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Społecznego

Nazwa przedmiotu

Podstawy ekonomii

Kod ECTS

14.3.2184
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot

Katedra Prawa Finansowego
Studia

wydział kierunek poziom jednolite studia magisterskie
Wydział Prawa i
Administracji

Prawo forma niestacjonarne (wieczorowe), stacjonarne
moduł

specjalnościowy wszystkie

specjalizacja wszystkie

Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących)

dr Przemysław Panfil
Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin
Formy zajęć

Wykład
Sposób realizacji zajęć

zajęcia w sali dydaktycznej
Liczba godzin

Wykład: 30 godz.

Liczba punktów ECTS

4
30 h wykładu - 1 ECTS
30 h konsultacji - 1 ECTS
60 h praca własna studenta - 2 ECTS

Cykl dydaktyczny

2017/2018 letni
Status przedmiotu

fakultatywny (do wyboru)

Język wykładowy

polski
Metody dydaktyczne

Wykład z prezentacją multimedialną

Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny lub
wymagania egzaminacyjne
Sposób zaliczenia

Egzamin
Formy zaliczenia

egzamin pisemny testowy
Podstawowe kryteria oceny

Egzamin z zakresu treści programowych dla tego przedmiotu. Kryterium oceny jest
procent opanowania wymaganej wiedzy i umiejętności z uwzględnieniem skali
określonej Regulaminem Studiów UG:
a) ocena bdb - powyżej 90%,
b) ocena db+ - powyżej 80%,
c) ocena db - powyżej 70%,
d) ocena dst+ - powyżej 60%,
e) ocena dst - powyżej 50%.

Sposób weryfikacji założonych efektów kształcenia

Osiągnięcie założonych efektów kształcenia zostanie zweryfikowane w trakcie egzaminu, będącego formą zaliczenia przedmiotu.
Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi

A. Wymagania formalne
Brak.

B. Wymagania wstępne
Brak.

Cele kształcenia

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi mechanizmami funkcjonowania gospodarki rynkowej. W dalszym toku studiów wiedza
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zdobyta na zajęciach ułatwi studentom zrozumienie instytucji prawnych, które normują zjawiska i procesy o charakterze ekonomicznym. Tym samym
powinna okazać się szczególnie pomocna podczas nauki prawa cywilnego, handlowego, gospodarczego publicznego i finansowego.

Treści programowe

1. Ekonomia jako nauka; podstawowe pojęcia
2. Mikro- i makroekonomiczne podstawy gospodarowania
3. Elastyczność popytu i podaży
4. Rachunek dochodu narodowego
5. Pieniądz i polityka monetarna
6. System finansowy
7. Kryzysy finansowe
8. Rynek pracy
9. Makroekonomia gospodarki otwartej
10. Integracja walutowa
11. Wzrost gospodarczy i cykl koniunkturalny
12. Polityka fiskalna
13. Koszty produkcji
14. Zachowanie przedsiębiorstwa na rynku
15. Ekonomiczna analiza prawa

Wykaz literatury

Literatura wykorzystywana podczas zajęć:
Mankiw G., Taylor M., Makroekonomia, Warszawa [ostatnie wydanie].
Mankiw G., Taylor M., Mikroekonomia, Warszawa [ostatnie wydanie].

Literatura studiowana samodzielnie przez studenta:
Brak
Literatura uzupełniająca:
Frank R., Dlaczego piloci kamikadze zakładali hełmy? Czyli ekonomia bez tajemnic, Kraków 2009.

Efekty kształcenia
(obszarowe i kierunkowe)

Wiedza

Student zna pojęcia opisujące najważniejsze zjawiska ekonomiczne i rozumie
podstawowe procesy zachodzące w gospodarce rynkowej.

Umiejętności

Student rozpoznaje motywy decyzji podejmowanych przez podmioty gospodarcze.
Potrafi określić koszt alternatywny swoich wyborów. Poprawnie interpretuje zmiany
zachodzące w gospodarce w oparciu o dostępne wskaźniki makroekonomiczne.

Kompetencje społeczne (postawy)

Student wykazuje krytycyzm w wyrażaniu opinii oraz zachowuje ostrożność przy
ocenie motywów decyzji gospodarczych. Wykazuje się także większą
odpowiedzialnością za swoje decyzje wyborcze.

Kontakt

http://prawo.univ.gda.pl/pracownik/przemyslawpanfil.html
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