Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy W Katowicach

KARTA PRZEDMIOTU
Nazwa przedmiotu w języku polskim :
MIKROEKONOMIA

Kod przedmiotu :
WNT/EDU-IP/9

Nazwa przedmiotu w języku angielskim :
MICROECONOMICS

Poziom studiów :

Kierunek studiów :
Energetyka

Profil :
praktyczny / dualne

Specjalność/specjalizacja :
-

Forma zaliczenia przedmiotu :
egzamin, zaliczenie

Nazwa modułu programu :
podstawowy

Język w jakim prowadzone są zajęcia :
polski

Tryb
studiów

pierwszego stopnia
Semestr studiów :
1

Forma zajęć
W

Ćw.

Konw.

Tryb
15
15
stacjonarny
Tryb
niestacjona
rny
Jednostka realizująca przedmiot, wydział:
Wydział Nauk Technicznych

Lektorat

Ogólna
liczba
godzin

Lab.

Proj.

Sem.

Zajęcia
terenowe

-

-

-

-

-

30

-

-

-

-

--

-

Liczba
punktów
ECTS :

3

Odpowiedzialny za opracowanie karty przedmiotu (tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko, adres e-mail) :
dr Anna Kaczmarska, akaczmarska@wszop.edu.pl
CEL PRZEDMIOTU:
C1.

C2.

C3.

Student zdobędzie podstawową wiedzę z ekonomii odnoszącą się do mikroskali wraz z elementarnymi
kategoriami ekonomicznymi oraz podstawami myślenia ekonomicznego i uwzględnieniem ich praktycznego
charakteru.
Student posiądzie umiejętności związane z:
- diagnozowaniem rynku, kategorii rynkowych wraz z ich determinantami,
- zasadami prawidłowego funkcjonowania gospodarstwa domowego,
- kształtowaniem efektywnych działań współczesnego przedsiębiorstwa.
Zostaną wykształcone kompetencje w zakresie działania procesów gospodarczych zachodzących
w gospodarstwie domowym – u konsumenta, u producentów w różnych strukturach rynkowych oraz na
rynkach czynników wytwórczych: ziemi, pracy i kapitału.

WYMAGANIA WSTĘPNE:
1.

Wiedza z podstaw przedsiębiorczości.

2.

Umiejętność tworzenia sądów wartościujących o zjawiskach i procesach gospodarczych.

3.

Umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji.

4.

Umiejętności pracy samodzielnej i w grupie.
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ODNIESIENIE DO
KIERUNKOWYCH
EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA:

EK1

EK2
EK3
EK4

ma praktyczną wiedzę na temat działań mechanizmu rynkowego i
konieczności rozwiązywania problemów rynkowych istotnych dla
efektywnego działania współczesnego przedsiębiorstwa. Potrafi rozwijać
swoją przedsiębiorczość uwzględniając prawne i organizacyjne jej
uwarunkowania.
posiada wiedzę z zakresu ekonomicznych działań jednostki oraz zna
zasady funkcjonowania przedsiębiorstwa.
posiada umiejętności właściwego doboru wskaźników ekonomicznych
dla oceny efektywności działania przedsiębiorstwa
posiada kompetencje do wdrażania zasad racjonalności ekonomicznej w
różnych aspektach życia i ma świadomość konsekwencji ekonomicznych
swoich działań.

E KW_04

E KW_09
E KU_12
E KK_02

TREŚCI PROGRAMOWE :
L.p.

