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Podstawy wiedzy z zakresu ekonomii, finansów i przedsiębiorczości
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
geodezja i kartografia

Specjalność
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

Poziom studiów
studia pierwszego stopnia (inżynier)

Forma studiów
stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Cykl kształcenia
2020/21

Kod przedmiotu
WIKSiGIGIS.I10A.1718.20

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
Obowiązkowy

Blok zajęciowy
Przedmioty ogólne

Dyscypliny

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Przedmiot kształtujący umiejętności praktyczne
Nie

Nauczyciel
akademicki
odpowiedzialny
za przedmiot

Alina Kulczyk-Dynowska

Pozostali prowadzący Alina Kulczyk-Dynowska

Okres
Semestr 5

Forma zaliczenia
Zaliczenie na ocenę

Forma prowadzenia i godziny zajęć
Wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Przedmiot i cel ekonomii. Równowaga rynkowa. Czynniki produkcji. Rynek finansowy i jego funkcje. Formy
przedsiębiorstw. Podstawy motywowania. Przywództwo. Komunikacja w organizacji. Podstawy rachunkowości.
Gospodarka narodowa. Wzrost i rozwój gospodarczy.
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Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty uczenia się w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Zna podmioty występujące w gospodarce rynkowej,
zna czynniki produkcji, zna cechy i funkcje rynku
nieruchomości, potrafi określić rolę pieniądza
w gospodarce rynkowej, zna źródła finansowania
inwestycji, zna podstawowe zasady rachunkowości
w przedsiębiorstwie.

GK_P6S_WK17 Zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:

U1

Potrafi opisać mechanizm równowagi rynkowej, potrafi
opisać funkcję produkcji, potrafi uzasadnić decyzje
konsumenta i producenta, potrafi sprawdzić
prawidłowość dowodu księgowego, potrafi obliczyć
wynik finansowy.

GK_P6S_UW08 Zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Wykazuje zrozumienie mechanizmów istniejących
w gospodarce rynkowej, identyfikuje czynniki
wpływające na sukces prowadzonej działalności
gospodarczej, rozumie konieczność stałego
doskonalenia kwalifikacji.

GK_P6S_KO02 Zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 30

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 25

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
55

ECTS
2.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Formy prowadzenia
zajęć
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1.

Przedmiot i cel ekonomii. Pojęcie i elementy rynku, prawo popytu i podaży, cena,
wartość, dochód, koszt, koszt a wydatek. Równowaga rynkowa. Czynniki
produkcji. Funkcja produkcji. Podmioty rynkowe. Decyzje konsumenta i
producenta. Warunki rynku doskonale konkurencyjnego. Gospodarka narodowa.
Wzrost i rozwój gospodarczy. Rynek finansowy i jego funkcje. Cykl koniunkturalny.
Rola i funkcje pieniądza. Elementy finansów i bankowości. Istota i cele banku w
gospodarce rynkowej. Ocena zdolności kredytowej klientów banku. Finansowanie
inwestycji w nieruchomości. Przedsiębiorca – rola i cechy pożądane. Formy
przedsiębiorstwa. Podstawy motywacji. Przywództwo. Komunikacja w organizacji.
Źródła finansowania działalności przedsiębiorstwa – kapitały własne i obce.
Podstawy rachunkowości w przedsiębiorstwie. Lokalizacja działalności
gospodarczej – wpływ otoczenia na rozwój. Zakładanie działalności gospodarczej –
uwarunkowania praktyczne.

Wykład

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Wykład

Aktywności Metody zaliczenia Udział procentowy w ocenie łącznej przedmiotu

Wykład Zaliczenie pisemne 100%

Literatura
Obowiązkowa

David Begg, Stanley Fischer, Rudiger Dornbusch, Gianluigi Vernasca, 2020, Makroekonomia. Warszawa, PWE.1.
Eugeniusz Kwiatkowski, Roman Milewski, 2015, Podstawy Ekonomii. Warszawa, PWN.2.
Dorota Korenik, Stanisław Korenik, 2020, Podstawy finansów. Warszawa. Wyd. Naukowe PWN.3.
Beata Filipiak, Aleksander Panasiuk, 2008, Przedsiębiorstwo usługowe, Zarządzanie. Warszawa. Wyd. Naukowe PWN.4.

Dodatkowa

Kulczyk-Dynowska A., 2013, Rola i doświadczenia menedżera w ochronie przyrody na przykładzie parków narodowych,1.
[w:] E. Gołębiewska (red.) Zarządzanie w XXI wieku. Menedżer innowacyjnej organizacji, Przedsiębiorczość i Zarządzanie,
Tom XIV, Zeszyt 12, Część II, Wyd. Społecznej Akademii Nauk, Łódź 2013, s. 91-100.
Kulczyk-Dynowska A., 2014, Wpływ wydłużonego wieku emerytalnego na zarządzanie organizacją na przykładzie2.
Karkonoskiego Parku Narodowego oraz Wigierskiego Parku Narodowego, [w:] E. Gołębiewska (red.), Zarządzanie - nowe
perspektywy w dobie zmian demograficznych, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Tom XV, Zeszyt 11, część I, Wyd.
Społecznej Akademii Nauk, Łódź-Warszawa 2014, s. 209-219.
Kulczyk-Dynowska, A., 2018, Park Narodowy Gór Stołowych a otoczenie społeczno-gospodarcze, [w:] Góry Stołowe –3.
przyroda i ludzie / Praca zbiorowa pod redakcją Cezarego Kabały, Kudowa-Zdrój, Wyd. Park Narodowy Gór Stołowych, s.
407-418.
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

GK_P6S_KO02
Absolwent jest gotów do podejmowania działań na rzecz środowiska społecznego oraz wypełniania
zobowiązań społecznych, a także do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy oraz inicjowania
działań na rzecz interesu publicznego.

GK_P6S_UW08 Absolwent potrafi dokonać wstępnej oceny ekonomicznej proponowanych rozwiązań i podejmowanych
działań inżynierskich w zakresie prac geodezyjnych.

GK_P6S_WK17 Absolwent zna i rozumie zagadnienia z zakresu ekonomii i finansów oraz zasad tworzenia i rozwoju
różnych form przedsiębiorczości (w tym indywidualnej).


