
Jednostka prowadząca: Wydział Techniczny 

Kierunek studiów: Zarządzanie i inŜynieria produkcji  

Nazwa przedmiotu: Mikroekonomia  

 

Charakter przedmiotu: podstawowy, obowiązkowy 

Typ studiów: inŜynierskie I-go stopnia, stacjonarne/niestacjonarne 

Formy dydaktyczne i terminarz: 
Forma przedmiotu Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

 Rok studiów/Semestr 1/1 1/1    
 Liczba godzin w semestrze  15/15 15/15    
 Forma zaliczenia zal.na ocenę zal.na ocenę    
 Liczba punktów ECTS 1 2    
 

WYKŁAD  

Wymagania wstępne:  
Brak wymagań wstępnych. 
 
Cele kształcenia:  
Celem przedmiotu jest uzyskanie przez studenta umiejętności i kompetencji w zakresie 
rozumienia: podstawowych kategorii i procesów ekonomicznych, uwarunkowań i sposobów 
sterowania tymi procesami na rzecz wzrostu skuteczności gospodarowania. 
 
Metody dydaktyczne:  
Prezentacja treści programowych przy zastosowaniu środków audiowizualnych: rzutnik, 
projektor multimedialny. Przegląd literatury specjalistycznej. 
 
Zasady i kryteria zaliczenia:  
Egzamin pisemny. Ocena dostateczna od 60% punktów moŜliwych do uzyskania w ogólnej 
punktacji. 
 
Treści programowe:  

1. Pojęcie i przedmiot ekonomii, zasoby, rodzaje zasobów i alternatywność ich 
zastosowań.  

2. Rynek, jego cechy, rola, parametry rynkowe, charakterystyka gospodarki rynkowej, 
słabe i mocne strony systemu rynkowego, rola państwa w gospodarce rynkowej.  

3. Gospodarka centralnie sterowana: cechy zasady, słabe i mocne strony, rola państwa.  
Gospodarka mieszana: cechy, rola państwa Podobieństwa i róŜnice pomiędzy w/w 
systemami gospodarczymi.  

4. Sposoby podejmowania decyzji przez państwo. Popyt, podaŜ, cena, równowaga 
rynkowa, krzywa popytu i podaŜy.  

5. Konsument, w tym: pojęcie, charakterystyka, rodzaje więzi z klientem, znaczenie tych 
więzi dla procesu produkcji, zasady wyboru konsumenta, segmentacja rynku – cele 
zasady korzyści dla producentów i konsumentów, metody segmentacji rynku, 



zachowania konsumenckie i determinanty tych zachowań, potrzeby ludzkie ich cechy, 
charakterystyka i determinanty, dobra komplementarne i substytucyjne.  

6. Konkurencja doskonała (decyzje przedsiębiorstwa w warunkach konkurencji 
doskonałej, wejście i wyjście). Konkurencja niedoskonała: monopol (wady zalety, 
produkcja maksymalizująca zysk, monopol róŜnicujący ceny, monopol a postęp 
techniczny, siła monopolu), oligopol (zmowy, kartele, rynki sporne), polipom.  

7. Teoria produkcji, funkcja produkcji i jej czynniki, klasyfikacja czynników produkcji, 
przedsiębiorstwo: cele, zasady działania, działalność produkcyjna i kategorie 
integralne: koszty i ich rodzaje oraz podejścia do klasyfikacji, przychód, zysk, utarg, 
kapitał, zapasy, kredyty, biznesplan, efekt skali, synergia, determinanty produkcji: 
koniunktura, marketing, konsument i struktura jego dochodów, moda, technologia 
produkcji. 

8. Człowiek, jako szczególny rodzaj kapitału przedsiębiorstwa, charakterystyka i cechy 
tego kapitału. Elementy teorii dobrobytu,. Równowaga konkurencyjna i 
mikroekonomiczna ich uwarunkowania oraz zalety i wady.  

9. Alternatywna teoria przedsiębiorstw. 
 
Literatura podstawowa:  

1. Beeg.D., Smith P., Mikroekonomia. PWE, Warszawa 2005. 
2. Garbarski L. Zachowania nabywców. PWE, Warszawa 2001. 
3. Samuelson P.A., Nordhaus W.D.,  Ekonomia. PWN, Warszawa 2004. 

 
Literatura uzupełniająca:  

1. Bela A., Czaja S., Hałasa J., Rumianowska I., Elementy mikroekonomii. Wyd. I-BiS, 
Warszawa 2001. 

2. Peters T., Biznes od nowa. Studio Emka, Wraszawa 2003. 
 
Efekty kształcenia: 
Zdolność rozumienia podstawowych procesów mikroekonomicznych i zasad sterowania nimi. 
 
Język wykładowy: polski 

 

 

 

 

ĆWICZENIA  

Wymagania wstępne:  
Brak wymagań wstępnych. 
 
Cele kształcenia:  
Ćwiczenia mają na celu zastosowanie teorii ekonomii w praktycznym działaniu. 
 
Metody dydaktyczne:  
Omawianie przykładów praktycznych. Rozwiązywanie zadań z zakresu oceny i symulowania 
procesów rynkowych przez przedsiębiorstwo, Symulowanie zachowań konsumentów 
 
Zasady i kryteria zaliczenia:  
Podstawą zaliczenia jest zdobycie 60 % maksymalnej sumy punktów z kolokwium. 



 
Treści programowe:  
Ćwiczenia obejmują: sporządzanie biznes planu, umiejętność interpretacji wielkości 
przedstawionych w biznes planie. Symulowanie zachowań klientów w zaleŜności od 
przyjętych strategii rynkowych. 
Omawianie zaleŜności pomiędzy kategoriami ekonomicznymi prezentowanymi w wersjach 
graficznych. Studia przypadków opisywane w zbiorach ćwiczeń, rozwiązywanie zadań i 
testów sprawdzających. 
 
Literatura podstawowa:  

1. Smith P., Begg D., Zbiór zadań. PWE, Warszawa 2001. 
 
Literatura uzupełniająca:  

1. Milewski R., Kwiatkowski E., Podstawy ekonomii. Ćwiczenia i zadania. PWN, 
Warszawa 2006. 

 
Efekty kształcenia: 
Umiejętność sporządzania biznes planów dla przedsięwzięć inwestycyjnych. 
Zdolność oceny efektów obranej strategii rynkowej. 
 
Osoba(y) prowadząca(e):   
dr inŜ. Tomasz Bartłomowicz 
dr Iwona Chomiak-Orsa 
dr Bartłomiej Nita 
 
 

 


