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IV. Opis programu studiów 
 

3. KARTA PRZEDMIOTU 
 

Kod przedmiotu M#1-N1-IST-201 

Nazwa przedmiotu Ekonomia 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Economy 

Obowiązuje od roku akademickiego 2020/2021 

 
USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW 
 

Kierunek studiów INŻYNIERIA ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Poziom kształcenia I stopień 

Profil studiów ogólnoakademicki 

Forma i tryb prowadzenia studiów studia niestacjonarne 

Zakres wszystkie 

Jednostka prowadząca przedmiot Katedra Zarządzania i Marketingu 

Koordynator przedmiotu Dr Danuta Witczak - Roszkowska 

Zatwierdził  

 
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU 
 

Przynależność do grupy/bloku przedmiotów przedmiot podstawowy 

Status przedmiotu  obowiązkowy 

Język prowadzenia zajęć polski 

Usytuowanie modułu w planie studiów - semestr semestr 2 

Wymagania wstępne brak 

Egzamin (TAK/NIE) NIE 

Liczba punktów ECTS 2 

 

Forma 
prowadzenia zajęć 

wykład ćwiczenia laboratorium projekt seminarium 

Liczba godzin 
w semestrze 

9 9    
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EFEKTY UCZENIA SIĘ  
 

Kategoria 
Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia 
Odniesienie do 

efektów  
kierunkowych 

Wiedza 

W01 

Ma elementarną wiedzę nt. gospodarki narodowej i me-
chanizmu równowagi ogólnej w gospodarce. Zna i rozu-
mie kluczowe kategorie ekonomiczne – produktu krajo-
wego brutto, produktu narodowego brutto i dochodu 
narodowego. Ma także wiedzę nt. czynników wzrostu 
gospodarczego. 

IST1_W08 

W02 
Ma podstawową wiedzę nt. budżetu i polityki fiskalnej 
oraz pieniężnej, przyczyn i skutków inflacji oraz bezro-
bocia. 

IST1_W08 

W03 
Rozumie związki przyczynowo-skutkowe pomiędzy fa-
zami cyklu koniunkturalnego. 

IST1_W08 

Umiejętności 

U01 
Potrafi obserwować i interpretować zjawiska i procesy 
zachodzące w gospodarce oraz określać ich wpływ na 
różne aspekty życia społeczno-gospodarczego. 

IST1_U01 

U02 
Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w zakresie rozstrzy-
gania dylematów związanych z funkcjonowaniem go-
spodarki narodowej 

IST1_U01 

Kompetencje 
społeczne 

K01 
Potrafi współdziałać i pracować w grupie oraz skutecznie 
komunikować się oraz postępować etycznie w ramach 
wyznaczonych ról organizacyjnych i społecznych. 

IST1_K01 

K02 
Zgodnie z prawem eksploatuje utwory chronione w za-
kresie przygotowywanych prac projektowych. 

IST1_K01 

 
TREŚCI PROGRAMOWE 
 

Forma  
zajęć* 

Treści programowe 

wykład 

Wprowadzenie do ekonomii 

Miary efektów działalności gospodarczej 

Popytowe determinanty dochodu narodowego 

Budżet państwa.  

Pieniądz i inflacja  w gospodarce.  

Funkcjonowanie rynku pracy.  

Koniunktura gospodarcza.  

ćwiczenia 

Gospodarka narodowa -  Agregacja wielkości ekonomicznych. Modele ruchu okręż-
nego w gospodarce.  

Metody obliczania produktu krajowego brutto. Rozwiązywanie zadań  Analiza PKB  
na podstawie danych statystycznych GUS..  

Determinanty dochodu narodowego.  

Mechanizm równowagi ogólnej w gospodarce - analiza funkcja konsumpcji i  funkcji 
oszczędności. Równowaga w uproszczonym modelu gospodarki.  Działanie mnożni-
ka inwestycyjnego. Równowaga w rozwiniętym modelu gospodarki. Rozwiązywanie 
zadań. 

Czynniki wzrostu gospodarczego.  

6. Budżet państwa - . dochody i wydatki budżetu państwa. Analiza strony dochodów i 
wydatków państwa na podstawie danych statystycznych.   

Inflacja - przyczyny i skutki. Analiza krzywej Philipsa (w okresie krótkim i długim). 
Społeczno-ekonomiczne skutki inflacji. Przypadek: Inflacja w Polsce w okresie trans-
formacji systemowej. Analiza wskaźnika cen produktu krajowego brutto na podstawie 
danych statystycznych GUS. 

 
METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 
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Symbol 
efektu 

Metody sprawdzania efektów kształcenia (zaznaczyć X) 

Egzamin  
ustny 

Egzamin  
pisemny 

Kolokwium Projekt Sprawozdanie Inne 

W01   X    

W02   X    

W03   x    

U01      x 

U02      x 

K01      x 

K02      x 

 
FORMA I WARUNKI ZALICZENIA 
 

Forma  
zajęć* 

Forma zaliczenia Warunki zaliczenia 

wykład zaliczenie z oceną Uzyskanie co najmniej 50% punktów z testu w trakcie zajęć 

ćwiczenia zaliczenie z oceną 
Aktywność na zajęciach oraz przygotowanie i przeanalizo-
wanie na forum grupy danych statystycznych ilustrujących 
wybrane zagadnienie ekonomiczne. 

 
NAKŁAD PRACY STUDENTA 

 
Bilans punktów ECTS 

Lp. Rodzaj aktywności Obciążenie studenta 
Jed-
nost-

ka 

1.  Udział w zajęciach zgodnie z planem studiów 
W C L P S 

h 
9 9    

2.  Inne (konsultacje, egzamin) 2 2    h 

3.  
Razem przy bezpośrednim udziale nauczyciela 
akademickiego 

22 h 

4.  
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje 
przy bezpośrednim udziale nauczyciela aka-
demickiego 

0,9 ECTS 

5.  Liczba godzin samodzielnej pracy studenta 28 h 

6.  
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje 
w ramach samodzielnej pracy 

1,1 ECTS 

7.  
Nakład pracy związany z zajęciami o charakte-
rze praktycznym 

25 h 

8.  
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje 
w ramach zajęć o charakterze praktycznym 

1,0 ECTS 

9.  Sumaryczne obciążenie pracą studenta  50 h 

10.  
Punkty ECTS za moduł 

1 punkt ECTS=25 godzin obciążenia studenta 
2 ECTS 

 
LITERATURA 

1. Milewski R. Kwiatkowski E., Podstawy ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018.  
2. Makro-mikroekonomia, Podstawowe problemy, red. S. Marciniak, Wydawnictwo Naukowe PWN, 

Warszawa 2019 


