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EKONOMIA MATEMATYCZNA 

SYLABUS 

 
A. Informacje ogólne 

 

Elementy składowe 

sylabusu 
Opis 

Nazwa jednostki 

prowadzącej kierunek 
Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie 

Nazwa kierunku studiów Ekonomia 

Poziom kształcenia Studia drugiego stopnia 

Profil studiów Ogólnoakademicki 

Forma studiów Stacjonarne 

Kod przedmiotu 1000-ES2-2EKM 

Język przedmiotu Polski 

Rodzaj przedmiotu Obowiązkowy 

Rok studiów/ semestr Rok 2/ semestr III 
Wymagania wstępne (tzw. 

sekwencyjny system zajęć i 

egzaminów) 

Znajomość analizy matematycznej w zakresie rachunku różniczkowego funkcji wielu 

zmiennych oraz algebry liniowej w zakresie działań na macierzach, a także mikro - i 

makroekonomii na poziomie wymaganym na studiach 1 stopnia 
Liczba godzin zajęć 

dydaktycznych z podziałem 

na formy prowadzenia zajęć 

15 godz. – wykład 

30 godz. - ćwiczenia 

Założenia i cele przedmiotu 

Celem przedmiotu jest nabycie umiejętności formułowania problemów ekonomicznych w 

języku matematycznym i ich rozwiązywania oraz rozumienia współzależności opisywanych 

za pomocą kwantyfikowalnych zmiennych mikro- i makroekonomicznych, a także 

rozumienia aksjomatycznych teorii ekonomii. 

Metody dydaktyczne oraz 

ogólna forma zaliczenia 

przedmiotu 

Metody podające (wykład z wykorzystaniem prezentacji w Power Point), metody 

praktyczne oraz aktywizujące (praca indywidualna przy tablicy, praca w grupach, praca 

samodzielna). 

Ogólna forma zaliczenia przedmiotu: zaliczenie ćwiczeń + egzamin 

 

Symbol efektu 

przedmiotowego 
Efekty kształcenia 

Odniesienie do 

kierunkowych 

efektów kształcenia 

WIEDZA 

2EKM_W01 
zna matematyczną teorię popytu, produkcji i modele przedsiębiorstwa w krótkim i 

długim okresie 
E2_W06 

2EKM_W02 
zna wybrane modele rynku i równowagi rynkowej oraz modele typu input-output 

(model Leontiewa) 
E2_W06 

UMIEJĘTNOŚCI 

2EKM_U01 
posiada podstawowe umiejętności opisu zjawisk mikroekonomicznych i 

makroekonomicznych językiem matematycznym 
E2_U04 

2EKM_U02 
posiada podstawową umiejętność interpretacji modeli matematycznych w języku 

naturalnym 
E2_U04 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

2EKM_K01 
ma świadomość dalszego uczenia się w zakresie poznawania modeli ekonomii 

matematycznej 
E2_K06 

 

 

 

 

 

 



 

Punkty ECTS 6 

Bilans nakładu pracy 

studenta 

udział w wykładach - 15 h; 

udział w ćwiczeniach - 30 h; 

odrabianie prac domowych - 30 h; 

przygotowanie do zająć - 40 h; 

przygotowanie do kolokwium - 15 h; 

udział w konsultacjach - 5 h; 

przygotowanie do egzaminu - 15 h. 

Wskaźniki ilościowe 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami Liczba godzin Punkty ECTS 

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 50 2 

o charakterze praktycznym 100 4 

  

Data opracowania: 21.09.2015 
Koordynator 

przedmiotu: 
Dr Elżbieta Misiewicz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SYLABUS 
 

B. Informacje szczegółowe 

Elementy składowe sylabusu Opis 

Nazwa przedmiotu Ekonomia matematyczna 

Kod przedmiotu 1000-ES2-2EKM 

Nazwa kierunku Ekonomia 

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie 

Język przedmiotu Polski 

Rok studiów/ semestr Rok 2/ semestr III 

Liczba godzin zajęć dydaktycznych 

oraz forma prowadzenia zajęć 
15 godz. - wykład 

Liczba punktów ECTS  

Prowadzący  Elżbieta Misiewicz, dr 

Treści merytoryczne przedmiotu 

Wiadomości wstępne dotyczące ekonomii matematycznej (budowa modeli 

matematycznych, rodzaje równań i zmiennych) 

Teoria zachowania konsumenta (funkcja użyteczności, funkcja popytu 

konsumenta i jej własności, efekt dochodowy i substytucyjny - ujęcia Słuckiego i 

Hicksa) 

Podstawy teorii produkcji (funkcja produkcji i jej charakterystyki, przykłady 

funkcji produkcji) 

Teoria przedsiębiorstwa (warunki doskonałej konkurencji, monopolu) 

Model Leontiewa jako przykład modelu typu input-output (tablica przepływów 
międzygałęziowych, równanie równowagi ogólnej, prognozy I i II rodzaju) 

Efekty kształcenia wraz ze sposobem 

ich weryfikacji 

Symbol Egzamin pisemny 

2EKM_W01 X 

2EKM_W02 X 

2EKM_U01 X 

2EKM_U02 X 

Forma i warunki zaliczenia 

przedmiotu 

 

Do egzaminu dopuszczone są osoby posiadające zaliczenie ćwiczeń. Egzamin 

pisemny, w formie testowej. Z egzaminu mogą być zwolnieni studenci, którzy z 

ćwiczeń uzyskali ocenę 4,5 i 5,0 (następuje przepisanie oceny, gdy student 

wyraził na to zgodę) 

Wykaz literatury podstawowej 

i uzupełniającej 

Literatura podstawowa: 

Chiang A.C, Podstawy ekonomii matematycznej, PWE, Warszawa 1994 

Panek E., Ekonomia matematyczna, AE w Poznaniu, Poznań 2003 

Tokarski T., Ekonomia matematyczna: modele makroekonomiczne, PWE, 

Warszawa 2011 

Tokarski T., Ekonomia matematyczna: modele mikroekonomiczne, PWE, 

Warszawa 2011 

Varian H.R., Mikroekonomia, PWN, Warszawa 2001 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SYLABUS 
 

B. Informacje szczegółowe 

Elementy składowe sylabusu Opis 

Nazwa przedmiotu Ekonomia matematyczna 

Kod przedmiotu 1000-ES2-2EKM 

Nazwa kierunku Ekonomia 

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie 

Język przedmiotu Polski 

Rok studiów/ semestr Rok 2/ semestr III 

Liczba godzin zajęć dydaktycznych oraz 

forma prowadzenia zajęć 
30 godz. - ćwiczenia 

Liczba punktów ECTS  

Prowadzący Vladyslav Vrublevski, mgr 

Treści merytoryczne przedmiotu 

Rozwiązywanie zadań dotyczących budowy modeli matematycznych, klasyfikacji 

równań i zmiennych, model pajęczyny 

Rozwiązywanie zadań dotyczących teorii zachowania konsumenta (funkcja 

użyteczności, funkcja popytu konsumenta i jej własności, efekt dochodowy i 

substytucyjny - ujęcia Słuckiego i Hicksa) 

Rozwiązywanie zadań dotyczących teorii produkcji (funkcja produkcji i jej 

charakterystyki, przykłady funkcji produkcji) 

Rozwiązywanie zadań dotyczących teorii przedsiębiorstwa w warunkach doskonałej 

konkurencji oraz w monopolu 

Rozwiązywanie zadań dotyczących modelu Leontiewa w ujęciu wartościowym i 

ilościowym. 

Efekty kształcenia wraz ze sposobem ich 

weryfikacji 

Symbol kolokwium pisemne ocena aktywności w trakcie zajęć 

2EKM_W01 X X 

2EKM_W02 X X 

2EKM_U01 X X 

2EKM_U02 X X 

2EKM_K01 X X 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu 

Zaliczenie ćwiczeń następuje na podstawie kolokwium oraz aktywności na zajęciach. 

Zaliczanie nieobecności odbywa się na konsultacjach. Opuszczenie przez studenta 

więcej niż 4 godz. dydaktycznych (nieusprawiedliwionych i nieodrobionych) 

kwalifikuje do niezaliczenia przedmiotu. Kryteria ocen (w %): 

<95 – 100> – 5,0 

<85 –   95)  – 4,5 

<75 –   85)  – 4,0 

<65 –   75)  – 3,5 

<50 –   65)  – 3,0 

Wykaz literatury podstawowej i 

uzupełniającej 

Literatura podstawowa: 

Górka J., Orzeszko W., Wata W., Ekonomia matematyczna: materiały do ćwiczeń, 

Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009 

Kanas S.,  Podstawy ekonomii matematycznej, PWN, Warszawa 2011 

Panek E. (red.), Podstawy ekonomii matematycznej. Materiały do ćwiczeń, AE w 

Poznaniu, Poznań 2002 

Tokarski T., Ekonomia matematyczna: modele makroekonomiczne, PWE, Warszawa 

2011 

Tokarski T., Ekonomia matematyczna: modele mikroekonomiczne, PWE, Warszawa 

2011 

Kaczorowski P., Krajewski P., Mackiewicz M., Piwowarski R., Podstawy ekonomii 

matematycznej , PWE, Warszawa 2009 

Literatura uzupełniająca: 

Varian H.R., Mikroekonomia, PWN,  Warszawa 2001 

Gruszczyński M., Podgórska M. (red.), Ekonometria, SGH, Warszawa 2007 

 

 

 

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


