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neve:
beosztása:
egyetemi tanár
Dr. Kapás Judit
A kurzus célja, hogy a hallgatók
megismerjék a közgazdasági szemléletmód legalapvetőbb sajátosságait, illetve a közgazdasági elemzés fő
alkalmazási területeit.
Tanulás eredmények, kompetenciák: a hallgató
Tudás:
Birtokában van a gazdasági folyamatokkal és törvényekkel kapcsolatos alapismereteknek és az olyan
tudáselemeknek, amelyek a tágabban vett gazdasági környezetének leírásához szükségesek.
Képesség:
Képes a megszerzett ismereteit gyakorlatban alkalmazni, elsősorban a mérnöki szakma gazdasági vetületei terén.
Felismeri, hogy milyen gazdasági folyamatok jellemzik a saját szakmáját.
Attitűd:
Nyitott más szakterületek megismerésére és azokhoz akár mérnöki megoldások kidolgozására az adott terület
szakembereivel együttműködve.
Autonómia és felelősség:
Felelősséget érez az önállóan és csoportban végzett feladatok gazdasági hatásait illetően.
A kurzus tartalma, témakörei
Közgazdaságtani alapelvek. Piacok működése. A kormányzat piaci beavatkozásának hatásai. Termelési költségek.
Piaci szerkezetek (tökéletes verseny és monopólium)
Tervezett tanulási tevékenységek, tanítási módszerek
előadás
Értékelés
A vizsga írásbeli. Az írásbeli vizsgán elért eredmény adja a kollokviumi jegyet az alábbiak szerint:
0 - 50% – elégtelen
50%+1 pont - 63% – elégséges
64% - 75% – közepes
76% - 86% – jó
87% - 100% – jeles

Kötelező olvasmány:
1. Mankiw, G. N. (2011). A közgazdaságtan alapjai. Osiris, Budapest.

Ajánlott szakirodalom:
1. Samuelson, P. A. – Nordhaus, W. D. (2000). Közgazdaságtan. KJK-KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft.,
Budapest.
2. Heyne, P. – Boettke, P. – Prychitko, D. (2004). A közgazdasági gondolkodás alapjai. Nemzeti Tankönyvkiadó,
Budapest.
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Heti bontott tematika
1. hét
Bevezetés: a közgazdaságtan tárgya, módszertana
TE: A hallgató ismeri a közgazdasági gondolkodás alapjait és a módszertanát.
2. hét
Szükséglet, szűkösség, erőforrások, csere, a cseréből származó előny
TE: Ismeri a szűkösség koncepcióját, és az önkéntes csere jólétnövelő mechanizmusát.
3. hét
A közgazdaságtan alapelvei
TE: Ismeri a legfontosabb alapelveket a közgazdaságtanban.
4. hét
A termelési lehetőségek határa, alternatív költségek
TE: Ismeri az alternatív költségek szerepét a termelési lehetőségek határa modelljében.
5. hét
Kereslet és kínálat
TE: Ismeri a piac modellezéséhez használt függvényeket, és azok változásait.
6. hét
Piaci allokáció
TE: Ismeri a piaci egyensúly kialakulását, és az egyensúly nélküli állapotok folyamatait.
7. hét
Jólét
TE: Ismeri a fogyasztói és a termelői többletek koncepcióját, és tudja, hogy mi az a holtteherveszteség.
8. hét
Alkalmazás: kormányzati intézkedések
TE: Képes azonosítani, hogy az egyes kormányzati beavatkozások milyen hatással vannak a
társadalom jólétére.
9. hét
Termelési költségek
TE: Ismeri a legfontosabb költség típusokat és a köztük lévő kapcsolatot.
10. hét
Kompetitív iparág I.
TE: Ismeri a tökéletes verseny modelljének kritériumait és a benne lévő vállalatok profitmaximalizálását.
11. hét
Kompetitív iparág II.
TE: Ismeri a tökéletes verseny jóléti következményeit és az iparág hosszú távú folyamatait.
12. hét
Monopólium I.
TE: Ismeri a monopólium modelljének kritériumait és a monopólium profitmaximalizálását.
13. hét
Monopólium II.
TE: Ismeri a monopólium jóléti hatásait.
14. hét
Összefoglalás
TE:
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