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Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu ANALIZA MAKROEKONOMICZNA I SEKTOROWA, PG_00037076

Kierunek studiów Analityka gospodarcza

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 polski

Semestr studiów 2 Liczba punktów ECTS 3.0

Profil kształcenia ogólnoakademicki Forma zaliczenia egzamin

Jednostka prowadząca Wydział Zarządzania i Ekonomii -> Katedra Nauk Ekonomicznych

Imię i nazwisko 
wykładowcy (wykładowców)

Odpowiedzialny za przedmiot dr hab. Hanna Adamkiewicz
Prowadzący zajęcia z przedmiotu dr hab. Hanna Adamkiewicz

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

ANALIZA MAKROEKONOMICZNA I SEKTOROWA - Moodle ID: 30343
https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/course/view.php?id=30343

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 6.0 24.0 75

Cel przedmiotu Przekazanie wiedzy o trendach we współczesnej gospodarce, technice, demografii.

Efekty uczenia się 
przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[K7_W03] ma rozszerzoną wiedzę 
o różnych rodzajach struktur i 
instytucji i podmiotach 
funkcjonujących w gospodarce i 
relacjach miedzy nimi 
zachodzących

Student opisuje funkcjonowanie 
struktur  i instytucji UE oraz 
zmiany zachodzące w relacjach 
między nimi.

[SW1] Ocena wiedzy 
faktograficznej

[K7_U01] potrafi prawidłowo 
identyfikować, opisywać i 
interpretować zjawiska i procesy 
gospodarcze ich 
uwarunkowaniami i występujące 
między nimi relacje w skali mikro i 
makroekonomicznej

Student potrafi prawidłowo 
interpretować trendy we 
współczesnej gospodarce, 
technice i demografii na podstawie 
analizy danych statystycznych.

[SU2] Ocena umiejętności analizy 
informacji

[K7_W01] ma pogłębioną wiedzę 
o charakterze nauk 
ekonomicznych oraz ich miejscu w 
systemie nauk społecznych i w 
relacjach do innych nauk

Student posiada poszerzoną 
wiedzę o trendach i zmianach we 
współczesnej gospodarce, 
technice i demografii.

[SW1] Ocena wiedzy 
faktograficznej

[K7_K04] aktywnie uczestniczy w 
przygotowaniu złożonych 
projektów społeczno-
gospodarczych

Student wiąże wiedzę o trendach i 
zmianach we współczesnej 
gospodarce, technice i demografii 
z zagadnieniami integracji 
gospodarczej oraz politycznymi i 
socjologicznymi.

[SK5] Ocena umiejętności 
rozwiązywania problemów 
występujących w praktyce

[K7_U03] potrafi identyfikować i 
analizować przyczyny i przebieg 
konkretnych procesów i zjawisk 
gospodarczych i w oparciu o nie 
przedstawiać propozycje 
rozwiązań

Student analizuje przyczyny i 
przebieg zmian i trendów we 
współczesnej gospodarce, 
technice i demografii.

[SU2] Ocena umiejętności analizy 
informacji
[SU1] Ocena realizacji zadania
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Treści przedmiotu Wzrost gospodarczy i rozwój społeczno-gospodarczy:

 

Handel międzynarodowy, międzynarodowe rynki finansowe

Integracja ekonomiczna w Unii Europejskiej

Gospodarka Polski – perspektywa makroekonomiczna

Międzynarodowa konkurencyjność gospodarek narodowych

 

 

 

Wymagania wstępne 
i dodatkowe

Mikroekonomia, makroekonomia

Sposoby i kryteria 
oceniania osiąganych 
efektów uczenia się

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
wykłady 60.0% 50.0%
ćwiczenia 60.0% 50.0%

Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur Ryszard Piasecki, Ekonomia rozwoju, PWE, rodz. 1, 2, 3, 4. 

 

Sławiński A., Rynki finansowe, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 
Warszawa 2006, s. 11-25, 175-194.

Barcz J., Kawecka-Wyrzykowska E., Michałowska-Gorywoda K., 
Integracja europejska w świetle Traktatu z Lizbony, Polskie 
Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2012, s. 19 – 43; 31-68;  
323-349.

Gawlicka-Hueckel K., Zielińska-Głębocka A., Integracja europejska. Od 
jednolitego rynku do unii walutowej, Wydawnictwo C.H. Beck, 
Warszawa 2004, s. 25-31; 239-272.

Weresa M. (red.), 2013,  Polska -  Raport o konkurencyjności 2013, 
Oficyna SGH, Warszawa, rozdziały 3 i 4.

Budnikowski A., Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Polskie 
Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006, s. 275-281, 298-312

M.Bałtowski, M.Miszewski – Transformacja gospodarcza w Polsce. WN 
PWN 2007

Uzupełniająca lista lektur brak
Adresy eZasobów
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Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania

Czynniki determinujące długofalowe trendy gospodarcze.

 

Determinanty przemian technologicznych.

Rodzaje kursów walutowych.

Podstawowe wyzwania transformacji gospodarczej.

Kryteria oceny konkurencyjności gospodarek narodowych.

Struktura handlu międzynarodowego.

Kierunki ewolucji międzynarodowych rynków finansowych.

Charakter współczesnych przemian demograficznych.

Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy


