
Kod przedmiotu 
Nazwa 

przedmiotu 
Mikroekonomia

Kierunek Finanse i rachunkowość - studia pierwszego stopnia 

Rodzaj przedmiotu lub modułu B. Moduł kształcenia podstawowego

Profil kształcenia (studiów) praktyczny 

Specjalność 1. Finanse i rachunkowość w biznesie

2. Finanse i rachunkowość sektora publicznego

Semestr 1 

Język prowadzenia zajęć Język polski 

Wymiar godzinowy zajęć i pracy studenta Stacjonarne Niestacjonarne 

1. Wykłady (wspólny udział nauczycieli akademickich i

studentów) 
30 20 

2. Ćwiczenia (wspólny udział nauczycieli akademickich i

studentów) 
30 20 

3. Konsultacje z nauczycielem 15 20 

Razem 1+2+3 75 60 

4. Praktyki (realizowane samodzielnie przez studentów)   

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

przygotowanie się do zaliczenia/egzaminu) 
75 90 

Razem 4+5 75 90 

SUMA 1+2+3+4+5 150 150 

Łącznie punktów ECTS wg planu studiów 6 

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu 

OPIS PRZEDMIOTOWEGO EFEKTU 

UCZENIA SIĘ 

SYMBOL EKK 

(odniesienie do kierunkowych efektów 

uczenia się) 

ma wiedzę – zna i rozumie: 

K_W01 

Po zakończeniu przedmiotu student potrafi 

zdefiniować, charakteryzować i rozróżniać 

podstawowe pojęcia i kategorie ekonomiczne 

związane z gospodarowaniem w skali 

mikroekonomicznej.  

K_W05 

K_W02 Potrafi objaśniać zależności i prawidłowości K_W15 



zachodzące między poszczególnymi kategoriami 

ekonomicznymi, w tym związane z 

funkcjonowaniem rynku, gospodarowaniem w 

ramach poszczególnych podmiotów oraz 

zachowaniem się przedsiębiorstw w różnych 

uwarunkowaniach rynkowych  i modelach 

rynku.  

 

K_W16 

ma następujące umiejętności – potrafi, umie: 

K_U03 

Po zakończeniu przedmiotu student potrafi 

praktycznie stosować opanowaną wiedzę dla 

celów decyzyjnych,  potrafi przewidywać skutki 

określonych decyzji (np. cenowych, wyboru 

skali działania) i zmian zachodzących w 

zakresie uwarunkowań rynkowych. 

K_U10 

posiada następujące kompetencje społeczne – ma świadomość i jest gotów do: 

K_K04 

Po zakończeniu przedmiotu student jest 

świadomy złożoności zjawisk i czynników 

ekonomicznych oddziałujących na 

funkcjonowanie przedsiębiorstw i organizacji 

oraz jest skłonny i zdolny do ich analizowania. 

K_K03 

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 decyzji optymalizacyjnych podejmowanych na poziomie pojedynczego podmiotu 

gospodarczego: konsumenta i producenta w różnych modelach gospodarki rynkowej 

Treści kształcenia 

Wykłady/ Ćwiczenia:  

1. Przedmiot ekonomii jako nauki o gospodarowaniu.  

2. Ekonomia pozytywna i normatywna.  

3. Zasady racjonalnego gospodarowania i optymalizacji decyzji gospodarczych.  

4. Teoria zachowania konsumenta – teoria użyteczności i obojętności, efekt substytucyjny i 

dochodowy.  

5. Rynek, jego rodzaje i elementy oraz podstawowe zależności i mechanizmy; elastyczność cenowa i 

dochodowa popytu.  

6. Rynki finansowe - pieniężny i kapitałowy oraz formy pośredniej lokaty kapitału.  

7. Organizacje, non- profit i przedsiębiorstwa, ich funkcje i rodzaje;  

8. Formy prawno-organizacyjne przedsiębiorstw oraz rodzaje ugrupowań gospodarczych 

(kooperacyjnych i koncentracyjnych).  

9. Podstawowe kategorie systemu ekonomiczno-finansowego przedsiębiorstw, kapitał trwały i 

obrotowy, przychód, rodzaje kosztów i zysków (w krótkim i w długim okresie).  

10. Cele działania przedsiębiorstwa oraz mierniki oceny jego działalności.  

11. Alternatywne teorie przedsiębiorstwa.  

12. Podstawy teoretyczne podejmowanych decyzji ekonomicznych, w tym: skali oraz przedmiotu 

działania, problemy specjalizacji i dywersyfikacji oraz wyboru technologii - teoria produkcji, 

równowaga przedsiębiorstwa.  

13. Formy rynku i konkurencji, rynek doskonały, monopol, konkurencja monopolistyczna, oligopol. 

Podstawowe strategie przedsiębiorstw działających w warunkach rynku: doskonale 

konkurencyjnego, monopolistycznego, konkurencji monopolistycznej i oligopolu.  

14. Niepewność, ryzyko i niezawodność oraz wpływ tych czynników na bezpieczeństwo instytucji i 



procesy zarządzania.  

15. Problemy zawodności rynku – asymetria informacyjna, efekty zewnętrzne działalności 

gospodarczej, dobra i organizacje publiczne. 

Zalecana literatura  

1. Krugman P., Wells R., 2018, Mikroekonomia. Wyd. Nauk. PWN.  

2. Froeb L. M., McCann B.T., 2012. Ekonomia menedżerska. PWE 

3. R. Milewski, E. Kwiatkowski, 2015 , Podstawy ekonomii, PWN, Warszawa.  

4. Stefan Marciniak, 2019, Makro i mikroekonomia. Podstawowe problemy współczesności, 

Wydawnictwo PWN 

5. Zofia Sepkowska, 2013, Podstawy mikro i makroekonomii, Defin 

1. Rekowski M., 2015.Mikroekonomia, Contact 

2. Czarny E., Nojszewska E., 2006. Mikroekonomia, PWE.  

Metody i formy prowadzenia zajęć Tak (X) / nie 

Wykład z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień  

Wykład konwersatoryjny X 

Wykład problemowy  

Wykład informacyjny X 

Dyskusja X 

Praca z tekstem  

Metoda analizy przypadków  

Uczenie problemowe (Problem-based learning)  

Gra dydaktyczna/symulacyjna  

Metoda ćwiczeniowa X 

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”) 

 

Praca w grupach  

Inne (jakie?) - …………………………....  

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się Tak (X) / nie 

Egzamin pisemny X 

Egzamin ustny  

Zaliczenie pisemne na zakończenie zajęć  

Zaliczenie ustne na zakończenie zajęć  

Kolokwium pisemne śródsemestralne X 



Kolokwium ustne śródsemestralne  

Test  

Praca pisemna  

Raport  

Prezentacja multimedialna  

Inne (jakie?) -....  

Uwagi prowadzącego 

 

Skala ocen i sposób ustalania ocen 

Skala ocen: 

niedostateczny (2) 

dostateczny (3) 

dostateczny plus (3,5) 

dobry (4) 

dobry plus (4,5) 

bardzo dobry (5) 

Ocena ustalana jest na podstawie następującej skali: 

Poniżej 55.00 % - ocena 2 

55.00 % i więcej - ocena 3 

60.00 % i więcej - ocena 3,5 

70.00 % i więcej - ocena 4 

80.00 % i więcej - ocena 4,5 

90.00 % i więcej - ocena 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


