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PROBLEMY SPOŁECZNO-
GOSPODARCZE –  CO JEST
PRZYCZYNĄ,  A CO SKUTKIEM?

09.03.2021 r.

Wykład prowadzi : 

dr hab. Beata Majecka , 

profesor Uniwersytetu

Gdańskiego

 Czy jest możliwy zrównoważony

rozwój systemów społeczno-

gospodarczych?

Jakie są społeczne koszty

transformacji systemowych?

Jak powiązane są zmiany

klimatyczne , migracje  ludności 

i procesy gospodarowania?

Jak zmieniają się zachowania

przedsiębiorstw i gospodarstw

domowych w obliczu wyzwań

współczesnego świata

(kryzysy , pandemia , IV rewolucja

przemysłowa ...)? 

A więc , co jest przyczyną , a co

skutkiem tych zjawisk?

ANATOMIA INFLACJI  
–  DLACZEGO ROSNĄ CENY
DÓBR I  USŁUG?

23.02.2021 r.

Wykład prowadzi : 

dr hab. Marek Szczepaniec

profesor Uniwersytetu

Gdańskiego

Czym jest inflacja? Dlaczego

czasem galopuje?

Charakterystyka i skala

zjawiska inflacji. Rodzaje

inflacji.  Przyczyny i skutki

inflacji.

OTWARTE WYKŁADY
EKONOMICZNE

RACHUNEK DOCHODU NARODOWEGO 
–  CZY PKB NADAL MA ZNACZENIE?

09.02.2021 r.

Wykład prowadzi : dr Ewa Ignaciuk

Jakie są kategorie produktu i dochodu narodowego? 

Co właściwie wpływa na ich poziom? Czego PKB nam nie powie 

i jakie są ograniczenia z nim związane? Jakie są alternatywne

mierniki poziomu rozwoju gospodarczego?
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JAK
DZIAŁA RYNEK?

23.03.2021 r.

 Wykład prowadzi : 

dr Sylwia Machowska-Okrój

Rynek to popyt

i podaż. Jak tworzy się

równowaga rynkowa?

Co właściwie oznacza

nadwyżka konsumenta lub

producenta? Czy elastyczność

cenowa popytu wpływa

pozytywnie na przychód? Czy

można w nieskończoność

podwyższać ceny?

KOSZTY,  PRZYCHODY,  ZYSKI  –
JAK OSIĄGNĄĆ RÓWNOWAGĘ?

13.04.2021 r.

Wykład prowadzi : dr hab. 

Anna Blajer-Gołębiewska

Maksymalizacja

zysków , zysk normalny , a może

minimalizacja strat - jak

wybrać strategię działania? Czy

konkurencja doskonała jest

naprawdę doskonała? Co

oznacza pptymalna wielkość

produkcji? 

Serce czy rozum? Co pokaże

nam podejście matematyczne

do analizy kosztów ,

przychodów i zysków?

MONOPOL
I  RÓŻNICOWANIE CEN

27.04.2021 r.

Wykład prowadzi :

dr Sylwia Machowska-Okrój

Jak zbudować  monopol?

Może grając w "Monopoly"?

Dlaczego we współczesnej

gospodarce przeciwdziała się

tworzeniu monopoli? 

Poznaj analizę porównawczą

monopolu z konkurencją

doskonałą , równowagę  

w monopolu i jego wynik

ekonomiczny.

TRUDNE SŁOWO „OLIGOPOL”  
ORAZ TEORIA GIER W EKONOMII

18.05.2021 r.

Wykład prowadzi : 

dr hab. Anna Blajer-Gołębiewska

Poznaj istotę i modele oligopolu - czy rozpoznasz oligopole

wokół nas? Co według teorii ekonomii jest korzystniejsze :

kooperacja czy konkurencja? Stonogi ,więźniowie i kurczaki -

teoria gier w ekonomii
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