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1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE 

Nazwa przedmiotu Wprowadzenie do ekonomii 

Kod przedmiotu* OEKO 

nazwa jednostki 
prowadzącej kierunek 

Kolegium Nauk Humanistycznych, Instytut Neofilologii 

Nazwa jednostki 
realizującej przedmiot 

Katedra Lingwistyki Stosowanej 

Kierunek studiów Lingwistyka stosowana 

Poziom studiów Pierwszego stopnia  

Profil Ogólnoakademicki 

Forma studiów Stacjonarne  

Rok i semestr/y studiów Pierwszy/semestr pierwszy 

Rodzaj przedmiotu obowiązkowy 

Język wykładowy polski 

Koordynator prof. UR dr hab. Anna Barwińska-Małajowicz 

Imię i nazwisko osoby 
prowadzącej / osób 
prowadzących 

prof. UR dr hab. Anna Barwińska-Małajowicz 

* -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 - - - - - - - 2 

 
1.2. Sposób realizacji zajęć   

 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) 
 
2.WYMAGANIA WSTĘPNE  



Znajomość ekonomii wyniesiona ze szkoły średniej, zdolność postrzegania przyczynowo-
skutkowego, gotowość do ustawicznego kształcenia i poszerzania zdobytej już wiedzy. 

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

3.1 Cele przedmiotu 
 

C1  
Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i zagadnieniami z zakresu makro-  
i mikroekonomii, z podstawowymi teoriami, modelami oraz metodami analizy. 

C2 

Przedstawienie najważniejszych pojęć, twierdzeń i mechanizmów makro-  
i mikroekonomii niezbędnych do analizy rzeczywistości gospodarczej i zasad 
funkcjonowania rynku.  

C3 
Kształtowanie umiejętności wykorzystania podstawowych narzędzi ekonomicznych 
do opisu realnych problemów ekonomicznych 

C4 
Kształtowanie umiejętności rozumienia tekstów ekonomicznych i posługiwania się 
językiem ekonomicznym. 

 
3.2 Efekty uczenia się dla przedmiotu  

 

EK (efekt 
uczenia się) 

Treść efektu uczenia się zdefiniowanego dla przedmiotu  
Odniesienie do 

efektów  
kierunkowych 1 

 Student/ka:  

EK_01 ma uporządkowaną wiedzę z zakresu mikro- i 
makroekonomii; 

K_W09 

EK_02 rozumie zasady funkcjonowania rynku zarówno w ujęciu 
makro- jak i mikro-; 

K_W09 

EK_o3 potrafi wykorzystać pozyskaną wiedzę do właściwej analizy i 
oceny funkcjonowania podmiotów gospodarczych; 

K_W09 

EK_o4 potrafi przeprowadzić analizę konkretnej sytuacji rynkowej 
w odniesieniu do jej podstawowych elementów: podaży, 
popytu i ceny; 

K_K04 

 
3.3 Treści programowe    

A. Problematyka wykładu  
 

Treści merytoryczne 

1. Wprowadzenie do ekonomii: przedmiot ekonomii i metoda badań ekonomicznych, 
ekonomia pozytywna i normatywna, mikro- i makroekonomia, prawa ekonomiczne, 
potrzeby, dobra, usługi i produkcja.  

2. Pojęcie gospodarowania. Czynniki produkcji, rzadkość zasobów, koszt alternatywy, 
racjonalność gospodarowania i rachunek ekonomiczny. 

3. Mechanizm działania gospodarki rynkowej: pojęcie rynku, podział rynku, sektory 
gospodarek, typy gospodarek. 

                                                           
1 W przypadku ścieżki kształcenia prowadzącej do uzyskania kwalifikacji nauczycielskich uwzględnić również efekty 
uczenia się ze standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.  



4. Analiza rynku: popyt (definicja, funkcja popytu, czynniki kształtujące popyt, zmiany 
popytu), podaż (definicja, funkcja podaży, determinanty podaży, zmiany podaży), cena 
(rodzaje i funkcje na rynku). Równowaga rynkowa i proces jej osiągania, sytuacje braku 
równowagi na rynku, zjawisko nadprodukcji i niedoboru. Reakcje popytu i podaży na zmiany 
cen i dochodów. 

5. Przedsiębiorstwo i rachunek ekonomiczny. 

6. Rola państwa w gospodarce (interwencjonizm państwowy, budżet państwa). 

7. Wprowadzenie do makroekonomii: główne problemy makroekonomiczne, sposoby i 
problemy mierzenia efektów gospodarowania w makroskali. 

8. Rynek pracy w gospodarce rynkowej. 

9. Kapitał ludzki. 

10. Inflacja i bezrobocie. 

 
3.4 Metody dydaktyczne  

 
Wykład: wykład problemowy, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja.  
 
4. METODY I KRYTERIA OCENY  
 

4.1 Sposoby weryfikacji efektów uczenia się 
 

 
4.2 Warunki zaliczenia przedmiotu (kryteria oceniania)  
 

Test zaliczeniowy + obecność na zajęciach. 
Ocena 2,0: 0 – 50% 
Ocena 3,0: 51 – 70%  
Ocena 4,0: 71 – 89%  
Ocena 5,0: 90 – 100% 

 
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 planu z 
studiów 

 15 

Inne z udziałem nauczyciela 
(udział w konsultacjach, egzaminie) 

4 

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

35 

SUMA GODZIN 54 

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS 2 

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 – EK_04 test zaliczeniowy w 



* Należy uwzględnić, że 1 pkt ECTS odpowiada 25-30 godzin całkowitego nakładu pracy 
studenta. 

 
6. PRAKTYKI ZAWODOWE W RAMACH PRZEDMIOTU/ MODUŁU  

 

wymiar godzinowy Nie dotyczy 

zasady i formy odbywania praktyk  Nie dotyczy  

 
7. LITERATURA  
 

Literatura podstawowa: 
 

1. R. Milewski, E. Kwiatkowski (red.), Podstawy ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, 
Warszawa 2005.  

2. P. Samuelson, W. Nordhaus, Ekonomia, Rebis, Poznań (najnowsze wydanie) 
3. G. N. Mankiw, M. P. Taylor, Makroekonomia, PWE, Warszawa 2016. 
4. D. Begg, S. Fisher, G.Vernasca, R.Dornbusch, Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2014. 
5. D. Begg, S. Fisher, G.Vernasca, R.Dornbusch, Makroekonomia, PWE, Warszawa 2014. 

Literatura uzupełniająca: 
 

1. R. Milewski, E. Kwiatkowski, Podstawy ekonomii, PWN, Warszawa 3, 2016. 
2. E. Czarny, Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2006. 
3. B. Czarny, Postawy ekonomii, PWE, Warszawa 2011. 
4. B. Ślusarczyk, S. Ślusarczyk, Podstawy mikro- i makroekonomii, Wyd. Politechnika 

Lubelska, Lublin, 2011. 

 
Akceptacja Kierownika Jednostki lub osoby upoważnionej 


