
WYŻSZA SZKOŁA MENEDŻERSKA W WARSZAWIE   

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA W CIECHANOWIE 

KARTA PRZEDMIOTU - SYLABUS 

 

Nazwa przedmiotu: Mikroekonomia 

Profil kształcenia
1
: ogólnoakademicki 

Cel przedmiotu: Rozumienie podstawowych kategorii ekonomicznych, zasad działania głównych 

podmiotów w systemie ekonomicznym państwa oraz wpływu czynników ekonomicznych na 

zarządzanie. 
Kod przedmiotu: ZAZ-ANI-UJ-1-MIK-JWKE Punkty ECTS 8 

Semestr: I i II Letni/zimowy Zimowy i letni 

Kierunek: Zarządzanie Specjalność:  

Przedmiot z 

modułu  

przedmiotów
2
: 

Podstawowy  Forma zajęć
3
: Wykład + konwersatorium 

Liczba godzin: 

        

Wykład 

Studia stacjonarne                                        Studia niestacjonarne  

Ogółem .... w tym:                                  Ogółem …140…. godz., w tym:                          

a) godzin kontaktowych  ....                    a) godzin kontaktowych         35          godz.              

b) godzin pracy własnej studenta ...        b) godzin pracy własnej studenta    105     godz. 

 

Forma aktywna (ćw./konw./lab/proj.) 

Studia stacjonarne                                       Studia niestacjonarne  

Ogółem .... godz., w tym:                           Ogółem …50….. godz. w tym:                          

a) godzin kontaktowych              ......         a) godzin kontaktowych      10           godz.             

b) godzin pracy własnej studenta .....         b) godzin pracy własnej studenta    40   godz. 

 

Prowadzący: Dr Andrzej Grzebieniak Język: polski 

 

Wymagania wstępne w 

zakresie wiedzy, umiejętności 

i kompetencji: 

brak 

 

Lp. Narzędzia dydaktyczne Właściwe zaznaczyć znakiem „x” 

1. Praca z literaturą X 

2. 
Wykłady zakładające hipotetyczno-dedukcyjne 

myślenie słuchaczy 
X 

3. Ćwiczenia aktywizujące X 

4. Metody problemowe X 

5. 

Praktyczne i aktywizujące metody projektów 

realizowanych na podstawie założeń podanych 

przez prowadzącego 
 

6. 

Inne (proszę doprecyzować) 

Prezentacja i analiza rozwiązywanych zadań, praca 

w grupach 
X  

 

 

                                                      
1
 Należy wpisać do rubryki właściwe spośród następujących: ogólnoakademicki/praktyczny  

2
 Należy wskazać spośród następujących modułów przedmiotów: „podstawowy”, „kierunkowy”, „specjalnościowy”,  

                                                                                                           „ponadkierunkowy”, „do wyboru”, „seminarium  

                                                                                                             dyplomowe”.  
3
 Należy wskazać np. wykład, ćwiczenia, konwersatorium, laboratorium itp.  



Lp. Treści programowe Liczba 

godzin 

przeznaczona 

na realizację 

obszaru 

tematycznego 

1.  Wprowadzenie do przedmiot ekonomii.  2 

2.  Metody i narzędzia stosowane w analizie ekonomicznej. 2 

3.  Popyt, podaż i rynek. 4 

4.  Działanie mechanizmu rynkowego. 2 

5.  Równowaga rynkowa. 2 

6.  Elastyczność popytu i podaży 2 

7.  Podmioty gospodarki rynkowej. 4 

8.  Teoria wyboru konsumenta 4 

9.  Teoria wyboru producenta. 4 

10.  Koszty produkcji w krótkim i długim okresie czasu. 4 

11.  
Optimum wyboru przedsiębiorstwa w warunkach konkurencji doskonałej i 

niedoskonałej. 
4 

12.  Rynek czynników produkcji. 4 

13.  Ekonomia dobrobytu. 4 

14.  
Wpływ czynników ekonomicznych na bezpieczeństwo firmy i procesy 

zarządzania. 
3 

 

Formy prowadzenia zajęć i metody oceny 

Student, który zaliczył przedmiot 

Zamierzone 

efekty 

Forma zajęć Metody 

oceny 

Odniesienie 

do 

kierunku 

W01, W02, 

W03 

U01, U02, 

U03, U04 

K01, K02 

Wykład Egzamin 

pisemny -

test 

K_W02 

K_W06 

K_W09 

K_U01 

K_U02 

K_U03 

K_U04 

K_K01 

K_K02 

 Ćwiczenia   

W01, W02, 

W03 

U01, U02, 

U03, U04 

K01, K02 

Konwersatorium  Zaliczenie 

zadań 

domowych 

K_W02 

K_W06 

K_W09 

K_U01 

K_U02 

K_U03 

K_U04 

K_K01 

K_K02 

 Laboratorium    

 Inne (należy doprecyzować)   



Literatura przedmiotu 

Podstawowa
4
:  Begg Belg., Fischer, Dornbusch R., Mikroekonomia. Warszawa 1998. 

Komerschen D.R, Mc Kenzie R.B., Nardelli C. Ekonomia, Wyd. Fundacja 

gospodarcza NSZZ „Solidarność” Gdańsk 1991.  

Reykowski M. Wprowadzenie do mikroekonomii. Poznań 1999. 

 

Uzupełniająca: Dębniewski G, Pałach H, Zakrzewski W.,: Mikroekonomia. Wybrane problemy do 

wykładów i ćwiczeń Wydanie UWM Olsztyn 2000 

 

 

Efekty kształcenia i ich odniesienie do efektów kształcenia w obszarze nauk społecznych  dla 

kierunku Zarządzanie 

 

Efekty 

kształcenia 

dla modułu 

OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW 

KSZTAŁCENIA 

Absolwent studiów I stopnia na kierunku  

Zarządzanie 

Odniesienie 

do efektów 

kształcenia 

dla obszaru 

nauk
5
 

społecznych  

Odniesienie 

do efektów 

kształcenia 

dla 

kierunku 

WIEDZA 

W01 potrafi opisać podstawowe koncepcje teorii ekonomii 

w odniesieniu do funkcjonowania rynków oraz zna 

zasady gospodarowania w warunkach ograniczonych 

zasobów.  

S1A_W02, 

S1A_W04 

S1A_W09 

K_W02 

 

W02 zna podstawowe koncepcje człowieka i najważniejsze 

elementy teorii motywacji 

S1A_W04 K_W09 

W03 posiada wiedzę na temat reguł zachowania się 

poszczególnych uczestników rynku i ich konsekwencji 

dla poszczególnych jednostek i całej gospodarki 

S1A_W06 K_W06 

UMIEJĘTNOŚCI 

U01 jest w stanie wybrane elementy wiedzy teoretycznej 

zastosować w wybranym obszarze funkcjonalnym 

organizacji 

S1A_U06 K_U01 

U02 umie zastosować  wybrane wiedzę specjalistyczną do 

współpracy z reprezentantami innych obszarów 

funkcjonalnych 

S1A_U02 K_U02 

U03 posiada umiejętności samodzielnego podejmowania 

działalności gospodarczej 

S1A_U06 K_U03 

U04 potrafi obserwować opisać, zanalizować, 

zinterpretować podstawowych  zjawiska i procesy  

zachodzące w organizacji z wykorzystaniem 

podstawowej wiedzy teoretycznej 

S1A_U01, 

S1A_U02 

K_U04 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K01 jest zdolny do organizowania i kierowania na 

poziomie podstawowym pracą zespołów 

projektowych, zadaniowych itp. i organizacji w 

środowisku pracy i poza nim 

S1A_K02 K_K01 

K02 jest zdolny do uczestniczenia w przygotowaniu i 

realizacji różnych projektów i jest świadomy skutków 

podejmowanych decyzji 

S1A_K05 K_K02 

                                                      
4
 Należy wskazać literaturę spośród księgozbioru Biblioteki WSM w Warszawie.   

5
 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji 

dla Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 253, poz. 1520) określa opis efektów kształcenia dla profilu ogólnoakademickiego                     

i praktycznego w obszarach kształcenia w zakresie: nauk humanistycznych, nauk społecznych, nauk ścisłych, nauk 

przyrodniczych, nauk technicznych, nauk medycznych, nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych oraz sztuki.  



 

 

Formy oceny 
Efekt 

kształcenia 

na ocenę 2 na ocenę 3 na ocenę 3,5 na ocenę 4 na ocenę 4,5 na ocenę 5 

 Dla każdego z 

efektów 

kształcenia 
określonego dla 

modułu  w 

zakresie wiedzy 
umiejętności i 

kompetencji 

Student uzyskuje 

poniżej 50% 

max. liczby 
punktów dla 

danego efektu 

Student uzyskuje 

od 50 do 59% 

max. liczby 
punktów dla 

danego efektu 

Student uzyskuje  

od 60 do 69% 

max. liczby 
punktów dla 

danego efektu 

Student uzyskuje  

od 70 do 79% 

max. liczby 
punktów dla 

danego efektu 

Student uzyskuje 

od 80 do 89% 

max. liczby 
punktów dla 

danego efektu 

Student uzyskuje 

powyżej 89% 

max. liczby 
punktów dla 

danego efektu 

 

Warunki zaliczenia  

Zaliczenie zadań domowych i zdanie egzaminu 

 

 

 

…………………………    ……………………………………………….. 
        (Data)                 (Czytelny podpis Autora Karty Przedmiotu) 

 

 

 

…………………………    ………………………………………………   
       (Data)                    (Czytelny podpis Dziekana Wydziału)   


