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            UNIWERSYTET WARSZAWSKI 
     WYDZIAŁ ZARZ ĄDZANIA 

 
 

KARTA PRZEDMIOTU 
Kod przedmiotu w USOS (course cod of USOS) 
 

- 

Kod przedmiotu SOCRATES  
(course cod of SOCRATES) 

2600-ERSM1Ec 

Nazwa przedmiotu (cours title) 
 

Economics - Lecture 

Typ przedmiotu (type of course) 
 

Supplementary Course 

Poziom przedmiotu (level of course) 
 

This is an introductory course on the principles of economics. 
I will assume it is your first course in economics. 

Rok studiów, semestr (year of study, semester) I 
 

ECTS (number of credits) 
 

4 

Metody nauczania (teaching methods) 
 

This course is best suited to a lecture format, although stu-
dents are encouraged to ask questions and participate.  Stu-
dents are expected to study regularly during the semester by 
reading textbook after each class and solving appointed prob-
lem sets. 

Język wykładowy przedmiotu (language of instruc-
tion) 
 

English 

Imi ę i nazwisko wykładowcy (name of lecturer) 
 

Dr. Agnieszka Wysokińska, PhD 

Wymagania wstępne (prerequisites) 
 

Although it is an introductory course in economics and no 
previous knowledge of economics is expected, some basic 
ability to read graphs and basic calculus is recommended.  

Cele przedmiotu (objectives of the course, preferably 
expressed in terms of learning outcomes and compe-
tences) 
 

In most general terms, the course is intended to teach you how 
to use the economic thinking to analyze different phenomena 
in economics.  More precisely during the course you will 
learn among others to: 

• Describe the market process in the simple supply and 
demand model 

• Analyze households choices on consumption 
• Analyze firms choices on production 
• Understand the concept of economic growth and its 

importance 
• Discuss Inflation 
• Understand the Unemployment Rate 

Skrócony opis przedmiotu (brief course description) 
 

This is a one semester introductory course on economic prin-
ciples designed to provide a non-technical yet rigorous intro-
duction to economics.  About half of the class will be spent on 
microeconomics where we will focus on the individual parts 
of the economy i.e. how households and firms make decisions 
and how they interact in specific market. During the second 
half of the class we will take a look at the economy as a whole 
and investigate economy-wide phenomena, including infla-
tion, unemployment and economic growth. 
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Pełny opis przedmiotu (full course description) 
 
   

1. How People Make Decisions, How People Interact – G. N. 
Mankiw’s Ten Principles of Economics. Thinking like an 
economist 
2. The Market Forces of Supply and Demand: Markets and 
Competition, Demand and Supply, Equilibrium 
3. Elasticity and Its Application. The Elasticity and Demand, 
The Elasticity of Supply 
4. Supply, Demand and Government Policies: Controls on 
Prices and Taxes 
5. Consumers, Producers and the Efficiency of the Markets. 
Consumer Surplus, Producer Surplus, Market Efficiency  
6. The Costs of Production. What are Costs?, Production and 
Costs, The Various Measures of Cost, Cost in the Short Run 
and in the Long Run 
7. Firms in Competitive Markets. What is a Competitive 
Market,  Profit Maximization and the Competitive Firm’s 
Supply Curve, The Supply Curve in a Competitive Market 
8.  The theory of Consumer Choice. The Budget Constraint, 
Preferences, Optimization,  
9. Measuring a Nation’s Income 
10. Unemployment 
11. Money Inflation 
12. Open Economy Macroeconomics: Basic Concepts 
13. The Influence of Monetary and Fiscal Policy on Aggregate 
Demand 
14. The Short Run Trade-Off between Inflation and Unem-
ployment 
15. Exam 

Metody oceny (assessment methods) 
 
 

You will only be tested on material covered in class. There 
will be 3-4 Problem Sets assigned during the semester. The 
average mark from the problem sets will count for 30% of the 
final grade. The final exam will count for the remaining 70% 
of the grade.  

Literatura (bibliography) 
 

1. Mankiw G. N., Principles of Economics, 6th edi-
tion,2011 
or 

2. Mankiw G.N., Taylor M.P., Economics, 2nd edition, 
2011 
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UNIWERSYTET WARSZAWSKI 

WYDZIAŁ ZARZ ĄDZANIA 
 
 

KARTA PRZEDMIOTU 
 

Opis poszczególnych przedmiotów: 
 
 

Kod przedmiotu w USOS  
 

Kod można sprawdzić na indywidualnym koncie w USO-
Sweb – prowadzone zajęcia 

Kod przedmiotu SOCRATES  
 

Kod z tabeli kodów SOCRATES poniżej 

Nazwa przedmiotu: Nazwa i ogólna formuła przedmiotu (wykład, ćwicze-
nia, laboratorium, seminarium itp.) 

Typ przedmiotu: Obowiązkowy fakultatywny ograniczonego wyboru, 
fakultatywny dowolnego wyboru 

Poziom przedmiotu: Podstawowy, średnio – zaawansowany, zaawansowany. 
Poziom można zdefiniować przy pomocy takich czynni-
ków jak: 

� Warunki wstępne (dopuszczające) 
� Efekty kształcenia (learning outcomes 
� Informacje bibliograficzne 

Rok studiów, semestr: Rok studiów semestr, na których dany przedmiot jest 
oferowany (jeśli przedmiot jest przypisany do roku lub 
semestru). 

Liczba punktów: 
 

 

Metody nauczania: Szczegółowe informacje na temat form zajęć/metod nau-
czania, w tym liczba godzin tygodniowo oraz całkowita 
liczba godzin tygodniowo oraz całkowita liczba tygodni 
obejmujących: 

� wykłady  
� konsultacje 
� seminaria i warsztaty grupowe 
� praca w laboratorium  
� projekty i prace terenowe 
� inne ćwiczenia/ zajęcia praktyczne 
� formy kształcenia na odległość (jeśli są stosowa-

ne) 
� inne metody / formy (np. e-learning) 

Język wykładowy: Język, w jakim prowadzony będzie przedmiot. 
 

Imi ę i nazwisko wykładowcy: 
 

Imię, nazwisko i stopień naukowy wykładowcy. 

Wymagania wstępne: Zakres wiadomości / umiejętności/ kompetencji, jakie 
powinien już posiadać student przed rozpoczęciem nauki 
przedmiotu, a także specyfikacja innych przedmiotów lub 
programów, które należy zaliczyć wcześniej. 

Cele przedmiotu( wskazane jest określenie celów 
jako efektów kształcenia i kompetencji): 

Opis zakładanych kompetencji i umiejętności jakie stu-
dent nabywa w wyniku zaliczenia przedmiotu. 

Skrócony opis przedmiotu: Krótki opis treści zajęć, zwięzłe omówienie tematyki – do 
1000 znaków. 

Pełny opis przedmiotu: Treść przedmiotu rozpisana w punktach na poszczególne 
zagadnienia, realizowane w ramach przedmiotu we 
wszystkich jego formach – wykłady, ćwiczenia itp.  – do 
4000 znaków. 

Metody oceny: Powinien się tu znaleźć dokładny opis metod oceny pracy 
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studenta w ramach jednego danego przedmiotu, z 
uwzględnieniem takich elementów jak forma, czas trwa-
nia, kalendarz (okres, częstotliwość) a także terminy zapi-
sów na egzaminy i sesji egzaminacyjnych (także terminy 
odbiegające od regulaminowych). 
Do najbardziej popularnych form pomiaru/ oceny pracy 
studenta należą:  

� egzaminy ustne lub pisemne 
� eseje/wypracowania 
� dysertacje 
� prace semestralne / roczne / dyplomowe 
� projekty  i ćwiczenia praktyczne 
� praktyki 
� ocenianie ciągłe  

 
Spis zalecanych lektur: Wykaz lektur i innych materiałów zalecanych studentom 

podejmującym naukę przedmiotu. 
 


