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Założenia wstępne17): Brak z uwagi na usytuowanie przedmiotu w I semestrze studiów I stopnia

Wymagania formalne  (przedmioty 

wprowadzające)16):
Brak z uwagi na usytuowanie przedmiotu w I semestrze studiów I stopnia

inne… inne …

Pełny opis przedmiotu15):

A.     wykłady

Podstawowe problemy makroekonomiczne. Tworzenie i podział produktu krajowego i dochodu narodowego. Budżet państwa i polityka
fiskalna. Handel zagraniczny – zakres, przyczyny, struktura. Równowaga na rynku dóbr i usług w gospodarkach: zamkniętej bez udziału
państwa, zamkniętej z udziałem państwa, otwartej. Pieniądz, jego geneza, istota i funkcje. Miejsce i rola systemu bankowego w
gospodarce. Bank centralny – jego funkcje i narzędzia działania. Równowaga na rynku pieniądza. Równowaga na rynku towarów i rynku
pieniądza - model IS-LM. Inflacja – przyczyny, rodzaje, skutki i metody zwalczania. Bezrobocie oraz metody jego ograniczania. Teorie
cyklu koniunkturalnego i wzrostu gospodarczego. Finanse międzynarodowe – bilans płatniczy i kurs walutowy. Rola państwa we
współczesnej gospodarce.

B.     ćwiczenia

Obliczanie podstawowych kategorii ujmujących efekty działalności gospodarczej społeczeństwa. Rola cen w rachunku produktu krajowego.
Czynniki kształtujące popyt globalny. Mechanizm przywracania równowagi na rynku dóbr. Kreacja pieniądza bezgotówkowego. Narzędzia
banku centralnego i ich wpływ na podaż pieniądza w gospodarce. Mierzenie poziomu inflacji. Analiza skutków inflacji nieprzewidywanej i
przewidywanej. Mierzenie aktywności zawodowej społeczeństwa. Teoria kosztów komparatywnych. Narzędzia protekcjonizmu
gospodarczego i mechanizm ich działania. Realny kurs walutowy i jego wpływ na rachunek obrotów bieżących. Rodzaje przepływów
kapitałowych i czynniki je determinujące. 

Metody dydaktyczne14):

dyskusja eksperyment

projekt badawczy studium przypadku

rozwiazywanie problemu gry symulacyjne

analiza i interpretacja tekstów źródłowych indywidualne projekty studenckie

Formy dydaktyczne, liczba godzin13):

a) forma dydaktyczna b) liczba godzin (stacjonarne   i    niestacjonarne)

a1) wykład 36

a2) ćwiczenia audytoryjne 18

a3) ćwiczenia laboratoryjne

a4) seminaria

Założenia i cele przedmiotu12):

Celem przedmiotu jest:

-nauczenie studentów identyfikowania podstawowych problemów makroekonomicznych i ich wzajemnych relacji

-nauczenie studentów identyfikowania czynników determinujących poziom wzrostu i rozwoju gospodarczego

- nauczenie studentów analizy efektów polityki ekonomicznej

-przygotowanie studentów do odbioru treści wykładanych w ramach innych przedmiotów ekonomicznych (np.. finanse, polityka gospodarcza)

Cykl dydaktyczny10): 
a) semestr b) Jęz. wykładowy11)

2 polski

Status przedmiotu9): 
a) przedmiot d) forma studiów

PO  stacjonarne / niestacjonarne

Jednostka realizująca7): Katedra Ekonomia i Polityki Gospodarczej

Wydział, dla którego przedmiot jest 

realizowany8):
Wydział Nauk Ekonomicznych

EOL202

Nazwa przedmiotu1): Makroekonomia

Numer katalogowy:

Prowadzący zajęcia6): Pracownicy Katedry Ekonomii i Polityki Gospodarczej

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3): Macroeconomics

Kierunek studiów4): Ekonomia

Koordynator przedmiotu5): Dr hab. Alina Daniłowska - prof. nadz. SGGW, dr Jacek Maśniak
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UWAGI24):

4.Zawojska A; Daniłowska A., 2004, Zbiór testów z ekonomii z odpowiedziami, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

5.

8.

2.Hall R. E.; Taylor J. B., Makroekonomia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001

3.Zawojska A; Daniłowska A., 2011, Zbiór zadań z ekonomii z rozwiązaniami, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 

Element ocenyy p j g y
tematp p p yg y p y

własnej studenta

6.

7.

Literatura podstawowa i uzupełniająca23): 

a) podstawowa

1. Begg D.; Fisher S.; Dornbusch R., Makroekonomia, PWE, Warszawa, 2007 i następne wydania

przygotowanie zespołowej analizy zdefiniowanego problemu 

b) uzupełniająca

egzamin ustny inne..

inne… inne..

Miejsce realizacji zajęć22): sala dydaktyczna

Elementy i wagi mające wpływ na ocenę 

końcową21):

Element oceny

inne..lista obecności z zaznaczoną oceną aktywności na zaję

prezentacje w formie elektronicznej inne..

ocena wystąpień i prezentacji w trakcie zajęć
j y j g p

(aktywność)

egzamin pisemny test

kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych

ocena wynikająca z obserwacji w trakcie zajęć p y y y y
zajęć

egzamin pisemny test komputerowy 

egzamin ustny inne..

Forma dokumentacji osiągniętych efektów 

kształcenia 20):

okresowe prace pisemne imienne karty oceny studenta

złożone projekty treść pytań egzaminacyjnych z oceną

iinne…formularz egzaminu pisemnego

inne… inne..

Sposób weryfikacji efektów kształcenia19):

kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych ocena wykonanie zadania projektowego na zdefiniowany 
temat

praca pisemna przygotowywana w ramach pracy 
własnej studenta ocena wynikająca z obserwacji w trakcie zajęć p y y y y
zajęć przygotowanie zespołowej analizy zdefiniowanego problemu 

ocena wystąpień i prezentacji w trakcie zajęć
obserwacja w trakcie dyskusji zdefiniowanego problemu 
(aktywność)

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

01 - student potrafi zidentyfilować podstawowe problemy 
makroekonomiczne 

05 - student potrafi dokonać analizy zachowań grup podmiotów ekonomicznych z 
naciskiem na kryterium efektywności ekonomicznej

02 -student zna podstawowe pojęcia i kategorie makroekonomiczne
06 - student potrafi dokonać oceny decyzji gospodarczych podejmowanych przez 
władze gospodarcze kraju i ugrupowań ekonomicznych i przewidywać ich skutkii

03 -student zna mechanizmy transmisji (wpływu) zjawisk w jednymh 
segmencie gospodarki do innych

07 - student zna źródła informacji niezbędnych do analizy makroekonomicznej

04 - student zna źródła rozwoju gospodarczego, jego determinanty i 
zagrożenia

08 - student ma świadomość zmieniajacego się otoczenia zewnętrznego 
gospodarki i konieczności dostosowania się do nowych uwarunkowań i wyzwań
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