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Informacje o przedmiocie
Nazwa przedmiotu

SI-1_12 - Ekonomia

Nazwa przedmiotu
w języku angielskim
Kod przedmiotu
Kategoria przedmiotu

Przedmioty ogólne

Liczba punktów ECTS

2.00
2

Semestry

2

3

WITCh ICHIP oIS A9 15/16

Rodzaj zajęć, liczba godzin w planie studiów

Semestr

Wykłady

Ćwiczenia

Laboratorium

Laboratorium
komputerowe

Projekt

Seminarium

2

30

0

0

0

0

0

Cele przedmiotu

Cel 1 Uzyskanie wiedzy w zakresie - Prawa i kategorie ekonomiczne, obszary badań ekonomii. Systemy gospodarki,
kapitalizm wolnorynkowy, monopolistyczny i współczesny. Podstawowe kategorie produktu i dochodu narodowego. Popyt, podaż równowaga ogólna. Pieniądz i rynek pieniężny. Budżet i polityka fiskalna państwa. Koszty
w procesach gospodarowania. Kodeks handlowy. Rodzaje spółek, spółki prawa handlowego. Zakres działania
i władze spółek. Czynniki sukcesu nowoczesnej firmy.

Kod archiwizacji: 54876A3D
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4

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych
kompetencji

1 Nie są wymagane

5

Efekty kształcenia

EK1 Wiedza Zakres wiedzy:Prawa i kategorie ekonomiczne, obszary badań ekonomii. Systemy gospodarki, kapitalizm wolnorynkowy, monopolistyczny i współczesny. Podstawowe kategorie produktu i dochodu narodowego. Popyt, podaż równowaga ogólna. Pieniądz i rynek pieniężny. Budżet i polityka fiskalna państwa. Koszty
w procesach gospodarowania. Kodeks handlowy. Rodzaje spółek, spółki prawa handlowego. Zakres działania
i władze spółek. Czynniki sukcesu nowoczesnej firmy.
EK2 Umiejętności Uzyskanie podstawowej wiedzy w zakresie ekonomii, w tym funkcjonowania rynku, rynku pieniężnego, podatków, oraz kosztów produkcji. Poznanie zasad funkcjonowania spółek, oraz podstaw organizacji
firm, a także zasad ekonomicznych stosowanych w praktyce.
EK3 Kompetencje społeczne Uzyskanie dodatkowych kompetencji w zakresie zachowania się na rynku kredytowym, prowadzenia osobistych rozliczeń i kalkulacji finansowych, celów społecznych realizowanych w gospodarce,a także zasad społeczno-ekonomicznych stosowanych w przez państwo. Znajomość celów społecznych
polityki fiskalnej i podatkowejpaństwa.
EK4 Wiedza Wiedza na temat zasad funkcjonowania i organizacji zakładów przemysłowych, zwłaszcza spółek
prawa handlowego, podstaw ekonomicznych produkcji, zasad kalkulacji kosztów produkcji, podstawowych
wskaźników efektywnosci kosztów produkcji i inwestycji czyników organizacyjnych i form działania wpływających na sukces firmy.
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Treści programowe
Wykłady
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

W1

Prawa i kategorie ekonomiczne, obszary badań ekonomii. Systemy gospodarki,
kapitalizm wolnorynkowy, monopolistyczPrawa i kategorie ekonomiczne, obszary
badań ekonomii. Systemy gospodarki, kapitalizm wolnorynkowy, monopolistyczny
i współczesny. Podstawowe kategorie produktu i dochodu narodowego. Popyt,
podaż równowaga ogólna.

10

W2

Pieniądz i rynek pieniężny. Budżet i polityka fiskalna państwa. Koszty w procesach
gospodarowania. Kalkulacje kosztów produkcji. Podstawowe wskaźniki
ekonomiczne, wskaźniki efektywnosci inwestycji i finansowe, bilanse firm.

10

W3

Kodeks handlowy. Rodzaje spółek, spółki prawa handlowego. Typy spółek
działąjacych w Polsce. Zakres działania i władze spółek.

5

W4

Czynniki sukcesu nowoczesnej firmy. Skuteczność zarządzania. Wykorzystanie
czasu. Przykłady firm, które odniosły sukces i geneza takiego sukcesu. Nowoczesne
systemy produkcyjne i ich wpływ na koszty produkcji. Współudział organizacji
pracowników w kreowaniu sukcesu firmy.
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Narzędzia dydaktyczne

N1 Wykłady

8

Obciążenie pracą studenta
Średnia liczba godzin
na zrealizowanie
aktywności

Forma aktywności
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim, w tym:
Godziny wynikające z planu studiów

30

Konsultacje przedmiotowe

5

Egzaminy i zaliczenia w sesji

2

Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego wynikające z nakładu pracy studenta, w tym:
Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zalecanej literatury

20

Opracowanie wyników

0

Przygotowanie raportu, projektu, prezentacji, dyskusji

0

Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu wynikająca z
całego nakładu pracy studenta
Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu
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Sposoby oceny

Ocena formująca jest równoważna ocenie podsumowującej
Ocena formująca
F1 Test
Ocena podsumowująca
P1 Test

Kryteria oceny
Efekt kształcenia 1
Na ocenę 2.0

Wynik testu <45%

Na ocenę 3.0

Wynik testu 46-55%

Na ocenę 3.5

Wynik testu 56-65%
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Na ocenę 4.0

Wynik testu 66-75%

Na ocenę 4.5

Wynik testu 76-85%

Na ocenę 5.0

Wynik testu 86-100%
Efekt kształcenia 2

Na ocenę 2.0

jw

Na ocenę 3.0

jw

Na ocenę 3.5

jw

Na ocenę 4.0

jw

Na ocenę 4.5

jw

Na ocenę 5.0

jw
Efekt kształcenia 3

Na ocenę 2.0

jw

Na ocenę 3.0

jw

Na ocenę 3.5

jw

Na ocenę 4.0

jw

Na ocenę 4.5

jw

Na ocenę 5.0

jw
Efekt kształcenia 4

Na ocenę 2.0

jw

Na ocenę 3.0

jw

Na ocenę 3.5

jw

Na ocenę 4.0

jw

Na ocenę 4.5

jw

Na ocenę 5.0

jw
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Macierz realizacji przedmiotu

Strona 4/5

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Efekt
kształcenia

11

Odniesienie
danego efektu
do szczegółowych efektów
zdefiniowanych dla
programu

Cele
przedmiotu

Treści
programowe

Narzędzia
dydaktyczne

Sposoby oceny

EK1

Cel 1

W1

N1

F1 P1

EK2

Cel 1

W2

N1

F1 P1

EK3

Cel 1

W3

N1

F1 P1

EK4

Cel 1

W4

N1

F1 P1

Wykaz literatury

Literatura podstawowa
[1 ] J.Penc — Zarządzanie w praktyce, Warszawa, 1998, INFOR
[2 ] zbiorowy — Kodeks Handlowy, dowolne, 2010, dowolne
[3 ] R. Milewski — Elementarne zagadnienia współczesnej ekonomii, Warszawa, 1994, PWN
[4 ] M. Księzyk, B. Duda — Podstawowe zagadnienia współczesnej ekonomii, Kraków, 1997, Wyd. AGH
[5 ] J. Kay — Podstawy sukcesu firmy, Warszawa, 1998, PWE
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Informacje o nauczycielach akademickich

Osoba odpowiedzialna za kartę
prof. dr hab. inż. Zygmunt Kowalski (kontakt: zkow@chemia.pk.edu.pl)

Osoby prowadzące przedmiot
1 prof. dr hab inż. Zygmunt Kowalski (kontakt: zkow@chemia.pk.edu.pl)
2 dr inż. Marcin Banach (kontakt: mbanach@chemia.pk.edu.pl)
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Zatwierdzenie karty przedmiotu do realizacji

(miejscowość, data)

(odpowiedzialny za przedmiot)

(dziekan)

Przyjmuję do realizacji (data i podpisy osób prowadzących przedmiot)
................................................
................................................

Strona 5/5

