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6
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Pavadinimas

EKONOMIKA
Pavadinimas anglų kalba

ECONOMICS
Dalyko apimtis kreditais

ECTS 4
Trumpa dalyko anotacija

Ekonomikos tyrimo objektas ir metodai; Mikroekonomika kaip mokslas; Paklausos ir pasiūlos analizės
pagrindai; Paklausos ir pasiūlos elastingumas; Vartotojo elgsena ir naudingumas; Verslininkystės pagrindai;
Gamybos veiksniai; Gamybos teorija; Įmonės gamybos kaštai; Įmonės veikla tobulos konkurencijos rinkoje;
Monopolija; Oligopolinė rinka; Makroekonomika kaip mokslas; Šalies ekonominių pasiekimų įvertinimas;
Ekonomikos cikliškumas ir augimo įvertinimas; Visuminė paklausa ir visuminė pasiūla; Darbo rinka ir
nedarbas; Fiskalinė politika ir jos priemonės; Pinigai, bankai ir monetarinė politika; Infliacija; Tarptautinė
prekybos reikšmė šiuolaikinėje visuomenėje; Valiutų kursas.
Dalyko anotacija anglų kalba
This course is suggested to present the foundations of economics. The course covers basic micro and
macroeconomics’ topics. The purpose is to give to students key competences of economic behaviour in free
market. The course will be presented under the form of the lectures. It includes an introduction to methods of
economics, their application to economic analysis; the theory will be explained throughout its comparing
with an economical actualities.
Būtinas pasirengimas dalyko studijoms
Studijų dalyko tikslai


naudoti viešame socialiniame-ekonominiame gyvenime vartojamą ekonominę terminologiją;




apibrėžti ir skirti ekonomikos varomąsias jėgas;
panaudoti paprasčiausius bendramokslinius modelius apibūdinant ekonominius dėsningumus;




apskaičiuoti pagrindinius makroekonominius rodiklius;
interpretuoti valstybės institucijų priimamus sprendimus, galinčius paveikti atskiro individo ekonominį elgesį.

Dalyko turinys (temos)
1.

Ekonomikos tyrimo objektas ir metodai; Mikroekonomika kaip mokslas.

2.

Paklausos ir pasiūlos analizės pagrindai; Paklausos ir pasiūlos elastingumas.

3. Vartotojo elgsena ir naudingumas; Verslininkystės pagrindai.
4.

Gamybos veiksniai; Gamybos teorija.

5.

Įmonės gamybos kaštai; Įmonės veikla tobulos konkurencijos rinkoje; Monopolija; Oligopolinė
rinka.

6.

Makroekonomika kaip mokslas; Šalies ekonominių pasiekimų įvertinimas; Ekonomikos cikliškumas

ir augimo įvertinimas.
7.

Visuminė paklausa ir visuminė pasiūla; Darbo rinka ir nedarbas.

8.

Fiskalinė politika ir jos priemonės; Pinigai, bankai ir monetarinė politika; Infliacija.

9.

Tarptautinė prekybos reikšmė šiuolaikinėje visuomenėje; Valiutų kursas.

Dalyko studijos valandomis
Paskaitos – 45 val., referatas – 30 val., savarankiškas studento darbas (tame tarpe - pasirengimas kolokviumui ir
egzaminui) – 45 val.
Iš viso: 120 val.
Studijų rezultatų vertinimas
Kontrolinis – 20%, kolokviumas – 30%, egzaminas – 50 %
Rekomenduojama literatūra
Egzempliorių skaičius
Nr.

Leidimo
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2.
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Leidinio autoriai ir
pavadinimas

Leidykla

Pagrindinė literatūra
Pukelienė V. ir kt. (9
bendraautoriai). Ekonomika: Kaunas
mokomoji knyga.
Wonnacott, P.,Wonnacott, R.
Makroekonomika. Moksl. red. Kaunas
Z.Lydeka.
Wonnacott, p.,Wonnacott, R.
Mikroekonomika. Moksl. red.
Kaunas
Z.Lydeka.

Dalyko programos rengėjas/-ai
Dr. Mindaugas DAPKUS, Ekonomikos katedra
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