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A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW 
 

Kierunek studiów Geodezja i Kartografia 

Poziom kształcenia 
 
I stopień 

Profil studiów ogólnoakademicki 

Forma i tryb prowadzenia studiów 
stacjonarne 

Specjalność wszystkie 

Jednostka prowadząca moduł Katedra Strategii Gospodarczych 

Koordynator modułu Dr Helena Baraniecka 

Zatwierdził: Dr hab. Lidia Dąbek prof. PŚk,  
 
 
B. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU 
 

Przynależność do grupy/bloku 
przedmiotów 

 
HES 

Status modułu  nieobowiązkowy (obieralny) 

Język prowadzenia zajęć polski 

Usytuowanie modułu w planie studiów 
- semestr 

2 

Usytuowanie realizacji przedmiotu w 
roku akademickim 

 
letni 

Wymagania wstępne 
 
brak 

Egzamin  
 
nie 

Liczba punktów ECTS 1 

 
 

Forma 
prowadzenia zajęć 

wykład ćwiczenia laboratorium projekt inne 

w semestrze      15     

 



 

 

C. EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY SPRAWDZANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 
 

Cel 
modułu 

 
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z wybranymi kategoriami i podstawami 
funkcjonowania gospodarki rynkowej. 
 
 

 
 

Symbo
l efektu 

Efekty kształcenia 

Forma 
prowadzenia 

zajęć 
(w/ć/l/p/inne) 

odniesienie do 
efektów 

kierunkowych 

odniesienie do 
efektów 

obszarowych 

W_01 
Ma podstawową wiedzę z zakresu  najważniejszych pojęć i 
kategorii z ekonomii 

   w GiK_W05                                           T1A_W02 
 T1A_W03 

W_02 

Zna zasady funkcjonowania gospodarki rynkowej, w tym rynku w 
ogóle i rynku pracy oraz budżetu państwa 

   w GiK_W07  
GiK_W30                                         

 T1A_W02 

 T1A_W04 
 T1A_W06 
T1A_W09 
T1A_W10 
T1A_W11 

U_01 

Ma przygotowanie teoretyczne do interpretacji niektórych zjawisk i 
procesów ekonomicznych w otaczającej rzeczywistości 

   w  GiK_U21  T1A_U13 

 T1A_U15 

K_01 

Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się z 
zakresu ekonomii w celu rozumienia istotnych problemów  
procesów zachodzących we współczesnej gospodarki 

   w GiK_K01                                

T1A_K01 

 
Treści kształcenia: 
 
1. Treści kształcenia w zakresie wykładu 

Nr 
wykładu 

Treści kształcenia 

Odniesienie 
do efektów 
kształcenia 
dla modułu 

1 Wprowadzenie do ekonomii 

 pojęcie i podział ekonomii 

 relacje między mikro- a makroekonomią 

W_01 
W_02 
U_01 
K_01 

2 Potrzeby i środki ich zaspakajania 

 czynniki produkcji w ujęciu klasycznym 

 czynniki produkcji w ujęciu nowoczesnym 

 hierarchia potrzeb Maslowa 

W_01 
W_02 
U_01 
K_01 

3 Charakterystyka gospodarki rynkowej 

 geneza i podstawowe cechy gospodarki rynkowej 

 zalety i słabości  gospodarki rynkowej 

 rodzaje i typy własności 

W_01 
W_02 
U_01 
K_01 

4 Rynek, popyt i podaż 

 pojęcie i rodzaje oraz funkcje  rynku 

 popyt i jego determinanty 

 podaż i jej determinanty 

W_01 
W_02 
U_01 
K_01 

5 Funkcjonowanie rynku pracy 

 czynniki podaży i popytu na pracę 

 struktura ludności w wieku produkcyjnym 

 aktywność zawodowa i jej czynniki 

W_01 
W_02 
U_01 
K_01 



 

 

 przyczyny, rodzaje i  skutki społeczno-ekonomiczne  bezrobocia 
 

6 Miary działalności gospodarczej 

 pojęcie i metody obliczania PKB 

 różnice pomiędzy PKB, PNB a PNN 

 obliczanie, poziom i znaczenie PKB na 1 mieszkańca 

W_01 
W_02 
U_01 
K_01 

7 Budżet państwa i polityka fiskalna 

 pojęcie budżetu państwa, deficytu, nadwyżki i równowagi budżetowej 
oraz długu publicznego 

 podstawowe dochody i wydatki budżetowe 

 źródła pokrycia deficytu budżetowego 

 podział podatków ze względu na wybrane kryteria 

W_01 
W_02 
U_01 
K_01 

8 Zaliczenie przedmiotu  

 

Metody sprawdzania efektów kształcenia  

Symbol 
efektu 

Metody sprawdzania efektów kształcenia  
 

W_01 
Kolokwium zaliczeniowe - pisemne 

W_02 
Kolokwium zaliczeniowe - pisemne 

U_01 
Kolokwium zaliczeniowe - pisemne 

K_01 
obserwacja studentów, dyskusja podczas wykładów 

 
 

D. NAKŁAD PRACY STUDENTA 
 

Bilans punktów ECTS 

 
Rodzaj aktywności 

obciążenie 

studenta 

1 Udział w wykładach 15 

2 Udział w ćwiczeniach - 

3 Udział w laboratoriach - 

4 Udział w konsultacjach (2-3 razy w semestrze)  

5 Udział w zajęciach projektowych - 

6 Konsultacje projektowe - 

7 Udział w egzaminie - 

8   



 

 

9 
Liczba godzin realizowanych przy bezpośrednim udziale nauczyciela 

akademickiego 

15 

 

10 Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach 

wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego 

(1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta) 

0,6 

11 Samodzielne studiowanie tematyki wykładów  5 

12 Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń  

13 

Samodzielne przygotowanie się do kolokwiów 

5 

 

14 Samodzielne przygotowanie się do laboratoriów - 

15 Wykonanie sprawozdań - 

15 Przygotowanie do kolokwium końcowego z laboratorium - 

17 Wykonanie projektu lub dokumentacji - 

18 Przygotowanie do egzaminu - 

19   

20 

Liczba godzin samodzielnej pracy studenta 

10 

 

 

21 Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach samodzielnej 

pracy 

 

0,4 

22 Sumaryczne obciążenie pracą studenta  25 

23 Punkty ECTS za moduł 

1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta 

1 

24 Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym 

Suma godzin związanych z zajęciami praktycznymi 

 



 

 

25 Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o 

charakterze praktycznym 

1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta 

 

 

 

E. LITERATURA 

Wykaz literatury 

1. Makro- i mikroekonomia. Podstawowe problemy, pod red. S.Marciniaka, PWN Warszawa 
2005. 
2. Skawińska E., Sobiech K.G., Nawrot K.A., Makroekonomia. Teoretyczne i praktyczne 
aspekty gospodarki rynkowej, PWN Warszawa 2008. 
3. Ekonomia. Podręcznik dla studiów licencjackich, PWE Warszawa 2001. 

Witryna WWW 
modułu/przedmiotu 

 

 

  
 


