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Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu NATIONAL ACCOUNTS, PG_00037048

Kierunek studiów Analityka gospodarcza (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 odległość (e-learning)

Rok studiów 1 Język wykładowy angielski

Semestr studiów 2 Liczba punktów ECTS 5.0

Profil kształcenia ogólnoakademicki Forma zaliczenia egzamin

Jednostka prowadząca Wydział Zarządzania i Ekonomii -> Katedra Nauk Ekonomicznych

Imię i nazwisko 
wykładowcy (wykładowców)

Odpowiedzialny za przedmiot dr Paweł Umiński
Prowadzący zajęcia z przedmiotu Giuseppe Canullo

Formy zajęć 
 i metody nauczania

Forma zajęć Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium RAZEM
Liczba godzin zajęć 30.0 0.0 30.0 0.0 0.0 60
W tym liczba godzin zajęć na odległość: 60.0

National Accounts AGII eng sem2 - 2023 edition - Moodle ID: 28698
https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/course/view.php?id=28698

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 10.0 55.0 125

Cel przedmiotu The course aims at giving the students a thorough understanding of the functioning of an economic system 
and to teach them the accounting techniques for measuring the economic activity of a nation. The 
knowledge and tools acquired in the course are essential to fully understand Macroeconomics.

Efekty uczenia się 
przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[K7_K04] aktywnie uczestniczy w 
przygotowaniu złożonych 
projektów społeczno-
gospodarczych

Students must participate in class, 
asking questions and solving 
exercises.

[SK5] Ocena umiejętności 
rozwiązywania problemów 
występujących w praktyce

[K7_W07] ma pogłębioną wiedzę 
dotyczącą metod opisu zjawisk 
społeczno-gospodarczych w tym 
technik pozyskiwania informacji 
rynkowych oraz metod analizy i 
modelowania procesów 
gospodarczych

Students has an extensive 
knowledge of calculation of 
national accounts. The students 
has to analyze GDP, GNP, input-
output table, unemployment, CPI, 
public deficit and public debt and 
international reports

[SW3] Ocena wiedzy zawartej w 
opracowaniu tekstowym i 
projektowym
[SW2] Ocena wiedzy zawartej w 
prezentacji
[SW1] Ocena wiedzy 
faktograficznej

[K7_U06] ma obszerną wiedzę o 
metodach i narzędziach 
pozyskiwania i gromadzenia 
danych, a także ich analizy, 
wyjaśniania oraz wnioskowania na 
temat zjawisk i procesów 
społeczno-gospodarczych.

Student has in-depth knowledge 
of macroeconomic basic, the 
vision of the cycle in the economy, 
the relationship with 
macroeconomic variables, the 
Animals Spirits conditioning 
Macroeconomics.

[SU4] Ocena umiejętności 
korzystania z metod i narzędzi

Treści przedmiotu 1. History of National Accounts2. National Accounts and Macroeconomic Theory3. The Circular Flow of 
Income4. Output and Value Added5. The Sequence of AccountsSupply and Uses of Goods and Services 
AccountIncome AccountsCapital Formation AccountRest of the World Account6. Definition and valuation of 
GDP and Main Aggregates7. Price and Volume MeasuresPrice IndexesReal GDP and other Aggregates8. 
Purchasing Power Parities Valuation9. Government Account and Balance of Payments

Wymagania wstępne 
i dodatkowe

Basic (undergraduate level) knowledge of Macroeconomic and Accounting is desirable but not essential. 
The course will provide a full explanation of the needed techniques.
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Sposoby i kryteria 
oceniania osiąganych 
efektów uczenia się

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
Zadania na laboratoriach 50.0% 40.0%
Obecność na zajęciach 50.0% 10.0%
Test końcowy 50.0% 50.0%

Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur Frits Bos, The History of National Accounting, Central Bureau of 
Statistics, The Nederland, 1992

 

Eurostat-OECD Methodological Manual on Purchasing Power Parities

United Nations, National Accounts: A Practical Introduction, New York, 
2003

Additional material will be handed out during the course

Uzupełniająca lista lektur http://ec.europa.eu/eurostat

 

http://stats.oecd.org/

https://data.worldbank.org/

Adresy eZasobów

Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania

The course will be conducted through formal lectures, exercises and use of Eurostat statistics to give the 
students a practical approach to the use of the concept learned.

Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy

http://ec.europa.eu/eurostat
http://ec.europa.eu/eurostat
http://stats.oecd.org/
http://stats.oecd.org/
https://data.worldbank.org/
https://data.worldbank.org/

