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Podstawy wiedzy o gospodarce
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE

PODSTAWY WIEDZY O GOSPODARCE
Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek:

Wydział Zamiejscowy w Ostrowie Wielkopolskim
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi
Zarządzanie, studia I stopnia

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

OGÓLNOAKADEMICKI

Profil kształcenia:

Język wykładowy:
polski
Rok: II

Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu
kształcenia:
(wskazać właściwe)
Semestr: III

ECTS (bezpośredni udział):
Stacjonarne: 2,5
Niestacjonarne: 1

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy oraz
umiejętności:

Forma prowadzenia zajęć i metody dydaktyczne:

Forma i kryteria zaliczania przedmiotu
(wskazać właściwe):

Kod przedmiotu:
W4A

Nie dotyczy
fakultatywny
powiązane z prowadzonymi badaniami naukowymi
ECTS: 3

Data aktualizacji sylabusu: maj 2015

W tym ECTS za zajęcia aktywizujące:
Stacjonarne: 1,5
Niestacjonarne: 1
Wiedza:
Podstawowa wiedza z zakresu mikroekonomii.
Umiejętności:
Interpretacja podstawowych praw ekonomicznych. Posługiwanie
się prostymi metodami statystycznymi do oceny zdarzeń
ekonomicznych.
Kompetencje społeczne:
Wyrażanie własnych opinii na temat funkcjonowania rynku,
gospodarstw domowych i przedsiębiorstw. Prezentowanie efektów
pracy własnej i zespołowej.
Wykład: wykład, prezentacja multimedialna, pytania ze strony
wykładowcy kierowane do słuchaczy i odwrotnie.
Ćwiczenia: sprawdzanie wiedzy teoretycznej, dyskusja,
rozwiązywanie zadań.
Zaliczenie w formie:
Wykład:
 Test wiedzy w formie pisemnej - składa się z 5 zadań, z
których 2 są w formie testu wyboru, a 3 są zadaniami
rachunkowymi. Łączna ilość możliwych do uzyskania
punktów wynosi 50 pkt. Kryteria oceny:
 26-30 pkt. – ocena dostateczna,
 31-35 – ocena dostateczna plus,
 36-40 pkt. – ocena dobra,
 41-45 pkt. – ocena dobra plus,
 46-50 pkt. – ocena bardzo dobra.
Ćwiczenia:
Przygotowanie esejów/prezentacji/referatów. Kryteria oceny:
 przygotowanie i wygłoszenie prezentacji / referatu - ocena
dostateczna,
 przygotowanie i wygłoszenie prezentacji / referatu oraz
znajomość literatury źródłowej - ocena dostateczna plus,
 przygotowanie i wygłoszenie prezentacji/ referatu,
znajomość literatury źródłowej, umiejętność analizy i
syntezy treści źródłowych - ocena dobra,
 przygotowanie i wygłoszenie prezentacji/ referatu,
znajomość literatury źródłowej, umiejętność analizy i
syntezy treści źródłowych, poprawność wnioskowania -

ocena dobra plus,
przygotowanie i wygłoszenie prezentacji/ referatu,
znajomość literatury źródłowej, umiejętność analizy i
syntezy treści źródłowych, poprawność wnioskowania,
kreatywność i pomysłowość proponowanych rozwiązań ocena bardzo dobra.
Zakład Ekonomii, Finansów i Rachunkowości
Prof. zw. dr hab. Jerzy Rymarczyk


Katedra (Zakład) odpowiedzialna za przedmiot:
Osoba koordynująca przedmiot:

II. WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA
Ogólna liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych z podziałem na formy:
St udi a

st acj onar ne
Wykład:
30
Ćwiczenia:
30

St udi a

nie st ac j ona rne
Wykład
9
Ćwiczenia
9

Konwersatorium:
Laboratorium:

Konwersatorium
Laboratorium:

Ćwiczenia projektowe:
Warsztaty:

Ćwiczenia projektowe:
Warsztaty:

Seminarium:
Zajęcia terenowe:

Seminarium:
Zajęcia terenowe:

Praktyki:
Konsultacje przedmiotowe:

Praktyki:
Konsultacje przedmiotowe:

Egzaminy i zaliczenia w sesji
Inna forma (jaka):

3

Egzaminy i zaliczenia w sesji
Inna forma (jaka):

2

RAZEM:
Praca własna studenta (PWS):

63
12

RAZEM:
Praca własna studenta (PWS):

20
55

RAZEM z PWS:

75

RAZEM z PWS:

75

Sumaryczne obciążenie pracą studenta wg form aktywności:
Szacowana liczba godzin
potrzebnych na zrealizowanie
aktywności:

Forma aktywności:

studia
stacjonarne

studia
niestacjonarne

Godziny realizowane w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem akademickim:

63

20

Praca własna studenta / związana z prowadzonymi badaniami naukowymi:
Przygotowanie się do zajęć

12

55

4

15

Przygotowanie esejów/prezentacji/referatów

4

15

Wykonanie projektów
Zapoznanie z literaturą podstawową

2

10

2

15

75

75

Pisemna praca zaliczeniowa
Przygotowanie do egzaminu
Przygotowanie do zaliczenia
SUMA:
III. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Treści kształcenia (uszczegółowione, zaprezentowane z podziałem na poszczególne formy zajęć, opis szczegółowy
poszczególnych bloków kształcenia):
Wykład:

1.
2.
3.
4.

Rachunek dochodu narodowego – Podstawowe mierniki makroekonomiczne; Metody: wydatkowa i
dochodowo-zasobowa obliczania PNB, PKB, PNN i DN.
Pieniądz i współczesny system bankowy – Formy pieniądza; Kreacja pieniądza przez banki komercyjne;
Instrumenty
oddziaływania Banku Centralnego na podaż pieniądza; Popyt na pieniądz; Równowaga na rynku pieniądza.
Inflacja w gospodarce –Teorie inflacji; Rodzaje inflacji; Społeczno-ekonomiczne skutki inflacji
Ćwiczenia:

1.
2.
3.

Obliczanie podstawowych mierników makroekonomicznych (PNB, PKB, PNN, DN) metodą wydatkową i
metodą dochodowo-zasobową; Obliczanie realnego wzrostu gospodarczego.
Kreacja pieniądza przez banki komercyjne; Równowaga na rynku pieniądza – zadania rachunkowe i
graficzne.
Inflacja w gospodarce – zadania rachunkowe i graficzne.
IV. OBSZAROWE I KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

Kod wg KEK:

Wiedza:

Kod KRK:

K_W01

objaśnia charakter i miejsce nauk ekonomicznych w systemie nauk społecznych i w
relacjach do innych nauk

S1A_W01

K_W02

ma wiedzę elementarną na temat podstawowych rodzajów systemów społecznych i
gospodarczych

S1A_W01,
S1A_W02

K_W14

zna standardowe metody statystyczne oraz wybrane inne metody ilościowe a także
narzędzia informatyczne gromadzenia, analizy i prezentacji danych ekonomicznych i
społecznych

S1A_W06

Kod wg KEK:

Umiejętności:

Kod KRK:

K_U01

posiada elementarne umiejętności obserwacji, opisu, analizy i interpretacji
podstawowych zjawisk i procesów zachodzących w organizacji z wykorzystaniem
podstawowych pojęć i ujęć teoretycznych

S1A_U01,
S1A_U02

K_U04

posiada elementarne umiejętności związane z samodzielnym podejmowaniem
działalności gospodarczej

S1A_U06

K_U08

potrafi zastosować i ocenić przydatność wybranych metod i narzędzi do opisu i
analizy otoczenia organizacji

S1A_U02,
S1A_U03,
S1A_U04

Kod wg KEK:

Kompetencje społeczne:

Kod KRK:

K_K01

posiada zdolność przekazywania i obrony własnych poglądów nie tylko w sprawach
zawodowych

S1A_K02,
S1A_K03,
S1A_K04

K_K10

jest świadomy potrzeby samodzielnego zdobywania i doskonalenia wiedzy oraz
umiejętności profesjonalnych i badawczych

S1A_K01,
S1A_K06

V. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WRAZ Z WERYFIKACJĄ EFEKTÓW
KSZTAŁCENIA

Wiedza:
Student definiuje podstawowe mierniki ekonomiczne. Zna mechanizmy funkcjonowania rynku
pieniężnego. Wyjaśnia przyczyny i skutki inflacji.
Umiejętności:
Student potrafi obliczać różnymi metodami produkt narodowy brutto, produkt krajowy brutto i
dochód narodowy. Potrafi wyjaśnić mechanizm kreacji pieniądza w gospodarce
Analizuje i ocenia skuteczność polityki monetarnej państwa. Przewiduje skutki inflacji.
Kompetencje:

Metoda (forma)
weryfikacji
Test wiedzy,
referat /
prezentacja,
wypowiedź ustna
Test wiedzy,
referat /
prezentacja,
zadanie
praktyczne
Obserwacja i

Formułuje wypowiedzi na temat czynników rozwoju gospodarczego kraju. Wykazuje
umiejętności kierownicze na powierzonym stanowisku pracy. Rozwija i doskonali wiedzę w
zakresie ekonomii.

ocena wykonania
zadania
praktycznego,
udział w dyskusji

VI. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:



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


Begg D., Smith P., Makroekonomia, Zbiór zadań, PWE, Warszawa 2001.

Pruchnicki L., Zrozumieć gospodarkę: Makroekonomia, Zachodniopomorska Szkoła Biznesu, Szczecin 2007.
Literatura uzupełniająca przedmiotu:

Czarny B., Podstawy ekonomii, PWE, Warszawa 2002.

Milewski M, Kwiatkowski E., Podstawy ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2015.
Inne materiały dydaktyczne:

