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Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu MAKROEKONOMIA, PG_00050160

Kierunek studiów Analityka gospodarcza

Data rozpoczęcia studiów październik 2021 r. Rok akademicki realizacji 
przedmiotu

2021/2022

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 stacjonarne Sposób realizacji mieszane (blended-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 30.0 30.0 0.0 0.0 0.0 60
W tym liczba godzin zajęć na odległość: 30.0

Makroekonomia (2022) - Moodle ID: 22212
https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/course/view.php?id=22212

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 12.0 78.0 150

Cel przedmiotu Zapoznanie studentów z funkcjonowaniem podstawowych mechanizmów makroekonomicznych w 
gospodarkach rynkowych oraz z ich interpretacją przez główne nurty teorii ekonomii.

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.

Umiejętność doboru i korzystania 
ze źródeł literaturowych i baz 
danych makroekonomicznych.

[SU2] Ocena umiejętności analizy 
informacji
[SU3] Ocena umiejętności 
wykorzystania wiedzy uzyskanej 
w ramach przedmiotu

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

Zdobycie podstawowej wiedzy w 
zakresie współczesnych procesów 
makroekonomicznych 
(szczególnie powiązań pomiędzy 
głównymi zjawiskami i procesami 
gospodarczymi).

[SW1] Ocena wiedzy 
faktograficznej
[SW3] Ocena wiedzy zawartej w 
opracowaniu tekstowym i 
projektowym

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

Rozumienie podstawowych 
mechanizmów 
makroekonomicznych w 
nowoczesnych gospodarkach 
rynkowych.

[SU2] Ocena umiejętności analizy 
informacji

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

Posiada wiedzę o specyfice 
poznania w naukach 
ekonomicznych.

[SW3] Ocena wiedzy zawartej w 
opracowaniu tekstowym i 
projektowym
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Treści przedmiotu Przedmiot makroekonomii.

 

Problemy makroekonomiczne.

Mierzenie produktu narodowego. Plusy i minusy PKB.

Miary dynamiki w gospodarce.

Wzrost i rozwój gospodarczy.

Postwzrost.

Państwo a rynek.

Pieniądz.

System bankowy i jego rola.

Inflacja, deflacja, stagflacja.

Bezrobocie.

Nierówności i bieda.

Model równowagi makroekonomicznej.

Zagregowany popyt i zagregowana podaż.

Cykle gospodarcze.

Polityka monetarna i polityka fiskalna.

Główne nurty współczesnej makroekonomii wobec inflacji i bezrobocia.

 

 

Wymagania wstępne 
i dodatkowe

Mikroekonomia

Sposoby i kryteria 
oceniania osiąganych 
efektów uczenia się

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
Egzamin 60.0% 60.0%
Ćwiczenia 60.0% 40.0%

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

 

N.Gregory Mankiw, Mark P. Taylor - Makroekonomia, PWE Wwa, wyd. 
II zmienione, 2016
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Uzupełniająca lista lektur  

 

D. Coyle - PKB. Krótka lecz fascynująca historia. WN PWN, 2018

Adresy eZasobów

Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania

Czym są prawa ekonomiczne?

 

Problem kosztów i korzyści zewnętrznych.

Pieniądz współczesny.

Jakie funkcje pełni bank centralny?

Dlaczego keynesizm jest nazywany ekonomią popytową?

Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy


