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Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu MAKROEKONOMIA, PG_00037964

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

Data rozpoczęcia studiów październik 2022 r. Rok akademicki realizacji 
przedmiotu

2022/2023

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 niestacjonarne 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 Ekonomii

Imię i nazwisko 
wykładowcy (wykładowców)

Odpowiedzialny za przedmiot dr Paweł Umiński
Prowadzący zajęcia z przedmiotu dr Paweł Umiński

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: 0.0

Makroekonomia (2022/2023) - wykład - Moodle ID: 26232
https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/course/view.php?id=26232
Makroekonomia 2022/2023 - ćwiczenia - Moodle ID: 26226
https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/course/view.php?id=26226

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 8.0 110.0 150

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_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_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 umie analizować relacje 
pomiędzy podstawowymi 
kategoriami makroekonomicznymi

[SU3] Ocena umiejętności 
wykorzystania wiedzy uzyskanej 
w ramach przedmiotu

[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_W71] ma wiedzę ogólną w 
zakresie nauk humanistycznych 
lub społecznych lub 
ekonomicznych lub prawnych 
obejmującą ich podstawy i 
zastosowania

Studenci rozumieją powiązania 
pomiędzy procesami 
gospodarczymi, społecznymi i 
politycznymi na poziomie makro.

[SW1] Ocena wiedzy 
faktograficznej
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Treści przedmiotu Wykład: Ekonomia jako nauka. Ekonomia pozytywna i normatywna. Pułapki myślenia ekonomicznego. 
Problemy makroekonomiczne. Cele i narzędzia polityki makroekonomicznej. Państwo a rynek: 
niedoskonałości rynku, efekty zewnętrzne, dobra prywatne a dobra publiczne. Konsumpcja, oszczędności, 
inwestycje: oszczędności, inwestycje, konsumpcja a wzrost gospodarczy, determinanty konsumpcji, 
determinanty inwestycji, równowaga makroekonomiczna a relacja oszczędności i inwestycji. Pieniądz, banki, 
system bankowy: istota pieniądza, geneza pieniądza, funkcje pieniądza, prawa obiegu, pieniądz 
współczesny, agregaty pieniężne, funkcje systemu bankowego, rola i zadania banku centralnego, polityka 
monetarna banku centralnego i jej instrumenty. Inflacja, popyt na pieniądz i podaż pieniądza; szybkość 
obiegu pieniądza, równanie Fishera, rodzaje inflacji, przyczyny i koszty inflacji. Bezrobocie: rodzaje, miary, 
polityka zwalczania bezrobocia. Cykle gospodarcze. Budżet i polityka fiskalna. Główne nurty makroekonomii 
wobec inflacji i bezrobocia ujęcie teoretyczne od ekonomii neoklasycznej poprzez keynesizm do nurtów 
współczesnych.

 

Ćwiczenia:

Mierzenie produktu narodowego, wielkości zasobowe i strumieniowe w gospodarce ,PKB metody mierzenia, 
ruch okrężny, składniki PKB; inne miary poziomu działalności gospodarczej w skali makro PNB, DN, PNN, 
dochody osobiste, dochody rozporządzalne. zalety i wady PNB, PKB i DN jako miar rozwoju gospodarczego 
i dobrobytu; miary nominalne i realne, statystyka PKB w Polsce. Wzrost i rozwój gospodarczy, wzrost 
gospodarczy w świecie, czynniki wzrostu, postęp techniczny, wzrost gospodarczy a polityka państwa, 
granice wzrostu gospodarczego, rozwój gospodarczy i jego determinanty, alternatywne metody pomiary 
rozwoju gospodarczego. Konsumpcja, oszczędności, inwestycje ich rola w kształtowaniu dochodu 
narodowego. Prosty model równowagi w gospodarce zamkniętej. Pojęcie i mechanizm działania mnożnika. 
Mnożnik konsumpcyjny, inwestycyjny, wydatków rządowych, podatkowy. Pieniądz, banki, system bankowy, 
polityka monetarna banku centralnego i jej instrumenty, instrumenty polityki pieniężnej NBP, kreacja 
pieniądza bezgotówkowego przez banki. Makroekonomia gospodarki otwartej: międzynarodowe przepływy 
dóbr i kapitału, teoria parytetu siły nabywczej, popyt i podaż na rynku funduszy pożyczkowych i rynku 
walutowym, stan równowagi w gospodarce otwartej. Inflacja: rodzaje inflacji; koszty inflacji, przyczyny 
inflacji,  inflacja w Polsce. Budżet i polityka fiskalna, instrumenty polityki budżetowej, podatki, automatyczne 
stabilizatory, deficyt strukturalny i koniunkturalny, źródła finansowania deficytu budżetowego, polityka 
fiskalna a polityka pieniężna, efekt "wypychania", dług publiczny (krajowy i zagraniczny), statystyki 
dotyczące budżetów Polski i krajów UE. Inflacja a bezrobocie, ujęcie teoretyczne, krótko- i długookresowa 
krzywe Phillipsa, rola polityki monetarnej i fiskalnej w świetle teorii Keynesa i monetarystów.

Wymagania wstępne 
i dodatkowe

Mikroekonomia

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-Joon Chang - Ekonomia. Instrukcja obsługi. Wyd. Krytyki 
Politycznej 2015

Uzupełniająca lista lektur D.Cole - PKB. Krótka, lecz emocjonująca historia. WN PWN 2018
Adresy eZasobów
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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


