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Nazwa przedmiotu

Konwersatorium z ekonomii

Kod ECTS

14.3.2243
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot

Katedra Mikroekonomii
Studia

wydział kierunek poziom wszystkie
Wydział Biologii Studia Doktoranckie z

Biologii, Ekologii i
Mikrobiologii

forma stacjonarne
moduł

specjalnościowy wszystkie

specjalizacja wszystkie

Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących)

prof. UG, dr hab. Teresa Kamińska; prof. dr hab. Marek Ziętara; prof. UG, dr hab. Jacek Zaucha
Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin
Formy zajęć

Wykład
Sposób realizacji zajęć

zajęcia w sali dydaktycznej
Liczba godzin

Wykład: 30 godz.

Liczba punktów ECTS

1

Cykl dydaktyczny

2019/2020 zimowy
Status przedmiotu

obowiązkowy

Język wykładowy

polski
Metody dydaktyczne

wykład i dyskusja

Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny lub
wymagania egzaminacyjne
Sposób zaliczenia

Zaliczenie na ocenę
Formy zaliczenia

Fakultatywne zaliczenie na ocenę (esej naukowy) lub egzamin ustny
przed komisją (jeśli przedmiot został wybrany jako dyscyplina
dodatkowa). Istnieje możliwość zdawania egzaminu przed komisja
doktorską.

-

wykonanie pracy zaliczeniowej - projekt lub prezentacja-
egzamin ustny-

Podstawowe kryteria oceny
Sposób weryfikacji założonych efektów kształcenia
Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi

A. Wymagania formalne
B. Wymagania wstępne
Znajomość elementarnych zagadnień mikro- i makroekonomicznych

Cele kształcenia

Program wykładu stanowi uzupełnienie i rozwinięcie zagadnień ilustrujących proces podejmowania decyzji przez różne podmioty rynkowe oraz
administrację publiczną w warunkach deterministycznych oraz z uwzględnieniem teorii gier oraz niepewności i ryzyka. Celem jest zapoznanie
słuchaczy z podstawowymi mechanizmami makro i mikroekonomicznymi funkcjonowania gospodarki rynkowej na przykładzie gospodarki Polski.
Celem nadrzędnym jest ułatwienie wyboru dyscypliny dodatkowej.

Treści programowe

1. Na czym polega ekonomiczne myślenie (znaczenie teorii ekonomicznej, racjonalność i korzyść własna)
2. Mechanizm rynkowy. Popyt i podaż (analiza popytu i podaży, równowaga rynkowa, autoregulacja równowagi)
3. Polityka mikroekonomiczna rządu (ceny gwarantowane, podatki, dotacje, limity, cła, dumping)
4. Teoria zachowania konsumenta
5. Teoria konkurencji: koszty produkcji, konkurencja doskonała, monopol, konkurencja niedoskonała
6. Teoria gier i teoria ryzyka
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7. Ekonomia w skali makro: model obiegu okrężnego, prawo rynków Saya, krytyka Keynesa, klasyczna i keynesowska szkoły w ekonomii, popyt i
podaż zagregowane
8. Dochód narodowy: pomiar, proces powstawania, kontrowersje związane z wykorzystaniem tej kategorii w polityce wzrostu i rozwoju, rozwój
sustensywny i jakość życia
9. Koniunktura i cykl koniunkturalny: pomiar koniunktury, rodzaje i przyczyny fluktuacji gospodarczych, geneza i przebieg cyklu współczesnego
10. Bezrobocie i inflacja: przyczyny, rodzaje i sposoby zapobiegania
11. Pieniądz i polityka pieniężna: ewolucja pieniądza, rola pieniądza w gospodarce, kreacja pieniądza, rola władz publicznych w tym procesie
12. Budżet i polityka budżetowa: budżet i jego istota, rola i funkcje budżetu państwa, deficyt budżetowy, dług publiczny, wydatki i dochody budżetu
państwa polskiego
13. Polityki makroekonomiczne: polityka monetarna i budżetowa w modelu klasycznym i keynesowskim, stosunek do polityk makroekonomicznych
szkół keynesowskiej i klasycznej (w tym szkoły racjonalnych oczekiwań)

Wykaz literatury

1. N.G. Mankiw, M.P. Taylor, Makroekonomia; Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2009
2. P. Krugman, R. Wells, Makroekonomia; Mikroekonomia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012
3. T. Kamińska, B. Kubska-Maciejewicz, J. Laudańska-Trynka, Teoria podejmowania decyzji przez podmioty rynkowe, Wyd. UG, wydania od 2000 r
4. E. Czarny, Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2006
5. R. H., Frank, Mikroekonomia, jakiej jeszcze nie było, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne Gdańsk 2007

Efekty kształcenia
(obszarowe i kierunkowe)

Uzyskana wiedza powinna umożliwić rozumienie
najważniejszych mechanizmów funkcjonowania gospodarki,
pozwolić na opanowanie umiejętności samodzielnego
rozwiązania makro- i mikroekonomicznych problemów
badawczych i przyczynić się do rozwoju warsztatu
naukowego doktorantów.

Wiedza

Podstawowe zagadnienia z zakresu mikroekonomii i makroekonomii.
Umiejętności

Uzyskana wiedza powinna umożliwić rozumienie najważniejszych mechanizmów
funkcjonowania gospodarki, pozwolić na opanowanie umiejętności samodzielnego
rozwiązania  makro- i mikroekonomicznych problemów badawczych i przyczynić się
do rozwoju warsztatu naukowego doktorantów.

Kompetencje społeczne (postawy)

Umiejętność podejmowamnia własciwych decyzji ekonomicznych:
- wykazuje odpowiedzialnośc za ocene zagrożeń wynikających ze stosowanych
metod badawczych, tworzenie warunków bezpiecznej pracy, prawidłowo identyfikuje
i rozstrzyga dylematy związane z pracą zawodową (SDBEM_K03),
- rozumie potrzebę planowania swojego rozwoju, systematycznego aktualizowania
wiedzy w celu poszerzenia i pogłębienia własnych kompetencji (SDBEM_K04).

Kontakt

t.kaminska@ug.edu.pl
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