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Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu MAKROEKONOMIA, PG_00037811

Kierunek studiów Zarządzanie (4 semestralne), Zarządzanie (3 semestralne)

Data rozpoczęcia studiów luty 2022 r. Rok akademicki realizacji 
przedmiotu

2021/2022

Poziom kształcenia II stopnia 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 stacjonarne Sposób realizacji na uczelni

Rok studiów 1 Język wykładowy polski

Semestr studiów 1 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 dr Danuta Rusiecka
Prowadzący zajęcia z przedmiotu dr Danuta Rusiecka

Formy zajęć 
 i metody nauczania

Forma zajęć Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium RAZEM
Liczba godzin zajęć 30.0 30.0 0.0 0.0 0.0 60
W tym liczba godzin zajęć na odległość: 0.0

Makroekonomia MSU lato 2022 - Moodle ID: 22533
https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/course/view.php?id=22533

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

60 8.0 82.0 150

Cel przedmiotu Cel główny to zapoznanie studentów z najważniejszymi problemami makroekonomicznymi, zarówno 
teoretycznymi, jak i praktycznymi.
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Efekty uczenia się 
przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[K7_U01] prawidłowo interpretuje i 
wyjaśnia zjawiska społeczno-
gospodarcze oraz związki 
przyczynowo – skutkowe w 
przestrzeni gospodarczej

Student potrafi prawidłowo 
interpretować zjawiska 
makroekonomiczne na podstawie 
uzyskanych danych statystycznych

[SU2] Ocena umiejętności analizy 
informacji

[K7_U02] analizuje złożone 
procesy i zjawiska gospodarcze 
stosując wybrane metody i 
techniki analizowania danych 
społeczno-ekonomicznych, jak 
również formułuje własne opinie i 
wnioski dotyczące tych procesów i 
zjawisk

Student potrafi prawidłowo 
interpretować zjawiska 
makroekonomiczne wykorzystując 
dane panelowe

[SU2] Ocena umiejętności analizy 
informacji

[K7_K01] rozumie potrzebę 
aktualizowania wiedzy i 
samodoskonalenia się

Student poznaje podstawowe 
problemy, którymi zajmuje się 
teoria makroekonomiczna i które 
mają wpływ na kształt polityk 
gospodarczych. Student poznaje 
stosunek głównych nurtów 
teoretycznych do relacji pomiędzy 
państwem a rynkiem i 
konsekwencje tego stosunku dla 
realizowanych polityk. Student 
rozumie makroekonomiczny 
mechanizm funkcjonowania 
współczesnych gospodarek 
rynkowych, czynniki kształtujące 
procesy gospodarcze w krótkim i 
w długim okresie. Student rozumie 
także uwarunkowania wyboru oraz 
skutki realizowanych polityk 
ekonomicznych. Student potrafi 
posługiwać się poprawną 
nomenklaturą używaną w 
makroekonomii oraz prostymi 
metodami, stosowanymi do 
analizy danych 
makroekonomicznych. Student 
potrafi samodzielnie wnioskować 
na podstawie dostępnych danych 
o zachodzących współcześnie 
zjawiskach i procesach 
makroekonomicznych. Student 
rozumie konieczność stałego 
aktualizowania swej wiedzy 
makroekonomicznej, wynikającą z 
dynamiki zmian we współczesnym 
świecie.

[SK1] Ocena umiejętności pracy 
w grupie

[K7_W71] ma wiedzę ogólną w 
zakresie nauk humanistycznych 
lub społecznych lub 
ekonomicznych lub prawnych 
obejmującą ich podstawy i 
zastosowania

Student posiada poszerzoną 
wiedzę o zjawiskach 
makroekonomicznych

[SW1] Ocena wiedzy 
faktograficznej

Treści przedmiotu Rzut oka na makroekonomię, problemy makroekonomiczne, rozwój teorii makroekonomicznych,  państwo a 
rynek, miary aktywności gospodarczej w skali makro wzrost i rozwój gospodarczy, determinanty dochodu 
narodowego, modele równowagi w gospodarce, rynek pieniądza i bankowość komercyjna, polityka 
monetarna i rola banków centralnych w gospodarce, Polityka pieniężna i polityka fiskalna wpływ na 
zagregowany popyt, mierzenie kosztów utrzymania, inflacja, rynek pracy i bezrobocie, inflacja a bezrobocie, 
cykle gospodarcze, kryzysy gospodarcze, wyzwania współczesnej gospodarki

Wymagania wstępne 
i dodatkowe

Mikroekonomia

Sposoby i kryteria 
oceniania osiąganych 
efektów uczenia się

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
dodatkowa lektura 60.0% 10.0%
egzamin ustny 60.0% 30.0%
egzamin pisemny 60.0% 30.0%
kolokwium zaliczeniowe 60.0% 30.0%
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Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur N. Gregory Mankiw, Mark P. Taylor Makroekonomia. PWE Warszawa, 
wyd. II zmienione, 2016

 

Paul A. Samuelson, William D. Nordhaus, Ekonomia, Dom Wydawniczy 
REBIS, Poznań 2019

 

Uzupełniająca lista lektur Ha-Joon Chang Ekonomia. Instrukcja obsługi. Wyd. Krytyki Politycznej, 
2015

 

Kate Raworth Ekonomia obwarzanka, Wydawnictwo: Wydawnictwo 
Krytyki Politycznej, 2021

Adresy eZasobów

Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania

Jaki znasz metody obliczania PKB?

 

Co to znaczy, że deflator przyjmuje wartość 120?

Jakie są główne cele prowadzenia polityki makroekonomicznej? 

Znajdź wartość PKB realnego w roku 2010, wiedząc, że w tym samym roku wartość deflatora wyniosła 
103,4. PKB wyrażone w cenach bieżących wyniósł 10.000.

Znajdź wartość PNB, wiedząc, że: suma dochodów czynników produkcji = 50.000, suma VAT = 8.000, 
eksport netto = 300, dochody obcokrajowców zatrudnionych w danym kraju = 2000.

Wyjaśnij (przy pomocy wykresów) różnicę pomiędzy inflacją popytową i kosztową.

Na czym polegają główne różnice pomiędzy keynesowskim a monetarystycznym podejściem do relacji 
inflacja:bezrobocie?

Wyjaśnij (posługując się wykresami) problem kosztów i korzyści zewnętrznych.

 

 

Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy


