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1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE 

Nazwa przedmiotu MIKRO- I MAKROEKONOMIA  

Kod przedmiotu *  
Nazwa jednostki 
prowadzącej kierunek Kolegium Nauk Przyrodniczych 

Nazwa jednostki 
realizującej przedmiot 

Kolegium Nauk Przyrodniczych, Kolegium Nauk Społecznych 

Kierunek studiów LOGISTYKA W SEKTORZE ROLNO-SPOŻYWCZYM 

Poziom studiów pierwszego stopnia 

Profil ogólnoakademicki  

Forma studiów stacjonarne  

Rok i semestr studiów rok I, semestr 1 

Rodzaj przedmiotu podstawowy 

Język wykładowy polski 

Koordynator dr hab. Bogusław Ślusarczyk, prof. UR 

Imię i nazwisko osoby 
prowadzącej / osób 
prowadzących 

dr hab. Bogusław Ślusarczyk, prof. UR 

* - opcjonalnie, zgodnie z ustaleniami w Jednostce 

1.1.Formy zajęć dydaktycznych, wymiar godzin i punktów ECTS  
 

Semestr 

(nr) 
Wykł. Ćw. Konw. Lab. Sem. ZP Prakt. 

Inne 
(jakie?) 

Liczba pkt 
ECTS 

1 15 30       5 

 
1.2. Sposób realizacji zajęć   

 X zajęcia w formie tradycyjnej  

☐ zajęcia realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 
 

1.3  Forma zaliczenia przedmiotu (z toku) (egzamin, zaliczenie z oceną, zaliczenie bez oceny) 
EGZAMIN 
 

2.WYMAGANIA WSTĘPNE  

Podstawowa wiedza dotycząca procesów społeczno – gospodarczych z zakresu szkoły średniej.  

 
3. CELE, EFEKTY UCZENIA SIĘ , TREŚCI PROGRAMOWE I STOSOWANE METODY DYDAKTYCZNE 
 

3.1 Cele przedmiotu  
 

C1  
Zapoznanie studentów z mechanizmami rynkowymi oraz podstawowymi kategoriami i 
modelami makroekonomicznymi. 



C2 Podstawowe kategorie i modele makroekonomiczne oraz prawa i procesy zachodzące 
w gospodarce, z uwzględnieniem sporów w teorii makroekonomii i polityce 
makroekonomicznej 

C3 Wypracowanie umiejętności oceny programów rozwoju gospodarczego i wydarzeń 
gospodarczych  

 
3.2 Efekty uczenia się dla przedmiotu  

 

EK (efekt 
uczenia się) 

Treść efektu uczenia się zdefiniowanego dla przedmiotu  
Odniesienie do 

efektów  
kierunkowych  

EK_01 Wyjaśnia metodologię badań rynkowych i zasady 
funkcjonowania rynku i marketingu oraz usług logistycznych. 
Wymienia rodzaje podmiotów i struktur gospodarczych 
działających w obszarze logistyki. 

K_W02, K_W08 
K_W09, K_W10 

EK_02 
 
 
 

Pozyskuje i przetwarza dane z różnych źródeł dotyczące 
gospodarki oraz dokonuje analizy ekonomicznej procesów 
logistycznych, funkcjonowania systemu zarządzania 
przedsiębiorstwem oraz interpretuje zjawiska, procesy 
zachodzące w przedsiębiorstwie i sektorze rolno-spożywczym 

K_U01 
K_U06 
K_U08 

EK_03 Wykazuje kreatywność i  przedsiębiorczość oraz potrafi 
dokonać krytycznej oceny posiadanej wiedzy i dążyć do ciągłej 
jej aktualizacji 

K_K01 
K_K03 

 
3.3 Treści programowe  

A. Problematyka wykładu  

Treści merytoryczne 

Wprowadzenie do gospodarki i ekonomii - przedmiot badań, charakterystyka ekonomii 
pozytywnej i ekonomii normatywnej. 

Charakterystyka teorii rynku - rynek w gospodarce. Pojęcie i klasyfikacja rynków. 

Modele struktur rynkowych. Analiza struktury rynku. 

Procesy tworzenia wartości i produkcji w gospodarce. Podstawowe kategorie makroekonomii 
w postaci zasobów i strumieni. Modelowe ujęcie gospodarki (ruch okrężny w gospodarce).  

Mechanizm równowagi w gospodarce. Pojęcie mechanizmu równowagi. Funkcja konsumpcji. 
Funkcja oszczędności. Równowaga inwestycji i oszczędności. Funkcja agregatowego popytu. 
Mnożnik. Paradoks zapobiegliwości. 

Państwo w gospodarce rynkowej – etatyzm i liberalizm, ewolucja roli państwa w gospodarce. 
Funkcje ekonomiczne państwa. 

Wzrost i rozwój gospodarczy – podstawowe pojęcia, metody pomiaru, czynniki wzrostu 
gospodarczego, koszty gospodarcze i społeczne wzrostu gospodarczego. 

 
B. Problematyka ćwiczeń audytoryjnych, konwersatoryjnych, laboratoryjnych, zajęć 

praktycznych  

Treści merytoryczne 

Popyt i jego determinanty, podaż i jej determinanty, równowaga rynkowa i jej zmiana, 
współczynniki elastyczności. 

Teoria wyboru konsumenta. Teoria racjonalnego postępowania konsumenta. Konsumpcja  
a użyteczność. Optimum konsumenta. 



Wprowadzenie w teorię przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo i koszty produkcji. Funkcje 
produkcji. Rachunek kosztów  w krótkim i długim okresie. 

Podstawowe kategorie produktu i dochodu narodowego. Produkt narodowy brutto i dochód 
narodowy. Mierniki dobrobytu ekonomicznego. 

