
Karta (sylabus) modułu/przedmiotu 
Studia III stopnia  

 

Przedmiot: Ekonomia 

Rok: II Semestr: III 

  

Rodzaj zajęć Liczba godzin 

Wykład 30 

Ćwiczenia - 

Laboratorium - 

Projekt - 
Liczba punktów ECTS: 3 

 

Cel przedmiotu 

C1 Zaznajomienie studentów z podstawowymi pojęciami, którymi ekonomia opisuje zjawiska i 

procesy rynkowe. 

C2 Nabycie umiejętności rozumienia kategorii makroekonomicznych, opisu i interpretacji zjawisk 

ekonomicznych. 

C3 Nabycie przez studenta umiejętności stosowania głównych metod pomiaru sprawności 

funkcjonowania gospodarki narodowej 

 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji 

1 Sprawność korzystania z narzędzi matematycznych 
2 Umiejętność logicznego i kreatywnego myślenia 

3 Umiejętność pracy w grupie 
4 Nawyk kształcenia ustawicznego 

 

 Efekty kształcenia   

 W zakresie wiedzy:  

 EK1 Zna i rozumie podstawowe pojęcia ekonomiczne oraz mechanizm rynkowy.  

 EK2 Zna główne grupy podmiotów gospodarczych i rozumie obieg okrężny w gospodarce.  

 EK3 Zna poglądy różnych szkół makroekonomicznych, a także rozumie różnice pomiędzy nimi.  

 W zakresie umiejętności:  

 EK4 Potrafi wykorzystać różne koncepcje teoretyczne do analizy równowagi makroekonomicznej.  

 EK5 Potrafi obliczyć poziom równowagi dochodu narodowego i przedstawić w graficzny sposób 

równowagę w skali makro. 
 

 EK6 Potrafi przeprowadzić analizę danych ekonomicznym na poziomie podstawowym.  

 EK7 Potrafi działać w sposób przedsiębiorczy  

 W zakresie kompetencji społecznych:  

 EK8 Rozumie potrzebę dalszego kształcenia w zakresie ekonomii.  

 EK9 Potrafi pracować w grupie.  

 EK10 Potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje w literaturze, także w językach obcych.  

 

 

 

 

 



 

 

Treści programowe przedmiotu 

Forma zajęć – wykłady  

 Treści programowe 
Liczba 
godzin 

W1. Wprowadzenie do ekonomii, podstawowe pojęcia, narzędzia analizy 
ekonomicznej. 

2 

W2. Systemy gospodarcze, gospodarka centralnie planowana, rodzaje 
gospodarki rynkowej. 

2 

W3. Rachunek produktu i dochodu narodowego – tworzenie i podział PKB. 
Model ruchu okrężnego w gospodarce. Metody liczenia PKB.  PKB realny 
i nominalny. Proces podziału PKB – pierwotny, wtórny i ostateczny. 

4 

W4. Mechanizm równowagi makroekonomicznej. Popyt globalny i jego 
składniki. Funkcja produkcji i oszczędności. 

2 

W5. Budżet państwa. Dochody i wydatki budżetu państwa. Deficyt budżetowy 
i dług publiczny. 

2 

W6. Pieniądz i system bankowy. Funkcje i zasoby pieniądza. 2 

W7. Inflacja i jej rodzaje. Koszty i korzyści z inflacji. Wskaźniki cen.  
Monetarna, popytowa i kosztowa teoria inflacji. Analiza statystyczna 
zjawiska inflacji. 

2 

W8. Bezrobocie – definicja i rodzaje. Koszty i skutki bezrobocia. Krzywa 
Philipsa. Ujęcie keynesistowskie i neoklasyczne.  Analiza statystyczna 
zjawiska bezrobocia. 

2 

W9. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a konkurencyjność regionów.  2 

W10. Cykl koniunkturalny – klasyczny i współczesny. 2 
W11. Handel międzynarodowy. Obroty i struktura handlu międzynarodowego.  2 

W12. Globalizacja.  Rozkład korzyści i zagrożeń. 2 

W13. Klastry. Kierunki i polityka rozwoju klastrów w Polsce. 2 

W14. Rodzaje przedsiębiorstw. Przedsiębiorczość. 2 

Suma godzin: 30 

Forma zajęć – ćwiczenia 

 Treści programowe 
Liczba 
godzin 

   
   

   

Suma godzin:  

 

Narzędzia dydaktyczne 

1 Prezentacje multimedialne. 

2 Zadania o tematyce wyjaśnionej na wykładzie do samodzielnego rozwiązywania, case study. 

3 Roczniki statystyczne 

 

Sposoby oceny 
Ocena formująca 

F1 Sprawdzanie na bieżąco postępów w opanowaniu poszczególnych tematów poprzez rozwiązywanie 



zadań i dyskusje 

Ocena podsumowująca 

P1 Ocena ustalona na podstawie pracy w trakcie semestru (w tym wyniku kolokwium). 

Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności 
Średnia liczba godzin na 

zrealizowanie aktywności 
Godziny kontaktowe z wykładowcą, realizowane w formie zajęć 

dydaktycznych – łączna liczba godzin w semestrze 
30 

Godziny kontaktowe z wykładowcą, realizowane w formie 
sprawdzianów, testów – łączna liczba godzin w semestrze 

30 

Godziny kontaktowe z wykładowcą, realizowane w formie konsultacji – 
łączna liczba godzin w semestrze 

5 

Przygotowanie się do zajęć – łączna liczba godzin w semestrze 40 

Suma 75 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu 3 

 

Literatura podstawowa 

1 R. Milewski (red.), Podstawy ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001. 
2 E. Bojar, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w obszarach słabo rozwiniętych, 

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001. 

3 Pylak K. (red.), Prawno-ekonomiczne aspekty funkcjonowania Unii Europejskiej, 
Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, Lublin 2009. 

Literatura uzupełniająca 

4 D. Begg, S. Fischer, R. Dornbusch, Makroekonomia, PWE, Warszawa 2007. 

5 D. Begg, S. Fischer, R. Dornbusch, Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2007. 

 

Macierz efektów kształcenia 

Efekt  
kształcenia 

Odniesienie 
danego efektu 
kształcenia do 

efektów 
zdefiniowanych 

dla całego 
programu (PEK) 

Cele  
przedmiotu 

Treści  
programowe 

Narzędzia 
dydaktyczne 

Sposób  
oceny 

      

      

      

      

 
Formy oceny – szczegóły  

 Na ocenę 2 (ndst) Na ocenę 3 (dst) Na ocenę 4 (db) Na ocenę 5 (bdb) 
     
     
     

     

 

Autor programu: Prof. dr hab. Ewa Bojar 



Adres e-mail: 
e.bojar@pollub.pl,  
 

Jednostka 
organizacyjna: 

Katedra Ekonomii i Zarządzania Gospodarką 

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu 
Studia III stopnia  

Przedmiot: Ekonomia 

Rok: II Semestr: IV 

  

Rodzaj zajęć Liczba godzin 

Wykład 30 

Ćwiczenia - 

Laboratorium - 

Projekt - 

Liczba punktów ECTS: 2 

 

Cel przedmiotu 

C1 Zaznajomienie studentów z podstawowymi pojęciami, którymi ekonomia opisuje zjawiska i 

procesy rynkowe. 

C2 Nabycie umiejętności rozumienia kategorii makroekonomicznych, opisu i interpretacji zjawisk 

ekonomicznych. 

C3 Nabycie przez studenta umiejętności stosowania głównych metod pomiaru sprawności 

funkcjonowania gospodarki narodowej 

 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji 

1 Sprawność korzystania z narzędzi matematycznych 
2 Umiejętność logicznego i kreatywnego myślenia 

3 Umiejętność pracy w grupie 
4 Nawyk kształcenia ustawicznego 

 

 Efekty kształcenia   

 W zakresie wiedzy:  

 EK1 Zna i rozumie podstawowe pojęcia ekonomiczne oraz mechanizm rynkowy.  

 EK2 Zna główne grupy podmiotów gospodarczych i rozumie obieg okrężny w gospodarce.  

 EK3 Zna poglądy różnych szkół makroekonomicznych, a także rozumie różnice pomiędzy nimi.  

 W zakresie umiejętności:  

 EK4 Potrafi wykorzystać różne koncepcje teoretyczne do analizy równowagi makroekonomicznej.  

 EK5 Potrafi obliczyć poziom równowagi dochodu narodowego i przedstawić w graficzny sposób 

równowagę w skali makro. 
 

 EK6 Potrafi przeprowadzić analizę danych ekonomicznym na poziomie podstawowym.  

 EK7 Potrafi działać w sposób przedsiębiorczy.  

 W zakresie kompetencji społecznych:  

 EK8  Rozumie potrzebę dalszego kształcenia w zakresie ekonomii.  

 EK9 Potrafi pracować w grupie.  

 EK10 Potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje w literaturze, także w językach obcych.  

 

 

 

mailto:e.bojar@pollub.pl


 

 

 

 

 

Treści programowe przedmiotu 

Forma zajęć – wykłady  

 Treści programowe 
Liczba 
godzin 

W1. Wprowadzenie do ekonomii, podstawowe pojęcia, narzędzia analizy 
ekonomicznej. 

