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Decyzją Dziekana WEI syllabusy przedmiotów realizowanych podczas studiów na Wydziale Ekonomiczno-Informatycznym Filii UwB w Wilnie są udostępniane  

studentom i absolwentom przed rozpoczęciem zajęć, w postaci elektronicznej (na stronie internetowej WEI) oraz papierowej (w Dziekanacie). Zbiory papierowe są 

oprawiane według lat akademickich i archiwizowane w bibliotece wydziałowej. Syllabusy powinno się drukować obustronnie. Za przygotowanie syllabusa oraz jego 

terminowe przekazanie do opublikowania w postaci elektronicznej odpowiada koordynator przedmiotu. Dziekanat prowadzi zbiór bieżących i archiwalnych 
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elektroniczną w razie prośby studenta lub absolwenta . Kopia papierowej wersji syllabusa danego przedmiotu wydawana jest na prośbę studenta lub absolwenta WEI.  

Zgodność kopii z oryginałem poświadcza swoim podpisem i pieczątką uczelni Prodziekan ds. Dydaktyki.   

 
Tryb studiów 

Studia stacjonarne  

 

Kierunek studiów 

Ekonomia 

 

Poziom studiów 

Pierwszego stopnia                                           

 
Rok studiów/ semestr 

1 / 1 i 2 

 
Specjalność 

Bez specjalności 

 

Kod katedry/zakładu w systemie USOS  

10000000 Wydział Ekonomiczno-Informatyczny 

10010000 Katedra Ekonomii 

 

Kod kursu/przedmiotu w systemie USOS 

1000-ES1-1MIK 

 

Liczba punktów kredytowych ECTS 

9 

 
Tytuł kursu/przedmiotu 

Mikroekonomia 

 
Grupa treści kształcenia, w ramach której przedmiot jest realizowany 

Podstawowa 

 
Typ kursu / przedmiotu 

Obowiązujący 

 
Język kursu/przedmiotu 

polski 

 
 

Imię, nazwisko i tytuł/stopień prowadzącego kurs/przedmiot  

Alina Grynia, dr 

 
Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu – 

zatwierdzającego protokoły w systemie USOS  

Alina Grynia, dr 
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Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego  

 

 

Forma zaliczenia kursu 

Forma kursu Wykład Ćwiczenia Seminarium 

Ogólna ilość godzin 45 45  

Liczba godzin w tygodniu / 
liczba godzin na zjazd 

2 2  

 
Założenia i cel przedmiotu 

Celem jest przekazanie wiedzy o funkcjonowaniu różnych segmentów rynku, o decyzjach 

podejmowanych przez podmioty gospodarcze, tj. przedsiębiorstwa czy gospodarstwa domowe. 

Student po zapoznaniu się i opanowaniu treści przedmiotu będzie mógł posługiwać się narzędziami 

analizy ekonomicznej, a także lepiej zrozumieć prawidłowości rządzące zachowaniem podmiotów 

gospodarczych. Przedmiot ten dostarcza umiejętności służących do oceny decyzji ekonomicznych 

podejmowanych przez konsumenta czy producenta w różnych warunkach i otoczeniu. Ponadto 

tematyka dotycząca zagadnień makroekonomicznych pozwala na przekazanie informacji o zasadach 

funkcjonowania gospodarki narodowej, jak i jej powiązaniach – wewnętrznych i zewnętrznych. 

Przedmiot ma ułatwić słuchaczom zrozumienie celów i instrumentów polityki makroekonomicznej.  

 
Wymagania wstępne 

Brak wymagań 

 
Treści merytoryczne przedmiotu  

Problemy wyboru ekonomicznego na podstawie analizy granicy możliwości produkcyjnych – 

rzadkość i ograniczoność zasobów, koszt alternatywny. Analiza zagadnień związanych z 

funkcjonowaniem rynku – popyt, podaż, równowaga rynkowa oraz ingerencja rządu w ceny. 

Interpretacja ekonomiczna i zastosowanie w praktyce analizy współczynników elastyczności popytu i 

podaży. Omówienie podstawowych zagadnień związanych z funkcjonowaniem konsumenta i 

przedsiębiorstwa na rynku. Funkcjonowanie przedsiębiorstwa na rynku wraz z omówieniem funkcji 

produkcji i kosztów produkcji, analiza utargów, zysków/strat na różnych rynkach. Analiza rynków 

czynników produkcji 

 

Wykład  

Zawartość tematyczna poszczególnych wykładów (w skrócie) L.godz. 

