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Słowo wstępne

Prezentujemy Czytelnikom kolejne wydanie podręcznika „Mikroekonomia.
Studia przypadków” przygotowanego przez zespół pracowników Katedry
Mikroekonomii i Ekonomii Instytucjonalnej. Niniejsze wydanie, podobnie
jak poprzednie, jest uzupełnieniem wielokrotnie aktualizowanych: podręcznika Bożeny Klimczak pt. „Mikroekonomia” oraz zbioru zadań pt. „Mikroekonomia. Ćwiczenia” autorstwa Bożeny Borkowskiej i Bożeny Klimczak.
W niniejszej edycji zachowujemy dotychczasową formę prezentacji w postaci zbioru studiów przypadków przedstawiających różne zjawiska ekonomiczne w określonym kontekście rzeczywistości gospodarczej. Analiza przypadków zamieszczonych w podręczniku powinna ułatwić studentom nabycie
umiejętności wyjaśniania rzeczywistości gospodarczej za pomocą poznanych
twierdzeń mikroekonomii oraz sprawdzania ich eksplanacyjnych możliwości i ograniczeń.
Niniejsze wydanie podręcznika zostało pomyślane jako pomoc dydaktyczna w nauczaniu nie tylko mikroekonomii standardowej. Zamieszczone
w nim nowe opracowania mają pomóc studentom w wyjaśnianiu zjawisk gospodarczych także w oparciu o współczesne nurty mikroekonomii wykładane
w ramach takich przedmiotów, jak: ekonomia biznesu, ekonomia informacji,
organizacja rynków i konkurencji (industrial organization).
Zachęcam do lektury niniejszego podręcznika, wyrażając nadzieję, że ze
względu na problematykę zawartych w nim opracowań zainteresuje nie tylko
studentów kierunku ekonomia.
Bożena Borkowska

