
Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:   EKONOMIA 

Nazwa w języku angielskim:   ECONOMY 

Język wykładowy:   POLSKI 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   HISTORIA 

Jednostka realizująca:   Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych, Katedra Ekonomii 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  FAKULTATYWNY 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):  TRZECIEGO STOPNIA 

Rok studiów:   1 

Semestr:  1 

Liczba punktów ECTS:   2 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:   dr hab. Marek Cisek 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia:   dr hab. Marek Cisek 

 

Założenia i cele przedmiotu 

Nabycie wiedzy z zakresu podstawowych teorii, koncepcji i  

kategorii ekonomicznych. 

Rozwinięcie umiejętności rozumienia zasad działania. 

głównych podmiotów  w systemie ekonomicznym państwa. 

Kształtowanie świadomości studentów co do wpływu 

czynników ekonomicznych w obszarze nauk humanistycznych. 

 

Efekty kształcenia (wiedza, umiejętności, 

kompetencje społeczne) 

Student zna wzajemne relacje pomiędzy sferą 

makroekonomiczną a mikroekonomiczną gospodarowania. 

Student zna główne teorie, koncepcje i pojęcia ekonomiczne.  

Student zna i rozumie najważniejsze mechanizmy dotyczące 

funkcjonowania gospodarki jako całości. 

Student potrafi posługiwać się pojęciami ekonomicznymi. 

Student ma umiejętność samodzielnego analizowania zjawisk i 

procesów gospodarczych w skali mikro i makro również w 

odniesieniu do nauk humanistycznych w dyscyplinie historia. 
Student potrafi pracować samodzielnie i w zespole w celu 

wspólnego rozwiązywania problemów ekonomicznych. 

Student ma świadomość i potrzebę podejmowania 

samokształcenia oraz aktualizowania wiedzy ekonomicznej. 

Forma i typy zajęć:  WYKŁAD – 15 godz. 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Nie ma 

Treści modułu kształcenia: 

1. Podstawowe problemy i pojęcia ekonomiczne: historia myśli ekonomicznej, definicje ekonomii i ich interpretacja, 

współczesne ujęcie przedmiotu ekonomii, podstawowe kategorie, prawa i teorie ekonomiczne, podstawowe problemy wyboru 

ekonomicznego, krzywa możliwości produkcyjnych w skali mikro-i makroekonomicznej, koszt alternatywny a wybór 

ekonomiczny. 

2. Gospodarka rynkowa i jej elementy: pojęcie gospodarki rynkowej, powstanie i rozwój gospodarki rynkowej, podstawowe  

elementy gospodarki  rynkowej (towar, cena, pieniądz),podstawowe mechanizmy rynku (popyt, podaż, konkurencja, rynek 

konkurencji doskonałej i niedoskonałej),  stan równowagi i nierównowagi poszczególnych dóbr na rynku, cena równowagi a 

cena maksymalna i minimalna, cenowa elastyczność popytu i jej znaczenie ekonomiczne, cenowa elastyczność podaży. 

3. Rynek i państwo w gospodarce: modele państwa w gospodarce (model samoregulującej gospodarki rynkowej, model 

gospodarki rynkowej z interwencjonizmem państwowym), rola rynku w gospodarce, ekonomiczne funkcje państwa, 

odpaństwowienie gospodarki i życia społecznego.  

4. Teoria wyboru konsumenta: zachowania nabywcze konsumenta, uwarunkowania i preferencje zachowań nabywczych 

konsumenta, pojęcie i rodzaje użyteczności, krzywa obojętności konsumenta, mapa preferencji, ograniczenia zachowań  

nabywczych konsumenta, linia budżetu, optimum konsumenta, efekt dochodowy substytucji.  



5. Decyzje producenta na rynku: teoria produkcji, czynniki produkcji, funkcja produkcji, pojęcie kosztu i jego rodzaje, 

przedsiębiorstwo jako uczestnik rynku w warunkach konkurencji doskonałej, monopolu, duopolu, konkurencji monopolistycznej 

6. Rynki czynników produkcji: popyt na rynku czynników produkcji, podaż na rynku czynników produkcji, rynek czynników  

produkcji i jego rola w gospodarce rynkowej, rynek pracy, rynek ziemi, rynek kapitału. 

7. Tworzenie i podział dochodu narodowego: rachunki narodowe w gospodarce, mierniki rachunkowości społecznej (PKB, PNB, 

DN), sposoby liczenia PKB, mierzenie strumieni produktów i wydatków, obieg okrężny produktu i dochodu narodowego, 

podział dochodu narodowego, produkt i dochód narodowy jako miary poziomu rozwoju  

gospodarczego i dobrobytu. 

