Program Otwartych Wykładów Ekonomicznych
dla uczniów szkół ponadpodstawowych, nauczycieli i wszystkich chętnych
Tematyka: wybrane zagadnienia z zakresu rynków finansowych, polityki gospodarczej, makroekonomii, mikroekonomii, finansów
przedsiębiorstw oraz przedsiębiorczości i zarządzania.
Cel: edukacja ekonomiczna młodzieży z uwzględnieniem tematyki poruszanej w zadaniach na olimpiadach tematycznych oraz pogłębianie
wiedzy w zakresie ekonomii i różnych problemów, które są opisywane i rozwiązywane w ramach nauk ekonomicznych.
Czas: luty 2020 – styczeń 2021, wybrane czwartki (według programu), godz. 17.00-18.30
Miejsce: Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Gdański, Sopot, ul. Armii Krajowej 119/121
L.p.
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Tematyka
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20.02.2020 r.

MAKROEKONOMIA
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05.03.2020 r.

MAKROEKONOMIA

Tytuł i zakres wykładu

Prowadzący

Rachunek dochodu narodowego – czy PKB nadal ma znaczenie?
Zagadnienia:
 Historia rozwoju rachunków narodowych
 Podstawowe kategorie produktu i dochodu narodowego
 Determinanty dochodu narodowego
 Ograniczenia związane z rachunkiem PKB
 Alternatywne mierniki poziomu rozwoju gospodarczego
Blaski i cienie inflacji
Zagadnienia:
 Rodzaje inflacji
 Sposoby ograniczania inflacji
 Zależności pomiędzy inflacją a innymi wskaźnikami makroekonomicznymi
 Poziom zatrudnienia
 Rodzaje bezrobocia

dr Ewa Ignaciuk

dr hab. Marek Szczepaniec
profesor Uniwersytetu Gdańskiego
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19.03.2020 r.

PROBLEMY
SPOŁECZNOGOSPODARCZE

4

02.04.2020 r.

MIKROEKONOMIA

5

16.04.2020 r.

MIKROEKONOMIA
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07.05.2020 r.

MIKROEKONOMIA

Problemy społeczno-gospodarcze – co jest przyczyną, a co skutkiem?
Zagadnienia:
 Społeczne koszty transformacji systemowych i polityka społeczna państwa
 Zrównoważony rozwój systemów społeczno-gospodarczych
 Zmiany klimatyczne i środowisko w procesie gospodarowania
 Migracje ludności
 Zachowania przedsiębiorstw i gospodarstw domowych w obliczu wyzwań
współczesnego świata
 Czwarta rewolucja przemysłowa
Jak działa rynek?
Zagadnienia:
 Rynek - popyt i podaż
 Równowaga rynkowa
 Nadwyżka konsumenta i producenta
 Elastyczność cenowa popytu
 Zależność przychodu od elastyczności cenowej popytu
Koszty, przychody, zyski – jak osiągnąć równowagę?
Zagadnienia:
 Klasyfikacje kosztów
 Maksymalizacja zysków, zysk normalny, minimalizacja strat
 Konkurencja doskonała
 Optymalna wielkość produkcji
 Równowaga producenta
 Podejście matematyczne do analizy kosztów, przychodów i zysków
Monopol i różnicowanie cen
Zagadnienia:
 Budowa modelu monopolu
 Krzywa popytu
 Krzywa przychodu krańcowego
 Analiza porównawcza monopolu z konkurencją doskonałą
 Równowaga w monopolu
 Wynik ekonomiczny i różnicowanie cen

dr hab. Beata Majecka
profesor Uniwersytetu Gdańskiego

dr Sylwia Machowska-Okrój

dr Anna Blajer-Gołębiewska

dr Sylwia Machowska-Okrój
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21.05.2020 r.

MIKROEKONOMIA

Trudne słowo „oligopol” oraz teoria gier w ekonomii
Zagadnienia:
 Istota oligopolu
 Duopol
 Model Cournota
 Model Bertranda
 Równowaga Nasha a równowaga Pareta
 Teoria gier w ekonomii: gry symultaniczne

dr Anna Blajer-Gołębiewska
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08.10.2020 r.

MAKROEKONOMIA

dr hab. prof. Marek Szczepaniec
profesor Uniwersytetu Gdańskiego
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22.10.2020 r.

MAKROEKONOMIA
I POLITYKA
GOSPODARCZA
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05.11.2020 r.

RYNKI
FINANSOWE

Dlaczego koniunktura zmienną jest i jakie reguły rządzą polityką monetarną?
Zagadnienia:
 Wzrost gospodarczy i cykl koniunkturalny
 Pieniądz i system bankowy
 Bank centralny i polityka monetarna
 Reguła Taylora
Polityka fiskalna i jej wpływ na gospodarkę: czy podatki należy obniżać czy
podwyższać?
Zagadnienia:
 Podatki i współczesny system podatkowy
 Funkcje polityki fiskalnej
 Rola podatków w głównych nurtach współczesnej ekonomii
 Klin podatkowy i krzywa Laffera
 Deficyt budżetowy i dług publiczny
 Polityka fiskalna a nierówności dochodowe
 Polski system podatkowy na tle krajów OECD
Dlaczego kursy walutowe się zmieniają?
Zagadnienia:
 Czynniki kształtujące kursy walutowe
 Rodzaje systemów i kursów walutowych (kursy stałe, sztywne, płynne)
 Aprecjacja, deprecjacja, rewaluacja i dewaluacja
 Pomiar znaczenia walut w międzynarodowym systemie walutowym
 Relacje walutowe: dolar – euro, dolar - juan chiński

dr Grzegorz Pawłowski

dr Magdalena Markiewicz
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19.11.2020 r.

RYNKI
FINANSOWE
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03.12.2020 r.

FINANSE
PRZEDSIĘBIORSTW
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17.12.2020 r.

FINANSE
PRZEDSIĘBIORSTW
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14.01.2021 r.

ZARZĄDZANIE

Instrumenty finansowe i ich zastosowanie. Jak funkcjonuje największe kasyno
finansowe, czyli rynek walutowy i giełdowy
Zagadnienia:
 Akcje i obligacje
 Opcje
 Kontrakty futures, forward
 Zabezpieczenie, arbitraż i spekulacja na rynku finansowym
Czy łatwo ocenić kondycję finansową przedsiębiorstwa?
Zagadnienia:
 Sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa
 Analiza finansowa
 Zarządzanie kapitałem obrotowym
 Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa
Inwestycja? Potrzebny kapitał!
Zagadnienia:
 Źródła finansowania przedsiębiorstwa
 Koszt kapitału własnego i obcego
 Średni ważony koszt kapitału
 Struktura kapitału
 Planowanie i ocena inwestycji
Przedsiębiorstwo w dynamicznym otoczeniu rynkowym
Zagadnienia:
 Wewnętrzni i zewnętrzni interesariusze przedsiębiorstwa
 Cykl życia przedsiębiorstwa
 Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa
 Psychologiczne i ekonomiczne aspekty zarządzania personelem
przedsiębiorstwa: kultura organizacyjna, systemy motywacyjne, style
kierowania

dr Monika Szmelter

dr hab. Leszek Czerwonka
profesor Uniwersytetu Gdańskiego

dr hab. Leszek Czerwonka
profesor Uniwersytetu Gdańskiego

dr Ewa Ignaciuk

Kontakt i zapisy: ekonomia@ug.edu.pl, tel. 58 523-12-21
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