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Nazwa przedmiotu

Kod ECTS

Mikroekonomia
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot

14.3.2293

Katedra Mikroekonomii
Studia
wydział
Wydział Matematyki,
Fizyki i Informatyki

kierunek
Matematyka

poziom
forma
moduł
specjalnościowy
specjalizacja

pierwszego stopnia
stacjonarne
matematyka ekonomiczna
wszystkie

Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących)
prof. UG, dr hab. Teresa Kamińska
Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin
Formy zajęć

Liczba punktów ECTS
5
godziny kontaktowe 3; praca własna studenta 2

Wykład, Ćw. audytoryjne
Sposób realizacji zajęć
zajęcia w sali dydaktycznej
Liczba godzin
Wykład: 30 godz., Ćw. audytoryjne: 30 godz.
Cykl dydaktyczny
2017/2018 letni
Status przedmiotu
obowiązkowy
Metody dydaktyczne
- Analiza tekstów z dyskusją
- Wykład problemowy

Język wykładowy
polski
Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny lub
wymagania egzaminacyjne
Sposób zaliczenia
- Zaliczenie na ocenę
- Egzamin
Formy zaliczenia
- egzamin pisemny z pytaniami (zadaniami) otwartymi
- ustalenie oceny zaliczeniowej na podstawie ocen cząstkowych
otrzymywanych w trakcie trwania semestru
Podstawowe kryteria oceny
Zaliczenie ćwiczeń odbywa się na podstawie aktywności studentów podczas
rozwiązywania problemów w zespołach i prezentacji ich wyników na każdych zajęciach.
Uzyskanie oceny pozytywnej (zgomadzenie 51 proc. punktów) uprawnia do
przystąpienia do egzaminu. Egzamin odbywa się w formie pisemnej.

Sposób weryfikacji założonych efektów kształcenia
Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi
A. Wymagania formalne
Matematyka

B. Wymagania wstępne
Znajomość funkcji jednej i wielu zmiennych, umiejętość ich graficznego przedstawienia i interpretacji ich przebiegu oraz obliczania pochodnej funkcji.
Podstawowa wiedza z zakresu bieżących zagadnień ekonomicznych.

Cele kształcenia
Treści programowe
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Logika wyboru ekonomicznego
Analiza popytu i podaży
Teoria zachowania konsumenta
Teoria kosztów i wynik ekonomiczny producenta
Konkurencja doskonała
Konkurencja niedoskonała
Rynek czynników produkcji
Niedoskonałości mechanizmu rynkowego

Wykaz literatury
Literatura podstawowa:
1. N.G. Mankiw, M.P. Taylor, Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2009
2. T. Kamińska, B. Kubska-Maciejewicz, J. Laudańska-Trynka - Teoria podejmowania decyzji przez podmioty rynkowe, Wyd. UG od 2000r.
3. Wybrane problemy z mikroekonomii. Zadania, wyd. UG Gdańsk 2009
4. P. Krugman, J. Robin, Mikroekonomia, Wyd. PWN, Warszawa 2012
Literatura uzupełniająca:
1. E. Czarny, Mikroekonomia. PWE, Warszawa 2005
2. R. H. Frank, Mikroekonomia, jakiej nie było, Gdanskie Wydawnitwo Psychologiczne, Sopot 2007

Efekty kształcenia
(obszarowe i kierunkowe)

Wiedza
Po zaliczeniu przedmiotu student:
• zna podstawowe prawa i kategorie ekonomiczne związane z funkcjonowaniem
gospodarki;
• zna metody i narzędzia pozwalające opisywać i tłumaczyć istotę mechanizmu
rynkowego;
• analizuje zachowania poszczególnych podmiotów rynkowych (konsumentów i
przedsiębiorstw)
• rozpoznaje i charakteryzuje funkcjonowanie producentów w różnych strukturach
rynkowych i objaśnia zasady optymalizacji decyzji gospodarczych
podejmowanych przez podmioty rynkowe.

Umiejętności
Po zaliczeniu przedmiotu student:
• wykorzystuje poznane narzędzia i metody do opisu sytuacji na poszczególnych
rynkach zarówno wyrobów gotowych, jak i czynników wytwórczych;
• analizuje zmiany na danym rynku i ich wpływ na sytuację na innych rynkach;
• ocenia sytuację przedsiębiorstwa z punktu widzenia przyjętych kryteriów
ekonomicznych oraz proponuje pożądane kierunki zmian;
• potrafi zaplanować sposób rozwiązania problemu ekonomicznego, sporządzić
prawidłowy zapis tego rozwiązania, podając ścisłe i precyzyjne uzasadnienie
poprawności swoich rozumowań.

Kompetencje społeczne (postawy)
Po zaliczeniu przedmiotu student:
• dąży do uzupełniania i pogłębiania nabytej wiedzy;
• nabywa sprawność komunikowania się i wyrażania swoich poglądów;
• nie unika konstruktywnej, opartej na wiedzy, dyskusji i jest otwarty na poglądy
innych;
• uczy się odpowiedzialności za podjęte w grupie działania;
• potrafi mysleć i działać w sposób przedsiębiorczy.

Kontakt
t.kaminska@ug.edu.pl
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