I. Ekonomia a gospodarka 

Problemy ekonomiczne. Myślenie ekonomiczne. Proces podejmowania decyzji. 

Uwzględnienie kosztów i korzyści przy podejmowaniu decyzji. Rzadkość zasobów i ich 

alternatywne zastosowanie. Pojęcie i rola rynku. Ekonomia pozytywna i ekonomia 

normatywna. Mikroekonomia i makroekonomia 

 

II. Narzędzia analizy ekonomicznej 

Narzędzia stosowane w ekonomii – modele i zestawy danych ekonomicznych. Szeregi 

czasowe i dane przekrojowe. Rodzaje wskaźników. Wskaźnik cen detalicznych. Wielkości 

nominalne i realne. Sposoby mierzenia zmian wielkości ekonomicznych. Modele 

ekonomiczne. Sposoby prezentacji danych ekonomicznych: wykresy, linie i równania. 

Teorie ekonomiczne a rzeczywistość. 
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III. Gospodarka rynkowa, jej istota i elementy składowe 

Model gospodarki rynkowej – analiza współzależności, cechy gospodarki rynkowej. 

Podstawowe kategorie w gospodarce rynkowej i ich charakterystyka (towar, pieniądz, cena 

rynek). Pieniądz jako kategoria historyczna – ewolucja pieniądza na przestrzeni dziejów, 

rodzaje i funkcje pieniądza. Cena jako kategoria rynkowa – mechanizm tworzenia ceny, 

rodzaje cen. Rynek jako podstawowa kategoria – mechanizm rynkowy i funkcje rynku. 

Ograniczenia rynku i zakres ingerencji państwa w procesy gospodarcze. 

 

IV. Popyt i podaż 

Pojęcie popytu, podaży i równowagi rynkowej. Krzywa popytu, interpretacja graficzna. 

Zmiany popytu wywołane zmianą cen oraz czynników pozacenowych, interpretacja 

graficzna. Krzywa podaży, przesunięcia krzywej. Zmiany podaży pod wpływem zmiany 

cen oraz czynników pozacenowych, przesunięcia krzywej. Ceny gwarantowane (minimalne 

i maksymalne). Funkcja dystrybucyjna i alokacyjna cen.  

 

V. Elastyczność popytu i podaży 

Reakcje popytu na zmiany cen. Popyt elastyczny i nieelastyczny. Determinanty 

elastyczności cenowej popytu. Wykorzystanie elastyczności cenowej popytu. Krótki i długi 

okres. Mieszana elastyczność cenowa popytu. Elastyczność dochodowa popytu. Przypadek 

dóbr normalnych, niższego rzędu oraz luksusowych. Elastyczność podaży. 

 

VI. Teoria zachowań konsumenckich – Teoria popytu 

Popyt konsumenta, ograniczenia budżetowe. Gusty konsumentów. Maksymalizacja 

użyteczności a wybór konsumenta. Dostosowanie do zmian dochodu. Dostosowania do 

zmian cen. Efekt substytucyjny i efekt dochodowy. Rynkowa krzywa popytu. Dobra 

komplementarne i dobra substytucyjne. 

 

VII. Teoria podaży 

Formy organizacyjne przedsiębiorstwa. Rachunki przedsiębiorstwa. Maksymalizacja zysku 

w przedsiębiorstwie. Decyzje produkcyjne przedsiębiorstwa. Krzywa kosztów całkowitych, 

utarg całkowity, zysk. Wielkości krańcowe – koszt krańcowy i utarg krańcowy. Zmiany 

kosztów, przesunięcia krzywej popytu. Wybór optimum produkcji. 

 

VIII. Koszty przedsiębiorstwa, krótki i długi okres 

Definicja kosztów i kryteria klasyfikacji kosztów, przykłady. Koszty księgowe a koszty 

ekonomiczne; zysk księgowy a zysk ekonomiczny. Cechy krótkich i długich okresów w 

ekonomii. Rodzaje kosztów w krótkim okresie, graficzna prezentacja i analiza zależności. 

