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          Wprowadzenie do matematyki ekonomicznej 

 

1. Metryczka 

Nazwa Wydziału: Wydział Nauki o Zdrowiu 

Program kształcenia (kierunek studiów, 
poziom i profil kształcenia, forma studiów, 
np. Zdrowie publiczne I stopnia profil 
praktyczny, studia stacjonarne): 

Zdrowie publiczne I stopnia, profil ogólnoakademicki, studia 

stacjonarne 

Rok akademicki: 2017/2018 

Nazwa modułu/przedmiotu: Wprowadzenie do matematyki ekonomicznej 

Kod przedmiotu (z systemu Pensum): 34931 

Jednostka/i prowadząca/e kształcenie: 

Zakład Biofizyki i Fizjologii Człowieka  
Wydział Nauki o Zdrowiu WUM 
Adres:               ul. Chałubińskiego 5 02-004 Warszawa  
Telefony:          +48 22 6286334………………. 
Fax:……           +48 22 6287846………………… 
 

Kierownik jednostki/jednostek: Prof. dr hab. Jacek Przybylski 

Rok studiów (rok, na którym realizowany 
jest przedmiot): 

I 

Semestr studiów (semestr, na którym 
realizowany jest przedmiot): 

I 

Typ modułu/przedmiotu (podstawowy, 
kierunkowy, fakultatywny): 

podstawowy 

Osoby prowadzące (imiona, nazwiska 
oraz stopnie naukowe wszystkich 
wykładowców prowadzących przedmiot): 

Dr n. fizycznych. Maria Sobol 

Erasmus TAK/NIE (czy przedmiot 
dostępny jest dla studentów w ramach 
programu Erasmus): 

Nie 

Osoba odpowiedzialna za sylabus 
(osoba, do której należy zgłaszać uwagi 
dotyczące sylabusa): 

Dr n. fizycznych Maria Sobol 

Liczba punktów ECTS: 1 

2. Cele kształcenia   

1. Zapoznanie studentów z podstawami matematyki wyższej wykorzystywanej do 
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rozwiązywania prostych problemów mikroekonomicznych i metod ich analizowania 
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3. Wymagania wstępne  

1. Matura podstawowa z matematyki 

 

4. Przedmiotowe efekty kształcenia 

Lista efektów kształcenia 

Symbol przedmiotowego 
efektu kształcenia 

Treść przedmiotowego efektu kształcenia 
Odniesienie do efektu 
kierunkowego (numer) 

Symbol tworzony przez 
osobę wypełniającą sylabus 

(kategoria: W-wiedza,  
U-umiejętności,  

K-kompetencje oraz numer 
efektu) 

Efekty kształcenia określają co student powinien 
wiedzieć, rozumieć i być zdolny wykonać po zakończeniu 

zajęć. Efekty kształcenia wynikają z celów danego 
przedmiotu. Osiągniecie każdego z efektów powinno  być 

zweryfikowane, aby student uzyskał zaliczenie. 

Numer kierunkowego efektu 
kształcenia zawarty w 

Rozporządzeniu Ministra 
Nauki bądź Uchwały Senatu 
WUM właściwego kierunku 

studiów. 

U1 
Rozwiązuje proste problemy 
mikroekonomiczne 

EK_ZP1_U09 

U3 
Interpretuje podstawowe dane 
mikroekonomiczne 

EK_ZP1_U26 

U4 
Interpretuje dane  ekonomiczne i zna proste 
metody ich analizowania 

EK_ZP1_U09 

5. Formy prowadzonych zajęć 

Forma Liczba godzin Liczba grup 
Minimalna liczba osób  

w grupie 

Wykład 0 0 0 

Seminarium 0 0 0 

Ćwiczenia 10 10 10 

6. Tematy zajęć i treści kształcenia 

Podstawowe  funkcje  i ich własności: sposoby przedstawiania funkcji. 

Metody rozwiązywania równań liniowych i kwadratowych.  

Metody rozwiązywania układów równań liniowych.  

7. Sposoby weryfikacji efektów kształcenia 

Symbol 
przedmiotowego 

efektu 
kształcenia 

Symbole form 
prowadzonych zajęć 

Sposoby weryfikacji efektu 
kształcenia 

Kryterium zaliczenia 

U1, U3, U4 C 
Samodzielne 

rozwiązywanie zadań przy 
tablicy przez studentów 

Uzyskanie przynajmniej 60% 
maksymalnej liczby punktów z 
zaliczenia końcowego 
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8. Kryteria oceniania 

Forma zaliczenia przedmiotu: kolokwium końcowe 6 zadań otwartych do rozwiązania, zadania punktowane w 
skali 0-5, maksymalna liczba punktów 30 

ocena kryteria 

2,0 (ndst) 0-17  

3,0 (dost) 18-20 

3,5 (ddb) 21-23 

4,0 (db) 24-26 

4,5 (pdb) 27-28 

5,0 (bdb) 29-30 

9. Literatura  

Literatura obowiązkowa: 
1. A. Sobotka „ Elementy  matematyki wyższej” PZWL 

2. W. Krysicki, L. Włodarski  „ Analiza matematyczna  w zadaniach” PWN 

Literatura uzupełniająca:  
1. R. Leitner   „Zarys matematyki wyższej dla studentów” części 1-3  

 

10. Kalkulacja punktów ECTS (1 ECTS = od 25 do 30 godzin pracy studenta) 

Forma aktywności Liczba godzin Liczba punktów ECTS 

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim: 

Wykład 0  

Seminarium 10 0.3 

Ćwiczenia   

Samodzielna praca studenta (przykładowe formy pracy): W tym polu opisujemy nakład samodzielnej pracy 
przeciętnego studenta konieczny aby zaliczyć przedmiot. W kalkulacji należy uwzględnić m.in. konieczność 

przygotowania się do zajęć, wykonania pracy domowych, przygotowania się do zaliczeń itp. 

Przygotowanie studenta do zajęć 8 0.25 

Przygotowanie studenta do zaliczeń 12 0.45 

Inne (jakie?)   

Razem 35 1 
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11. Informacje dodatkowe  

Obecność na seminariach jest obowiązkowa. Każda nieobecność musi być usprawiedliwiona. 
Usprawiedliwieniem może być zwolnienie lekarskie, bądź zaświadczenie o zaistnieniu wypadku 
losowego. 
 
 

 

Podpis osoby odpowiedzialnej za sylabus 

 

 

Podpis Kierownika Jednostki 

 

 

 

 


