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Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu MACROECONOMICS, PG_00037857

Kierunek studiów Zarządzanie (studia w jęz. angielskim)

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 stacjonarne Sposób realizacji na uczelni

Rok studiów 1 Język wykładowy angielski

Semestr studiów 2 Liczba punktów ECTS 4.0

Profil kształcenia ogólnoakademicki Forma zaliczenia egzamin

Jednostka prowadząca Wydział Zarządzania i Ekonomii -> Katedra Przedsiębiorczości

Imię i nazwisko 
wykładowcy (wykładowców)

Odpowiedzialny za przedmiot dr hab. inż. Krzysztof Zięba
Prowadzący zajęcia z przedmiotu mgr Jakub Golik

dr hab. inż. Krzysztof Zięba

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

Macroeconomics for IM - Summer 2022/23 - Moodle ID: 25182
https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/course/view.php?id=25182

Dodatkowe informacje:
Link do e-kursu:https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/course/view.php?id=25181

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 8.0 47.0 100

Cel przedmiotu Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy ze współczesnymi problemami makroekonomicznymi oraz 
dylematami polityki gospodarczej.
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Efekty uczenia się 
przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[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 analizuje dane społeczno-
ekonomiczne i formułuje na ich 
podstawie wnioski.

[SU2] Ocena umiejętności analizy 
informacji

[K7_U01] prawidłowo interpretuje i 
wyjaśnia zjawiska społeczno-
gospodarcze oraz związki 
przyczynowo – skutkowe w 
przestrzeni gospodarczej

Student interpretuje dane 
makroekonomiczne i w oparciu o 
nie dokonuje wnioskowania.

[SU2] Ocena umiejętności analizy 
informacji

[K7_U08] umie doskonalić się 
poprzez systematyczne 
pozyskiwanie wiedzy i 
umiejętności.

Student systematycznie poznaje 
nowe elementy wiedzy 
makroekonomicznej

[SU5] Ocena umiejętności 
zaprezentowania wyników 
realizacji zadania

[K7_W01] posiada poszerzoną 
wiedzę o charakterze i relacjach 
zachodzących między naukami o 
zarządzaniu i pozostałymi 
naukami ekonomicznymi w 
zakresie umożliwiającym 
analizowanie i ocenianie istoty 
procesów gospodarczych

Student definiuje podstawowe 
pojęcia
makroekonomiczne i rozróżnia 
poszczególne rodzaje gospodarek.

[SW1] Ocena wiedzy 
faktograficznej

[K7_K01] rozumie potrzebę 
aktualizowania wiedzy i 
samodoskonalenia się

Student jest zaznajomiony z 
dynamicznym charakterem 
zjawisk makroekonomicznych we 
współczesnym świecie.

[SK2] Ocena postępów pracy

Treści przedmiotu 1. Wprowadzenie do makroekonomii

 

2. Rola państwaw gospodarce - podatki, płatności transferowe i podział dochodu.

3. Dobra publiczne i efekty zewnętrzne.

4. PKB - główna miara dobrobytu.

5. Równowaga makroekonomiczna - podejście keynesowskie.

6. Cykle koniunkturalne.

7. Pieniądz i banki we współczesnej gospodarce.

8. B/ank centralny i polityka pieniężna.

9. Polityka fiskalna i budżet państwa.

10. Zatrudnienie i bezrobocie w gospodarce.

11. Inflacja - problematyka stabilności cen.

12. Produktywność i wzrost gospodarczy - perspektywa krajowa i światowa.

13. Wymiana międzynarodowa - zyski, bariery i polityka handlu zagranicznego.

14. Gospodarki krajów transformujących się.

15. Model IS-LM: podsumowanie kursu.
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Wymagania wstępne 
i dodatkowe

Nie ma wymagań

Sposoby i kryteria 
oceniania osiąganych 
efektów uczenia się

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
Kolokwia w czasie semestru 60.0% 40.0%
Egzamin pisemny 60.0% 60.0%

Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur Taylor J.B., Weerapana A., Economics, Cengage Learning, 2010

 

Introduction to Basic Economics, J.Wasilczuk, K. Zięba, Wydawnictwo 
Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2005

Uzupełniająca lista lektur Materiały dodatkowe publikowane na platformie Moodle.
Adresy eZasobów

Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania

1)      Stopa referencyjna NBP wynosi:

 

a)       15%

b)       8.5%

c)       4.5%

d)       1.5%

2)       Restrykcyjna polityka monetarna prowadzi do:

a)      obniżenia stopy bezrobocia

b)       wzrostu stóp procentowych

c)       gwałtownego i niezwłocznego wzrostu PKB

d)       eliminacji kosztu alternatywnego

3)       Efekty wypychania występuje, gdy:

a)       rząd finansuje deficyt budżetowy pożyczając pieniądze z rynku

b)       jest za mało inwestycji

c)       zagregowana podaż jest większa od zagregowanego popytu

d)       kraj przechodzi transformację z gospodarki centralnie planowanej do rynkowej

Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy


