
Przedmiot:

Ekonomia

- zasady współpracy



Cele kursu

Zdobycie następujących umiejętności:

 Swobodne posługiwanie się aparatem pojęciowym 
z zakresu ekonomii.

 Znajomość związków przyczynowo-skutkowych występujących 
w gospodarce, m.in. na rynku pracy, na rynku finansowym.

 Znajomość różnych rodzajów polityk makroekonomicznych 
(monetarnej, budżetowej, mieszanej) oraz ich wpływu 
na gospodarkę.

 Umiejętność prowadzenia analiz otoczenia makroekonomicznego 
(gromadzenia, opisu i interpretacji danych, wnioskowania na bazie 
literatury naukowej oraz na bazie danych statystycznych).



Program

1. Ekonomia
2. Ekonomiczne aspekty zachowań gospodarstw domowych
3. Rola kapitału ludzkiego w gospodarce
4. Zbrodnia i kara – ekonomiczna analiza przestępczości
5. Ekonomiczne aspekty zachowań firm
6. Informacja jako czynnik produkcji 
7. Analiza struktur rynkowych i mechanizmy kształtowania cen
8. Sektor surowcowo-energetyczny i jego rola w gospodarce
9. Koniunktura gospodarcza
10. Funkcjonowanie rynku pracy 
11. Budżet państwa i polityka budżetowa
12. Pieniądz, rynek finansowy i polityka monetarna
13. Kolokwium zaliczeniowe



Materiały do pobrania – slajdy z wykładów

Strefa edukacyjna



Dydaktyka – w kierunku case studies

Inflation targeting w Nowej Zelandii (3)

Duże wahania PKB w Nowej Zelandii 
i relatywnie niższe tempo wzrostu

Milton Friedman (1912 - 2006)

 „Monetary History of the 
United States 1867-1960” 
(1963)

 Nagroda Nobla (1976)

Inflation targeting w Nowej Zelandii (2)

Od 2002 r. wyższy 
cel inflacyjny 1-3%

Niska inflacja od 1992 r., ale po roku 
2000 problemy z osiągnięciem celu 
inflacyjnego.

Inflation targeting w Nowej Zelandii (5)

Utrzymanie niskiej 
inflacji wymaga 
stosowania wysokich 
stóp procentowych

Wysokie oprocentowanie 
kredytów hipotecznych



Historia sukcesu KGHM

Wskaźnik 2001 2002 2006 2010 2011 2012 2013

Produkcja miedzi 
elektrolitycznej 
(w tys. ton) 

499 509 557 547 571 566 565

Przychody ze 
sprzedaży (w mln 
PLN) 

4 218 4 488 11 670 15 945 22107 26705 24110

Zysk / Strata netto 
(w mln PLN) 

-190 255 3 605 4 568 11 128 4 753 3 033

Średnie roczne ceny 
miedzi (w USD/t) 

1580 1560 7132 8823 7959 7331 7 346

Wyniki Grupy KGHM w pierwszym półroczu 2015 r.:  przychody na poziomie 10,1 mld 
PLN i zysk netto 1,2 mld PLN; ceny miedzi we wrześniu 2015 na LME 5044 USD/t.; 
udział Skarbu Państwa w akcjonariacie 31,79% (30.06.2015).

Źródło: KGHM. 

Sierra Gorda (Chile) [projekt przejęty 
przy zakupie kanadyjskiej firmy Quadra 
FNX  za 2,9 mld USD].



Kryteria oceny

Do uzyskania 100 pkt. (70 pkt. za test i 30 pkt. za projekt 
badawczy).

Podstawą zaliczenia przedmiotu są 2 elementy: test 
zaliczeniowy /jednokrotnego wyboru/ (70 pkt.) oraz praca 
naukowo-badawcza (30 pkt.). Praca naukowo-badawcza 
(o charakterze studium przypadku – dotycząca jednego 
przedsiębiorstwa) powinna zawierać następujące elementy: 
przedmiot działalności przedsiębiorstwa (z branży chemicznej, 
farmaceutycznej lub paliwowej), kluczowe innowacje, ceny 
produktów, wyniki ekonomiczne, krótką charakterystykę 
branży i ocenę otoczenia makroekonomicznego (w kraju, 
w którym znajduje się siedziba przedsiębiorstwa).



Oceny

Liczba punktów Ocena

91 – 100 5,0

81 – 90 4,5

71 – 80 4,0

61 – 70 3,5

51 – 60 3,0


