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Opis modułu kształcenia / przedmiotu  (sylabus) 
 

Rok akademicki:  Grupa przedmiotów:
  

Numer katalogowy:
 

 

 

Nazwa przedmiotu1):   EKONOMIA  ECTS 2) 2 

Tłumaczenie nazwy na jęz. 
angielski

3)
:  

ECONOMICS 

Kierunek studiów
4)
:  ZOOTECHNIKA 

Koordynator przedmiotu
5)
:  Dr inż. Kinga Gruziel 

Prowadzący zajęcia
6)
:  Dr inż. Kinga Gruziel 

Jednostka realizująca
7)
: Wydział Nauk Ekonomicznych, Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej, Zakład Polityki Gospodarczej 

Wydział, dla którego przedmiot jest 
realizowany

8)
:
 Wydział Nauk o Zwierzętach 

Status przedmiotu
9)
:  a) przedmiot       podstawowy (społeczny) b) stopień I rok 1  c)  stacjonarne / niestacjonarne 

Cykl dydaktyczny
10)

:  Semestr zimowy Jęz. wykładowy11):polski  

Założenia i cele przedmiotu
12)

: 

Celem przedmiotu jest: 

1. rozumienie przez studenta podstawowych mechanizmów gospodarczych w obszarze makro- i mikroekonomii  
2. nauczenie posługiwania się przez studenta miernikami społecznoekonomicznymi w ocenie rozwoju rynku oraz w 

podejmowaniu decyzji w skali makro i mikro;  

3. nabycia umiejętności wykorzystywania rachunku ekonomicznego przy podejmowaniu krótko i długookresowych 
decyzji w zakresie działalności gospodarczej. 

Formy dydaktyczne, liczba godzin
13)

: a) Wykłady                                                                                                                   liczba godzin 30;   

Metody dydaktyczne
14)

: 
Dyskusja, rozwiązywanie problemów, analiza studiów przypadków, analiza i interpretacja tekstów źródłowych, 
konsultacje 

Pełny opis przedmiotu
15)

: 

Wykłady obejmują - podstawy makroekonomii i mikroekonomii. Podstawy nauki o rynku. Rachunek ekonomiczny w 

przedsiębiorstwie. Ekonomika i organizacja czynników produkcyjnych. posługiwania się miernikami 

społecznoekonomicznymi w ocenie rozwoju rynku oraz w podejmowaniu decyzji w skali makro i mikro; 

wykorzystywania rachunku ekonomicznego przy podejmowaniu krótko i długookresowych decyzji w zakresie 

działalności gospodarczej. Pieniądz i system bankowy. Inflacja –pojęcie, przyczyny, rodzaje, skutki, mierniki. Metody i 

narzędzia polityki antyinflacyjnej. Rynek pracy i bezrobocie. Budżet państwa. Dochód narodowy. Wzrost gospodarczy. 
Handel międzynarodowy. 

Wymagania formalne  (przedmioty 
wprowadzające)

16)
: 

- 

Założenia wstępne
17)

: - 

Efekty kształcenia
18)

: 

W wyniku przeprowadzonych wykładów student powinien  

01 –  definiować i nazywać pojęcia ekonomiczne w skali mikro i makro 
02 – Wykorzystywać rachunek ekonomiczny przy podejmowaniu decyzji w zakresie różnej działalności 

03 - działać w sposób przedsiębiorczy 

Sposób weryfikacji efektów 
kształcenia

19)
: 

01, 02, 03 - Egzamin pisemny 

Forma dokumentacji osiągniętych 
efektów kształcenia 

20)
: 

Karty egzaminacyjne z ocenami studentów 

Elementy i wagi mające wpływ na 
ocenę końcową

21)
:
 Ocena pisemnego egzaminu końcowego (80%), aktywne uczestnictwo w zajęciach (10%), obecność na wykładzie (10%) 

Miejsce realizacji zajęć
22)

: 
 

W sali dydaktycznej - auli 

Literatura podstawowa i uzupełniająca
23)

:  
Literatura podstawowa 

1. Nasiłowski M. (2007): System rynkowy. Podstawy mikro i makroekonomii, Key Text Wyd., Warszawa z wyd. następnymi. 

2. Milewski R. (2002 i następne wydania): Podstawy ekonomii, Wyd. PWE, Warszawa  

Literatura uzupełniająca 
3. Begg D., Fischer S., Dornbusch R. (2007 i następne wydania): Mikroekonomia, Wyd. PWE, Warszawa  

4. Begg D., Fischer S., Dornbusch R. (2007 i następne wydania): Makroekonomia, Wyd. PWE, Warszawa  

 

UWAGI
24)

:
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Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot25) : 

 
Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia efektami przedmiotu 

26)
  

 

Nr /symbol 
efektu 

Wymienione w wierszu efekty kształcenia: Odniesienie do efektów dla 
programu kształcenia na 

kierunku 

01 definiować i nazywać pojęcia ekonomiczne w skali mikro i makro K_W19 

02 Wykorzystywać rachunek ekonomiczny przy podejmowaniu decyzji w zakresie różnej działalności K_U20 

03 działać w sposób przedsiębiorczy K_K01 

 

Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia zakładanych efektów 
kształcenia

18)
  - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS

2
:
 55  h 

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: 
 
 

1 ECTS 

Łączna liczba punktów ECTS, którą student  uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym, takich jak zajęcia laboratoryjne, 
projektowe, itp.: 

……….  
ECTS 


