
 

OPIS  PRZEDMIOTU 

KIERUNEK ZARZĄDZANIE 

SPECJALNOŚĆ Wszystkie 

TRYB STUDIÓW Stacjonarny / niestacjonarny 

SEMESTR 2 

 
Nazwa przedmiotu Mikroekonomia  

Wymiar godzinowy 
poszczególnych form 
zajęć 

Studia stacjonarne  - 30 
Studia niestacjonarne – 30 

 wykłady Studia stacjonarne  - 15  
Studia niestacjonarne  - 15  

 inne formy Studia stacjonarne – 15 
Studia niestacjonarne – 15  
 

 

Cele kształcenia: 1. prezentacja mikroekonomii jako nauki o alokacji zasobów na 
poziomie pojedynczego podmiotu gospodarczego 

2. poznanie mechanizmów rynkowych i ich roli w alokacji zasobów 

3. zrozumienie i podstawy zastosowania decyzji optymalizacyjnych 
podejmowanych na poziomie pojedynczego podmiotu 
gospodarczego: konsumenta i producenta w różnych modelach 
gospodarki rynkowej 

 

Efekty kształcenia dla 
przedmiotu 

 

Numer 
Efekty kształcenia, 

student/ka, który/a zaliczył/a przedmiot, potrafi: 

Odniesienie 
efektów 

kształcenia dla 
programu 

Odniesienie 
do efektów 

kształcenia dla 
obszaru 

EK_W01 

Scharakteryzować podstawowe kategorie 
ekonomiczne opisujące proces gospodarowania jako 
proces wyboru ekonomicznego (alokacji zasobów) 
dokonujący się w warunkach nieograniczonych 
potrzeb i ograniczonych zasobów. 

K_W02 P6S_WG 

EK_W02 

Wyjaśnić funkcjonowanie rynku jako ogółu transakcji 
(relacji) dokonujących się między podmiotami 
gospodarczymi, ich cele i sposoby realizacji celów w 
różnych modelach gospodarki rynkowej. 

K_W03 
K_W04 

P6S_WG 

EK_U03 
Interpretować zjawiska ekonomiczne dotyczące 
zachowania na rynku podstawowych podmiotów 
gospodarczych: konsumenta i przedsiębiorstwa. 

K_U02 
K_U05 

P6S_UW 

EK_U04 
Wyjaśnić zachowania podmiotów gospodarczych w 
odmiennych modelach gospodarki rynkowej. 

K_U04 
K_U06 

P6S_UW 

EK_K05 
Posługiwać się  wiedzą z zakresu nauk społecznych, 
ma świadomość poziomu swojej wiedzy i 
konieczności uczenia się przez całe życie 

K_K01 P6S_KK 

 

Numer treści Treści kształcenia / programowe 
Odniesienie 
do efektów 

kształcenia dla 



przedmiotu 

 Wykłady  

T_01 
Przedmiot i metoda ekonomii. Proces gospodarowania i jego 
elementy. 

K_W01 

K_W02 

K_U03 

K_U04 

K_K05 

T_02 
Model gospodarki rynkowej. Prawo popytu i podaży – równowaga 
rynkowa. 

K_W01 

K_W02 

K_U03 

K_U04 

K_K05 

T_03 
Mierzenie siły reakcji popytu i podaży na zmianę ceny, dochodu, cen 
innych dóbr – elastyczność popytu i podaży 

K_W01 

K_W02 

K_U03 

K_U04 

K_K05 

T_04 
Równowaga konsumenta – metody analizy równowagi, optymalizacja 
decyzji konsumenta. 

K_W01 

K_W02 

K_U03 

K_U04 

K_K05 

T_05 
Równowaga przedsiębiorstwa w różnych modelach gospodarki 
rynkowej – analiza kosztów i przychodów w ujęciu analizy 
marginalnej. Optymalizacja decyzji przedsiębiorstwa. 

K_W01 

K_W02 

K_U03 

K_U04 

K_K05 

 Ćwiczenia  

T_06 

Rynek i działanie mechanizmu rynkowego (rynek i jego elementy, 
prawo popytu i podaży, niecelowe determinanty popytu i podaży, 
graficzny model równowagi rynkowej (model statyczny)). 

K_W01 

K_W02 

K_U03 

K_U04 

K_K05 

T_07 

Elastyczność popytu i podaży (elastyczność cenowa, mieszana, 
dochodowa popytu, elastyczność cenowa popytu a przychody 
przedsiębiorstw, elastyczność cenowa podaży, przychód całkowity, 
przeciętny i marginalny przedsiębiorstwa. 

K_W01 

K_W02 

K_U03 

K_U04 

K_K05 

T_08 

Teoria konsumenta (funkcja użyteczności całkowitej i marginalnej, 
krzywa obojętności konsumenta, linia budżetowa, optimum 
konsumenta, funkcja dochód-konsumpcja, krzywe Engla, funkcja 
cena-konsumpcja. 

K_W01 

K_W02 

K_U03 

K_U04 

K_K05 

T_09 

Teoria producenta (koszty produkcji). Koszty prywatne i społeczne. 
Koszty alternatywne. Koszty rachunkowe i ekonomiczne. Koszty stałe 
i zmienne. Koszt całkowity, przeciętny i marginalny. Koszty produkcji 
w krótkim okresie. Koszty produkcji w długim okresie. 

K_W01 

K_W02 

K_U03 

K_U04 

K_K05 

T_10 

Konkurencja doskonała. Założenia rynku doskonale 
konkurencyjnego. Cena, przychód całkowity, marginalny w  
warunkach konkurencji doskonałej. Optimum przedsiębiorstwa w 
krótkim okresie. Graniczne punkty rentowności. 

K_W01 

K_W02 

K_U03 

K_U04 

K_K05 

T_11 
Monopol. Założenia monopolu. Cena, przychód całkowity, przeciętny 
i marginalny monopolu. Warunki krótkookresowej równowagi 
monopolu. Zysk i strata monopolu. Dyskryminacja cenowa. 

K_W01 

K_W02 



Ingerencja rządu na rynku monopolistycznym. Porównanie monopolu 
z konkurencja doskonałą. 

K_U03 

K_U04 

K_K05 

 

Metody i formy prowadzenia zajęć Treści kształcenia i 

programowe 

Wykład z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień  

Wykład konwersatoryjny  

Wykład problemowy T_04, T_05 

Wykład informacyjny T_01, T_02, T_03 

Dyskusja  

Praca z tekstem  

Metoda analizy przypadków  

Uczenie problemowe (Problem-based learning)  

Gra dydaktyczna/symulacyjna  

Metoda ćwiczeniowa T_06 – T_11 

Metoda warsztatowa  

Metoda projektu  

Prezentacja multimedialna  

Demonstracje dźwiękowe i/lub video  

Metody aktywizujące (np.: „burza mózgów”, technika analizy SWOT, technika 

drzewka decyzyjnego, metoda „kuli śniegowej”, konstruowanie „map myśli”) 
 

Inne (jakie?) - …  

…  

 

Kryteria oceny 
w odniesieniu do 
poszczególnych 
efektów kształcenia 

 

Efekt 
kształcenia 

Na ocenę 2 Na ocenę 3 Na ocenę 4 Na ocenę 5 

EK_W01 

Student/ka nie umie 
zdefiniować i 
scharakteryzować 
podstawowych kategorii 
ekonomicznych procesu 
gospodarowania 

Student/ka umie 
zdefiniować i 
scharakteryzować 
kategorie zawarte w 
poprzedniej ocenie  

Student/ka nie tylko umie 
poprawnie elementy 
zwarte w ocenie 
poprzedniej ale również 
potrafi opisać proces 
gospodarowania jako 
proces wyboru 
ekonomicznego 

Student/ka nie tylko umie 
scharakteryzować i 
wyjaśnić elementy 
zawarte w poprzedniej 
ocenie ale również potrafi 
omówić model granicy 
możliwości produkcyjnych 
jako model wyboru 
ekonomicznego 

EK_W02 

Student/ka nie potrafi  
wyjaśnić rynku jako ogółu 
transakcji kupna i 
sprzedaży, jego 
elementów, czynników o 
charakterze cenowym i 
pozacenowym 
wpływających na popyt i 
podaż oraz mechanizmu 
prawa popytu i podaży  

Student/ka potrafi opisać 
rynek, jego główne 
elementy oraz omówić  i 
przedstawić na wykresie 
wpływ zmiany cen danego 
dobra na popyt i podaż  
tego dobra 

Student/ka nie tylko 
potrafi opisać i wyjaśnić 
elementy zawarte w 
poprzedniej ocenie ale 
również potrafi 
zaprezentować na 
wykresie i wyjaśnić 
mechanizm prawa popytu 
i podaży jako 
wzajemnych interakcji 
pomiędzy producentami a 
nabywcami  

Student/ka nie tylko potrafi 
opisać elementy zawarte 
w ocenie poprzedniej ale 
potrafi również wskazać i 
omówić wpływ zmian 
czynników pozacenowych 
na stan równowagi 
rynkowej 

EK_U03 

Student/ka nie potrafi 
zinterpretować 
zachowania zasadniczych 
podmiotów 
gospodarczych na rynku 

Student/ka potrafi 
zinterpretować niektóre  
aspekty z rynkowych 
zachowań  podmiotów 
gospodarczych  

Student/ka potrafi 
zinterpretować typowe 
zachowania gospodarcze 
podmiotów rynkowych 

Student/ka wykazuje się 
biegłością w interpretacji 
zachowań podmiotów 
gospodarczych oraz 
konsekwencji tych 
zachowań dla całości 
gospodarki 



EK_U04 

Student/ka nie potrafi 
wyjaśnić zachowań 
podmiotów 
gospodarczych w różnych 
modelach gospodarki 
rynkowej 

Student/ka rozróżnia 
różne typy gospodarki 
rynkowej lecz w 
ograniczonym zakresie 
identyfikuje różnice w 
zachowaniu podmiotów 
gospodarczych  

Student/ka potrafi 
zaprezentować różne 
typy (modele) gospodarki 
rynkowej oraz rozumie 
konsekwencje z tych 
modeli dla zachowań 
rynkowych podmiotów 
gospodarczych 

Student/ka potrafi biegle 
wskazać istotne różnice  
w typach gospodarki 
rynkowej i ich wpływ na 
zachowania podmiotów 
gospodarczych wraz z 
konsekwencjami tych 
zachowań dla całej 
gospodarki 

EK_K05 

Student/ka nie potrafi 
posługiwać się  wiedzą z 
zakresu nauk 
społecznych, nie ma 
świadomości poziomu 
swojej wiedzy. 

Student/ka nie potrafi w 
pełni samodzielnie  
posługiwać się  wiedzą z 
zakresu nauk 
społecznych, ma 
ograniczoną świadomość 
poziomu swojej wiedzy . 

Student/ka potrafi 
posługiwać się  wiedzą z 
zakresu nauk 
społecznych, ma 
świadomość poziomu 
swojej wiedzy i 
konieczności uczenia się 
przez całe życie 

Student/ka potrafi 
posługiwać się  doskonale 
wiedzą z zakresu nauk 
społecznych, ma pełną 
świadomość poziomu 
swojej wiedzy i 
konieczności uczenia się 
przez całe życie 

 

Weryfikacja efektów kształcenia 

Symbole 
EK dla modułu zajęć/przedmiotu 

W01 W02 U03 U04 K05 

Egzamin pisemny X X X X X 

Egzamin ustny      

Zaliczenie pisemne X X X X X 

Zaliczenie ustne      

Kolokwium pisemne      

Kolokwium ustne      

Test      

Projekt      

Praca pisemna      

Raport      

Prezentacja multimedialna      

Praca podczas ćwiczeń X X X X X 

Inne (jakie?) -      

 
Wymiar godzinowy zajęć i pracy studenta Stacjonarne Niestacjonarne 

1. Wykłady (wspólny udział nauczycieli akademickich i studentów) 15 15 

2. Inne formy (wspólny udział nauczycieli akademickich i studentów) 15 15 

3. Konsultacje z nauczycielem 20 20 

Razem 1+2+3 50 50 

4. Praktyki (realizowane samodzielnie przez studentów)   

5. Praca własna studenta (w tym prace domowe i projektowe, 

przygotowanie się do zaliczenia/egzaminu) 
50 50 

Razem 4+5 50 50 

SUMA 1+2+3+4+5 100 100 

Łącznie punktów ECTS wg planu studiów 4 

 

Literatura podstawowa 1. Rekowski M., Mikroekonomia, Poznań 2009. 

2. Mankiv N.G., Mikroekonomia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 
Warszawa 2009. 

Literatura uzupełniająca 1.Begg D., Fischer S., Dornbusch R., Ekonomia, tom 1, Państwowe 
Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa1993 i wydania późniejsze. 

2. Czarny B., Podstawy ekonomii, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 



Warszawa 2011. 

3.  Jarmołowicz W., Ekonomia. Zagadnienia wybrane, Wydawnictwo Forum 
Naukowe, Poznań 2010. 

 

 


