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Wymagania formalne  
(przedmioty 

wprowadzające)16):
Makroekonomia

Pełny opis przedmiotu15):

A.     wykłady

Wybrane problemy makroekonomiczne. Charakterystyka współczesnych szkół ekonomicznych. Podaż globalna i
jej determinanty. Popyt globalny i jego determinanty. Model AS-AD-NX. Rodzaje i cechy systemów
ekonomicznych. Gospodarka rynkowa a centralnie planowana. System ekonomiczny a rozwój gospodarczy.
Teorie inwestycji. Wpływ inwestycji na wzrost gospodarczy. Rodzaje oszczędności. Znacznie oszczędności w
gospodarce. Model IS-LM-BP. Rola państwa we współczesnej gospodarce. Problemy cyklu koniunkturalnego. 

B.     ćwiczenia

Dyskusja dotycząca wybranych problemów makroekonomicznych. Graficzna analiza wpływu zmian czynników na
zmiany podaży i popytu zagregowanego. Dyskusja dotycząca cech i efektywności systemów ekonomicznych.
Obliczanie wpływu zmian inwestycji na zmiany produkcji. Mechanizm przywracania równowagi gospodarczej.
Obliczanie poziomów kategorii charakteryzujących stan równowagi w gospodarce. 

Założenia wstępne17):

inne …

analiza i interpretacja tekstów źródłowych
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Status przedmiotu9): 

Cykl dydaktyczny10): 

Założenia i cele 

przedmiotu12):

Celem przedmiotu jest:

- omówienie wybranych mechanizmów funkcjonowania gospodarki

- charakterystyka współczesnych szkół ekonomicznych

- przedstawienie uwarunkowań rozwoju gospodarki

- ocena skutków zmian występujących po popytowej i podażowej stronie gospodarki

a) przedmiot

Jednostka realizująca7): Wydział Nauk Ekonomicznych, Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej, Zakład Polityki Gospodarczej

Koordynator przedmiotu5): dr hab. Andrzej Jędruchniewicz

Wydział, dla którego 
przedmiot jest 

realizowany8):
Wydział Nauk Ekonomicznych

a) semestr b) Jęz. wykładowy11)

d) forma studiów

Prowadzący zajęcia6): dr hab. Andrzej Jędruchniewicz

Tłumaczenie nazwy na jęz. 

angielski3): 
Intermediate Macroeconomics

Kierunek studiów4): Ekonomia

KO Numer katalogowy: EFL322

Nazwa przedmiotu1): Makroekonomia średniozaawansowana
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UWAGI24):

Sala dydaktyczna

inne…

ocena wynikająca z obserwacji w trakcie zajęć 

przygotowanie zespołowej analizy zdefiniowanego 
problemu 

obserwacja w trakcie dyskusji zdefiniowanego 
problemu (aktywność)

test

inne..

inne..

Miejsce realizacji zajęć22): 

egzamin ustny

egzamin pisemny

egzamin ustny

6. Snowdon B., Vane H., Wynarczyk P. 1998. Współczesne nurty teorii makroekonomii. WN PWN, Warszawa.

a) podstawowa

b) uzupełniająca

praca pisemna przygotowywana w 
ramach pracy własnej studenta

ocena eksperymentów wykonywanych w 
trakcie zajęć

ocena wystąpień i prezentacji w trakcie 
zajęć

test komputerowy 

Element oceny

imienne karty oceny studenta

treść pytań egzaminacyjnych z oceną

inne..

inne..

egzamin pisemny

okresowe prace pisemne
Forma dokumentacji 
osiągniętych efektów 

kształcenia 20):

złożone projekty

inne…

inne…

Sposób weryfikacji efektów 

kształcenia19):

ocena eksperymentów wykonywanych w 
trakcie zajęć

ocena wystąpień i prezentacji w trakcie 
zajęć

kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych

Efekty kształcenia18):
(z kolejnymi numerami, 01, 
02, 03 itd.)

Elementy i wagi mające 
wpływ na ocenę 

końcową21):

Element oceny

ocena wykonania zadania projektowego na 
zdefiniowany temat

inne..

inne… inne..

08 -

05 -01 - zna cechy współczesnych szkół ekonomicznych

ocena wykonanie zadania projektowego na 
zdefiniowany temat

ocena wynikająca z obserwacji w trakcie zajęć 

przygotowanie zespołowej analizy zdefiniowanego 
problemu 

obserwacja w trakcie dyskusji zdefiniowanego 
problemu (aktywność)

kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych

praca pisemna przygotowywana w 
ramach pracy własnej studenta

06 -

07 -

3. Begg D., Fischer S., Vernasca G., Dornbusch R. 2014. Makroekonomia. PWE, Warszawa.

4. Bossak J. W. 2008. Systemy gospodarcze a globalna konkurencja. SGH, Warszawa.

5. Skousen M. 2011. Struktura produkcji. Fijorr Publishing, Warszawa.

1. Hall R. E., Taylor J. B. 2007. Makroekonomia. WN PWN, Warszawa.

02 - opisuje uwarunkowania w gospodarce

03 - analizuje efektywność systemów ekonomicznych

2. Mankiw G., Taylor M. 2016. Makroekonomia. PWE, Warszawa.

Literatura podstawowa i uzupełniająca23): 

04 - świadomy złożoności uwarunkowań w gospodarce


