Jednostka prowadząca: Wydział Techniczny
Kierunek studiów: Elektronika i telekomunikacja
Nazwa przedmiotu: Podstawy ekonomii

Charakter przedmiotu: humanistyczny, obowiązkowy
Typ studiów: inŜynierskie I-go stopnia, stacjonarne/niestacjonarne
Formy dydaktyczne i terminarz:
Ćwiczenia Laboratorium
Forma przedmiotu
Wykład
Rok studiów/Semestr
1/1
Liczba godzin w semestrze
30/12
Forma zaliczenia
zal.na ocenę
Liczba punktów ECTS
3/3

Projekt

Seminarium

WYKŁAD
Wymagania wstępne:
Brak wymagań wstępnych.
Cele kształcenia:
Podstawowym celem dydaktycznym przedmiotu jest przekazanie studentom wiedzy z zakresu
ogólnej charakterystyki podstawowych mechanizmów rynkowych i ich uwarunkowań we
współczesnej gospodarce rynkowej, zasad wyborów ekonomicznych podmiotów
gospodarczych, a zwłaszcza decyzji ekonomicznych z punktu widzenia pojedynczego
uczestnika procesu gospodarowania, jak i sposobów i zasad regulacji procesów
gospodarczych przez państwo.
Metody dydaktyczne:
Wykład, zajęcia interaktywne, dyskusje.
Zasady i kryteria zaliczenia:
Podstawą zaliczenia wykładu jest pisemny test na ocenę.
Treści programowe:
1. Rys historyczny ekonomii (powstanie, rozwój mikro- i makroekonomii).
2. Podstawowe pojęcia mikroekonomii.
3. Rynek. Popyt. PodaŜ. Cena. Równowaga rynkowa.
4. Elastyczność popytu i podaŜy.
5. Teoria producenta (triada pojęciowa: przedsiębiorczość – przedsiębiorca –
przedsiębiorstwo; przedsiębiorstwo jako podmiot gospodarowania – załoŜenia
modelu; formy organizacyjno – prawne przedsiębiorstw; zyski, przychody, koszty,
koszty alternatywne w podejmowaniu decyzji mikroekonomicznych).
6. Teoria produkcji (pojęcie produkcji i czynników produkcji, załoŜenia funkcji
produkcji).
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Teoria konsumenta (gospodarstwo domowe jako podmiot gospodarowania –
załoŜenia modelu, teoria uŜyteczności, zachowania gospodarstw domowych,
niekonwencjonalne zachowania konsumpcyjne).
Model doskonałej konkurencji (funkcjonowanie mechanizmu rynkowego i formy
konkurencji, załoŜenia modelu doskonałej konkurencji, funkcjonowanie
przedsiębiorstwa na rynku doskonałej konkurencji – realność modelu).
Struktury rynkowe (zakres, formy i poziom konkurencji, konkurencja
monopolistyczna, oligopol, porównanie modeli struktur rynkowych).
Alternatywne teorie konkurencji przedsiębiorstwa.
Podstawowe pojęcia makroekonomii.
Wzrost, rozwój gospodarczy i dobrobyt ekonomiczny.
Pieniądz w gospodarce (pojęcie, rola, funkcje pieniądza w gospodarce, system
pienięŜno- kredytowy, popyt i podaŜ pieniądza, polityka monetarna).
BudŜet państwa (pojęcie i funkcje budŜetu państwa, dochody i wydatki budŜetowe,
deficyt budŜetowy i dług publiczny, znaczenie systemu podatkowego w gospodarce,
restryktywna i ekspansywna polityka fiskalna).
Cykl koniunkturalny.
Elementy polityki ekonomicznej.
Bezrobocie (podstawowe pojęcia, mierniki, rodzaje i konsekwencje bezrobocia,
sposoby przeciwdziałania, polityka zatrudnienia).
Inflacja (pojęcie, pomiar, rodzaje, skutki inflacji, sposoby przeciwdziałania skutkom
inflacji).
Zagadnienia gospodarki światowej (międzynarodowe relacje gospodarcze,
ogólnoświatowe procesy integracyjne, globalizacja).
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Literatura uzupełniająca:
1. Milewski R. (red.), Podstawy ekonomii. PWN, Warszawa 2003.
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Efekty kształcenia:
Student po zajęciach powinien:
· Rozumieć podstawowe procesy ekonomiczne oraz identyfikować relacje między owymi
procesami.
· Opanować podstawowe kategorie ekonomiczne, co winno mu pomóc w rozwinięciu
umiejętności abstrakcyjnego, ale i analitycznego myślenia, umiejętności rozumienia
i interpretowania prawidłowości procesów gospodarowania w warunkach gospodarki
rynkowej oraz umiejętności rozumienia procesów społeczno-gospodarczych w ramach
polityki ekonomicznej państwa, a takŜe umiejętności tworzenia podstaw dla konkretyzacji

wiedzy ekonomicznej o przedsiębiorstwie i rynku.
· Być przygotowanym do działań przedsiębiorczych, a zdobyta wiedza winna mu wskazywać
kierunki dla podejmowania ewentualnych inicjatyw gospodarczych w przyszłości.
Język wykładowy: polski.
Osoba prowadząca:
dr inŜ. Tomasz Bartłomowicz

