
 

 

SYLABUS 
 

rok akademicki 2018/2019 

 

Nazwa przedmiotu Ekonomia 
Nazwa jednostki w której 

jest przedmiot realizowany 
Zakład Zdrowia Publicznego 

e-mail jednostki zzp@umb.edu.pl 

Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim 

Nazwa kierunku studiów Techniki dentystyczne 

Poziom kształcenia Studia pierwszego stopnia 

Forma studiów stacjonarne                                   niestacjonarne  

Język przedmiotu polski                                                     angielski  

Rodzaj przedmiotu obowiązkowy                                  fakultatywny  

Rok studiów/semestr 

 

I    II    III    IV    V   VI 
 
 

 

1    2    3    4    5    6    7    8    10  

11    12  

 

Przedmioty 

wprowadzające wraz z 

wymaganiami wstępnymi 

Zaliczenie przedmiotów zgodnie z postępowaniem rekrutacyjnym 

Liczba godzin zajęć 

dydaktycznych z podziałem 

na formy prowadzenia 

zajęć 

Liczba godzin dydaktycznych – 15 

seminaria – 15 

Założenia i cele przedmiotu 

Celem zajęć jest zrozumienie przez studenta głównych praw i teorii w zakresie ekonomii. W 

trakcie zajęć student powinien posiąść umiejętności i kompetencje do samodzielnej 

interpretacji otoczenia ekonomicznego ze szczególnym uwzględnieniem działalności 

głównych podmiotów gospodarczych (przedsiębiorstwo, gospodarstwo domowe, państwo).  

Słuchacze poznają podstawowe prawa racjonalnego gospodarowania ograniczonymi 

zasobami oraz narzędzia umożliwiające zrozumienie funkcjonowania rynku jako regulatora 

gospodarki. 

Metody dydaktyczne 

 

- przekazywanie wiedzy w formie wykładu 

- konsultacje (zarówno regularne, jak też organizowane w indywidualnych przypadkach) 

- dyskusja 

- prezentacja 

- samodzielne dochodzenie do wiedzy 

- analiza literatury 

Imię i nazwisko osoby 

prowadzącej przedmiot 
dr n. ekon. Beata Madras-Kobus 

Imię i nazwisko osoby 

odpowiedzialnej za 

dydaktykę 

dr n. med. Dominik Maślach 

 

Symbol  

i numer efektu 

kształcenia 

kierunkowy 

Opis kierunkowych efektów kształcenia 
Forma 

zajęć 

Metody weryfikacji osiągnięcia 

zamierzonych efektów 

kształcenia 

 wiedza   

W12 

Ma elementarną wiedzę o charakterze ekonomii 

jako nauki społecznej oraz o miejscu ekonomii 

wśród innych nauk społecznych 

seminaria 
-Metody podsumowujące: 

- zaliczenie końcowe 

 

Metody formujące: 

- obserwacja pracy studenta 

- ocena aktywności w czasie 

zajęć 

- ocena przygotowania do zajęć 

- dyskusja w czasie zajęć 

W13 

Ma podstawową wiedzę o metodach i narzędziach 

oraz źródłach danych pozwalających 

charakteryzować elementy (strukturę) systemu 

gospodarczego oraz diagnozować interakcje 

między nimi  

seminaria 

W14 Zna podstawowe teorie i prawa z zakresu seminaria 



ekonomii jako nauki w podziale na mikro- i 

makroekonomię  

- opis przypadku 

W17 

Ma elementarną i usystematyzowaną wiedzę na 

temat głównych nurtów teoretycznych w ekonomii 

oraz o ich ewolucji w czasie 

seminaria 

 umiejętności   

U7 
Posiada umiejętność identyfikowania ekonomii 

wśród innych nauk społecznych  
seminaria Metody podsumowujące: 

- realizacja określonego zadania 

-  prezentacja 

 

Metody formujące: 

