UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS
Predmet:
EKONOMIJA
Course title:
Študijski program in stopnja
Study programme and level
Prvostopenjski UN študij program
Pravo

Študijska smer
Study field

Vrsta predmeta / Course type

Letnik
Academic year

Semester
Semester

prvi

prvi in drugi

Obvezni splošni predmet

Univerzitetna koda predmeta / University course code:
Predavanja
Lectures
90

Seminar
Seminar

Nosilec predmeta / Lecturer:
Jeziki /
Languages:

Vaje
Tutorial
30

Klinične vaje
work

Druge oblike
študija

prof. dr. Katarina Zajc

Predavanja / Lectures:
Vaje / Tutorial:

Slovenski

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih
obveznosti:
Za vključitev je potreben reden ali izreden vpis na
Pravno fakulteto, kar zahteva maturo ustrezne srednje
šole. Za pristop k izpitu je predpogoj pristop h kolokviju.

Prerequisits:

Vsebina:
GOSPODARJENJE
Gospodarjenje in produkcija
Organizacijska struktura sodobnega gospodarstva
Družbeni proizvodni proces in družbeni proizvod
Uporaba družbenega proizvoda
Naturalna sestava družbenega proizvoda
Družbenoekonomska struktura gospodarstva
Nadaljnje oblike uporabe družbenega proizvoda

Content (Syllabus outline):

KRITERIJI IN ORGANIZACIJA GOSPODARSKEGA
ODLOČANJA
Faktorji odločanja
Učinkovitost proizvodnih faktorjev
Zasebni in družbeni proizvod
Organizacija gospodarskega odločanja
MENJAVA

Samost. delo
Individ. work
120

ECTS
8 (2+6)

Uvodni pojmi
Ponudba in povpraševanje kot faktorja cene
Faktorji povpraševanja
Prikaz koristnosti in potrošnje s pomočjo krivulj
ravnodušnosti
Cene in čas
Čista konkurenca
Popolna konkurenca
Monopol
Omejena konkurenca
PROIZVODNJA
Splošna teorija proizvodnje
Optimalno izkoriščanje faktorjev
Optimalna tehnika
DELITEV
Povpraševanje po produkcijskih faktorjih
Ponudba produkcijskih faktorjev
Ravnotežje na trgu proizvodnih faktorjev
Delitev med glavnimi skupinami proizvodnih faktorjev
Oblike organiziranja proizvodnje v sodobnem
gospodarstvu
Delovna teorija vrednosti
Vloga faktorja delo po delovni teoriji vrednosti
GOSPODARSKA RAST IN NJENE DETERMINANTE
Dolgoročna gospodarska rast in gospodarski razvoj
Neenakost povečanja produkta in povečanje dohodka
Neenakost rasti produkta in rasti trošenja
Faktorji končnega povpraševanja in ex ante izenačevanje
rasti uporabe z rastjo proizvoda
Ravnotežni produkt
Odprto gospodarstvo
Fiskus – račun države
Teorija denarja
Povpraševanje in ponudba denarja
Trg denarja
Inflacija
EKONOMSKA POLITIKA
Makroekonomski učinki ukrepov ekonomske politike
Ekonometrična ocena osnovnih makroekonomskih
relacij za Slovenijo
Temeljni literatura in viri / Readings:
Bajt A., Štiblar F.: Ekonomija, GV, Ljubljana 2004
Zajc K., Nanut M.: Repetitorij - ekonomija, GV, Ljubljana, 2004

Cilji in kompetence:

Objectives and competences:

Pridobitev ekonomskih znanj, kar pravniku omogoča
poznavanje makro, mezzo in mikro gospodarstva kot
osnovnih področij normiranja in aplikacije prava.

Predvideni študijski rezultati:
Študent pridobi ekonomsko znanje, ki je vsebinski
temelj, na katerega aplicira pravno formo.
Pridobljeno znanje je uporabno zlasti posredno, saj
pravniku zagotavlja poznavanje gospodarskega okolja, za
katerega kreira pravo ali nanj aplicira pravo.
Pridobljeno znanje brani pred teoretično (vsebinsko)
nesmiselnimi pravno formalno lahko sprejemljivimi
rešitvami gospodarske problematike.
Predmet se povezuje z drugimi predmeti ekonomskega
področja, hkrati pa predstavlja tudi osnovo vsem
pozitivnopravnim predmetom in pravnikovemu
poklicnemu udejstvovanju, saj omogoča poznavanje
(ekonomskega) okolja, v katerem deluje.

Intended learning outcomes:

Metode poučevanja in učenja:
- predavanja (posredovanje temeljnih teoretičnih znanj),
- seminar (analiza aktualne gospodarske situacije)
- vaje (reševanje problemov, pregled rezultatov
samostojnega dela)

Learning and teaching methods:

Načini ocenjevanja:

Delež (v %) /
Weight (in %)

Assessment:
Type (examination, oral, coursework, project):

Obvezni pisni kolokvij po prvem semestru.
Končni pisni in ustni izpit.
Izpit se oceni z ocenjevalno lestvico od 1 - 10:
od 6-10 (pozitivno) oziroma 1-5 (negativno); ob
upoštevanju Statuta UL in pravil Pravne
fakultete.
Reference nosilca / Lecturer's references:
Prof. dr. Katarina Zajc
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