
 

Jednostka prowadząca: Wydział Techniczny 

Kierunek studiów: Inżynieria bezpieczeństwa  

Nazwa przedmiotu: Podstawy ekonomii 

 

Charakter przedmiotu: humanistyczny, obowiązkowy 

Typ studiów: inżynierskie pierwszego stopnia, stacjonarne/niestacjonarne 

Formy dydaktyczne i terminarz: 

Forma przedmiotu Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

 Rok studiów/Semestr 1/1     

 Liczba godzin w semestrze   15/15     

 Forma zaliczenia zal.na ocenę     

 Liczba punktów ECTS 1     
 

WYKŁAD  

Wymagania wstępne:  

Brak wymagań wstępnych. 

 

Cele kształcenia:  

Celem dydaktycznym przedmiotu jest przekazanie wiedzy z zakresu podstaw ekonomii, w 

szczególności podstaw wiedzy o prawach rządzących procesami gospodarczymi, 

funkcjonowaniu podmiotów biorących udział we współczesnej gospodarce rynkowej oraz 

mechanizmach podejmowania decyzji ekonomicznych. Treści programowe przedmiotu 

powinny pomóc słuchaczom w prawidłowym identyfikowaniu i rozumieniu problemów 

ekonomicznych w skali mikro (gospodarstwo domowe, przedsiębiorstwo), w skali makro 

(państwo, świat) jak również we wzajemnym ich uwarunkowaniu. 

 

Metody dydaktyczne:  

Prezentacja treści programowych z wykorzystaniem studium przypadku, przy zastosowaniu 

środków audiowizualnych.  

 

Zasady i kryteria zaliczenia:  

Podstawą zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny (tj. min 50% punktów) z końcowego 

pisemnego kolokwium podsumowującego, którego część stanowią pytania testowe. 

 

Treści programowe:  

1. Podstawowe pojęcia i przedmiot ekonomii. Główne nurty współczesnej ekonomii 

Narodziny ekonomii jako nauki. Pojęcie mikro- i makroekonomii. Rachunek 

ekonomiczny. Ekonomia klasyczna. Ekonomia neoklasyczna. Keynesizm. 

2. Współczesne systemy społeczno-gospodarcze. Charakterystyka gospodarki rynkowej – 

prywatna własność czynników produkcji, rynkowa alokacja zasobów, reguły 

funkcjonowania, zalety i słabości gospodarki rynkowej. Charakterystyka gospodarki 

centralnie planowanej – początki gospodarki centralnie planowanej, główne cechy i reguły 

funkcjonowania, wady gospodarki centralnie planowanej. 



 

3. Główne kategorie i pojęcia mikroekonomii – rynek, popyt, podaż. Pojęcie i funkcje rynku, 

klasyfikacja rynków. Popyt i jego czynniki. Popyt a cena. Podaż i jej czynniki. Podaż a 

cena. Cena równowagi rynkowej. Elastyczność popytu i podaży. 

4. Teoria zachowania się konsumenta. Podstawy wyboru struktury konsumpcji. Teorie 

użyteczności.  

5. Teoria produkcji i organizacja przedsiębiorstwa. Pojęcie produkcji i czynników produkcji. 

Funkcji produkcji. Produkt całkowity, przeciętny i krańcowy. Prawo malejących 

przychodów. Przychody ze skali. Krótki i długi okres. Pojęcie i rodzaje przedsiębiorstw. 

Cele działalności. Wynik finansowy przedsiębiorstwa. Krótko- i długookresowa teoria 

produkcji. Alternatywna teoria przedsiębiorstwa. 

6. Modele konkurencji rynkowej. Konkurencja doskonała. Konkurencja niedoskonała i 

monopol. Oligopol i konkurencja monopolistyczna. Równowaga mikroekonomiczna. 

7. Rynki czynników produkcji. Zróżnicowanie dochodów i majątku. Ruch okrężny 

dochodów i wydatków. Zasadnicze czynniki determinujące podział dochodu. Rynek 

pracy. Rynek ziemi i kapitału.  

8. Główne kategorie i pojęcia makroekonomii – produkt i dochód narodowy. Pojęcie i 

podstawowe problemy makroekonomii. Metody obliczania produktu krajowego brutto. 

Produkt narodowy brutto i dochód narodowy. Produkt i dochód narodowy jako miary 

poziomu rozwoju gospodarczego i dobrobytu. 

9. Rola państwa w gospodarce. Budżet państwa. Pojęcie państwa. Ekonomiczne funkcje 

państwa. Realny i regulacyjny aspekt roli państwa w gospodarce. Teoretyczne koncepcje 

roli państwa w gospodarce. Teoria i praktyka „państwa dobrobytu”. Pojęcie i funkcje 

budżetu państwa. Dochody i wydatki budżetowe, deficyt budżetowy i dług publiczny, 

znaczenie systemu podatkowego w gospodarce. 

10. Pieniądz i system bankowy. Istota i funkcje pieniądza. Ewolucja pieniądza i systemu 

pieniężnego. Zasoby i koszt pieniądza. Popyt na pieniądz i podaż pieniądza. Czynniki 

determinujące popyt na pieniądz. Powstanie i funkcje banków. Kreacja pieniądza. Bank 

centralny i jego funkcje. Czynniki i instrumenty oddziaływania banku centralnego 

determinujące podaż pieniądza. 

11. Czynniki wzrostu gospodarczego. Mierniki wzrostu gospodarczego. Potencjalne tempo 

wzrostu gospodarczego. Wzrost gospodarczy a postęp techniczny. Popytowe czynniki 

wzrostu. Granice wzrostu. 

12. Cykl koniunkturalny. Pojęcie cyklu koniunkturalnego. Fazy cyklu, teorie wahań 

cyklicznych. Cykl a wzrost gospodarczy. Metody oddziaływania państwa na przebieg 

cyklu koniunkturalnego. 

13. Bezrobocie. Pojęcie, mierniki i typy bezrobocia. Przyczyny i konsekwencje bezrobocia. 

Prawo Okuna. Ekonomiczna interpretacja bezrobocia. Bezrobocie a działalność państwa – 

sposoby przeciwdziałania. Bezrobocie w Polsce w okresie transformacji. 

14. Inflacja. Pojęcie, sposoby pomiaru oraz rodzaje inflacji. Społeczno-ekonomiczne skutki 

inflacji. Popytowa i kosztowa teoria inflacji. Inflacja a bezrobocie – krzywa Philipsa, 

najniższa trwała stopa bezrobocia. Inflacja w Polsce w okresie transformacji. 

15. Gospodarka światowa. Pojęcie i podmioty gospodarki światowej. Tendencje rozwojowe 

gospodarki światowej – globalizacja. Główne problemy globalne. Zróżnicowanie poziomu 

rozwoju ekonomicznego. Nowy międzynarodowy ład ekonomiczny. Problemy krajów 

najuboższych. 
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Efekty kształcenia: 

Student po zajęciach powinien posługiwać się podstawowymi kategoriami ekonomicznymi, 

interpretować ogólne prawa ekonomiczne oraz stosować zasady rachunku ekonomicznego. 

Ponadto powinien posiadać zdolność orientacji w podstawowych parametrach współczesnego 

otoczenia ekonomicznego oraz świadomość gospodarczego następstwa problemów 

ekonomicznych. 

 

Język wykładowy: polski 
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