
 

 

 
  

 
 
 

KOLEGIUM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO 

 
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TŁUMACZY PRZYSIĘGŁYCH 

 I SPECJALISTYCZNYCH 

TEPIS 

 
zaprasza na cykl dziesięciu webinariów  
dla tłumaczy języka angielskiego pt.: 

Terminologia mikro- i makro-ekonomiczna 
gospodarek kapitalistycznych 

Daty: 14, 21 i 28 września oraz 5 i 14 października 2021 r.  
w godz.: 10.00-11.30 i 11.45-13.15 

 
Miejsce:  Platforma ClickMeeting 
 

Zakres szkolenia:  
 

Webinarium 1 i 2 w dniu 14.09.2021 r. (wtorek) 
Część  1 – godz. 10.00-11.30 
Podczas spotkania zostanie omówione czym zajmuje się ekonomia, jaka jest różnica między 
dobrem a czynnikiem wytwórczym oraz kim są uczestnicy życia gospodarczego. 
Część  2 – godz. 11.45-13.15 
Podczas spotkania zostaną omówione założenia i sposób analizy ekonomicznej w kontekście 
funkcji produkcji. Zostanie omówiona również krańcowa stopa substytucji. 
 

Webinarium 3 i 4 w dniu 21.09.2021 r. (wtorek) 
Część  3 – godz. 10.00-11.30 
Podczas spotkania omówione zostaną podstawowe ekonomiczne pojęcia - pieniądz, popyt, 
podaż, cena oraz gospodarstwo domowe. 
Część  4 – godz. 11.45-13.15 
Celem spotkania będzie przedstawienie wyboru konsumenta, w tym omówienie 
ograniczenia budżetowego, dochodu nominalnego i realnego i optymalna decyzja 
konsumenta. 
 

Webinarium 5 i 6 w dniu 28.09.2021 r. (wtorek) 
Część  5 – godz. 10.00-11.30 
Celem spotkania będzie przedstawienie różnicy między dobrami komplementarnymi oraz 
substytucyjnymi oraz efektem dochodowym i substytucyjnym. Zostanie przedstawione 
również pojęcie elastyczności. 
Część  6 – godz. 11.45-13.15 
Celem spotkania będzie przedstawienie wyboru producenta, w tym również rodzajów 
kosztów i punktu równowagi przedsiębiorstwa. 
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Webinarium 7 i 8 w dniu 05.10.2021 r. (wtorek) 
Część  7 – godz. 10.00-11.30 
Podczas spotkania zostanie omówione pojęcie konkurencji i zostanie ono porównane z 
monopolem, duopolem oraz oligopolem. 
Część  8 – godz. 11.45-13.15 
Tematem spotkania będzie pieniądz oraz procesy rewaluacji i dewaluacji pieniądza. 
Omówione zostaną też istotne pojęcia płynności oraz ryzyka. 
 

Webinarium 9 i 10 w dniu 14.10.2021 r. (czwartek) 
Część  9 – godz. 10.00-11.30 
Tematem spotkania będą rynki finansowe, w tym omówione zostaną podstawowe 
instrumenty rynku dłużnego, kapitałowego i rynku instrumentów pochodnych. 
Część  10 – godz. 11.45-13.15 
10. Podczas spotkania zostaną omówione czynniki wzrostu gospodarczego oraz cykl 
koniunkturalny. Część spotkania będzie poświęcone na podsumowanie szkolenia. 
 

Prowadząca: Agata Kocia –  doktor nauk ekonomicznych Wydziału Nauk Ekonomicznych 
Uniwersytetu Warszawskiego, absolwentka studiów MBA w Suffolk University w Bostonie 
oraz studiów licencjackich w Auburn University w Alabamie. Wieloletni dydaktyk 
rachunkowości oraz analizy sprawozdań w jęz. polskim i angielskim. Wykonuje również 
tłumaczenia ekonomiczne i korekty tekstów akademickich z zakresu rachunkowości.  
 

Wpisowe: 

 

dla członków PT 
TEPIS 

dla członków innych 
stowarzyszeń i 
słuchaczy studiów 
podypl. 

dla osób 
niezrzeszonych 

jeden dzień szkoleniowy  
(2 webinaria) 90 zł 110 zł 150 zł 
cały cykl szkoleniowy (pięć dni, 
10 webinariów) 400 zł 500 zł 700 zł 

Zgłoszenia prosimy kierować wyłącznie na adres: tepis@tepis.org.pl  

Webinaria będą nagrywane. W związku z możliwością obejrzenia webinarium w późniejszym 
terminie nie zwracamy wpisowego osobom, które nie będą mogły uczestniczyć w nim na 
żywo. 

 
Kwestie organizacyjne: 

 Opłata obejmuje min. materiały szkoleniowe, opiekę techniczną przed webinarium i w 
czasie jego trwania oraz dostęp do platformy edukacyjnej.  

 Zgłoszenia prosimy kierować na adres: tepis@tepis.org.pl. Liczba miejsc ograniczona. 

 Wpłaty – po potwierdzeniu przez biuro TEPIS przyjęcia zgłoszenia - prosimy przekazywać 

na nowe konto PT TEPIS: mbank 72 1140 2004 0000 3102 8148 3027 

 Webinaria odbywają się na platformie ClickMeeting. Przypominamy, że Uczestnicy 
rejestrują się samodzielnie na stronie https://pttepis.clickmeeting.com/ Biuro PT TEPIS 
potwierdza rejestracje po zaksięgowaniu wpłat na rachunku lub na podstawie 
potwierdzeń przelewu. Po potwierdzeniu uczestnicy otrzymują link do webinarium. Jest 
to wiadomość automatyczna z platformy. Uwaga: brak wiadomości z linkiem należy 
zgłosić najpóźniej dzień przed szkoleniem na adres tepis@tepis.org.pl 

http://www.tepis.org.pl/
mailto:tepis@tepis.org.pl
mailto:tepis@tepis.org.pl
https://pttepis.clickmeeting.com/
mailto:tepis@tepis.org.pl


 

 

 
 
 
 
 

 Webinaria będą nagrywane. W związku z możliwością obejrzenia webinarium  
w późniejszym terminie nie zwracamy wpisowego osobom, które nie będą mogły 
uczestniczyć w nim na żywo. 

 Wszyscy Uczestnicy szkolenia otrzymają automatycznie certyfikaty ClickMeeting. 

 Informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń na dane szkolenie – szkolenie 
nie odbędzie się i zostanie zaproponowany inny termin.  

 Termin wnoszenia wpłat i przyjmowania zgłoszeń: 5 dni przed terminem webinarium 
lub do wyczerpania miejsc.  

 Prawa autorskie autorów tekstów i materiałów: Organizatorzy zastrzegają sobie prawa 
autorskie do udostępnianych tekstów i innych materiałów. Uczestnicy, zapisując się na 
szkolenie, zobowiązują się do niepublikowania ani nieudostępniania ich osobom 
trzecim. 

 
Webinaria  organizowane na zasadach non profit 

Serdecznie zapraszamy
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