
M uu_uu M   HT S2_27/1  

Kierunek  lub kierunki studiów Hortiterapia 

Nazwa przedmiotu, także nazwa w 
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Jednostka oferująca przedmiot Katedra Zarządzania i Marketingu  

Cel modułu Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy z zakresu ekonomii 
(makroekonomiii mikroekonomii), w szczególności 

wiadomości na temat inflacji, wzrostu oraz koniunktury 
gospodarczej, bezrobocia i innych zjawisk oraz problemów 

zachodzących we współczesnych gospodarkach w tym 
problemów politykifiskalnej i monetarnej. Zapoznanie 

studentów z zagadnieniami związanymi z analizą rynku i 

decyzjami podejmowanymi przez konsumenta i producenta w 
różnych uwarunkowaniach społeczno-gospodarczych. 

Treści przedmiotu – zwarty opis ok. 

100 słów. 

Wykład obejmuje: pojęcia podstawowe, makro i 

mikroekonomia, gospodarka rynkowa, podstawy 
funkcjonowania gospodarki i podmioty w gospodarce 

rynkowej, funkcjonowanie rynku, prawo podaży i popytu i 
jego determinanty, podstawy decyzji ekonomicznych 

konsumenta i producenta, prawa rządzące produkcją, 

podziałem i konsumpcją, teorie funkcjonowania 
przedsiębiorstwa, koszty produkcji, konkurencja doskonała i 

monopolistyczna, rynek czynników produkcji, problemy 
makroekonomiczne: ruch okrężny w gospodarce, równowaga 

i wzrost gospodarczy, inflacja, bezrobocie, cykle 
koniunkturalne,   rachunki narodowe, budżet państwa i 

polityka fiskalna, pieniądz, banki i polityka monetarna 

państwa, ekonomiczne funkcje państwa, rynek pracy i 
bezrobocie, rynek walutowy, kursy, bilans handlowy i 

płatniczy, międzynarodowa współpraca gospodarcza, 
tendencje gospodarki światowej, globalizacja i integracja.  
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