W1

W2

W3

W4

W5

Liczba godzin
S
N

WYKŁAD
Omówienie zasad zaliczenia przedmiotu. Geneza ekonomii jako nauki. Definicje
ekonomii. Zakres badania ekonomii. Funkcje ekonomii. Różnica między ekonomią
pozytywną a normatywną. Syntetyczna charakterystyka podstawowych kierunków
myśli ekonomicznej. Miejsce ekonomii wśród innych nauk ekonomicznych i
społecznych. System nauk ekonomicznych. Nauki współpracujące z ekonomią.
Kategorie, prawa, teorie i modele ekonomiczne.
Podstawowe problemy ekonomiczne. Rzadkość zasobów ekonomicznych - definicja i
charakterystyka zjawiska. Potrzeba jako motyw działania człowieka. Rodzaje i cechy
potrzeb. Dobra i zasoby wolne i gospodarcze. Alokacja rzadkich zasobów. Koszty i
korzyści wynikające z rzadkości i alokacji. Zasady racjonalnego gospodarowania.
Mikroekonomiczna analiza podstawowych kategorii rynkowych. Rynek – formy i
klasyfikacje rynków. Pieniądz – pojęcie, ewolucja, istota, cechy, współczesne funkcje
pieniądza. Cena – rodzaje, funkcje, mechanizmy powstawania cen. Towar - pojęcie,
wartości towaru. Podaż – definicja, cenowe i poza cenowe czynniki warunkujące
kształtowanie się podaży. Popyt - definicja, rodzaje, czynniki warunkujące
kształtowanie się popytu. Prawo popytu oraz prawo podaży - definicje, analiza
graficzna. Cena równowagi rynkowej. Stan równowagi i nierównowagi na rynku.
Nadwyżka, niedobór i metody ich minimalizacji. Zagadnienie cen minimalnych i
maksymalnych. Reakcje popytu i podaży na zmiany cen oraz dochodów – miary
elastyczności.
Analiza ekonomicznych zachowań konsumenta. Założenia teorii wyboru konsumenta.
Użyteczność jako miara zadowolenia konsumenta. Krzywa obojętności – definicja i
interpretacja. Podstawowe ograniczenia konsumenta. Dochody konsumenta klasyfikacja i źródła ich pozyskiwania. Realizacja budżetu konsumenta (dochody,
wydatki). Linia budżetowa. Optimum konsumenta – analiza opisowa i graficzna.
Krzywe Engla – opisowa i graficzna analiza zależności.
Główne podmioty gospodarki rynkowej. Pojęcie i rodzaje podmiotów gospodarczych.
Kryteria klasyfikacji przedsiębiorstw. Formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw.
Źródła finansowania działalności przedsiębiorstwa. Wewnętrzne i zewnętrzne.
Fundusze własne i obce w przedsiębiorstwie. Korporacja jako specyficzny podmiot
współczesnej gospodarki. Korporacja transnarodowa ( KTN ).
Podstawy ekonomicznych zachowań producenta. Ogólna charakterystyka teorii
produkcji. Stałe i zmienne czynniki produkcji. Krótki i długi okres czasu. Prawo
malejących przychodów produkcji w krótkim okresie – pojęcie, obliczenia, graficzna
interpretacja. Skala prowadzenia działalności i efekty skali. Lokalizacja prowadzenia
działalności. Wybór techniki wytwarzania. Izokwanta i izokoszta. Korzyści i
niekorzyści wielkiej skali: wewnętrzne i zewnętrzne.
Analiza kosztów produkcji. Klasyfikacja kosztów w różnych przekrojach.
Rachunkowe i ekonomiczne ujęcie kosztów. Istota zysku ekonomicznego i
bilansowego.
RAZEM:
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FORMA I KRYTERIA ZALICZENIA PRZEDMIOTU: egzamin pisemny bez możliwości korzystania z notatek (test
wielokrotnego wyboru, test prawda/fałsz, pytania opisowe)
Liczba godzin
L.p.
ĆWICZENIA
S
N
Omówienie zasad zaliczenia przedmiotu.
Ekonomia jako dyscyplina naukowa i jej wykorzystanie praktyczne. Problem
ĆW1
rzadkości. Potrzeby: rodzaje i cechy. Praktyczne definicje ekonomii, podziały.
3
Kategorie, prawa, teorie, modele ekonomiczne w praktyce gospodarczej. Krzywa
możliwości produkcyjnych.
Rynek i gospodarka rynkowa. Główne kategorie, definicje, rodzaje i funkcje. Prawa
dotyczące wzajemnych relacji między kategoriami rynkowymi. Graficzna prezentacja i
ĆW2
3
interpretacja zmian równowagi rynkowej pod wpływem determinantów rynkowych –
przykłady praktyczne.
Badanie stanu równowagi konsumenta. Użyteczność całkowita i krańcowa. Linie
ĆW3
obojętności i linia budżetu. Wyznaczanie stanu równowagi konsumenta we
3
współczesnym życiu.
Analiza zachowań producenta w krótkim i długim okresie czasu. Prawo malejących
ĆW4
przychodów. Analiza kosztów produkcji wg różnych kryteriów. Źródła finansowania
3
współczesnego przedsiębiorstwa działającego w strukturach Unii Europejskiej.
Modele struktur rynkowych. Cechy wyróżniające podstawowe modele rynku
Rola i funkcje konkurencji na rynku. Podstawowe pojęcia związane z konkurencją w
ĆW5
3
gospodarce.
Zaliczenie – kolokwium.
RAZEM:
15
FORMA I KRYTERIA ZALICZENIA PRZEDMIOTU: kolokwium zaliczeniowe
NARZĘDZIA I METODY DYDAKTYCZNE
1.
2.