Pieniądz i system bankowy. Pieniądz i jego funkcje. Podaż pieniądza i popyt na pieniądz. 
System bankowy i funkcje banków. Baza monetarna i mnożnik kreacji pieniądza. Instrumenty 
banku centralnego. Równowaga na rynkach finansowych. 

Inflacja i bezrobocie. Istota i pomiar inflacji. Rodzaje inflacji. Przyczyny inflacji. Bezrobocie 
(istota i pomiar bezrobocia, rodzaje bezrobocia). Inflacja a bezrobocie. Skutki inflacji. 

Model ruchu okrężnego w gospodarce – podstawowe pojęcia, agregaty i tożsamości 
makroekonomiczne i ich empiryczna obserwacja. 

Makroekonomiczny pomiar gospodarki - pojęcie i zastosowanie systemu rachunków 
narodowych. Mierniki makroekonomiczne i ich pomiar – metody obliczania, mierniki netto  
i brutto, mierniki w cenach rynkowych i w cenach czynników wytwórczych, ujęcie nominalne  
i realne, ujęcie per capita. 

Równowaga makroekonomiczna w ujęciu keynesowskim – założenia modelu, podstawowe 
wielkości i zależności modelowe, zalecenia modelowe. 

Budżet państwa i polityka fiskalna – budżet państwa a popyt globalny, mnożnik 
zrównoważonego budżetu, środki polityki fiskalnej a stabilizacja gospodarki, deficyt 
budżetowy i dług publiczny. 

Bezrobocie – pojęcie i przyczyny bezrobocia (ujęcie klasyczne i keynesowskie), typy 
bezrobocia, skutki i koszty bezrobocia, polityka państwa na rynku pracy, problem bezrobocia  
w Polsce i w wybranych krajach. 

Inflacja – przyczyny, typy, rodzaje i sposoby pomiaru inflacji, koszty i korzyści inflacji, metody 
walki z inflacją. Inflacja a bezrobocie – krzywa Philipsa 

3.4 Metody dydaktyczne  

Wykład z prezentacją multimedialną 
Ćwiczenia: Analiza danych ekonomicznych  z dyskusją/praca w grupach/rozwiązywanie 
zadań/dyskusja 
 
4. METODY I KRYTERIA OCENY  

4.1 Sposoby weryfikacji efektów uczenia się 
 

Symbol efektu 
Metody oceny efektów uczenia się 

(np.: kolokwium, egzamin ustny, egzamin pisemny, 
projekt, sprawozdanie, obserwacja w trakcie zajęć) 

Forma zajęć 
dydaktycznych  

(w, ćw, …) 

EK_ 01  egzamin pisemny w, ćw 

EK_ 02 obserwacja postaw i ocena prezentowanego 
stanowiska / opinii 

W, ĆW 

EK_03 ocena umiejętności dokonywania analiz, aktywność 
na zajęciach 

W, ĆW 

 
4.2 Warunki zaliczenia przedmiotu (kryteria oceniania)  
 

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest osiągnięcie wszystkich założonych efektów uczenia się.  
Zaliczenie ćwiczeń na podstawie oceny za: pisemne analizy i aktywność na ćwiczeniach. 
O ocenie pozytywnej z pisemnego egzaminu decyduje liczba uzyskanych punktów (>50% 
maksymalnej liczby punktów): dst >51%, dst plus >61 %, db >71%, db plus >81%, bdb >91% 



5. CAŁKOWITY NAKŁAD PRACY STUDENTA POTRZEBNY DO OSIĄGNIĘCIA ZAŁOŻONYCH 
EFEKTÓW W GODZINACH ORAZ PUNKTACH ECTS  
 

Forma aktywności 
Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywności 

Godziny kontaktowe wynikające  
z harmonogramu studiów 

45 

Inne z udziałem nauczyciela akademickiego 
(udział w konsultacjach, egzaminie) 

5 

Godziny niekontaktowe – praca własna 
studenta 
(przygotowanie do zajęć, egzaminu, napisanie 
referatu itp.) 

75 

SUMA GODZIN 125 

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS 5 

* Należy uwzględnić, że 1 pkt ECTS odpowiada 25-30 godzin całkowitego nakładu pracy studenta. 
 
6. PRAKTYKI ZAWODOWE W RAMACH PRZEDMIOTU 

 

wymiar godzinowy - 

zasady i formy odbywania 
praktyk  

- 

 
7. LITERATURA  
 

Literatura podstawowa: 
B. Ślusarczyk, S. Ślusarczyk, Podstawy mikro- i makroekonomii. Wyd.  
Politechnika Lubelska, Lublin, 2011. 
Begg D., Fischer S., Dornbusch R., Ekonomia t. I i t. II, Wyd. Naukowe 
PWN, Warszawa, 2007. 
Milewski R. (red.), Makro i mikroekonomia. Podstawowe problemy, Wyd. 
Naukowe PWN, Warszawa, 2006. 
M. Rekowski, Mikroekonomia, Wyd. Contact, Poznań 2015 
P. A. Samuelson, W. D. Nordhaus, Ekonomia, Wyd. Dom Wydawniczy 
REBIS, Poznań 2012 

Literatura uzupełniająca:  
Marciniak S. (red.) Makro i mikroekonomia. Podstawowe problemy, Wyd. 
Naukowe PWN, Warszawa, 2006. 
Milewski R., Kwiatkowski E., Podstawy ekonomii, Wyd. Naukowe PWN, 
Warszawa, 2006. 
Opracowania GUS, Eurostat 

 
Akceptacja Kierownika Jednostki lub osoby upoważnionej 


