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IV. Opis programu studiów 
 

3. KARTA PRZEDMIOTU 
 

Kod przedmiotu M#1-S1-AiR-107a 

Nazwa przedmiotu Przedmiot HS I – Podstawy ekonomii 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim 
Humanities and Social Objective I - Basics of eco-
nomics 

Obowiązuje od roku akademickiego 2019/2020 

 
USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW 
 

Kierunek studiów AUTOMATYKA i ROBOTYKA 

Poziom kształcenia I stopień 

Profil studiów ogólnoakademicki 

Forma i tryb prowadzenia studiów studia stacjonarne 

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  wybieralny 

Język prowadzenia zajęć polski 

Usytuowanie modułu w planie studiów - semestr semestr 1 

Wymagania wstępne  

Egzamin (TAK/NIE) NIE 

Liczba punktów ECTS 2 

 

Forma 
prowadzenia zajęć 

wykład ćwiczenia laboratorium projekt seminarium 

Liczba godzin 
w semestrze 

30     
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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. 

AiR1_W25 

W02 

Ma podstawową wiedzę nt. budżetu i polityki fiskalnej 
państwa, przyczyn i skutków inflacji oraz bezrobocia. 
Zna ogólne zasady funkcjonowania systemu pieniężno-
kredytowego. Rozumie związki przyczynowo-skutkowe 
pomiędzy fazami cyklu koniunkturalnego. 

AiR_W25 

Kompetencje 
społeczne 

K01 

Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie w celu 
podnoszenia kwalifikacji zawodowych z zakresu makro-
ekonomii w związku ze zmianami zachodzącymi w go-
spodarce narodowej i światowej. 

AiR1_K01 

 
TREŚCI PROGRAMOWE 
 

Forma  
zajęć* 

Treści programowe 

wykład 

Wprowadzenie do ekonomii. Neoklasyczne i keynesowskie ujęcie procesów go-
spodarczych. Podział ekonomii na mikroekonomię i makroekonomię. Gospodarka 
narodowa. Agregacja wielkości  mikroekonomicznych w celu otrzymania wielkości 
makroekonomicznych. Zasoby i strumienie. Mierzenie wielkości agregatowych. De-
terminanty dochodu narodowego w krótkim okresie Mechanizm równowag ogól-
nej w gospodarce. Funkcje konsumpcji i oszczędności. Mnożnik inwestycyjny. Rów-
nowaga w uproszczonym i rozwiniętym modelu gospodarki. Istota i rodzaje reproduk-
cji. Wzrost gospodarczy i rozwój społeczno- gospodarczy. Czynniki wzrostu go-
spodarczego w ujęciu: historycznym, modelowym i systemowym. Budżet państwa. 
Dochody budżetu państwa. Wydatki budżetu państwa. Równowaga, nadwyżka, defi-
cyt budżetu państwa. Sposoby finansowania deficytu budżetowego. Równowaga 
budżetowa a równowaga gospodarcza. Funkcje budżetu państwa. System pienięż-
no-kredytowy Istota i funkcje pieniądza. Czynniki determinujące popyt na pieniądz i 
podaż pieniądza. Funkcje banków. Wykorzystanie instrumentów polityki pieniężno-
kredytowej banku centralnego do realizacji celów makroekonomicznych. Kreacja 
pieniądza. Równowaga na rynku pieniądza. Inflacja, jej przyczyny i skutki. Główne 
przyczyny inflacji. Polityka fiskalna a inflacja. Podaż pieniądza a inflacja. Inflacja a 
bezrobocie. Transfer inflacji. Społeczne i gospodarcze skutki inflacji. Instrumenty 
ekonomiczne i administracyjne walki z inflacją. Rynek pracy. Alokacja siły roboczej. 
Mechanizm równowagi na rynku pracy.  Rodzaje bezrobocia. Miary bezrobocia. Wy-
brane teorie bezrobocia. Naturalna stopa bezrobocia. Skutki społeczno-gospodarcze 
bezrobocia. Koniunktura gospodarcza. Zagadnienia cykliczności rozwoju gospo-
darczego i niestabilności systemu. Wahania koniunktury. Charakterystyka klasyczne-
go cyklu koniunkturalnego. Teorie cyklu koniunkturalnego. Instrumenty interwencjoni-
zmu państwa. Zdeformowany cykl koniunkturalny. Handel zagraniczny. Wymiana 
międzynarodowa a międzynarodowy podział pracy. Rodzaje międzynarodowej spe-
cjalizacji. Teorie handlu zagranicznego: kosztów absolutnych, kosztów komparatyw-
nych, Heckschera – Ohlina - Samuelsona oraz teoria luki technologicznej. 

*) zostawić tylko realizowane formy zajęć  
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METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 
 

Symbol 
efektu 

Metody sprawdzania efektów kształcenia (zaznaczyć X) 

Egzamin  
ustny 

Egzamin  
pisemny 

Kolokwium Projekt Sprawozdanie Inne 

W01   x    

W02   x    

K01      x 

 
FORMA I WARUNKI ZALICZENIA 
 

Forma  
zajęć* 

Forma zaliczenia Warunki zaliczenia 

wykład zaliczenie z oceną 
Uzyskanie co najmniej 50% punktów z kolokwium zalicze-
niowego  oraz przeprowadzenie i zaprezentowanie analizy 
wybranych danych makroekonomicznych  

*) zostawić tylko realizowane formy zajęć  

 
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 
30     

2.  Inne (konsultacje, egzamin) 2     h 

3.  
Razem przy bezpośrednim udziale nauczyciela 
akademickiego 

32 h 

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

1,3 ECTS 

5.  Liczba godzin samodzielnej pracy studenta 18 h 

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

0,7 ECTS 

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

0 h 

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

0,0 ECTS 

9.  Sumaryczne obciążenie pracą studenta  50 h 

10.  
Punkty ECTS za moduł 

1 punkt ECTS=25 godzin obciążenia studenta 
2 ECTS 
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