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Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia  

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  ekonomia 

Nazwa w języku angielskim:  economics 

Język wykładowy:  polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   gospodarka przestrzenna 

Jednostka realizująca:   Instytut Agronomii 

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

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

Rok studiów:   pierwszy 

Semestr:  pierwszy 

Liczba punktów ECTS:   3 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu: dr inż. Agnieszka Ginter 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: dr inż. Agnieszka Ginter 

Założenia i cele przedmiotu: 

1.Zapoznanie studenta z podstawowymi 
prawami ekonomii 
2.Zapoznanie studenta z podstawowymi 
podmiotami w gospodarce narodowej 
3.Zapoznanie studenta z podstawowymi 
parametrami makroekonomicznymi 

Efekty kształcenia Symbol 
efektu WIEDZA 

Symbol efektu 
kierunkowego 

W_O1 
Zna podstawowe pojęcia ekonomiczne, Zna główne cechy gospodarki rynkowej i 
funkcjonowania przedsiębiorstw 

K_WO4, K_W05 

W_O2 
Ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia ekonomicznych uwarunkowań 
działalności inżynierskiej. Zna wartość ekonomiczną przestrzeni 

K_W05,K-W10 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_O1 
Potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań 
inżynierskich. Posługuje się miernikami ekonomicznymi. 

K_U03 

U_O2 
Potrafi zastosować rachunek ekonomiczny w przedsiębiorstwach prywatnych i 
innych formach organizacyjno – prawnych podmiotów funkcjonujących w 
gospodarce rynkowej. 

K_U03 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_O1 
Jest zorientowany w obszarze poziomu swojej wiedzy i umiejętności w obszarze 
ekonomii i rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się. 

K_K01 

K_O2 
Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy. Jest nastawiony na odniesienie 
sukcesu 

K_K03 

Forma i typy zajęć:  Wykłady (30 godzin) 



Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Wiedza z obszaru ekonomii na poziomie szkoły średniej 

Treści modułu kształcenia: 

Program wykładów: podstawowe definicje i prawa ekonomii; czynniki produkcji – wiedza, 
ziemia, praca, kapitał, organizacja; transformacja systemowa; gospodarka rynkowa- jej wady i 
zalety; sektory gospodarki narodowej; podstawowe podmioty w gospodarce rynkowej, sfery 
funkcjonowania podmiotów, proces gospodarowania; struktura przedmiotowa rynku – popyt, 
podaż, cena; podstawy teorii wyboru konsumenta; główne parametry makroekonomiczne – 
Produkt Krajowy Brutto, Produkt Narodowy Brutto, Dochód Narodowy, wzrost gospodarczy – 
mierniki, czynniki i bariery; budżet państwa – dochody i wydatki budżetu państwa, deficyt 
budżetowy i dług publiczny; pieniądz i jego funkcje,  
Inflacja - pojęcie i sposoby jej mierzenia, pojęcie deflacji; cykl koniunkturalny – fazy cyklu i ich 
charakterystyka.; polityka rynku pracy; zjawisko bezrobocia;  system bankowy-  bank centralny, 
jego funkcje i struktura; globalizacja procesów gospodarczych – wady i zalety. 

Literatura podstawowa: 

R. Milewski, E. Kwiatkowski (red.): Podstawy ekonomii. Nowe wydanie. Wyd. PWN, Warszawa 
2015 
T .Włudyka: Instytucje gospodarki rynkowej. Wyd. LEX, Warszawa 2012 
D. Begg, S. Fischer, R. Dornbusch: Makroekonomia. Wyd. PWE, Warszawa 2007 

D. Begg, S. Fischer, R. Dornbusch: Mikroekonomia. Wyd. PWE, Warszawa 2007 

Literatura dodatkowa: 

S. Marcinak (red.): Makro- i mikroekonomia dla inżynierów. Wyd. PWN, Warszawa 1995. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład z prezentacją multimedialną, elementy dyskusji 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Egzamin pisemny  - W_O1, W_O2, U_O1, U_O2, K_O1, K_O2 

Forma i warunki zaliczenia: 

Przedmiot kończy się egzaminem pisemnym, zawierającym pytania otwarte 

Sposób oceniania egzaminu: 

Przedział 
punktacji 

 (w %) 

0-50% 51-60% 61-70% 71-80% 81-90% 91-100% 

Ocena 2,0 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 
 

Bilans punktów ECTS*: 

Aktywność Obciążenie studenta (godz.) 



1.Liczba godzin kontaktowych, w tym: 40 

- udział w wykładach 30 

-udział w konsultacjach 10 

2.Liczba godzin samodzielnej pracy 
studenta, w tym: 

35 

- przygotowanie się do egzaminu 20 

- przegląd literatury przedmiotu i materiałów 
elektronicznych 

15 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 

Punkty ECTS za przedmiot 3 

 


