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Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu Introduction to Macroeconomics, PG_00049597

Kierunek studiów Zarządzanie (studia w jęz. angielskim)

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 stacjonarne Sposób realizacji na uczelni

Rok studiów 1 Język wykładowy angielski

Semestr studiów 1 Liczba punktów ECTS 5.0

Profil kształcenia ogólnoakademicki Forma zaliczenia egzamin

Jednostka prowadząca Wydział Zarządzania i Ekonomii -> Katedra Przedsiębiorczości

Imię i nazwisko 
wykładowcy (wykładowców)

Odpowiedzialny za przedmiot dr hab. Julita Wasilczuk
Prowadzący zajęcia z przedmiotu dr hab. Julita Wasilczuk

Formy zajęć 
 i metody nauczania

Forma zajęć Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium RAZEM
Liczba godzin zajęć 30.0 15.0 0.0 0.0 0.0 45
W tym liczba godzin zajęć na odległość: 0.0

Introduction to Macroeconomics (JW) -winter_22/23 - Moodle ID: 22842
https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/course/view.php?id=22842

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

45 10.0 70.0 125

Cel przedmiotu Celem przedmiotu jest przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu funkcjonowania gospodarki rynkowej 
wraz z jej instytucjami.

Efekty uczenia się 
przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[K6_W02] ma podstawową wiedzę 
o strukturze organizacji 
gospodarczych, o relacjach 
pomiędzy podmiotami 
gospodarczymi a innymi 
instytucjami społecznymi

Student wyjaśnia zasady 
funkcjonowaniem banku 
centralnego, rozpoznaje funkcje 
państwa, opisuje mechanizm 
rynkowy

[SW1] Ocena wiedzy 
faktograficznej

[K6_U02] wykorzystuje wiedzę 
teoretyczną z zakresu nauk 
ścisłych do pozyskiwania, 
interpretacji i analizy procesów w 
organizacji

Posługuje się odpowiednimi 
wzorami i formułami w celu 
interpretacji i analizy procesów w 
organizacji (cena i wielkość 
równowagi na rynku, elastyczność 
popytu, przychód, maksymalizacja 
zysku itd.) i odpowiednio je 
interpretuje.

[SU4] Ocena umiejętności 
korzystania z metod i narzędzi
[SU1] Ocena realizacji zadania

[K6_W01] ma podstawową wiedzę 
o charakterze nauk społecznych 
potrzebną do definiowania 
podstawowych pojęć z zakresu 
ekonomii i zarządzania

Student definiuje zjawiska 
związane z ekonomią

[SW1] Ocena wiedzy 
faktograficznej

[K6_U01] wykorzystuje 
podstawową wiedzę teoretyczną z 
zakresu ekonomii i zarządzania 
oraz pozyskuje dane do 
interpretacji i analizy zjawisk i 
procesów w organizacji

Posługuje się danymi statycznymi 
dotyczącymi gospodarki (popyt-
podaż, stopa procentowa, stopa 
inflacji, stopa bezrobocia itd.) i 
odpowiednio je interpretuje.

[SU2] Ocena umiejętności analizy 
informacji
[SU1] Ocena realizacji zadania

Treści przedmiotu 1. Wstęp 2. Myśleć jak ekonomista 3. Rynek; 4. Popyt i podaż - równowaga, 5. Pieniądz; 6. System 
bankowy; 7. Mierzenie PKB; 8.  Konsumpcja i inwestycje,; 9. i 10. Bezrobocie i Inflacja; 11. Budżet - rola i 
struktura, polityka fiskalna; 12. Wzrost i handel.13 Ogólny obraz gospodarki; 14. Główne nurty współczesnej 
ekonomii, 15. Podsumowanie (na ćwiczeniach kolokwium)
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Wymagania wstępne 
i dodatkowe

Znajomość języka angielskiego

Sposoby i kryteria 
oceniania osiąganych 
efektów uczenia się

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
Kolokwium na koniec semestru 60.0% 40.0%
Egzamin 60.0% 60.0%

Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur Mankiw Principle of economics, wyd. ósme

 

Taylor, Economics, wydanie czwarte, lub wcześniejsze

Wasilczuk J., Zięba K., Introduction to basic economics, Politechnika 
Gdańska, 2004

 

Uzupełniająca lista lektur Każdy dostępny podręcznik z ekonomii. Doniesienia prasowe.
Adresy eZasobów

Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania

Zakładając silną recesję wskaż odpowiednią politykę fiskalną (a.niższe podatki, wyższe wydatki rządu; b. 
niższe podatki, niższe wydatki rządu; c) wyższe podatki, nizsze wydatki rządu; d) wyższe podatki, wyższe 
wydatki rządu).

 

Koszty zewnętrzne: (a. powinien ponosić rząd; b) powinni ponosić bezpośrednio zainteresowani; c) powinno 
ponosić społeczeństwo, d) powinien ponosić konsument)

 

Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy


