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Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu EKONOMIA, PG_00048994

Kierunek studiów Korozja

Data rozpoczęcia studiów luty 2022 r. Rok akademicki realizacji 
przedmiotu

2021/2022

Poziom kształcenia II stopnia 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 1.0

Profil kształcenia ogólnoakademicki Forma zaliczenia zaliczenie

Jednostka prowadząca Wydział Zarządzania i Ekonomii -> Katedra Nauk Ekonomicznych

Imię i nazwisko 
wykładowcy (wykładowców)

Odpowiedzialny za przedmiot dr Aniela Mikulska
Prowadzący zajęcia z przedmiotu dr Aniela Mikulska

Formy zajęć 
 i metody nauczania

Forma zajęć Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium RAZEM
Liczba godzin zajęć 15.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15
W tym liczba godzin zajęć na odległość: 0.0

EKONOMIA_Korozja wykład_2022 - Moodle ID: 21777
https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/course/view.php?id=21777

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

15 2.0 8.0 25

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
[K7_W71] ma wiedzę ogólną w 
zakresie nauk humanistycznych 
lub społecznych lub 
ekonomicznych lub prawnych 
obejmującą ich podstawy i 
zastosowania

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

[K7_K71] potrafi wyjaśnić 
potrzebę 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.

[SK5] Ocena umiejętności 
rozwiązywania problemów 
występujących w praktyce

[K7_U71] potrafi zastosować 
wiedzę z zakresu nauk 
humanistycznych lub społecznych 
lub ekonomicznych lub prawnych 
do rozwiązywania problemów

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

[SU2] Ocena umiejętności analizy 
informacji



Data wydruku: 22.05.2023 18:12 Strona 2 z 3

Treści przedmiotu Ekonomia jako nauka.

 

Rynek i jego elementy

Rachunek ekonomiczny i koszty w przedsiębiorstwie.

Rola Państwa we współczesnych gospodarkach

Mierniki aktywności gospodarczej

Pieniądz i system bankowy

Inflacja 

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

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
test 60.0% 100.0%

Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur N.Gregory Mankiw, Mark P. Taylor Mikroekonomia. PWE Warszawa, 
2015

 

N.Gregory Mankiw, Mark P. Taylor Makroekonomia. PWE Warszawa, 
2016

Uzupełniająca lista lektur Cieślik J., Przedsiębiorczość dla ambitnych, WAIP: http://
www.nowybiznes.edu.pl/index.php/ida/3/

 

 

 

 

Adresy eZasobów Podstawowe
https://mambiznes.pl - portal o przedsięwzięciach gospodarczych i 
innowacjach
https://pl.khanacademy.org/economics-finance-domain/
microeconomics-KhanAcademy - lekcje on-line
Uzupełniające
http://www.nowybiznes.edu.pl/index.php/ida/3/ - podręcznik 
ekonomiczny z dodatkowymi zasobami

Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania

Jaką rolę w życiu gospodarczym współczesne gospodarki rynkowe przypisują Państwu?

 

Co to jest Produkt Narodowy Brutto ? 

Na czym polega i kiedy może pojawić się nadwyżka rynkowa?

Prawo podaży określa, że ...

Wyjaśnij pojęcie wzrostu gospodarczego

Dlaczego współczesny pieniądz nazywany jest pieniądzem niepełnowartościowym?
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Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy


