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Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu GROWTH THEORY AND CONVERGENCE, PG_00037762

Kierunek studiów Analityka gospodarcza (studia w jęz. angielskim)

Data rozpoczęcia studiów październik 2022 r. Rok akademicki realizacji 
przedmiotu

2023/2024

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 2 Język wykładowy angielski

Semestr studiów 4 Liczba punktów ECTS 2.0

Profil kształcenia ogólnoakademicki Forma zaliczenia egzamin

Jednostka prowadząca Wydział Zarządzania i Ekonomii -> Katedra Nauk Ekonomicznych

Imię i nazwisko 
wykładowcy (wykładowców)

Odpowiedzialny za przedmiot  
Prowadzący zajęcia z przedmiotu

Formy zajęć 
 i metody nauczania

Forma zajęć Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium RAZEM
Liczba godzin zajęć 15.0 0.0 15.0 0.0 0.0 30
W tym liczba godzin zajęć na odległość: 0.0

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

30 4.0 16.0 50

Cel przedmiotu Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy dot. teorii wzrostu gospodarczego i procesów konwergencji 
realnej oraz nauka umiejętności przeprowadzania analiz procesów wzrostu i konwergencji z użyciem danych 
statystycznych.

Efekty uczenia się 
przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[K7_U12] posiada umiejętność 
przygotowania wystąpień w języku 
polskim i obcym dotyczących 
obszaru nauk społecznych

Student omawia wyniki badań 
empirycznych dot. procesów 
wzrostu i konwergencji.

[SU5] Ocena umiejętności 
zaprezentowania wyników 
realizacji zadania
[SU2] Ocena umiejętności analizy 
informacji

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

Student jest w stanie 
przeprowadzić analizę procesów 
wzrostu i konwergencji z użyciem 
danych statystycznych

[SU4] Ocena umiejętności 
korzystania z metod i narzędzi

[K7_W12] ma szeroką wiedzę w 
zakresie ewolucji struktur, 
instytucji i więzi społeczno-
gospodarczych

Student zna społeczne 
uwarunkowania procesów wzrostu 
konwergencji realnej.

[SW1] Ocena wiedzy 
faktograficznej

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

Student zna typy oraz 
determinanty wzrostu 
gospodarczego i konwergencji 
realnej jako procesu 
zachodzącego w zintegrowanym 
świecie.

[SW1] Ocena wiedzy 
faktograficznej

[K7_U13] potrafi projektować i 
wykonywać powierzone zadania, 
efektywnie współpracując w 
zespole

Student anaizuje procesy wzrostu 
podczas pracy w zespole.

[SU1] Ocena realizacji zadania
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Treści przedmiotu
Wykłady [przedmiot realizowany w jęz.angielskim]
1. Introduction + Key concepts: measuring growth and convergence
2. Polarization of development in the world +History of real convergence process
3. Production function, Technology. Tools for analysis.
4. Solow model (1) - basics
5. Solow model (2) analitics
6. Solow model (3) analitics
7. Solow model extensions (1) : productivity, technological progress, growth accounting
8. Solow model extensions (2) productivity, technological progress, growth accounting
9. Population in economic growth and convergence models
10. Endogenous growth models (human capital, innovations, institutions)
11. Empirical models of economic growth and convergence
12. Nominal convergence analysis (prices, wages).
13. Growth, convergence and inequality
14. Summarya nd review

Laboratoria komputerowe:  praktyczne analizy tematów poruszanych na wykładach z wykorzystaniem
rzeczywistych danych źródłowych:
Wprowadzenie do baz danych. Miary rozwoju. Matematyczne i statystyczne miary wzrostu i konwergencji.
Analiza procesów wzrostu i konwergencji realnej. Modele wzrostu gospodarczego. Rola postępu
technologicznego, kapitału ludzkiego, instytucji, handlu, czynników geograficznych itp. w procesach
konwergencji realnej.

Wymagania wstępne 
i dodatkowe

Znajomość terminów makroekonomicznych i podstaw statystyki.

Sposoby i kryteria 
oceniania osiąganych 
efektów uczenia się

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
zaliczenie pisemne 60.0% 50.0%
zlaiczenie praktyczne w 
laboratorium

60.0% 50.0%

Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur
Jones Ch.I., (2020), Introduction to Economic Growth, W.W. Norton & 
Company
Weil D., (2014) Economic Growth, Pearson International Edition

Uzupełniająca lista lektur Barro R.J.(1991), Economic Growth in a Cross Section of 
Countries,The Quarterly Journal of Economics, 1991, No. 106(2): 
407-443. http://www.econ.nyu.edu/user/debraj/Courses/Readings/
BarroGrowth.pdf
Barro, R. J. (2012). Convergence and modernization revisited (NBER 
WP No. 18295). National Bureau of Economic Research. http://
cdi.mecon.gov.ar/doc/nber/w18295.pdf
Mankiw, Romer, Weil (1992) A Contribution to the Empirics of 
Economic Growth The Quarterly Journal of Economics, vol 107 (2): 
407-437
Rodrik, D. (2011). The future of economic convergence (NBER WP No.
17400). National Bureau of Economic Research. http://
bishop.hul.harvard.edu/bitstream/handle/1/5131504/
RWP11-033_Rodrik.pdf?sequence=1
Solow R. (1956) A Contribution to the Theory of Economic Growth, 
Quarterly Journal of Economics 70 65-94.
Wolszczak-Derlacz J. Convergence or divergence in the European 
Union in:Selected economic problems (ed.) Gawrycka M., Technical 
University of Gdańsk.

Adresy eZasobów

Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania

Zdefiniuj różnice między konwergencją absolutną a warunkową.

 

Jakie są endogeniczne czynniki wzrostu?

Objaśnij diagram Solowa.

Na podstawie danych z Eurostatu przeprowadź weryfikację hipotezy realnej konwergencji regionów UE.

Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy


