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Sylabus modułu kształcenia na studiach wyższych 

Nazwa Wydziału  Wydział Prawa i Administracji  

Nazwa jednostki prowadzącej moduł  Katedra Polityki Gospodarczej 

Nazwa modułu kształcenia  Podstawy makroekonomii i mikroekonomii 

Kod modułu  MK_1 

Język kształcenia  Polski 

Efekty kształcenia dla modułu kształcenia  1. Znajomość i poprawne  posługiwanie się 

w podstawowym (propedeutycznym) 

zakresie terminologią z zakresu 

ekonomii: K_W11 (3), K_W15 (3), 

K_U02 (3), K_U01 (3), K_K05 (1), 

K_K01 (3)  

2. Znajomość zasad prowadzenia 

działalności gospodarczej K_W14 (3), 

KW_16 (2), K_K06 (2), K_K07 (1)  

3. Rozumienie reguł cenowego 

mechanizmu rynkowego - jego 

ograniczeń i motywów, które kierują 

postępowaniem przedsiębiorstw i 

konsumentów; K_W14 (3), K_W16 (2), 

K_U09 (3), K_K06 (2), K_K07 (1) 

4. Znajomość roli państwa w gospodarce 

oraz zasad i celów ingerencji państwa w 

gospodarkę (etatyzm) oraz umiejętność 

uzasadnienia własnych poglądów na tę 

kwestię K_W03 (3), K_W14 (3), 

K_U02 (3), K_U06 (2), K_U12 (3), 

K_K06 (2) 

5. Myślenia kategoriami całej gospodarki 

oraz gospodarki powiązanej z 

gospodarką światową; K_W14 (3), 

K_U02 (3), K_U06 (2), K_U07 (2), 

K_U09 (3), K_U12 (3), K_K06(2)  

6. Rozumienie mechanizmów 

sprawiających załamywanie się 

gospodarki, mechanizmów 

stymulujących ożywienie gospodarki i 

jej rozwój. K_W11(3), K_W14 (3), 

K_U02 (3), K_U06 (2), K_U07 (2), 

K_U09 (3), K_U12 (3), K_K06(2) 

7. Umiejętność porównywania systemów 

ekonomicznych i gospodarek K_W14 

(3), K_U02 (3), K_U06 (2), K_U07 (2), 

K_U09 (3), K_U12 (3), K_K06(2) 

8. Znajomość podstawowych zasad 

polityki pieniężnej i fiskalnej oraz ich 

wpływu na wzrost gospodarczy:  

K_W14 (3), K_W15 (3), K_U02 (3) 

9. Umiejętność przedstawienia zdobytych 

wiadomości w formie ustnej, w 

szczególności w dyskusji (podczas 



wykładu): K_U01 (3), K_U02 (3), 

K_U06 (2), K_U12 (3); K_K01 (3), 

K_K06 (2) 

Typ modułu kształcenia 

(obowiązkowy/fakultatywny)  

Obowiązkowy 

Rok studiów  II 

Semestr  Zimowy 

Imię i nazwisko osoby/osób prowadzących moduł  dr Marcin Smaga, dr Marek Porzycki, dr Paweł 

M. Woroniecki 

Imię i nazwisko osoby/osób 

egzaminującej/egzaminujących bądź udzielającej 

zaliczenia, w przypadku gdy nie jest to osoba 

prowadząca dany moduł  

 

Sposób realizacji  wykład (45 godz.) 

ćwiczenia (30 godzin) 

Wymagania wstępne i dodatkowe  do I terminu egzaminu z modułu (przedmiotu) 

student musi przystąpić w sesji zasadniczej 

Rodzaj i liczba godzin zajęć dydaktycznych 

wymagających bezpośredniego udziału 

nauczyciela akademickiego i studentów, gdy w 

danym module przewidziane są takie zajęcia 

(tzw. godziny kontaktowe) 

Wykład: 45 godzin,  

Ćwiczenia: 30 godzin, 

konsultacje wykładowcy (dyżur): 15 godzin, 

konsultacje osoby prowadzącej ćwiczenia 

(dyżur): 15 godzin, 

egzamin: 3 godziny 

łącznie: 113 tzw. godz. kontaktowych 

Liczba punktów ECTS przypisana modułowi  9 ECTS 

Bilans punktów ECTS  9 ECTS t.j (6 x 25 godz. = 225 godz.)  

w tym: 

113 godzin kontaktowych i 112 godzin 

niekontaktowych (praca własna studenta) 

Stosowane metody dydaktyczne  Metody tradycyjne (wykład), formy kontaktu 

interaktywnego (elementy dyskusji w ramach 

wykładu), przygotowanie referatów w trakcie 

ćwiczenie 

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów 

kształcenia uzyskanych przez studentów  

Egzamin pisemny w formie testu wielokrotnego 

wyboru. Zapisy na egzaminy za pośrednictwem 

systemu USOS.  