Koszt przedsiębiorstwa w długim okresie, krzywa kosztów 

 

IX. Decyzje producenta o podaży – funkcja produkcji 

Definicja produkcji – czynniki produkcji, nakłady a wyniki procesu produkcji. Pojęcie 

produkcyjności, rodzaje, krzywe produkcyjności w krótkim i długim okresie. Pojęcie 

funkcji produkcji – jedno i wieloczynnikowe ujęcie funkcji produkcji. Wyznaczanie 

produkcyjności z zastosowaniem izokwanty i izokoszty, wybór optymalnej kombinacji 

czynników produkcji. Wybór asortymentu produkcji w krótkim i długim okresie; ścieżka 

ekspansji producenta 
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X. Struktury rynku. Decyzje producenta w doskonałej konkurencji 

Różne struktury rynku. Pojęcie konkurencji doskonałej i założenia rynku doskonale 

konkurencyjnego. Równowaga producenta w doskonałej konkurencji: koszty i utargi, 

warunek optimum technicznego i optimum ekonomicznego, graficzna prezentacja i 

wnioski. Decyzje produkcyjne w długim okresie: optymalna wielkość produkcji i punkty 

graniczne rentowności, graficzna prezentacja i wnioski. Model doskonałej konkurencji jako 

przykład mikroekonomicznej racjonalności. 

 

XI. Kolokwium sprawdzające 

 

XII. Monopol i konkurencja monopolistyczna 

Charakterystyka monopolistycznej struktury rynku, pojęcie monopolu naturalnego. Problem ceny i 

wielkości produkcji w monopolu, graficzna prezentacja i wnioski. Rodzaje barier utrudniających 

wejście na rynek; zjawisko dyskryminacji cenowej – warunki stosowania i rodzaje dyskryminacji. 
Decyzje producenta w konkurencji monopolistycznej – założenia tej struktury: krzywe popytu 

indywidualnej firmy i gałęzi, warunek równowagi długookresowej E. Chamberlina. Porównanie 

sytuacji producenta w doskonałej konkurencji z sytuacją producenta w monopolu; korzyści i koszty 

społeczne. 

 

XIII. Modele oligopolu 

Założenia oligopolu; oligopol homogeniczny i heterogeniczny. Duopol jako szczególny przypadek 

oligopolu; wyznaczanie ceny i ilości produkcji w modelach: Cournota, Edwarda Chamberlina. 
Interpretacja oligopolu według koncepcji P.M. Sweezy’ego; modele przywództwa cenowego Nowe 

spojrzenie na potrzebę współpracy i konkurencji w oligopolu według teorii gier; pojęcie 

potencjalnej konkurencji i rynki sporne; naturalne i strategiczne bariery wejścia. Informacja o 

alternatywnych koncepcjach przedsiębiorstwa: model behawiorystyczny i menedżerski. 

 

XIV. Charakterystyka rynków czynników produkcji 

Neoklasyczna teoria popytu na czynniki produkcji; współzależność pracy, ziemi i kapitału, 

produkcyjność krańcowa podstawa wyceny czynników produkcji. Popyt rynkowy na 

czynniki produkcji w doskonałej konkurencji i monopolu; krańcowy przychód z czynnika 

produkcji a zasada maksymalizacji zysku, zasada substytucji czynnika produkcji. Podaż 

czynników produkcji na rynku konkurencyjnym i monopolistycznym; zjawisko 

zróżnicowania cen czynników produkcji, renta producenta i quasi renta. 

 

XV. Rynek pracy i jego specyfika 

Osobliwość pracy jako czynnika produkcji, wpływ pracy na kształtowanie się płacy, 

zatrudnienia i bezrobocia. Popyt i podaż na konkurencyjnym rynku pracy: pojęcie płacy 

nominalnej i realnej, determinanty popytu na pracę i podaży pracy pracownika. 

Równowaga na rynku pracy i przejawy nierównowagi; pozytywne i negatywne aspekty 

płacy minimalnej, zjawisko zróżnicowania płac i dyskryminacji na rynku pracy. Rynek 

pracy w niedoskonałej konkurencji; decyzje o zatrudnieniu podejmowane przez monopson i 

związki zawodowe, ekonomiczne skutki siły rynkowej tych instytucji 

 

XVI. Rynek kapitału i ziemi 

Kapitał rzeczowy. Usługi kapitału: ceny, stopy procentowe. Wartość zaktualizowana. 

Realna i nominalna stopa procentowa. Oszczędności, inwestycje i realna stopa procentowa. 
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Ćwiczenia 

Zawartość tematyczna poszczególnych ćwiczeń (w skrócie) L.godz. 

Tematyka ćwiczeń: Zbieżna z tematyką wykładów 

Razem godzin 

 
 

45 

 
Literatura podstawowa i dodatkowa 
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11. Samuelson P. A., Nordhaus W. D., Ekonomia, Podstawowe pojęcia, mikroekonomia, Tom 1, 

Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2004. 

12. Teoria ekonomii, Tom I, Mikroekonomia, red. Meredyk K., Wyd. UwB, Białystok 2003. 

13. Varian H. R., Mikroekonomia: kurs średni: ujęcie nowoczesne, PWN, Warszawa 2005. 

 

Wymagany minimalny nakład pracy własnej studenta (oprócz zajęć z 
nauczycielem) w godzinach zegarowych 

45 

 

Popyt na usługi kapitału. Podaż usług kapitału. Równowaga i procesy dostosowawcze na 

rynku usług kapitału. Ziemia i renta gruntowa.  

 

XVII. Ryzyko i informacja. Gospodarka oparta na wiedzy 

Indywidualne postawy wobec rynku. Ubezpieczenia a ryzyko. Niepewność a dochody z 

posiadanych aktywów. Portfel inwestycyjny. Dywersyfikacja portfela inwestycyjnego. E-

produkty. Konsumpcja informacji. Efekty zewnętrzne. Dystrybucja informacji.  

 

XVIII. Informacja jako nowy czynnik produkcji  
Epoka informacyjna - przemiany w życiu społeczno-gospodarczym. Rola informacji w 

gospodarce (wpływ informacji na PKB, zatrudnienie, inflację, eksport). Informacje jako 

nowy czynnik produkcji. Procesy gospodarcze przebiegające w warunkach asymetrii 

informacji.  Rola internetu w gospodarce. Społeczeństwo informacyjne.  

  

XIX. Kolokwium sprawdzające 
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Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie 

SYLLABUS  na rok akademicki 2009/2010 
http://www.wilno.uwb.edu.pl/ 

Decyzją Dziekana WEI syllabusy przedmiotów realizowanych podczas studiów na Wydziale Ekonomiczno-Informatycznym Filii UwB w Wilnie są udostępniane  

studentom i absolwentom przed rozpoczęciem zajęć, w postaci elektronicznej (na stronie internetowej WEI) oraz papierowej (w Dziekanacie). Zbiory papierowe są 

oprawiane według lat akademickich i archiwizowane w bibliotece wydziałowej. Syllabusy powinno się drukować obustronnie. Za przygotowanie syllabusa oraz jego 

terminowe przekazanie do opublikowania w postaci elektronicznej odpowiada koordynator przedmiotu. Dziekanat prowadzi zbiór bieżących i archiwalnych 

syllabusów zgodnie z wykazem przedmiotów realizowanych przez pracowników dydaktycznych zatrudnionych na Wydziale. Dany rocznik syllabusów w wersji 

papierowej powinien zawierać płytkę CD z kopiami zarchiwizowanych plików syllabusów w postaci elektronicznej, służącą jako źródło plików do wysyłki pocztą 

elektroniczną w razie prośby studenta lub absolwenta . Kopia papierowej wersji syllabusa danego przedmiotu wydawana jest na prośbę studenta lub absolwenta WEI.  

Zgodność kopii z oryginałem poświadcza swoim podpisem i pieczątką uczelni Prodziekan ds. Dydaktyki.   

Warunki zaliczenia przedmiotu:  

Forma i warunki zaliczenia ćwiczeń: obecność na ćwiczeniach, aktywność,  pisemne prace 

kontrolne  

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: Po pozytywnym zaliczeniu ćwiczeń egzamin ustny. 

Uwzględnienie ocen z kolokwium sprawdzających 

 