2 

W2. Systemy gospodarcze, gospodarka centralnie planowana, rodzaje 
gospodarki rynkowej. 

2 

W3. Rachunek produktu i dochodu narodowego – tworzenie i podział PKB. 
Model ruchu okrężnego w gospodarce. Metody liczenia PKB.  PKB realny 
i nominalny. Proces podziału PKB – pierwotny, wtórny i ostateczny. 

4 

W4. Mechanizm równowagi makroekonomicznej. Popyt globalny i jego 
składniki. Funkcja produkcji i oszczędności. 

2 

W5. Budżet państwa. Dochody i wydatki budżetu państwa. Deficyt budżetowy 
i dług publiczny. 

2 

W6. Pieniądz i system bankowy. Funkcje i zasoby pieniądza. 2 

W7. Inflacja i jej rodzaje. Koszty i korzyści z inflacji. Wskaźniki cen.  
Monetarna, popytowa i kosztowa teoria inflacji. Analiza statystyczna 
zjawiska inflacji. 

2 

W8. Bezrobocie – definicja i rodzaje. Koszty i skutki bezrobocia. Krzywa 
Philipsa. Ujęcie keynesistowskie i neoklasyczne.  Analiza statystyczna 
zjawiska bezrobocia. 

2 

W9. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a konkurencyjność regionów.  2 

W10. Cykl koniunkturalny – klasyczny i współczesny. 2 
W11. Handel międzynarodowy. Obroty i struktura handlu międzynarodowego.  2 

W12. Globalizacja.  Rozkład korzyści i zagrożeń. 2 
W13. Klastry. Kierunki i polityka rozwoju klastrów w Polsce. 2 

W14. Rodzaje przedsiębiorstw. Przedsiębiorczość. 2 

Suma godzin: 30 

Forma zajęć – ćwiczenia 

 Treści programowe 
Liczba 
godzin 

   
   

   

Suma godzin:  

 

Narzędzia dydaktyczne 

1 Prezentacje multimedialne. 

2 Zadania o tematyce wyjaśnionej na wykładzie do samodzielnego rozwiązywania, case study. 

3 Roczniki statystyczne 

 



Sposoby oceny 
Ocena formująca 

F1 Sprawdzanie na bieżąco postępów w opanowaniu poszczególnych tematów poprzez rozwiązywanie 

zadań i dyskusje 

Ocena podsumowująca 

P1 Ocena ustalona na podstawie pracy w trakcie semestru (w tym wyniku kolokwium). 

Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności 
Średnia liczba godzin na 

zrealizowanie aktywności 
Godziny kontaktowe z wykładowcą, realizowane w formie zajęć 

dydaktycznych – łączna liczba godzin w semestrze 
30w 

Godziny kontaktowe z wykładowcą, realizowane w formie 
sprawdzianów, testów – łączna liczba godzin w semestrze 

30 

Godziny kontaktowe z wykładowcą, realizowane w formie konsultacji – 
łączna liczba godzin w semestrze 

5 

Przygotowanie się do zajęć – łączna liczba godzin w semestrze 15 

Suma 50 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu 2 

 

Literatura podstawowa 

1 R. Milewski (red.), Podstawy ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001. 

2 E. Bojar, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w obszarach słabo rozwiniętych, 
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001. 

3 Pylak K. (red.), Prawno-ekonomiczne aspekty funkcjonowania Unii Europejskiej, 
Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, Lublin 2009. 

Literatura uzupełniająca 

3 D. Begg, S. Fischer, R. Dornbusch, Makroekonomia, PWE, Warszawa 2007. 

4 D. Begg, S. Fischer, R. Dornbusch, Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2007. 

 

Macierz efektów kształcenia 

Efekt  
kształcenia 

Odniesienie 
danego efektu 
kształcenia do 

efektów 
zdefiniowanych 

dla całego 
programu (PEK) 

Cele  
przedmiotu 

Treści  
programowe 

Narzędzia 
dydaktyczne 

Sposób  
oceny 

EK1 1f     

EK2 1f     

EK3 1f     

EK4 1f     

EK5 1f     

EK6 1f     

EK7 1g, 3c     

EK8 3a     

EK9 2d     

EK10 2a     

 



Formy oceny – szczegóły  

 Na ocenę 2 (ndst) Na ocenę 3 (dst) Na ocenę 4 (db) Na ocenę 5 (bdb) 
     
     
     

     

 

Autor programu: Prof. dr hab. Ewa Bojar 

Adres e-mail: 
e.bojar@pollub.pl,  
 

Jednostka 
organizacyjna: 

Katedra Ekonomii i Zarządzania Gospodarką 
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