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Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu MODERN MACROECONOMICS, PG_00037053

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 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 Nauk Ekonomicznych

Imię i nazwisko 
wykładowcy (wykładowców)

Odpowiedzialny za przedmiot dr Paweł Umiński
Prowadzący zajęcia z przedmiotu Filippo Reganati

Formy zajęć 
 i metody nauczania

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

Modern Macroeconomics - Moodle ID: 4844
https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/course/view.php?id=4844

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 9.0 31.0 100

Cel przedmiotu Głównymi celami przedmiotu są przekazanie studentom wiedzy z zakresu zaawansowanej makroekonomii 
oraz możliwości wykorzystania zdobytej wiedzy do analizy gospodarek krajowych

Efekty uczenia się 
przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[K7_W01] ma pogłębioną wiedzę 
o charakterze nauk 
ekonomicznych oraz ich miejscu w 
systemie nauk społecznych i w 
relacjach do innych nauk

Student ma pogłębioną wiedzę z 
zakresu makroekonomii, w tym w 
odniesieniu do innych nauk 
społecznych.

[SW1] Ocena wiedzy 
faktograficznej

[K7_W03] ma rozszerzoną wiedzę 
o różnych rodzajach struktur i 
instytucji i podmiotach 
funkcjonujących w gospodarce i 
relacjach miedzy nimi 
zachodzących

Student ma rozszerzoną wiedzę o 
różnych rodzajach struktur i 
instytucji i podmiotach w 
gospodarkach różnych krajów 
oraz ich zadań w ujęciu 
makroekonomicznym.

[SW1] Ocena wiedzy 
faktograficznej

[K7_K03] umie dokonać oceny 
ważności kryteriów i zadań w 
realizowanych projektach

Student umie dokonać oceny 
ważności kryteriów i zadań w 
realizowanych projektach 
makroekonomicznych.

[SK2] Ocena postępów pracy

[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 
identyfikować, opisywać i 
interpretować uwarunkowania 
procesów gospodarczych zgodnie 
z najnowszymi teoriami 
makroekonomicznymi.

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

[K7_U10] posiada umiejętności 
rozumienia, analizowania i oceny 
zjawisk ekonomicznych w skali 
makroekonomicznej

Student posiada umiejętność 
analizowania zjawisk 
ekonomicznych z wykorzystaniem 
zaawansowanych narzędzi 
makroekonomicznych.

[SU4] Ocena umiejętności 
korzystania z metod i narzędzi
[SU2] Ocena umiejętności analizy 
informacji
[SU1] Ocena realizacji zadania
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Treści przedmiotu • Produktywność, Produkcja i Bezrobocie,
• Konsumpcja i Oszczędności,
• Równowaga Rynków Inwestycji i Dóbr,
• Pieniądz i Inflacja,
• Model Ogólnej Równowagi FE-IS-LM,
• Teorie Cyklu Koniunkturalnego,
• Klasyczne Teorie Cyklu Koniunkturalnego,
• Keynesowskie Teorie Cyklu Koniunkturalnego,
• Kursy Walutowe i Polityka Makroekonomiczna w Gospodarce Otwartej.

Wymagania wstępne 
i dodatkowe

Podstawowa wiedza z zakresu makro- i mikroekonomii.

Sposoby i kryteria 
oceniania osiąganych 
efektów uczenia się

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
test pisemny 60.0% 80.0%
uczestnictwo w zajęciach 80.0% 20.0%

Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur 1. Abel, Bernanke and Croushore, Macroeconomics, 8th edition.

 

 2. Economics; 2nd Edition (N. Gregory Mankiw & Mark P. Taylor, 
2011).

 3. Principles of Macroeconomics; 4th Edition (Joseph E. Stiglitz & Carl 
E. Walsh, 2006).

Uzupełniająca lista lektur 1. Articles from Journal of Macroeconomics.

 

 2. Articles from The Economist Magazine.

Adresy eZasobów

Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania

Proszę opisać rzeczywiste przykłady zastosowania teorii współczesnej makroekonomii w swoim kraju.

Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy


