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Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu MAKROEKONOMIA, PG_00058550

Kierunek studiów Analityka gospodarcza

Data rozpoczęcia studiów październik 2022 r. Rok akademicki realizacji 
przedmiotu

2022/2023

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 uczelni

Rok studiów 1 Język wykładowy polski

Semestr studiów 2 Liczba punktów ECTS 5.0

Profil kształcenia ogólnoakademicki Forma zaliczenia egzamin

Jednostka prowadząca Wydział Zarządzania i Ekonomii

Imię i nazwisko 
wykładowcy (wykładowców)

Odpowiedzialny za przedmiot dr hab. Adam Marszk
Prowadzący zajęcia z przedmiotu dr hab. Adam Marszk

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 AG I nstac 2023 - Moodle ID: 27798
https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/course/view.php?id=27798

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 10.0 83.0 125

Cel przedmiotu Opisuje funkcjonowanie mechanizmów makroekonomicznych w gospodarkach rynkowych oraz dokonuje ich 
interpretacji wykorzystując główne nurty teorii ekonomii

Efekty uczenia się 
przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[K6_W01] identyfikuje problemy 
gospodarcze i dobiera metody ich 
rozwiązania wykorzystując 
zgromadzoną wiedzę, 
uwzględniając wzajemne relacje 
między analizowanymi zjawiskami

opisuje procesy 
makroekonomiczne, ze 
szczególnym uwzględnieniem 
powiązań pomiędzy głównymi 
zjawiskami gospodarczymi

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

[K6_U01] wyjaśnia jak analizować 
i oceniać procesy gospodarcze i 
społeczne w kontekście 
możliwości ich doskonalenia

analizuje i interpretuje informacje 
makroekonomiczne, 
wykorzystując umiejętności 
doboru i korzystania ze źródeł 
literaturowych oraz baz danych 
makroekonomicznych

[SU1] Ocena realizacji zadania
[SU2] Ocena umiejętności analizy 
informacji
[SU3] Ocena umiejętności 
wykorzystania wiedzy uzyskanej 
w ramach przedmiotu
[SU4] Ocena umiejętności 
korzystania z metod i narzędzi

Treści przedmiotu Przedmiot makroekonomii. Problemy makroekonomiczne.
 Mierzenie produktu narodowego. Plusy i minusy PKB oraz zbliżonych wskaźników.
 Miary dynamiki w gospodarce.
 Wzrost i rozwój gospodarczy. Odpowiedzialny rozwój.
 Państwo a rynek: zależności, kontrowersje.
 Pieniądz: definicja, kategorie, funkcje, kreacja, popyt i podaż.
 System bankowy i jego rola.
 Inflacja, deflacja, stagflacja.
 Bezrobocie: definicja, kategorie.
 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.
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Sposoby i kryteria 
oceniania osiąganych 
efektów uczenia się

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
Ćwiczenia: kolokwia, aktywność 
na zajęciach

60.0% 66.0%

Egzamin pisemny (dotyczący 
wykładów, ćwiczeń, podręcznika)

60.0% 34.0%

Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur Begg, D., Vernasca, G., Fischer, S., Dornbusch, R. (2014). 
Makroekonomia. Warszawa: PWE Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 Blanchard, O. (2017). Makroekonomia. Wydawnictwo Nieoczywiste.
 Mankiw, G. N., Taylor, M. P. (2016). Makroekonomia. Warszawa: PWE 
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Uzupełniająca lista lektur Chang, H.-J. (2015). Ekonomia. Instrukcja obsługi. Wydawnictwo 
Krytyki Politycznej.
 Coyle, D. (2018). PKB. Krótka lecz fascynująca historia. Warszawa: 
Wydawnictwo Naukowe PWN.
 Kishtainy, N. (2022). Krótka historia ekonomii. Wydawnictwo RM.
 Mankiw, G. N. (2022). Macroeconomics. Worth Publishers.
 Sowell, T. (2016). Bieda, bogactwo i polityka w ujęciu globalnym. Fijorr 
Publishing.

Adresy eZasobów

Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania

Czym są prawa ekonomiczne?
Pieniądz współczesny.
 Jakie funkcje pełni bank centralny?
 Dlaczego keynesizm jest nazywany ekonomią popytową?

Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy


