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Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Przedmiot: FUNDAMENTALS OF ECONOMICS

Poziom kształcenia i forma studiów: Studia pierwszego stopnia licencjackie
stacjonarne

Rok rozpoczęcia cyklu kształcenia:
2021/2022

Liczba punktów ECTS: 3,0 Forma zaliczenia przedmiotu: E Język wykładowy: angielski

Kierunek / Dyscyplina: Finance and Accounting for
Business

Wydział: Kolegium Studiów

Wykładowca: Prowadzący ćwiczenia:
dr hab., prof. UE MONIKA FOLTYN-ZARYCHTA dr hab., prof. UE MONIKA FOLTYN-ZARYCHTA

Egzaminator: Prowadzący laboratorium:
dr hab., prof. UE MONIKA FOLTYN-ZARYCHTA

Katedra prowadzącego przedmiot: Katedra Inwestycji

Kurator kierunku / dyscypliny: dr hab. Monika Klimontowicz, prof. UE, Katedra Bankowości i Rynków Finansowych

Liczba godzin kontaktu ze studentem / doktorantem:

Forma zajęć Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
wykład 15 -
ćwiczenia 15 -
laboratoria - -
lektoraty - -
seminarium - -
proseminarium - -
razem 30 0
egzamin (godz.) 3 -

Czas trwania w semestrach: 1 Min. semestr rozpoczęcia: 1 Maks. semestr rozpoczęcia: 1

Status przedmiotu: Przedmiot obowiązkowy

Wymagania: Maks.liczba studentów/doktorantów:
Obowiązkowe: wykład: ćwiczenia:
Zalecane:

Cele przedmiotu:

Zapoznanie z podstawowymi zagadnieniami i problemami z zakresu podstaw ekonomii,
Rozwijanie umiejętności w zakresie diagnozy i interpretacji głównych zjawisk mikro- i makroekonomicznych,
Wykształcenie kompetencji społecznych w zakresie dostrzegania aspektów ekonomicznych decyzji podmiotów
gospodarczych

Słowa klucze: ekonomia, makroekonomia, mikroekonomia

Efekty uczenia się dla przedmiotu, ich odniesienie do efektów przyjętych na kierunku / dla dyscypliny oraz sposoby
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weryfikacji osiągnięcia:

Symbole efektów
uczenia się dla

kierunku / specjalności
/ dyscypliny

Efekty uczenia się dla przedmiotu Metody weryfikacji
osiągnięcia efektów

uczenia się dla
przedmiotu

Dokumentacja

Wiedza
FAB1_K01# Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu

wybrane zjawiska i procesy oraz metody i
teorie wyjaśniające złożone zależności
między podmiotami gospodarczymi,
stanowiące podstawową wiedzę z zakresu
ekonomii.

Egzamin pisemny,
kolokwium pisemne

Prace egzaminacyjne i
kolokwia

Umiejętności
FAB1_S04# Potrafi posługiwać się językiem obcym w

zakresie podstaw ekonomii na poziomie B2
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia
Językowego.

Egzamin pisemny,
kolokwium pisemne

Prace egzaminacyjne i
kolokwia

Kompetencje społeczne
FAB1_C03# Jest gotów do wypełniania zobowiązań

społecznych, w tym działań na rzecz
społeczności lokalnej w zgodzie z interesem
publicznym, wykorzystując nabytą wiedzę i
umiejętności z zakresu podstaw ekonomii.

Egzamin pisemny,
kolokwium pisemne

Prace egzaminacyjne i
kolokwia

Sposób ustalenia oceny z przedmiotu:

Lp. Forma i warunki zaliczenia przedmiotu Opis Udział w ocenie z przedmiotu
(w %)

1 Egzamin pisemny bez możliwości
korzystania z podręczników

Test jednokrotnego lub wielokrotnego,
zadania do rozwiązania (wykład)

50,00%

2 Kolokwium pisemne Test jednokrotnego lub wielokrotnego,
zadania do rozwiązania (ćwiczenia)

50,00%
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