8. Wzrost gospodarczy: pojęcie i mierniki wzrostu gospodarczego, czynniki wzrostu gospodarczego, bariery wzrostu 

gospodarczego, postęp techniczny i jego determinanty, granice wzrostu gospodarczego. 

9. Budżet i polityka fiskalna państwa: pojęcie i funkcje budżetu państwa, dochody i  wydatki budżetowe, deficyt budżetowy i 

dług publiczny, znaczenie systemu podatkowego w gospodarce, restrykcyjna i ekspansywna polityka fiskalna. 

10. Pieniądz i polityka monetarna państwa: istota, rola i funkcje pieniądza, koszt posiadania pieniądza, popyt na pieniądz i podaż 

pieniądza, powstanie i funkcje banków, funkcje banku centralnego, równowaga na rynku pieniężnym. 

11.Zatrudnienie i bezrobocie: pojęcie i uwarunkowania zatrudnienia, gospodarowanie zasobami siły roboczej, rodzaje i pomiar 

bezrobocia, typy bezrobocia, bezrobocie w warunkach równowagi i nierównowagi na rynku pracy, ujęcie neoklasyczne, ujęcie 

keynesistowskie, bezrobocie a działalność państwa. 

12. Inflacja: pojęcie i sposoby pomiaru, społeczno-ekonomiczne skutki inflacji, główne teorie inflacji (monetarna, popytowa, 

kosztowa), inflacja i bezrobocie, koncepcja krzywej Philipsa, procesy inflacyjne w Polsce. 

13. Koniunktura gospodarcza: pojęcie cyklu koniunkturalnego, fazy cyklu, cykl a wzrost gospodarczy, teorie wahań cyklicznych 

(teorie neoklasyczne i keynesistowskie), metody oddziaływania państwa na przebieg cyklu koniunkturalnego, podstawowe 

problemy kształtowania koniunktury gospodarczej. 

14. Międzynarodowe stosunki ekonomiczne: istota, rodzaje i teorie międzynarodowych stosunków ekonomicznych, funkcje 

rynku walutowego, bilans płatniczy, równowaga bilansu płatniczego, bilans handlowy a bilans płatniczy, międzynarodowy i  

europejski system walutowy. 

15. Globalizacja procesów gospodarczych: pojęcia i uwarunkowania globalizacji, skutki globalizacji, globalizacja a rozwój 

gospodarczy, możliwości i zagrożenia globalizacji, wyzwania instytucjonalne globalizacji, globalizacja a polska gospodarka 

Literatura podstawowa: 

Milewski R., Kwiatkowski E., Podstawy ekonomii,  PWN, Warszawa 2018. 

Begg D., Vernasca G.,  Fisher S.,  Dornbusch R., Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2014. 

Begg D., Vernasca G.,  Fisher S.,  Dornbusch R., Makroekonomia, PWE, Warszawa 2014. 

Literatura dodatkowa: 

Samuelson P.A., Nordhaus W.D., Ekonomia, Wyd. REBIS, Poznań 2017. 

Krugman P., Wells R., Mikroekonomia,  PWN, Warszawa 2012. 

Krugman P., Wells R., Makroekonomia,  PWN, Warszawa 2012. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład informacyjny, wykład problemowy, wykład konwersatoryjny wspomagany prezentacjami multimedialnymi. 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Weryfikacja efektów kształcenia w zakresie wiedzy następuje w trakcie egzaminu pisemnego sprawdzającego stopień 

opanowania przez studentów materiału wykładowego i wskazanych pozycji literatury . 

Weryfikacja efektów kształcenia w zakresie umiejętności i kompetencji społecznych  następuje w trakcie zajęć kontaktowych  

poprzez ocenę aktywności, systematyczności  studenta oraz jego zaangażowanie w rozwiązywanie problemów ekonomicznych. 

Forma i sposób zaliczenia (wraz z kryteriami oceniania) 

Wykład: egzamin 

 

Warunkiem  zdania egzaminu pisemnego jest uzyskanie co najmniej oceny dst. 

 

Procentowy zakres ocen z egzaminu: 

91 – 100% – bdb 

81 – 90%   –  db+ 

71 – 80%   –  db 

61 – 70%   –  dst+ 

51 – 60%   –  dst 

50 – 0%     –  ndst 

Na ocenę końcową z przedmiotu (wpisywaną do systemu USOS Web) w 80% wpływa wynik egzaminu oraz w 20% aktywność 

studenta w dyskusji i rozwiazywaniu zadań problemowych.  

Bilans punktów ECTS: 



Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin 

Godziny kontaktowe z prowadzącym moduł 15 

Praca własna studenta 15 

Przygotowanie do egzaminu 20 

Sumaryczne obciążenie studenta 50 

Punkty ECTS za przedmiot 2 

 


