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Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu MAKROEKONOMIA, PG_00037169

Kierunek studiów Analityka gospodarcza

Data rozpoczęcia studiów październik 2020 r. Rok akademicki realizacji 
przedmiotu

2020/2021

Poziom kształcenia I stopnia - licencjackie Grupa zajęć Grupa zajęć obowiązkowych z 
zakresu kierunku studiów
Grupa zajęć powiązanych z 
prowadzonymi badaniami 
naukowymi w dziedzinie nauki 
związanej z kierunkiem - profil 
ogólnoakademicki

Forma studiów niestacjonarne Sposób realizacji na odległość (e-learning)

Rok studiów 1 Język wykładowy polski

Semestr studiów 2 Liczba punktów ECTS 6.0

Profil kształcenia ogólnoakademicki Forma zaliczenia egzamin

Jednostka prowadząca Wydział Zarządzania i Ekonomii -> Katedra Nauk Ekonomicznych

Imię i nazwisko 
wykładowcy (wykładowców)

Odpowiedzialny za przedmiot prof. dr hab. Piotr Dominiak
Prowadzący zajęcia z przedmiotu prof. dr hab. Piotr Dominiak

Formy zajęć 
 i metody nauczania

Forma zajęć Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium RAZEM
Liczba godzin zajęć 16.0 16.0 0.0 0.0 0.0 32
W tym liczba godzin zajęć na odległość: 32.0
Dodatkowe informacje:
e-learnigowe zajecia

Aktywność studenta 
 i liczba godzin pracy

Aktywność studenta Udział w zajęciach 
dydaktycznych, objętych 
planem studiów

Udział w 
konsultacjach

Praca własna 
studenta

RAZEM

Liczba godzin pracy 
studenta

32 14.0 104.0 150

Cel przedmiotu Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi elementami wiedzy makroekonomicznej oraz 
zpraktycznymi problemami funkcjonowania współczesnej gospodarki rynkowej

Efekty uczenia się 
przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[K6_U02] Potrafi wykorzystywać 
podstawową wiedzę teoretyczną z 
zakresu ekonomii i finansów i 
pozyskiwać dane do analizowania 
procesów i zjawisk gospodarczych.

Student we właściwy sposób 
aplikuje posiadaną wiedzę z 
zakresu ekonomii i finansów do 
rozwiązywania praktycznych 
problemów

[SU3] Ocena umiejętności 
wykorzystania wiedzy uzyskanej 
w ramach przedmiotu

[K6_W01] Ma podstawową wiedzę 
o charakterze nauk 
ekonomicznych oraz ich miejscu w 
systemie nauk społecznych i 
relacjach do innych obszarów 
nauk.

Student posiada podstawową 
wiedzy dotyczącą zjawisk i 
procesów makroekonomicznych

[SW1] Ocena wiedzy 
faktograficznej

[K6_U09] Posiada umiejętności 
rozumienia i analizowania zjawisk 
ekonomiczno-finansowych w skali 
makro i mikroekonomicznej.

Student potrafi dokonać trafnej 
analizy zjawisk i procesów w 
gospodarce, określić ich 
przyczyny i skutki

[SU2] Ocena umiejętności analizy 
informacji

[K6_W04] Ma wiedzę w zakresie 
kształtowania się zjawisk 
ekonomicznych i finansowych w 
skali lokalnej regionalnej oraz 
globalnej.

Student aplikuje posiadaną 
wiedzę do rozwiązywania 
problemów w skali regionalnej i 
globalnej

[SW1] Ocena wiedzy 
faktograficznej
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Treści przedmiotu Ogólny przegląd problemów makroekonomicznych świata.
Mierzenie dochodu narodowego. Plusy i minusy PKB.
Mierzenie kosztów utrzymania.

 

Produkcja i jej wzrost.

Postwzrost.

Bezrobocie.

Nierówności i bieda.

System pieniężny.
System bankowy - rola banków centralnych.

Inflacja, deflacja, stagflacja.

Budżet i polityka fiskalna

Cykle koniunkturalne

Państwo a rynek.

Wymagania wstępne 
i dodatkowe

nie dotyczy

Sposoby i kryteria 
oceniania osiąganych 
efektów uczenia się

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
egzamin pisemny 60.0% 100.0%

Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur Ha-Jonn Chang - Ekonomia. Instrukcja obsługi. Wyd. Krytyki 
Politycznej, 2015

 

 

Uzupełniająca lista lektur  

 

N. Gregory Mankiw, Mark P. Taylor Makroekonomia. PWE Warszawa, 
2016

 

Adresy eZasobów

Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania

Wyzwania związane z obliczaniem i wykorzystywaniem GDP jako miary aktywności ekonomicznej.

 

Koncepcja postwzrostu.

Jak bada się koszty utrzymania?

Główne dylematy wyboru między państwem a rynkiem.

Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy


