
 

KARTA ZAJĘĆ (SYLABUS) 
 
I.  Przedmiot i jego usytuowanie w systemie studiów 
 

1. Jednostka prowadząca kierunek 
studiów Instytut Stosunków Międzynarodowych i Politologii 

2. Nazwa kierunku studiów Stosunki międzynarodowe 

3. Forma prowadzenia studiów stacjonarne 

4. Profil studiów praktyczny 

5. Poziom kształcenia  studia I stopnia 
6. Nazwa przedmiotu Ekonomia 

7. Kod przedmiotu P08 

8. Poziom/kategoria przedmiotu Zajęcia podstawowe 

9. Status przedmiotu Obowiązkowy 

10. Usytuowanie przedmiotu w planie 
studiów Semestr III 

11. Język wykładowy polski 

12. Liczba punktów ECTS 4 

13. Koordynator przedmiotu dr inż. Janusz Hamryszczak 
14. Odpowiedzialny za realizację 

przedmiotu  
 
2 Formy zajęć dydaktycznych i ich wymiar w harmonogramie realizacji programu 
studiów 
 

Wykład 
W 

Ćwiczenia 
C 

Konwersatorium 
K 

Laboratorium 
L 

Projekt 
P 

Praktyka 
PZ 

Inne 

15 30 - - - - - 
 
3. Cele zajęć 
C 1 - student nabywa wiedzę z zakresu ekonomii oraz sposoby jej praktycznego 
zastosowania; 
 
C 2 - student potrafi opisać i wyjaśniać pojęcia z zakresu mikro i makroekonomii oraz 
prawidłowo interpretować otrzymane wyniki analiz ekonomicznych; 
 
C 3 - student zdobywa umiejętność indywidualnego oraz grupowego opracowania i 
prezentacji wyników badań, działa w sposób przedsiębiorczy mając świadomość potrzeby 
uczenia się przez całe życie. 



 

4. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji 
Ogólna wiedza z zakresu historii i polityki społeczno-gospodarczej, międzynarodowych stosunków 
gospodarczych, prawnych i ekonomicznych zasad funkcjonowania współczesnego państwa.  
Umiejętność analizy i prezentacji danych statystycznych. 
 
 
5. Efekty uczenia się dla zajęć, wraz z odniesieniem do kierunkowych efektów uczenia się 
 

Lp. Opis efektów uczenia się dla zajęć 

Odniesienie 
do kierunkowych 

efektów uczenia się - 
identyfikator 
kierunkowych 

efektów uczenia się 

W_01 
Posiada podstawową wiedzę na temat ekonomicznych podstaw 
funkcjonowania współczesnych gospodarek, zarówno w wymiarze 
krajowym jak i międzynarodowym.  

K_W11 
K_W01 

W_02 

Ma podstawową wiedzę o rodzajach struktur, podmiotach i 
wzajemnych relacjach występujących w stosunkach 
ekonomicznych oraz o narzędziach, technikach i metodach 
wykorzystywanych w naukach ekonomicznych. 

K_W03 
K_W14 

U_01 
Prawidłowo posługuje się pojęciami z zakresu ekonomii, umie 
wykorzystać zdobytą wiedzę do rozstrzygania praktycznych 
problemów zawodowych 

K_U06 
K_U07 

U_02 

Potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do analizowania procesów 
i zjawisk występujących w współczesnych systemach 
gospodarczych. Posiada umiejętność analizy przyczynowo – 
skutkowej konkretnych / praktycznych procesów i zjawisk 
ekonomicznych. 

K_U02 
K_U03 

K_01 
Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy, współpracować 
w grupie oraz posiada świadomość potrzeby uczenia się przez całe 
życie. 

K_K04 
K_K05 

 
6. Treści kształcenia – oddzielnie dla każdej formy zajęć dydaktycznych  
(W- wykład, K- konwersatorium, L- laboratorium, P- projekt, PZ- praktyka zawodowa) 

Tematyka zajęć – szczegółowy opis bloków tematycznych Liczba 
godzin 

A\ Tematyka wykładów  

W1 
Przedmiot i zakres ekonomii. Podstawowe pojęcia ekonomii. Zakres 
pojęciowy mikro- i makroekonomii. Zarys historii szkół i nurtów 
ekonomicznych. 

