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Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu PODSTAWY MIKROEKONOMII, PG_00037990

Kierunek studiów Zarządzanie (4 semestralne)

Data rozpoczęcia studiów luty 2023 r. Rok akademicki realizacji 
przedmiotu

2022/2023

Poziom kształcenia II stopnia Grupa zajęć Grupa zajęć obowiązkowych z 
zakresu kierunku studiów

Forma studiów niestacjonarne Sposób realizacji na uczelni

Rok studiów 1 Język wykładowy polski

Semestr studiów 1 Liczba punktów ECTS 3.0

Profil kształcenia ogólnoakademicki Forma zaliczenia egzamin

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

Formy zajęć 
 i metody nauczania

Forma zajęć Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium RAZEM
Liczba godzin zajęć 8.0 8.0 0.0 0.0 0.0 16
W tym liczba godzin zajęć na odległość: 0.0

PODSTAWY MIKROEKONOMII - Moodle ID: 30365
https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/course/view.php?id=30365

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

16 6.0 53.0 75

Cel przedmiotu Student poprzez pracę zespołową rozwiązuje złożone problemy mikroekonomicznye, związane z 
analizowaniem i ocenianiem procesów gospodarczych i społecznych.

Efekty uczenia się 
przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[K7_U02] analizuje złożone 
procesy i zjawiska gospodarcze 
stosując wybrane metody i 
techniki analizowania danych 
społeczno-ekonomicznych, jak 
również formułuje własne opinie i 
wnioski dotyczące tych procesów i 
zjawisk

przygotowuje decyzje o 
kierunkach doskonalenia procesów

[SU1] Ocena realizacji zadania

[K7_W01] posiada poszerzoną 
wiedzę o charakterze i relacjach 
zachodzących między naukami o 
zarządzaniu i pozostałymi 
naukami ekonomicznymi w 
zakresie umożliwiającym 
analizowanie i ocenianie istoty 
procesów gospodarczych

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

[SW1] Ocena wiedzy 
faktograficznej

Treści przedmiotu Cele i metody ekonomii. Istota wyboru ekonomicznego. Podstawowe kategorie rynkowe. Teoria produkcji. 
Teoria kosztów produkcji. Działalność przedsiębiorstwa na rynkach: konkurencji doskonałej, monopolu 
pełnego, konkurencji monopolistycznej, konkurencji oligopolistycznej.

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

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
zaliczenie pisemne 60.0% 70.0%
aktywność 50.0% 30.0%

Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur Krugman, N.G., 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.

Adresy eZasobów
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Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania

W jaki sposób działa mechanizm rynkowy?
Jakie determinanty warunkują podejmowanie decyzji przez konsumenta?
Jaki jest cel działalności przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej i jak się do niego dąży?

Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy


