
  

EKONOMIA 
nazwa przedmiotu 

 

SYLABUS 
A. Informacje ogólne 

Elementy składowe 

sylabusu 
Opis 

 
Nazwa jednostki 

prowadzącej kierunek 
Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie 

Nazwa kierunku studiów Europeistyka 

Poziom kształcenia Studia pierwszego stopnia 

Profil studiów Praktyczny 

Forma studiów Stacjonarne 

Kod przedmiotu 1000-US1-1EKO 

Język przedmiotu Polski 

Rodzaj przedmiotu Obowiązkowy / Moduł 4 

Rok studiów /semestr Rok 1/ semestr 1  

Wymagania wstępne (tzw. 

sekwencyjny system zajęć i 

egzaminów) 

Brak  

Liczba godzin zajęć 

dydaktycznych z podziałem 

na formy prowadzenia zajęć 

30 godzin wykładu + 30 godzin ćwiczeń 

dodatkowo 2 godziny tygodniowo – konsultacje 

Założenia i cele przedmiotu 

Przedmiotem nauczania są prawidłowości zachowań  podstawowych podmiotów 

gospodarczych (gospodarstwo domowe, przedsiębiorstwo) oraz prawidłowości 

funkcjonowania i rozwoju całego organizmu gospodarczego typu  gospodarki narodowej.  

Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy o zjawiskach i procesach mikro- i 

makroekonomicznych 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 zadań (prezentacji ) i wyników kolokwium 

 

Efekty kształcenia 
Odniesienie do kierunkowych 

efektów kształcenia 

Student zna podstawowe założenia i terminologię właściwą naukom prawnym, 

politycznym, ekonomicznym oraz w sferze nauk o kulturze, dysponuje wiedzą w 

zakresie ich wzajemnych relacji oraz właściwych im więzi społecznych 

K_W02 

Student zna metody pozyskiwania danych ekonomicznych, zna metody i narzędzia 

analizy i interpretacji tekstów prawnych ze szczególnym uwzględnieniem wybranych 

instytucji oraz organizacji społecznych lub gospodarczych 

K_W10 

Student ma wiedzę na temat ogólnych zasad tworzenia i prowadzenia indywidualnej 

przedsiębiorczości zakorzenioną w znajomości odpowiednich reguł prawnych i 

ekonomicznych 

K_W12 

Student potrafi w sposób prawidłowy aplikować zdobytą wiedzę w zakresie podstaw 

ekonomii do rozwiązywania problemów praktycznych, również w wymiarze 

działalności zawodowej 

K_U02 

W oparciu o zdobytą wiedzę student potrafi identyfikować potencjalne możliwości 

rozwiązywania problemów natury prawnej, ekonomicznej, politycznej czy kulturowej 

i proponować sposoby ich rozwiązania 

K_U05 

Student potrafi, w ramach zdobytej wiedzy, analizować, komentować i interpretować 

konkretne procesy i specyficzne zjawiska społeczne dla danego kierunku studiów 

osadzając je w kontekście prawnym, politycznym, ekonomicznym czy kulturowym; 

potrafi prognozować ich dalszy rozwój 

K_U10 

Student potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy K_K07 



 

Punkty ECTS 8 

Bilans nakładu pracy 

studenta 

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

Udział w wykładach 30 

Udział w ćwiczeniach 30 

Przygotowanie do ćwiczeń 30 

Opracowanie (w domu) zagadnień z ćwiczeń 30 

Przygotowanie do kolokwium/testu kontrolnego 30 

Udział w konsultacjach związanych z zajęciami 20 

Przygotowanie do egzaminu  30 

Egzamin 5 

205 godzin Razem: odpowiada 8 pkt ECTS 

Wskaźniki ilościowe 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami Liczba godzin Punkty ECTS 

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 85 odpowiada 3,4  pkt 

ECTS
 

o charakterze praktycznym 175 
odpowiada 7 pkt 

ECTS 

  

Data opracowania: 04.05.2015 
Koordynator 

przedmiotu: 
Dr Alina Grynia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SYLABUS 
B. Informacje szczegółowe - WYKŁAD 

Elementy składowe sylabusu Opis 

Nazwa przedmiotu Ekonomia 

Kod przedmiotu 1000-US1-1EKO 

Nazwa kierunku Europeistyka 

Nazwa jednostki prowadzącej 

kierunek 

Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie 

Język przedmiotu Polski 

Rok studiów/ semestr Rok 1/ semestr 1  

Liczba godzin zajęć dydaktycznych 

oraz forma prowadzenia zajęć 

30 godzin wykładów 

Liczba punktów ECTS 8 

Prowadzący  Dr Alina Grynia 

Treści merytoryczne przedmiotu 1. Wprowadzenie do ekonomii 

2. Narzędzia analizy ekonomicznej 

3. Gospodarka rynkowa, jej istota i elementy składowe 

4. Teoria zachowań konsumenckich  

5. Teoria podaży 

6. Struktury rynku a decyzje producenta 

7. Charakterystyka rynków czynników produkcji 

8. Informacja jako nowy czynnik produkcji 

9. Rachunek Produktu Narodowego   

10. Wydatki a wielkość produkcji w gospodarce 

11. Rynek pieniądza 

12. Rynek pracy 

13. Inflacja 

14. Gospodarka otwarta 

15. Wzrost gospodarczy 

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 mikro- i 

makroekonomicznymi - potrafi je dookreślić, zna zależności między 

nimi; 

3. Umie obserwować i interpretować zjawiska ekonomiczno-społeczne, 

analizować przyczyny i przebieg procesów i zjawisk społeczno-

gospodarczych na poziomie mikro- i makroekonomicznym; 

4. Potrafi interpretować podstawowe kategorie z zakresu 

Mikro- i makroekonomii oraz zachodzące między nimi związki 

przyczynowo-skutkowe. 

 

Jedyną formą weryfikacji efektów kształcenia w ramach wykładu jest 

egzamin ustny  

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 i 

Makroekonomia, Tom 1 i 2, PWE, Warszawa 2014. 

2. Czarny B., Wstęp do ekonomii,  PWE, Warszawa 2011. 

3.   Milewski M., E. Kwiatkowski, Podstawy ekonomii, PWN, 

Warszawa 2008. 

 

 

 

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

 



 

SYLABUS 
C. Informacje szczegółowe ĆWICZENIA 

 

Elementy składowe sylabusu Opis 

Nazwa przedmiotu Ekonomia 

Kod przedmiotu 1000-US1-1EKO 

Nazwa kierunku Europeistyka 

Nazwa jednostki  Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie 

Język przedmiotu Polski 

Rok studiów/ semestr Rok 1/ semestr 1 

Liczba godzin zajęć dydaktycznych  30 godzin ćwiczeń 

Liczba punktów ECTS 8 

Prowadzący  Dr Alina Grynia 

Treści merytoryczne przedmiotu  

1. Wprowadzenie do ekonomii 

2. Narzędzia analizy ekonomicznej 

3. Gospodarka rynkowa, jej istota i elementy składowe 

4. Teoria zachowań konsumenckich  

5. Teoria podaży 

6. Struktury rynku a decyzje producenta 

7. Charakterystyka rynków czynników produkcji 

8. Informacja jako nowy czynnik produkcji 

9. Rachunek Produktu Narodowego   

10. Wydatki a wielkość produkcji w gospodarce 

11. Rynek pieniądza 

12. Rynek pracy 

13. Inflacja 

14. Gospodarka otwarta 

15. Wzrost gospodarczy 

Efekty kształcenia wraz ze 

sposobem ich weryfikacji 

Poszczególne efekty kształcenia zostaną zweryfikowane poprzez: 

1. kolokwium; 

2. ocenę aktywności na ćwiczeniach, uczestnictwo w dyskusji; 

3. prace domowe (zagadnienia problemowe, prezentacje); 

4. ocenę pracy zespołowej; 

Forma i warunki zaliczenia 

przedmiotu 

 

Formami oceny pracy studenta na ćwiczeniach są:  

1 kolokwium pisemne, aktywność na zajęciach, prace domowe . Obecność na 

ćwiczeniach jest obowiązkowa. Dopuszczalne są 2 nieobecności, każda 

następna powinna być usprawiedliwiona  plus zaliczenie materiału na 

konsultacjach nauczyciela. 

 

Wykaz literatury podstawowej 

i uzupełniającej 

Obowiązkowa: 

1.  Begg D., Fischer S., Dornbusch R., Mikroekonomia i Makroekonomia, Tom 

1 i 2, PWE, Warszawa 2014. 

2. Czarny B., Wstęp do ekonomii,  PWE, Warszawa 2011. 

3.  Milewski M., E. Kwiatkowski, Podstawy ekonomii, PWN, Warszawa 

2008. 

Dodatkowa: 

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

Warszawa 2001. 

2. Ekspertyzy Litewskiego Instytutu Wolnego Rynku (Lietuvos Laisvosios 

Rinkos Institutas) 

3. Kordalska A., Podstawy makroekonomii w przykładach i zadaniach, 

Warszawa, 2009.   
4. Klimczak B., Matysiak A., Mikroekonomia: studia przypadków, 

Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław 

2006. 

 

 

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