2 

W2 Pojęcie podaży i popytu. Prawo rynkowe. Ograniczenia i paradoksy. 
Struktury rynkowe. Elastyczność. 2 

W3 Podstawowe podmioty mikroekonomii. Teoria przedsiębiorstwa. Teoria 
wyboru konsumenta. Państwa jako podmiot mikroekonomii. 4 

W4 
Makroekonomiczny obraz gospodarki. Ruch okrężny w gospodarce. 
Gospodarka otwarta a zamknięta. Rachunki narodowe – definicje, pomiar i 
podział. 

2 



 

W5 Polityka monetarna i fiskalna jako filary oddziaływania 
makroekonomicznego  na gospodarkę. Rynek pracy i bezrobocie. 4 

W6 Teoria cykli koniunkturalnych – przyczyny zjawisk kryzysowych w 
współczesnych systemach gospodarczych. 1 

Suma  15 
B\ Tematyka ćwiczeń 

C1 Wprowadzenie do ekonomii. Podstawowe pojęcia i kategorie ekonomiczne. 
Czynniki wytwórcze, dobra, proces produkcji, podziału i konsumpcji. 2 

C2 
Metody badań ekonomicznych, prawa i modele ekonomiczne. Narzędzia 

analizy ekonomicznej (szeregi czasowe danych, wskaźniki, dane 
przekrojowe, wielkości nominalne i realne, wykresy) 

2 

C3 

Rzadkość zasobów a możliwości produkcyjne: 
- krzywa możliwości produkcyjnych 
- wybór między inwestycjami a konsumpcją 
- wybór między dobrami publicznymi i prywatnymi 
- zasady racjonalności działania. 

2 

C4 
Pojęcie i funkcje rynku. Klasyfikacja rynków. 

Charakterystyka rynku doskonałego, monopolu, oligopolu, konkurencji 
monopolistycznej, monopsonu, rynku konsumenta, rynku producenta. 

2 

C5 

Teoria popytu i podaży. Równowaga rynkowa: 
- pojęcie towaru i ceny, zależności między cenami 
- popyt i krzywa popytu (teoria Marshalla) 
- podaż i krzywa podaży 
- równowaga rynkowa. 

2 

C6 

Elastyczność popytu i podaży: 
- elastyczność cenowa popytu 
- elastyczność mieszana popytu 
- elastyczność dochodowa popytu, dobra zwykłe i luksusowe. 

2 

C7 
Teoria konsumpcji. Równowaga konsumenta: 

- teoria użyteczności krańcowej i prawa Gossena 
- teoria wyboru konsumenta, linia budżetowa, krzywa obojętności 

2 

C8 

Gospodarka rynkowa: 
- założenia gospodarki rynkowej 
- modele gospodarki rynkowej (model 2-sektorowy i 3-sektorowy) 

- mechanizm rynkowy i rynkowe procesy dostosowawcze 
2 

C9 
Uwarunkowania rozwoju ekonomicznego gospodarki rynkowej: 

- własność prywatna, konkurencja, wolny handel, stabilny pieniądz, 
system podatkowy, rynek kapitałowy. 

2 

C10 

Produkcja, utargi i koszty w przedsiebiorstwie. Równowaga 
przedsiębiorstwa: 

- pojęcie kosztu krańcowego i utargu krańcowego. 
- decyzje produkcyjne przedsiębiorstwa a maksymalizacja zysku w 
krótkim i długim okresie. 

2 

C11 Istota i funkcje pieniądza. Ewolucja pieniądza. Popyt na pieniądz i podaż 
pieniądza. Równowaga na rynku pieniężnym. 2 

C12 System finansowy i jego znaczenie w gospodarce. Struktura i funkcje 
systemu bankowego w gospodarce rynkowej. Rynek kapitałowy. 2 

C13 
Narzędzia i instrumenty polityki gospodarczej państwa. Cykl 

koniunkturalny. Fazy cyku. Metody oddziaływania państwa na przebieg 
cyklu koniunkturalnego. 

2 

C14 Charakterystyka intensywnych i ekstensywnych czynniki wzrostu 2 



 

 
7. Metody weryfikacji efektów uczenia się  /w odniesieniu do poszczególnych efektów/ 
 

Symbol 
efektu 
uczenia się 

Forma weryfikacji 

Egzamin 
ustny 

Egzamin 
pisemny Kolokwium Projekt Sprawdzian 

wejściowy Sprawozdanie 
Inne 
(ocena 

aktywnoś
ci) 

W_01  X      

W_02  X      

U_01   X    X 

U_02   X    X 

K_01       X 
 
8. Narzędzia dydaktyczne 
Symbol Forma zajęć 
N1-Metody problemowe – wykład konwersatoryjny  W1-W6 
N2-Metody praktyczne - pokaz z instruktażem -  
praktyczne ćwiczenia przedmiotowe 

C1-C15 

 
9. Ocena osiągniętych efektów uczenia się 

 
9.1. Sposoby oceny 

Ocena formująca 
 

 
Ocena podsumowująca 

P1 Wykłady - egzamin – uzyskanie co najmniej 51% 
punktów egzaminacyjnych 

P2 Ćwiczenia – zaliczenie na podstawie średniej 
ważonej (0,8*F2 + 0,2*F3) 

 
9.2. Kryteria oceny 
 

Sym 
bol 
efektu 
uczenia 
się 

Na ocenę 3 Na ocenę 3,5 Na ocenę 4 Na ocenę 4,5 Na ocenę 5 

gospodarczego. Pomiar wzrost gospodarczego. 

C15 
Wymiana międzynarodowa. Wolna wymiana a protekcjonizm. Współczesny 

handel międzynarodowy (protekcjonizm celny, WTO, liberalizacja, 
deregulacja, globalizacja). 

2 

Suma 30 

F1 Egzamin pisemny 
F2 Kolokwium 
F3 Ocena aktywności  



 

W_01 

Zna w stopniu 
bardzo 
podstawowym  
terminologię z 
zakresu ekonomii 
oraz posiada 
bardzo 
podstawową 
wiedzę na temat 
ekonomicznych 
podstaw 
funkcjonowania 
współczesnych 
gospodarek 
zaliczenie 
przedmiotu: 51%-
60% pkt. 

Zna w stopniu 
podstawowym  
terminologię z 
zakresu ekonomii 
oraz posiada 
podstawową 
wiedzę na temat 
ekonomicznych 
podstaw 
funkcjonowania 
współczesnych 
gospodarek 
zaliczenie 
przedmiotu: 61%-
70% pkt. 

Zna w stopniu 
średnim 
terminologię z 
zakresu ekonomii 
oraz posiada 
średnią wiedzę na 
temat 
ekonomicznych 
podstaw 
funkcjonowania 
współczesnych 
gospodarek 
zaliczenie 
przedmiotu: 71%-
80% pkt. 

Zna w stopniu 
znacznym 
terminologię z 
zakresu ekonomii 
oraz posiada dużą 
wiedzę na temat 
ekonomicznych 
podstaw 
funkcjonowania 
współczesnych 
gospodarek 
zaliczenie 
przedmiotu: 81% - 
90% pkt. 

Zna w stopniu 
bardzo dobrym 
terminologię z 
zakresu ekonomii 
oraz posiada 
bardzo dużą 
wiedzę na temat 
ekonomicznych 
podstaw 
funkcjonowania 
współczesnych 
gospodarek 
zaliczenie 
przedmiotu: 91% - 
100% pkt. 

W_02 

Ma bardzo 
podstawową 
wiedzę o 
rodzajach struktur, 
podmiotach i 
wzajemnych 
relacjach 
występujących w 
stosunkach 
ekonomicznych 
oraz o 
narzędziach, 
technikach i 
metodach 
wykorzystywanyc
h w naukach 
ekonomicznych 
zaliczenie 
przedmiotu: 51%-
60% pkt. 
 

Ma podstawową 
wiedzę o 
rodzajach struktur, 
podmiotach i 
wzajemnych 
relacjach 
występujących w 
stosunkach 
ekonomicznych 
oraz o 
narzędziach, 
technikach i 
metodach 
wykorzystywanyc
h w naukach 
ekonomicznych 
zaliczenie 
przedmiotu: 61%-
70% pkt. 

Ma średnią wiedzę 
o rodzajach 
struktur, 
podmiotach i 
wzajemnych 
relacjach 
występujących w 
stosunkach 
ekonomicznych 
oraz o 
narzędziach, 
technikach i 
metodach 
wykorzystywanyc
h w naukach 
ekonomicznych 
zaliczenie 
przedmiotu: 71%-
80% pkt. 

Ma dużą wiedzę o 
rodzajach struktur, 
podmiotach i 
wzajemnych 
relacjach 
występujących w 
stosunkach 
ekonomicznych 
oraz o 
narzędziach, 
technikach i 
metodach 
wykorzystywanyc
h w naukach 
ekonomicznych 
zaliczenie 
przedmiotu: 81% - 
90% pkt. 

Ma bardzo dużą 
wiedzę o 
rodzajach struktur, 
podmiotach i 
wzajemnych 
relacjach 
występujących w 
stosunkach 
ekonomicznych 
oraz o 
narzędziach, 
technikach i 
metodach 
wykorzystywanyc
h w naukach 
ekonomicznych 
zaliczenie 
przedmiotu: 91% - 
100% pkt. 

U_01 

Potrafi 
wykorzystać 
wiedzę 
teoretyczną w 
rozwiązywaniu 
prostych 
problemów 
związanych z 
zagadnieniami 
ekonomicznymi w 
stopniu bardzo 
podstawowym 
zaliczenie 
przedmiotu: 51%-
60% pkt. 

Potrafi 
wykorzystać 
wiedzę 
teoretyczną w 
rozwiązywaniu 
prostych 
problemów 
związanych z  
zagadnieniami 
ekonomicznymi w 
stopniu 
podstawowym 
zaliczenie 
przedmiotu: 61%-
70% pkt. 

Potrafi 
wykorzystać 
wiedzę 
teoretyczną w 
rozwiązywaniu 
prostych 
problemów 
związanych z  
zagadnieniami 
ekonomicznymi w 
stopniu średnim 
zaliczenie 
przedmiotu: 71%-
80% pkt. 

Potrafi 
wykorzystać 
wiedzę 
teoretyczną w 
rozwiązywaniu 
prostych 
problemów 
związanych z  
zagadnieniami 
ekonomicznymi w 
stopniu 
zaawansowanym 
zaliczenie 
przedmiotu: 81% - 
90% pkt. 

Potrafi 
wykorzystać 
wiedzę 
teoretyczną w 
rozwiązywaniu 
prostych 
problemów 
związanych z  
zagadnieniami 
ekonomicznymi w 
stopniu bardzo 
zaawansowanym 
zaliczenie 
przedmiotu: 91% - 
100% pkt. 

U_02 

Posiada bardzo 
podstawową 
umiejętność 
analizy 
przyczynowo – 
skutkowej 

Posiada 
podstawową 
umiejętność 
analizy 
przyczynowo – 
skutkowej 

Posiada średnią 
umiejętność 
analizy 
przyczynowo – 
skutkowej 
konkretnych / 

Posiada 
zaawansowaną 
umiejętność 
analizy 
przyczynowo – 
skutkowej 

Posiada bardzo 
zaawansowaną 
umiejętność 
analizy 
przyczynowo – 
skutkowej 



 

konkretnych / 
praktycznych 
procesów i 
zjawisk 
ekonomicznych 
zaliczenie 
przedmiotu: 51%-
60% pkt. 

konkretnych / 
praktycznych 
procesów i 
zjawisk 
ekonomicznych 
zaliczenie 
przedmiotu: 61%-
70% pkt. 

praktycznych 
procesów i 
zjawisk 
ekonomicznych 
zaliczenie 
przedmiotu: 71%-
80% pkt. 

konkretnych / 
praktycznych 
procesów i 
zjawisk 
ekonomicznych 
zaliczenie 
przedmiotu: 81% - 
90% pkt. 

konkretnych / 
praktycznych 
procesów i 
zjawisk 
ekonomicznych 
zaliczenie 
przedmiotu: 91% - 
100% pkt. 