- obserwacja pracy studenta 

- ocena aktywności w czasie 

zajęć 

- ocena przygotowania do zajęć 

- dyskusja w czasie zajęć 

U8 
Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę z zakresu 

ekonomii do opisu rzeczywistości gospodarczej  
seminaria 

U11 

Posiada umiejętność przygotowania prezentacji o 

problematyce ekonomiczniej z wykorzystaniem 

podstawowej wiedzy w tym zakresie  

seminaria 

U12 

Potrafi właściwie analizować przyczyny, 

przebiegu oraz skutki konkretnych procesów i 

zjawisk ekonomicznych zachodzących w 

gospodarce  

seminaria 

 kompetencje społeczne   

K6 

Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i 

umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego 

dokształcania się zawodowego i rozwoju 

osobistego, dokonuje samooceny własnych 

kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza 

kierunki własnego rozwoju i kształcenia 

seminaria Metody podsumowujące:  

- ocenianie ciągłe przez 

nauczyciela (obserwacja) 

Metody formujące: 

- obserwacja pracy studenta 

- dyskusja w czasie zajęć 
K9 

Umie uczestniczyć w przygotowaniu prezentacji o 

tematyce ekonomicznej  
seminaria 

K7 
Potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i 

umiejętności z zakresu ekonomii 
seminaria 

 

Punkty ECTS 1 

Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności Liczba godzin na zrealizowanie aktywności  

Zajęcia wymagające udziału prowadzącego: 

1. Realizacja przedmiotu: wykłady (wg planu studiów) - 

2. Realizacja przedmiotu: ćwiczenia (wg planu studiów) - 

3. Realizacja przedmiotu: seminaria (wg planu studiów) 15 

4. Realizacja przedmiotu: fakultety - 

5. Udział w konsultacjach 2 godz. (wg harmonogramu konsultacji ) 

 godziny razem: 17 

Samodzielna praca studenta: 

1. Samodzielne przygotowanie się do zajęć  15 

 godziny razem: 15 

  

Treści programowe przedmiotu:  

Efekty kształcenia  

(symbol i numer) 

Tematyka (seminaria) 

W12, W13, W14, W17, U7, U8, K6 Przedmiot ekonomii jako nauki 

W12, W13, W14, W17, U7, U8, K6 
Charakterystyka podstawowych podmiotów występujących 

na rynku (teoria konsumenta, teoria producenta) 

W12, W13, W14, W17, U7, U8, K6 
Rachunek dochodu narodowego – wskaźniki dochodu 

narodowego 

W12, W13, W14, W17, U12, K7 
Makroekonomiczne polityki państwa (polityka fiskalna, 

polityka monetarna) 

W12, W13, W14, W17, U11, K9 

Główne nurty i kierunki makroekonomii – sylwetki 

głównych przedstawicieli poszczególnych nurtów w 

ekonomii 

 



Literatura podstawowa: (1-2 pozycje) 

Milewski R. red. : Podstawy ekonomii, PWN, Warszawa 2006 r. 

Milewski R. (red.) Elementarne zagadnienia ekonomii, PWN, Warszawa 2012 i nast. 

Literatura uzupełniająca: (1-2 pozycje) 

Milewski R., Kwiatkowski E.  (red.) Podstawy ekonomii. Ćwiczenia i zadania, PWN, Warszawa 2012 i nast. 

H.R. Varian: Mikroekonomia: kurs średni: ujęcie nowoczesne, PWN, 2006 

 

Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia oraz forma i warunki uzyskania zaliczenia przedmiotu:  

Zaliczenie przedmiotu uzyska ta osoba, która uzyskała 60% z możliwych do uzyskania punktów na zajęciach. 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………………………... 
(data i podpis osoby sporządzającej sylabus) 

 

 

 

……………………………………………………..         ………………………….. 
(data i podpis kierownika jednostki prowadzącej zajęcia                   oraz                      koordynatora przedmiotu) 


