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Poniedzia lek, 11:40-13:20, Aula G lówna.
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kmakar@sgh.waw.pl

Podr
↪
ecznik:

Hal R. Varian, Mikroekonomia, PWN 2017.

Strona internetowa:
grape.org.pl/kmakarski

Opis kursu:
Celem tego kursu jest zdobycie i rozwini ↪ecie umiej ↪etności i wiedzy niezb ↪ednej do analizy
problemów ekonomicznych. Ponadto sformalizujemy niektóre intuicje zdobyte na Mikroeko-
nomii I. G lównymi zagadnieniami, którymi b ↪edziemy si ↪e zajmować, s ↪a: zachowanie konsu-
mentów, zachowanie firm w różnym otoczeniu rynkowym, efektywność gospodarki rynkowej,
niedoskona lości rynku.

Zaliczenie ćwiczeń:
Do egzaminu w pierwszym terminie mog ↪a przyst ↪apić jedynie osoby, które zaliczy ly ćwiczenia.
Warunki zaliczenia ćwiczeń zostan ↪a przekazane przez osob ↪e prowadz ↪ac ↪a ćwiczenia. Osoby,
które nie zalicz ↪a ćwiczeń otrzymuj ↪a ocen ↪e niedostateczn ↪a z pierwszego terminu egzaminu
(zgodnie z zaleceniami DSL). Przed przyst ↪apieniem do egzaminu w terminie II musz ↪a zaliczyć
ćwiczenia w alternatywnej formie podanej przez osob ↪e prowadz ↪ac ↪a ćwiczenia.

Punkty uzyskane w trakcie semestru:
Punkty uzyskane w trakcie semestru b ↪ed ↪a sum ↪a punktów z aktywności na ćwiczeniach i
wyk ladach, dwóch zapowiedzianych sprawdzianów. Aktywność na ćwiczeniach b ↪edzie oparta
na wynikach prac w grupach. Sprawdziany odb ↪ed ↪a si ↪e w trakcie wyk ladu. Każdy sprawdzian
ma tak ↪a sam ↪a wag ↪e.



Ocena:
Ocena końcowa b ↪edzie oparta na nast ↪epuj ↪acej formule:

max{y; 0, 7y + 0, 3x}

gdzie y− wynik z egzaminu oraz x− punkty uzyskane w trakcie semestru. Jeżeli x ≥ 70%

max{y; 0, 5y + 0, 5x}

Skala ocen:
90%− 100% 5 80%− 89% 4+
70%− 79% 4 60%− 69% 3+
50%− 59% 3 0%− 49% 2

Prowadz ↪acy rezerwuje sobie możliwość obniżenia powyższych progów.

Uczciwość akademicka:
Na kursie obowi ↪azuje polityka żadnej nieuczciwości akademickiej (co niektórzy eufemistycz-
nie nazywaj ↪a ści ↪aganiem). Student z lapany na nieuczciwym zachowaniu (w dowolnym mo-
mencie) uzyskuje ocen ↪e niedostateczn ↪a z kursu, a zdarzenie zostaje zg loszone do Komisji
Dyscyplinarnej ds. Studentów. Jakakolwiek forma nieuczciwości akademickiej sprzeciwia si ↪e
podstawowemu celowi studiowania jakim jest uczenie si ↪e. Przyk lady nieuczciwości akade-
mickiej (niektóre, ale nie wszystkie):

• Otrzymywanie lub przekazywanie informacji na egzaminie, kolokwium lub teście.

• Zagl ↪adanie do prac innych osób w czasie egzaminu.

• Zwracanie si ↪e z prośb ↪a o pomoc do innych studentów podczas egzaminu

• Korzystanie z technologii aby uzyskać odpowiedzi podczas egzaminu.

• Korzystanie z niedozwolonych materia lów podczas egzaminu.

Uwaga: Podczas egzaminów i testów można korzystać z kalkulatorów, ale nie można korzy-
stać z telefonów komórkowych. Prosz ↪e pami ↪etać o przyniesieniu legitymacji studenckiej na
egzaminy i testy.

Forma zaj
↪
eć:

Oczekujemy, że studenci b ↪ed ↪a aktywnie uczestniczyli w zaj ↪eciach, b ↪ed ↪a zadawali i odpowia-
dali na pytania, rozwi ↪azywali zadania na tablicy i/lub w grupach. W trakcie zaj ↪eć przepro-
wadzane b ↪ed ↪a eksperymenty klasowe. Celem ćwiczeń jest rozwi ↪azywanie problemów, które
pomog ↪a studentom w zrozumieniu materia lu. Studenci b ↪ed ↪a w l ↪aczeni w rozwi ↪azywanie pro-
blemów na ćwiczeniach.

2



Tymczasowy rozk lad jazdy
Tydzień Temat Materia ly
1 Rynek, Preferencje i Użyteczność 1,3,4
2 Ograniczenie budżetowe, Wybór i Popyt 2,5,6
3 Preferencje ujawnione i Równanie S luckiego 7,8
4 Nadwyżka konsumenta, Popyt rynkowy i Równowaga 14,15,16
5 Technologia i Maksymalizacja Zysku 18,19
6 Minimalizacja kosztów i Krzywe kosztów 20,21
7 Podaż firmy (doskona la konkurencja) i Podaż ga l ↪ezi 22,23
8 Monopol i Zachowania monopolistyczne 24,25
9 Teoria gier i Oligopol 28,27
10 Wymiana i Produkcja 21,32
11 Efekty zewn ↪etrzne i Dobra publiczne 34,36
12 Ekonomia behawioralna i Asymetria informacji 30, 37
13 Aukcje i Wybór mi ↪edzyokresowy 17,10
14 Niepewność i Aktywa ryzykowne 12,13
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