Forma i warunki zaliczenia modułu, w tym 

zasady dopuszczenia do egzaminu,  

Egzamin, studenci stanowiący grupę 30% 

najbardziej aktywnych w grupie ćwiczeniowej 

mogą przystąpić do egzaminu w tzw. 

przedterminie 

zaliczenia, a także forma i warunki zaliczenia 

poszczególnych zajęć wchodzących w zakres 

danego modułu  

 

Treści modułu kształcenia  1. Przedmiot ekonomii 

1.1. Zakres ekonomii 

1.2. Ekonomia pozytywna i normatywna 

1.3. Mikroekonomia i makroekonomia 

1.4. Kategoria, prawo, teoria i model 

ekonomiczny 

2. Podstawowe pojęcia ekonomiczne 

2.1. Własność 

2.2. Dobro 

2.3. Potrzeba 

2.4. Proces gospodarowania 



2.5. Wybór ekonomiczny 

2.6. Stan równowagi 

2.7. Koszt alternatywny 

2.8. Podmioty gospodarcze 

3. Rola państwa w gospodarce  

3.1. Systemy gospodarcze 

3.2. Interwencja państwa w gospodarkę 

3.2.1. dobra publiczne 

3.2.2. efekty zewnętrzne 

3.2.3. niedoskonała konkurencja 

3.2.4. niedoskonała informacja 

3.2.5. fluktuacje gospodarcze 

3.3. Zawodność państwa 

3.4. Ekonomiczne funkcje państwa 

3.4.1. alokacyjna 

3.4.2. redystrybucyjna 

3.4.3. stabilizacyjna 

4. Teoria wyboru konsumenta 

4.1. Użyteczność 

4.2. Krzywe obojętności  

4.3. Ograniczenia budżetowe 

4.4. Równowaga konsumenta 

4.5. Efekt substytucyjny i dochodowy zmiany 

cen 

5. Teoria wyboru przedsiębiorstwa 

5.1. Rodzaje kosztów produkcji 

5.2. Krótkookresowa analiza kosztów 

produkcji 

5.3. Długookresowa analiza kosztów 

produkcji 

5.4. Równowaga producenta 

6. Analiza rynku 

6.1. Pojęcie rynku, jego rodzaje i funkcje 

6.2. Popyt i czynniki kształtujące popyt 

6.3. Podaż i czynniki kształtujące podaż 

6.4. Zależność miedzy popytem a ceną 

6.5. Zależność miedzy podażą a ceną 

6.6. Równowaga rynku 

6.7. Cena równowagi a cena maksymalna i 

cena minimalna 

6.8. Elastyczność popytu 

6.9. Elastyczność podaży 

7. Struktury rynkowe 

7.1. Konkurencja doskonała 

7.2. Konkurencja niedoskonała 

7.3. Konkurencja monopolistyczna 

7.4. Oligopol 

7.5. Monopol i monopson 

7.6. Kartel, trust, syndykat 

8. Produkt krajowy brutto, dochód narodowy, 

produkt społeczny 

8.1. Reprodukcja 

8.2. Wartość globalna, produkt krajowy brutto 

i dochód narodowy 

8.3. Struktura produktu krajowego brutto i 



dochodu narodowego 

8.4. Podział dochodu narodowego 

8.5. Wady i zalety kategorii dochodu 

narodowego 

8.6. Inne mierniki dobrobytu 

9. Spór o teorię równowagi ogólnej 

9.1. Ogólny model zagregowanej popytu i 

podaży 

9.2. Neoklasyczny model równowagi 

9.3. Model keynesowski 

9.3.1. krytyka modelu neoklasycznego 

9.3.2. inwestycje a oszczędności 

9.3.3. mnożnik inwestycyjny 

9.3.4. funkcja konsumpcji 

9.3.5. funkcja inwestycji 

10. Wzrost i rozwój gospodarczy 

10.1. Pojęcie wzrostu gospodarczego i rozwoju 

gospodarczego 

10.2. Rodzaje wzrostu gospodarczego 

10.3. Czynniki wzrostu 

10.4. Podstawowe modele wzrostu 

10.5. Bariery wzrostu 

11. Wahania koniunkturalne w gospodarce 

11.1. Rodzaje i przyczyny wahań 

gospodarczych 

11.2. Klasyczny cykl koniunkturalny  

11.3. Metody interwencji 

12. Pieniądz, rynek pieniężny, bankowość 

12.1. Pojęcie i funkcja pieniądza 

12.2. Rodzaje pieniądza 

12.3. Podaż pieniądza i popyt na pieniądz 

12.4. Równanie obiegu pieniądza 

12.5. Kreacja pieniądza 

12.6. Bank centralny i polityka monetarna 

13. Inflacja 

13.1. Pojęcie inflacji i jej rodzaje 

13.2. Skutki inflacji 

13.3. Przyczyny inflacji 

14. Bezrobocie 

14.1. Zasoby siły roboczej 

14.2. Pojęcie i rodzaje bezrobocia 

14.3. Przyczyny bezrobocia 

14.4. Skutki bezrobocia 

14.5. Bezrobocie a inflacja 

15. Budżet i polityka fiskalna państwa 

15.1. Pojęcie i funkcje budżetu 

15.2. Zasady polityki budżetowej 

15.3. Deficyt budżetowy i dług publiczny 

15.4. Wydatki budżetu  

15.5. Podatki – pojęcie i rodzaje 

15.6. Aktywna i pasywna polityka fiskalna 

Ćwiczenia 

1. Wstęp historyczny – wybrane zagadnienia 

1.1. Merkantylizm 

1.2. Ekonomia Adama Smitha 



1.3. System J. M. Keynesa 

1.4. Monetaryzm i szkoła neoaustriacka 

2. Podmioty gospodarki rynkowej 

2.1. przedsiębiorstwo a przedsiębiorca 

2.2. spółki handlowe 

3. Konkurencja i jej prawna ochrona 

4. Rynek kapitałowy 

4.1. Papiery wartościowe – pojęcie i rodzaje 

4.2. Rynek pierwotny i wtórny 

4.3. Fundusze inwestycyjne 

4.4. Giełda 

5. Pieniądz i jego rola w gospodarce 

5.1. Pieniądz gotówkowy – ewolucja 

historyczna i stan obecny 

5.2. Formy pieniądza bezgotówkowego 

5.3. Pieniądz a system bankowy. System 

rezerwy częściowej 

5.4. Podstawowe czynności bankowe – 

depozyty i kredyty, rozliczenia za 

pomocą banków 

5.5. Zabezpieczenie posiadaczy rachunków 

bankowych. Bankowy Fundusz 

Gwarancyjny 

6. Międzynarodowy system finansowy 

6.1. Waluta i kurs walutowy 

6.2. Systemy kursowe 

6.3. Rewaluacja i dewaluacja waluty 

6.4. Deprecjacja i aprecjacja waluty 

6.5. Ryzyko walutowe 

6.6. Unia walutowa 

7. Handel zagraniczny  

7.1. Podstawy teoretyczne – teoria kosztów 

komparatywnych, teoria kosztów 

absolutnych, wolny handel a autarkia 

7.2. Rola handlu zagranicznego w 

gospodarce 

7.3. Polityka protekcjonistyczna - 

instrumenty ochrony rynku 

wewnętrznego, środki polityki 

proeksportowej 

7.4. Liberalizacja handlu 

międzynarodowego, organizacje 

regulujące i wspierające handel 

międzynarodowy 

8. Integracja europejska  

8.1.  integracja gospodarcza 

8.2. integracja walutowa, 

8.3. integracja systemu bankowego i rynków 

finansowych 

Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej, 

obowiązującej do zaliczenia danego modułu  

Literatura podstawowa:  

T. Włudyka, M. Smaga (red.), Instytucje 

gospodarki rynkowej, Warszawa 2012 r.  

Literatura uzupełniająca 

R. Milewski (red.), Elementarne zagadnienia 

ekonomii, Warszawa 2007 



S. Marciniak (red.), Makro i Mikroekonomia. 

Podstawowe problemy 

D. Begg, S. Fischer, R. Dornbusch, Ekonomia: 

Mikroekonomia 

D. Begg, S. Fischer, R. Dornbusch, Ekonomia: 

Makroekonomia 

D. Kamerschen, R. B. McKenzie, C. Nardinelli, 

Ekonomia 

H. Landreth, D. Colander, Historia myśli 

ekonomicznej 

J. K. Galbraith, Ekonomia w perspektywie. 

Krytyka historyczna 

Przewodnik rekina giełdowego. Podstawy 

wiedzy o inwestowaniu, Fundacja Edukacji 

Rynku Kapitałowego, Warszawa 2007 

K. Jajuga, Rynek wtórny papierów 

wartościowych, Fundacja Edukacji Rynku 

Kapitałowego i Komisja Nadzoru Finansowego, 

Warszawa 2006 

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk, w 

przypadku, gdy program kształcenia przewiduje 

praktyki  

nie dotyczy 

 


