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MIKROEKONOMIA 
………………………………………........................ 

nazwa przedmiotu 

 

 
 

SYLABUS 
A. Informacje ogólne 

 

Elementy składowe 

sylabusu 
Opis 

 
Nazwa jednostki 

prowadzącej kierunek 
Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie 

Nazwa kierunku studiów Ekonomia 

Poziom kształcenia Studia pierwszego stopnia 

Profil studiów Ogólnoakademicki 

Forma studiów Stacjonarne 

Kod przedmiotu 1000-ES1-1MIK 

Język przedmiotu Polski 

Rodzaj przedmiotu Obowiązkowy / Moduł podstawowy ME_2 

Rok studiów /semestr Rok 1/ semestr 1 i 2 

Wymagania wstępne (tzw. 

sekwencyjny system zajęć i 

egzaminów) 

Brak  

Liczba godzin zajęć 

dydaktycznych z podziałem 

na formy prowadzenia zajęć 

60 godzin wykładu + 60 godzin ćwiczeń 

dodatkowo 2 godziny tygodniowo – konsultacje 

Założenia i cele przedmiotu 

Mikroekonomia zajmuje się analizą zachowań podstawowych podmiotów gospodarczych 

(gospodarstwo domowe, przedsiębiorstwo) oraz badaniem kategorii i prawidłowości 

składających się na mechanizm funkcjonowania tych podmiotów. Bada mechanizm rynkowy 

i czynniki określające podstawowe kategorie rynku: popyt i podaż. Mikroekonomia 

analizuje również czynniki kształtujące produkcję (i podaż) poszczególnych towarów oraz 

system zasilania produkcji.  

Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy o zjawiskach i procesach mikroekonomicznych 

na poziomie średnio zaawansowanym. 

Metody dydaktyczne oraz 

ogólna forma zaliczenia 

przedmiotu 

Wykład z wykorzystaniem rzutnika multimedialnego i prezentacji Power Point 

Ćwiczenia wymagające czynnego uczestnictwa studentów, w tym: odpowiedzi ustnych, 

rozwiązywania testów, zadań, wspólnego omawiania zagadnień oraz – doraźnie – prac 

pisemnych. 

Konsultacje indywidualne 

 

Formy zaliczenia przedmiotu: 

Wykład- egzamin ustny 

Ćwiczenia - zaliczenie na ocenę na postawie: oceny aktywności studenta na zajęciach, 

oceny zrealizowanych prac pisemnych i wyników kolokwium 

 

Efekty kształcenia
i
 

Odniesienie do kierunkowych 

efektów kształcenia 

WIEDZA  
1. Student posiada wiedzę o podstawowych kategoriach, metodach i narzędziach 

badawczych w ekonomii 

E2A_W01; E2A_W02; E2A_W05; 

E2A_W08 

2. Student potrafi obserwować i interpretować zjawiska ekonomiczno-społeczne, 

analizować przyczyny i przebieg procesów i zjawisk społeczno-gospodarczych na 

poziomie mikroekonomicznym 

E2A_W03; E2A_W04; E2A_W06 

3. Student potrafi interpretować podstawowe kategorie z zakresu mikroekonomii oraz 

zachodzące między nimi związki przyczynowo-skutkowe 

 

E2A_W07 



UMIEJĘTNOŚCI  
4. Student umie integrować wiedzę z różnych działów ekonomii, różnych 

przedmiotów i kierunków myśli społeczno-ekonomicznej; umie dostrzec nowy 

problem badawczy 

E2A_U01; E2A_U05; E2A_U13 

5. Student umie formułować i rozwiązywać podstawowe problemy z zakresu 

ekonomii 

E2A_U02; E2A_U03; E2A_U07; 

E2A_U11; E2A_U12; E2A_U14 

6. Student analizuje proponowane rozwiązania konkretnych problemów 

gospodarczych; potrafi określić ich skutki gospodarcze w średnim i długim okresie 
E2A_U17; E2A_U18 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE  
7. Student wskazuje potrzebę ciągłego doskonalenia się w zespołach, w których 

funkcjonuje; potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy 
E2A_K01; E2A_K02; E2A_K06 

8. Student jest krytyczny i twórczy w stawianiu i rozwiązaniu problemów 

badawczych; potrafi dostrzec i realizować pozaekonomiczne aspekty działalności 

gospodarczej 

E2A_K03; E2A_K04; E2A_K07; 

E2A_K08 

9. Student rozumie potrzebę kształcenia ustawicznego, potrafi dzielić się wiedzą i 

doświadczeniem, posiada umiejętność negocjowania 

E2A_K05; E2A_K10; E2A_K11; 

E2A_K12; E2A_K13 

 

Punkty ECTS 11 

Bilans nakładu pracy 

studenta
ii
 

Rodzaj aktywności, np. : Liczba godzin, np. : 

Udział w wykładach 60 

Udział w ćwiczeniach 60 

Przygotowanie do ćwiczeń 45 

Opracowanie pisemne (w domu) zagadnień z ćwiczeń 25 

Przygotowanie do kolokwium/testu kontrolnego 40 

Udział w konsultacjach związanych z zajęciami 24 

Przygotowanie do egzaminu  30 

Egzamin 5 

289 godzin Razem: odpowiada 11 pkt ECTS 

Wskaźniki ilościowe 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami
iii

: Liczba godzin Punkty ECTS 

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 149 odpowiada 6 pkt 

ECTS
 

o charakterze praktycznym 140 
odpowiada 5 pkt 

ECTS 

  

Data opracowania: 20.09.2014 
Koordynator 

przedmiotu: 
Dr Alina Grynia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SYLABUS 

 
B. Informacje szczegółowe - WYKŁAD 

 

Elementy składowe sylabusu Opis 

Nazwa przedmiotu Mikroekonomia  

Kod przedmiotu 1000-ES1-1MIK 

Nazwa kierunku Ekonomia 

Nazwa jednostki prowadzącej 

kierunek 

Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie 

Język przedmiotu Polski 

Rok studiów/ semestr Rok 1/ semestr 1 i 2 

Liczba godzin zajęć dydaktycznych 

oraz forma prowadzenia zajęć 

60 godzin wykładów 

Liczba punktów ECTS 11 

Prowadzący  Dr Alina Grynia 

Treści merytoryczne przedmiotu 1. Ekonomia a gospodarka 

2. Narzędzia analizy ekonomicznej 

3. Gospodarka rynkowa, jej istota i elementy składowe 

4. Popyt i podaż 

5. Elastyczność popytu i podaży 

6. Teoria zachowań konsumenckich – Teoria popytu 

7. Teoria podaży 

8. Koszty przedsiębiorstwa, krótki i długi okres 

9. Decyzje producenta o podaży – funkcja produkcji 

10. Struktury rynku. Decyzje producenta w doskonałej 

konkurencji 

11. Monopol i konkurencja monopolistyczna 

12. Modele oligopolu 

13. Charakterystyka rynków czynników produkcji 

14. Rynek pracy i jego specyfika 

15. Rynek kapitału i ziemi 

16. Ryzyko i informacja. Gospodarka oparta na wiedzy 

17. Informacja jako nowy czynnik produkcji  

 

Efekty kształcenia wraz ze 

sposobem ich weryfikacji 

1. Student posiada wiedzę o podstawowych kategoriach, metodach i 

narzędziach badawczych w ekonomii; 

2. Student zna terminologię ekonomiczną, używa języka 

ekonomicznego; posługuje się kategoriami mikroekonomicznymi - 

potrafi je dookreślić, zna zależności między nimi; 

3. Student posiada wiedzę o metodach i narzędziach badawczych w 

mikroekonomii; potrafi wykorzystywać wiedzę by uzasadnić trafność 

podejmowanych decyzji gospodarczych; 

4. Umie obserwować i interpretować zjawiska ekonomiczno-społeczne, 

analizować przyczyny i przebieg procesów i zjawisk społeczno-

gospodarczych na poziomie mikroekonomicznym; 

5. Potrafi interpretować podstawowe kategorie z zakresu 

mikroekonomii oraz zachodzące między nimi związki przyczynowo-

skutkowe. 

 

Jedyną formą weryfikacji efektów kształcenia w ramach wykładu jest 

egzamin ustny – dotyczy to efektów: E2A_W01; E2A_W03; E2A_W04; 

E2A_W05; E2A_W07; E2A_U07, E2A_U14; E2A_K04 

 

Forma i warunki zaliczenia 

przedmiotu 

 

Studenci są oceniani na postawie egzaminu ustnego w zakresie 

wymienionych tematów. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest 

uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń 

Wykaz literatury podstawowej 

i uzupełniającej 

Obowiązkowa: 

1. Begg D., Fischer S., Dornbusch R., Mikroekonomia, PWE, Warszawa 

2014. 



 

2. Czarny E., Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2006. 

3.   Krugman P., Mikroekonomia, PWN, Warszawa 2012. 

 

 

 

 

 

        ………………………………. 
        podpis osoby składającej sylabus 

 

 

 

                                                 
i
 Opis zakładanych efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, z uwzględnieniem form zajęć. 

Uwzględnia się tylko efekty możliwe do sprawdzenia (mierzalne / weryfikowalne). 
ii Przykładowe rodzaje aktywności: udział w wykładach, ćwiczeniach, przygotowanie do zajęć, udział w konsultacjach, 

realizacja zadań projektowych, pisanie eseju, przygotowanie do egzaminu. Liczba godzin nakładu pracy studenta powinna 

być zgodna z przypisanymi do tego przedmiotu punktami ECTS wg przelicznika : 1 ECTS – 25÷30 h. 
iii Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela są to tzw. godziny kontaktowe (również te nieujęte w rozkładzie 

zajęć, np. konsultacje lub zaliczenia/egzaminy). Suma punktów ECTS obu nakładów może być większa od ogólnej liczby 

punktów ECTS przypisanej temu przedmiotowi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                         
 

 

 

SYLABUS 

 
C.  Informacje szczegółowe - ĆWICZENIA 

 

Elementy składowe sylabusu Opis 

Nazwa przedmiotu Mikroekonomia  

Kod przedmiotu 1000-ES1-1MIK 

Nazwa kierunku Ekonomia 

Nazwa jednostki prowadzącej 

kierunek 

Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie 

Język przedmiotu Polski 

Rok studiów/ semestr Rok 1/ semestr 1 i 2 

Liczba godzin zajęć 

dydaktycznych oraz forma 

prowadzenia zajęć 

60 godzin ćwiczeń 

Liczba punktów ECTS 11 

Prowadzący  Dr Alina Grynia 

Treści merytoryczne przedmiotu 1. Ekonomia a gospodarka 

2. Narzędzia analizy ekonomicznej 

3. Gospodarka rynkowa, jej istota i elementy składowe 

4. Popyt i podaż 

5. Elastyczność popytu i podaży 

6. Teoria zachowań konsumenckich – Teoria popytu 

7. Teoria podaży 

8. Koszty przedsiębiorstwa, krótki i długi okres 

9. Decyzje producenta o podaży – funkcja produkcji 

10. Struktury rynku. Decyzje producenta w doskonałej konkurencji 

11. Monopol i konkurencja monopolistyczna 

12. Modele oligopolu 

13. Charakterystyka rynków czynników produkcji 

14. Rynek pracy i jego specyfika 

15. Rynek kapitału i ziemi 

16. Ryzyko i informacja. Gospodarka oparta na wiedzy 

17. Informacja jako nowy czynnik produkcji  

 

Efekty kształcenia wraz ze 

sposobem ich weryfikacji 

Poszczególne efekty kształcenia zostaną zweryfikowane poprzez: 

1. kolokwium - E2A_W01, E2A_W03, E2A_W04, E2A_W06, E2A_W07, 

E2A_U011, E2A_K11; 

2.ocenę aktywności na ćwiczeniach, uczestnictwo w dyskusji - 

E2A_W01, E2A_W02, E2A_W03, E2A_W04, E2A_W05, E2A_W06,  

E2A_W07, E2A_W08, E2A_U01, E2A_U02, E2A_U03, E2A_U05, 

E2A_U11, E2A_U12,E2A_U13, E2A_U14, E2A_U17, E2A_K03, 

E2A_K04,E2A_K05,E2A_K06,E2A_K07,E2A_K10,E2A_K11,E2A_K12; 

3.prace pisemne – domowe (zagadnienia problemowe) - E2A_W01,  

E2A_W02, E2A_W03, E2A_W04, E2A_W06, E2A_W07, E2A_U01, 

E2A_U02,E2A_U05,E2A_U07,E2A_U13,E2A_U17,E2A_U18, 

E2A_K04, E2A_K08; 

4.ocenę pracy zespołowej - E2A_W04, E2A_W05, E2A_W07, E2A_W08,  

E2A_U01, E2A_U02, E2A_U03, E2A_U07, E2A_U11, E2A_U12, 

E2A_U14, E2A_U17, E2A_U18, E2A_K01, E2A_K02, E2A_K03, 

E2A_K05, E2A_K06, E2A_K07, E2A_K11, E2A_K12, E2A_K13 

 



                                                                                                                                                         

Forma i warunki zaliczenia 

przedmiotu 

 

Formami oceny pracy studenta na ćwiczeniach są: 2 kolokwia pisemne, 

aktywność na zajęciach, kierowane prace domowe - pisemne. Obecność na 

ćwiczeniach jest obowiązkowa. Dopuszczalne są 2 nieobecności 

(usprawiedliwione plus zaliczenie materiału na konsultacjach nauczyciela) 

 

Wykaz literatury podstawowej 

i uzupełniającej 

Obowiązkowa: 

1. Begg D., Fischer S., Dornbusch R., Mikroekonomia, PWE, Warszawa 

2014. 

2. Czarny E., Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2006. 

3.   Krugman P., Mikroekonomia, PWN, Warszawa 2012. 

 

Dodatkowa: 

1. Begg D., Fischer S., Dornbusch R., Ekonomia. Zbiór zadań, PWE, 

Warszawa 2001. 

2. Barczyk R, Mikroekonomia: materiały do ćwiczeń, Wyd. 

Akademia, Poznań 2008. 

3. Klimczak B., Matysiak A., Mikroekonomia: studia przypadków, 

Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 

Wrocław 2006. 

4. Bergstrom T. C., Varian H. R., Mikroekonomia: ćwiczenia, PWN, 

Warszawa 2003. 

5. Wolska Bretyn A., Mikroekonomia: pojęcia, przedmiot, ewolucja. 

Ćwiczenia i zadania, Difin, Warszawa 2014. 

 

 

 

 

 

 

        ……………………………….  

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Opis zakładanych efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, z uwzględnieniem form zajęć. 

Uwzględnia się tylko efekty możliwe do sprawdzenia (mierzalne / weryfikowalne). 
iii Przykładowe rodzaje aktywności: udział w wykładach, ćwiczeniach, przygotowanie do zajęć, udział w konsultacjach, 

realizacja zadań projektowych, pisanie eseju, przygotowanie do egzaminu. Liczba godzin nakładu pracy studenta powinna 

być zgodna z przypisanymi do tego przedmiotu punktami ECTS wg przelicznika : 1 ECTS – 25÷30 h. 
iii Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela są to tzw. godziny kontaktowe (również te nieujęte w rozkładzie 

zajęć, np. konsultacje lub zaliczenia/egzaminy). Suma punktów ECTS obu nakładów może być większa od ogólnej liczby 

punktów ECTS przypisanej temu przedmiotowi. 

       