wykład z wykorzystaniem technik multimedialnych - zał. (laptop + rzutnik multimedialny)
materiały autorskie zamieszczone w Elektronicznym Niezbędniku Studenta

OBCIĄŻENIE STUDENTA PRACĄ :
Forma aktywności
1.
2.
3.
4.
5.
6.

godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim
wykonanie prezentacji, projektu itp.
samodzielne przygotowanie do ćwiczeń
przygotowanie do kolokwium, egzaminu i innych
form
udział w konsultacjach
zapoznanie się z literaturą przedmiotu
SUMA GODZIN
LICZBA PUNKTÓW ECTS

Liczba godzin na zrealizowanie aktywności
tryb stacjonarny
tryb niestacjonarny
30
10
10

-

5
20
75
3

-

LITERATURA PODSTAWOWA :
1.
2.
3.

Milewski R. i współ.; Podstawy ekonomii. PWN, Warszawa 2008.
Dach Z.: Mikroekonomia dla studiów licencjackich. Synaba, Kraków 2007.
Marciniak S.: Makro- i mikroekonomia. Podstawowe problemy. PWN, Warszawa 2007.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.
2.

Milewski R., E Kwiatkowski E.; Podstawy ekonomii. PWN, Warszawa 2018.
Begg D., Fischer S., Dornbusch R.; Ekonomia. Mikroekonomia. PWE, Warszawa 2007.

INNE PRZYDATNE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE:
1.
2.
3.

Materiały dydaktyczne do przedmiotu mogą być zamieszczane w Elektronicznym Niezbędniku Studenta
(ENS) lub przekazane w formie elektronicznej staroście grupy
Literatura podstawowa do przedmiotu jest dostępna w Bibliotece WSZOP
Plan studiów, zakładane efekty kształcenia oraz karty przedmiotów są udostępniane studentom w ENS
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4.
5.
6.
7.
8.

Harmonogram zajęć na każdy semestr jest zamieszczany w Wirtualnym Dziekanacie
Harmonogram sesji egzaminacyjnej oraz ogłoszenia dotyczące organizacji roku akademickiego są
udostępnione na tablicy informacyjnej we WSZOP oraz w Wirtualnym Dziekanacie
Terminy egzaminów z prowadzącym zajęcia ustala starosta roku
Terminy konsultacji prowadzących zajęcia są zamieszczane w ENS
Karta przedmiotu obowiązuje od roku akademickiego 2017/2018

……………………………………………….
data i podpis osoby odpowiedzialnej za przedmiot

…………………………………………………………………….
data i podpis Kierownika Katedry/Zakładu lub Dziekana
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