacji

[K6_K03] rozumie społeczną rolę 
zawodu ekonomisty. Docenia 
znaczenie uczciwości 
intelektualnej w działaniach 
własnych i innych osób

Student dokonuje rozróżnień 
między ekonomią pozytywną a 
normatywną.

[SK5] Ocena umiejętności 
rozwiązywania problemów 
występujących w praktyce

[K6_U07] potrafi zidentyfikować 
czynniki, które należy uwzględnić 
w podejmowaniu decyzji na 
poziomie mikro i 
makroekonomicznym

Student korzysta z analizy 
wielkości marginalnych przy 
decyzjach optymalizacyjnych.

[SU4] Ocena umiejętności 
korzystania z metod i narzędzi
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Treści przedmiotu Wprowadzenie do ekonomii

 

Podstawy ekonomicznego myślenia

Siły rynkowe i równowaga na rynku

Elastyczność cenowa popytu i podaży

Inne elastyczności popytu

Państwo i rynek - wartościowe ujęcie rynku

Dobra publiczne i efekty zewnętrzne

Teoria produkcji - krótki i długi okres

Teoria kosztów - krótki i długi okres

Rynek konkurencji doskonałej

Rynek czystego monopolu

Różnicowanie cen i sprzedaż wiązana

Oligopol

Konkurencja monopolistyczna

Rynek pracy

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

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
Dwa kolokwia pisemne 60.0% 50.0%
Egzamin pisemny 60.0% 50.0%

Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur Mankiw N.G., Taylor M.P, Mikroekonomia, PWE Warszawa 2009
Uzupełniająca lista lektur Ossowski J. Cz., Wybrane zagadnienia z mikroekonomii. Pojęcia, 

problemy, przykłady i zadania, WSFiR, Sopot 2004
Adresy eZasobów

Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania

Czym jest koszt alternatywny?

 

Opisz zmiany na rynku po wprowadzeniu ceny minimalnej.

Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy


