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Moduł kształcenia Mikroekonomia – M23 
Nazwa modułu kształcenia w języku angielskim Microeconomics 
Kierunek studiów Zarządzanie 
Profil kształcenia  ogólnoakademicki 
Forma kształcenia  studia stacjonarne 
Poziom przedmiotu 
(podstawowy/specjalnościowy/ 
ogólnouczelniany/kierunkowy/praktyczny) 

podstawowy 

Status przedmiotu (obowiązkowy/do wyboru) obowiązkowy 
Poziom modułu kształcenia I stopień 
Język wykładowy  polski 
Semestr realizacji modułu I 
Liczba punktów ECTS 6 
Liczba godzin Forma modułu: wykład Forma modułu: ćwiczenia 

35 25 
Jednostka realizująca moduł  Katedra Zarządzania  
Moduły poprzedzające  -  

 

Syntetyczna charakterystyka modułu 
Moduł obejmuje zagadnienia z tematyki mikroanalizy rynku, w tym elastyczności popytu i podaży oraz teorii zachowań 
przedsiębiorstwa. Szczególny nacisk kładziony jest przy tym na aplikacyjność modelu popytu-podaży oraz wskaźników 
elastyczności do formułowania źródeł zaistnienia zjawisk w otaczającej rzeczywistości gospodarczej. 
 

 

Cele modułu 
Opanowanie przez studenta podstawowych zagadnień współczesnej mikroekonomii; nabycie umiejętności 
poprawnej analizy decyzji podejmowanych przez poszczególne podmioty gospodarcze. 
 

 

Opis efektów kształcenia modułu   
Symbol 
efektu 

kształcenia 
dla modułu  

Osiągnięte efekty kształcenia Odniesienie do efektów kształcenia  
dla kierunku 

 Wiedza: 
W_01 
 
W_02 
W_03 
 
W_04 
 
W_05 
 
 
W_06 

Zna podstawową terminologię dotyczącą 
mikroekonomicznej sfery gospodarowania  
Rozpoznaje czynniki zmian popytu i podaży  
Wyjaśnia zastosowanie wskaźników 
elastyczności popytu i podaży 
Identyfikuje rolę przedsiębiorstwa w systemie 
gospodarczym 
Charakteryzuje przedsiębiorstwo jako 
organizacje poprzez znajomość funkcji 
produkcji, kosztów przedsiębiorstwa  
Wyjaśnia istotę zysku w różnych strukturach 
rynkowych 
 

K_W03++ 
K_W04++ 

 
 
 
 

 Umiejętności: 
U_01 
 
U_02 
 

Analizuje i interpretuje mechanizm 
kształtowania się cen w gospodarce rynkowej  
Potrafi wykorzystać wskaźniki elastyczności 
popytu i podaży  

K_U01+ 
K_U05+ 

 
 



U_03 
U_04 

Umie obliczać koszty w krótkim okresie czasu 
Formułuje wnioski płynące z 
maksymalizowania zysku w różnych 
strukturach rynkowych 

 

 Kompetencje społeczne: 
K_01 
 
 
 
K_02 
 

Zna potrzebę znajomości podstawowych 
zagadnień mikroekonomicznych do 
studiowania innych przedmiotów 
ekonomicznych  
Wykorzystuje pragmatyczny sposób 
rozumowania 

K_K06+ 
K_K01+ 

 
 

 

Treści kształcenia modułu     
Forma modułu: wykład Forma modułu: ćwiczenia 

1. Podstawowe kategorie gospodarki rynkowej – 
rynek, ceny, konkurencja, podmioty gospodarcze. 

2. Gospodarka rynkowa, mechanizm rynkowy, 
optymalizacja decyzji gospodarczych. 

3. Teorie zachowania się konsumenta.  
4. Producent – funkcje produkcji, koszty produkcji, 

optimum producenta. 
5. Konkurencja doskonała, monopol, konkurencja 

niedoskonała. 
6. Rynek czynników produkcji: pracy, kapitału 

fizycznego i ludzkiego, ziemi.  
7. Nieefektywność rynku – asymetria  informacyjna, 

efekty zewnętrzne, dobra publiczne. 
 

1. Podmioty gospodarcze i ich rola w gospodarce – 
model ruchu okrężnego gospodarki. 

2. Mikroanaliza rynku – popyt i podaż.  
3. Elastyczności popytu i podaży. 
4. Producent – funkcje produkcji, koszty produkcji, 

optimum producenta. 
5. Konkurencja doskonała, monopol, konkurencja 

niedoskonała. 
6. Rynek czynników produkcji: pracy, kapitału fizycznego 

i ludzkiego, ziemi. 
7. Nieefektywność rynku – asymetria  informacyjna, 

efekty zewnętrzne, dobra publiczne. 
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          Ekonomiczne, 2010 
 

 

Metody dydaktyczne 
Zajęcia ćwiczeniowe z mikroekonomii bazują częściowo na tradycyjnym sposobie omawiania zagadnień potrzebnych w 
dalszej części do analizy zadań i artykułów prasowych - na każdych zajęciach studenci będą mieli możliwość 
zastosowania zdobytej wiedzy podczas wnikliwego omawiania zadań i artykułów. 

 
 


