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Zajęcia soft-skills "Wybrane zagadnienia ekonomii" 

(problematyka wykładów – Studia Doktoranckie PG – kierunki nieekonomiczne) 

Prowadzący: dr hab. Jerzy Cz. Ossowski (Katedra Nauk 

Ekonomicznych, Wydział Zarządzania i Ekonomii, Politechnika Gdańska)  

 

Opis przedmiotu: 

1. Wprowadzenie do Ekonomii.  

 Konsumpcja, produkcja, rynek – rynkowe powiązania podmiotów gospodarczych 

 Mikroekonomia i Makroekonomia 

 

MIKROEKONOMIA 

2. Rynkowy popyt konsumpcyjny 

 Cenowe krzywe popytu 

 Reakcja popytu na zmianę cen – elastyczność cenowa popytu  

 

3. Reakcja popytu na zmianę cen dóbr substytucyjnych i komplementarnych – 

elastyczności mieszane 

 Cenowe krzywe popytu w warunkach zmian cen dóbr substytucyjnych i 

komplementarnych 

 

4. Reakcja popytu na zmianę dochodów ludności- elastyczności dochodowe popytu 

 Cenowe krzywe popytu w warunkach zmian dochodów ludności 

 Wieloczynnikowa funkcja popytu 

 

5. Koszty produkcji – analiza krótkookresowa 

 Optymalne decyzje przedsiębiorstwa w warunkach egzogeniczności cen i płac  

 Podaż przedsiębiorstwa oraz gałęzi w warunkach egzogeniczności cen  

 

6. Model rynku konkurencji doskonałej – cena równowagi rynkowej 
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 Cena równowagi rynkowej w warunkach zmiany czynników pozacenowych 

popytu i podaży rynkowej 

 Nadwyżka i niedobór rynkowy a cena rynkowa i cena równowagi rynkowej 

 

7. Model rynku czystego monopolu – cena monopolowa 

 Rynek konkurencji doskonałej a rynek czystego monopolu 

 

8. Rynki konkurencji niedoskonałej  

 Konkurencja monopolistyczna 

 Oligopole produktów jednorodnych i niejednorodnych 

 

MAKROEKONOMIA 

9. Inflacja - sposoby jej pomiaru oraz skutki i rodzaje 

 

10. Rachunek produktu narodowego- produkt krajowa (PKB) i narodowy (PNB) 

 

11. Produkt krajowy a zatrudnienie i bezrobocie - produkt potencjalny gospodarki  

 

12. Równowaga pomiędzy popytem globalnym a produktem krajowym  

 Popyt globalny i jego składowe  

 Krańcowa skłonność do konsumpcji a polityka fiskalna państwa 

 Popyt globalny a produkcja, zapotrzebowanie na pracę oraz bezrobocie  

 

13. Pieniądz a system bankowości oraz system pieniężny państwa  

 

14. Przyczynowo-skutkowa analiza inflacji  

 

15. Inflacja, produkcja, bezrobocie – krzywa Philipsa 
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TERMINY ZAJĘĆ 

Data Dzień tygodnia Godzina Sala 

2015-03-02 poniedziałek 9-12 LUWR (Chemia A) 

2015-03-09 poniedziałek 9-12 LUWR (Chemia A) 

2015-03-16 poniedziałek 9-12 LUWR (Chemia A) 

2015-03-23 poniedziałek 9-12 LUWR (Chemia A) 

2015-03-30 poniedziałek 9-12 LUWR (Chemia A) 

 