K_01 

Jest świadomy 
znaczenia wiedzy 
w rozwiązywaniu 
praktycznych 
problemów w 
zakresie zagadnień 
ekonomicznych, 
oceniając 
krytycznie wiedzę 
i umiejętności 
własne 

Jest świadomy 
znaczenia wiedzy 
w rozwiązywaniu 
praktycznych 
problemów w 
zakresie zagadnień 
ekonomicznych, 
oceniając 
krytycznie wiedzę 
i umiejętności 
własne 

Jest świadomy 
znaczenia wiedzy 
w rozwiązywaniu 
praktycznych 
problemów w 
zagadnień 
ekonomicznych, 
oceniając 
krytycznie wiedzę 
i umiejętności 
własne dążąc do 
poznania nowych 
rozwiązań  

Jest świadomy 
znaczenia wiedzy 
w rozwiązywaniu 
praktycznych 
problemów w 
zakresie zagadnień 
ekonomicznych, 
oceniając 
krytycznie wiedzę 
i umiejętności 
własne dążąc do 
poznania nowych 
rozwiązań 

Jest świadomy 
znaczenia wiedzy 
w rozwiązywaniu 
praktycznych 
problemów w 
zakresie zagadnień 
ekonomicznych, 
oceniając 
krytycznie wiedzę 
i umiejętności 
własne dążąc do 
poznania nowych 
rozwiązań  

 
10. Literatura podstawowa i uzupełniająca 
 
Literatura podstawowa:  
 

1. Begg D., Fischer S., Dornbusch R., Ekonomia, t. 1 Mikroekonomia, t. 2 Makroekonomia, 
Warszawa 2011. 

2. Milewski R., Kwiatkowski E., Podstawy ekonomii, Warszawa 2007. 
 
Literatura uzupełniająca:  

1. Hall R.A., Taylor J.B., Makroekonomia. Teoria, funkcjonowanie i polityka, Warszawa 
1995. 

2. Mises L., Ekonomia i polityka: wykład elementarny, Chicago (Warszawa), 2006. 
3. Spychalski G.B., Zarys historii myśli ekonomicznej, Warszawa, 2001. 

 
 

11. Macierz realizacji zajęć 
Symbol 
efektu 

uczenia się 

Odniesienie 
efektu do 

efektów zde-
finiowanych 
dla programu 

Cele 
zajęć 

Treści 
programowe 

Narzędzia 
dydaktyczne 

Sposoby 
oceny 

W_01 K_W11 
K_W01 

C1, C2 W1-W6 N1 F1 

W_02 K_W03 
K_W14 

C1, C2 W1-W6 N1 F1 

U_01 K_U06 
K_U07 

C2 C1-C15 N2 F1, F2 

U_02 K_U02 
K_U03 

C2 C1-C15 N2 F1, F2 

K_01 K_K04 
K_K05 

C3 C1-C15 N2 F3 



 

12. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności Średnia liczba godzin 
na zrealizowanie aktywności 

Udział w wykładach  15 

Udział w ćwiczeniach 30 

Udział w konwersatoriach/laboratoriach/projektach - 

Udział w praktyce zawodowej - 

Udział nauczyciela akademickiego w egzaminie  2 

Udział w konsultacjach 1 

Suma godzin kontaktowych 48 

Samodzielne studiowanie treści wykładów 15 
Samodzielne przygotowanie do zajęć kształtujących 
umiejętności praktyczne 15 

Przygotowanie do egzaminu i kolokwiów 20 

Wykonanie projektu - 

Suma godzin pracy własnej studenta 50 

Sumaryczne obciążenie studenta 98 

Liczba punktów ECTS za zajęcia 4 
Obciążenie studenta zajęciami kształtującymi umiejętności 
praktyczne 45 

Liczba punktów ECTS za zajęcia kształtujące umiejętności 
praktyczne 2 

 
 
 
13. Zatwierdzenie karty przedmiotu do realizacji. 
 
 
Odpowiedzialny za przedmiot:                                            Dyrektor Instytutu: 
 
 
 
 
 
Przemyśl, dnia  ………………… 


