
Kurs Economics dedykowany jest przede wszystkim kandydatom na studia na kierunkach 

ekonomia, biznes i zarządzanie, finanse, rachunkowość, międzynarodowe stosunki 

gospodarcze, prawo gospodarcze, politologia oraz administracja. Przedmiot dostarcza 

praktycznej wiedzy w ramach trzech działów: mikroekonomii, makroekonomii i ekonomii 

międzynarodowej. 

Współczesne problemy ekonomiczne determinują oblicze dzisiejszego Świata. Rolą 

ekonomii jako nauki społecznej jest zrozumienie, opisanie i wyjaśnienie kluczowych zależności 

zachodzących między podmiotami w gospodarce i przedstawienie ich w postaci praw lub 

modeli ekonomicznych. Solidna wiedza ekonomiczna to podstawa zrozumienia 

najważniejszych zjawisk i procesów gospodarczych. 

W ramach zajęć z mikroekonomii analizujemy relacje zachodzące między konsumentami  

a producentami, zastanawiamy się nad czynnikami wpływającymi na popyt i podaż, 

dyskutujemy wpływ podatków i subwencji na działalność przedsiębiorstw, omawiamy różnice 

między strukturami rynkowymi – monopolem, oligopolem, konkurencją doskonałą i 

monopolistyczną. Pytamy o to, dlaczego rynek jest niedoskonały i nieefektywny?  Włączamy 

w naszą dyskusję elementy ekonomii behawioralnej – czym różni się myślenie szybkie od 

wolnego, i jaki ma to wpływ na zachowania konsumentów? 

Zajęcia z makroekonomii skupiają się na głównych celach gospodarczych państwa: 

utrzymaniu niskiego poziomu bezrobocia, stabilnej inflacji, wzroście gospodarczym i 

przeciwdziałaniu nadmiernym dysproporcjom w rozkładzie dochodów w społeczeństwie. 

Analizujemy przyczyny, przebieg i skutki bezrobocia, inflacji i wzrostu gospodarczego na 

praktycznych i aktualnych przykładach. Zastanawiamy się nad możliwościami ograniczania 

negatywnych efektów tych procesów i zadajemy sobie pytanie, jakie rozwiązania są lepsze: 

bezpośrednia interwencja rządowa, czy tworzenie warunków swobodnej działalności 

gospodarczej? Makroekonomia to również polityka fiskalna i monetarna. Dlaczego rząd 

podnosi podatki i zwiększa wydatki na infrastrukturę? Jak wpływa podniesienie stóp 

procentowych na rynek nieruchomości i nasze wydatki konsumpcyjne? To jedne z wielu pytań, 

jakie stawiamy na naszych zajęciach. 

Ekonomia globalna to przede wszystkim zagadnienia z zakresu gospodarki 

międzynarodowej i rozwoju gospodarczego. Szeroko dyskutujemy wpływ kursów walutowych 

na import i eksport, omawiamy różne formy protekcjonizmu gospodarczego – cła, kwoty 

eksportowe, subwencje krajowe i bariery administracyjne. Szukamy odpowiedzi na pytanie 



dlaczego niektóre państwa wkraczają na ścieżkę wojen walutowych? Poznajemy formy 

współpracy i integracji międzynarodowej. Omawiamy też uwarunkowania rozwoju 

gospodarczego – dlaczego jedne państwa są tak bogate, a inne tak biedne? 

Zajęcia prowadzone są przez dra Macieja Koszela – pracownika naukowo-badawczego w 

Katedrze Inwestycji i Nieruchomości Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. W ramach 

zajęć często dyskutujemy, pracujemy zespołowo, realizujemy projekty badawcze, przede 

wszystkim skupiamy się na praktycznym wymiarze ekonomii i analizujemy liczne studia 

przypadków. 
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