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Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu MIKROEKONOMIA 2, PG_00058401

Kierunek studiów Ekonomia

Data rozpoczęcia studiów październik 2022 r. Rok akademicki realizacji 
przedmiotu

2022/2023

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 na uczelni

Rok studiów 1 Język wykładowy polski

Semestr studiów 2 Liczba punktów ECTS 3.0

Profil kształcenia ogólnoakademicki Forma zaliczenia zaliczenie

Jednostka prowadząca Wydział Zarządzania i Ekonomii -> Katedra Ekonomii

Imię i nazwisko 
wykładowcy (wykładowców)

Odpowiedzialny za przedmiot dr hab. Hanna Adamkiewicz
Prowadzący zajęcia z przedmiotu dr hab. Hanna Adamkiewicz

mgr Helena Anacka

Formy zajęć 
 i metody nauczania

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

MIKROEKONOMIA 2 - Moodle ID: 30364
https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/course/view.php?id=30364

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 5.0 40.0 75

Cel przedmiotu Rozwija pracę zespołową w celu rozwiązania złożonych problemów mikroekonomicznych, związanych z 
analizowaniem i ocenianiem procesów gospodarczych i społecznych

Efekty uczenia się 
przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[K6_K02] podejmuje kompetentne 
i etyczne decyzje w celu tworzenia 
i utrzymania wartości 
ekonomicznych, społecznych i 
środowiskowych

przygotowuje decyzje o 
kierunkach doskonalenia 
analizowanych procesów

[SK1] Ocena umiejętności pracy 
w grupie
[SK5] Ocena umiejętności 
rozwiązywania problemów 
występujących w praktyce

[K6_U01] wyjaśnia jak analizować 
i oceniać procesy gospodarcze i 
społeczne w kontekście 
możliwości ich doskonalenia

analizuje i ocenia procesy 
mikroekonomiczne, przygotowując 
raporty poddawane dyskusji w 
zespole

[SU3] Ocena umiejętności 
wykorzystania wiedzy uzyskanej 
w ramach przedmiotu
[SU2] Ocena umiejętności analizy 
informacji

Treści przedmiotu Metodologia ekonomii. Cele i metody ekonomii.
Państwo i rynek. Wartościowe ujęcie rynku.
Zawodność rynku: efekty zewnętrzne, dobra publiczne. Asymetria informacyjna.
Ekonomia państwa dobrobytu.
Rynki czynników produkcji. Rynek pracy. Rynek finansowy.
Problem niepewności, ryzyka i ograniczeń informacyjnych: koszty transakcyjne.
Bezwarunkowy dochód podstawowy.

Wymagania wstępne 
i dodatkowe

mikroekonomia I

Sposoby i kryteria 
oceniania osiąganych 
efektów uczenia się

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
aktywność 50.0% 40.0%
zaliczenie pisemne 60.0% 60.0%
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Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur Mankiw, N.G., Taylor, M.P. (2015). Mikroekonomia. Warszawa: PWE
Krugman, P., Wells, R. (2020). Mikroekonomia. Warszawa: PWN

 

 

Uzupełniająca lista lektur Czarny, E., Folfas, P. (2022). Mikroekonomia. Zbiór studiów 
przypadków i zadań. Warszawa; Oficyna Wydawnicza SGH
 Czarny, E., Folfas P. (2021). Mikroekonomia. Warszawa: Oficyna 
Wydawnicza SGH 
 Frank, R. (2007). Mikroekonomia. Jakiej jeszcze nie było. Gdańsk: 
GWP

Adresy eZasobów Uzupełniające
https://www.youtube.com/watch?v=1m1CZYpmjOY - Maciej wyjaśnia 
koncepcje bezwarunkowego dochodu podstawowego – jak działa, jak 
może wpłynąć na nasze nawyki zawodowe oraz jaki może mieć wpływ 
na postrzeganie pracy.
https://www.youtube.com/results?search_query=khan+academy - 
nagrania dotyczące wątków ekonomicznych

Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania

Czy bezwarunkowy dochód podstawowy jest dobrym pomysłem na rozwiązanie problemu różnic 
dochodowych i zabezpieczenia określonego poziomu konsupcji?
W jaki sposób równoważony jest rynek pracy?
Dlaczego rynki nie działają w sposób doskonały?

Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy


