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Nazwa przedmiotu1): MAKROEKONOMIA

Numer katalogowy:

Wydział, dla którego przedmiot jest realizowany8):

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3): Macroeconomics

Kierunek studiów4): Zarządzanie

Koordynator przedmiotu5): dr Agnieszka Borowska

Prowadzący zajęcia6): pracownicy katedry

Jednostka realizująca7): Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej

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

1 polski

Status przedmiotu9): 
a) przedmiot d) forma studiów

PO  stacjonarne / niestacjonarne

Założenia i cele przedmiotu12):

Celem przedmiotu jest:

-przekazanie studentowi wiedzy o funkcjonowaniu makrogospodarki

-nauczyć studenta posługiwać się narzędziami analizy makroekonomicznej aby zrozumiał prawidłowości gospodarcze

-przygotowanie studenta do pracy własnej oraz grupowej w opisie, interpretowaniu i analizowaniu problemu/zjawisk makroekonomicznego/ych i ich wpływu na 
zarządzanie 

Formy dydaktyczne, liczba godzin13):

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

a1) wykład 18

a2) ćwiczenia audytoryjne 18

a3) ćwiczenia laboratoryjne

a4) seminaria

Metody dydaktyczne14):

dyskusja eksperyment

projekt badawczy

rozwiazywanie problemu gry symulacyjne

analiza i interpretacja tekstów źródłowych indywidualne projekty studenckie

Pełny opis przedmiotu15):

A.     wykłady

Makroekonomia – zakres i metody analizy. Główne kontrowersje i paradygmaty teorii makroekonomicznych. Mierzenie produktu i dochodu narodowego.
Podstawowe tożsamości makroekonomiczne. Produkt krajowy brutto a dobrobyt społeczny. Planowane inwestycje, oszczędności a równowaga na rynku dóbr.
Dostosowania w warunkach nierównowagi. Mechanizm mnożnika. Funkcje pieniądza. Równowaga na rynku pieniądza. Mnożnik kreacji pieniądza. Polityka
monetarna. Inflacja. Monetarystyczna teoria inflacji. Metody hamowania inflacji. Przyczyny i skutki bezrobocia. Krzywa Philipsa. Deficyt budżetowy. Wpływ
podatków i wydatków budżetowych na poziom wytwarzanego dochodu narodowego. Korzyści z wymiany handlowej. Bilans płatniczy. Kurs walutowy a bilans
płatniczy. Wzrost gospodarczy. Wahania koniunktury.

B.     ćwiczenia

konsultacje inne …

inne… inne …

inne… inne …

Podstawowe kategorie makroekonomiczne. Studia przypadków, zadania. Podaż pieniądza w gospodarce: mechanizm kreacji pieniądza bezgotówkowego. Zadania
na mnożnik (pieniężny) depozytowy, rezerwy gotówkowe, rezerwy obowiązkowe, procent składany i prosty. Równanie obiegu pieniądza – zadania. Dewaluacja i
rewaluacja pieniądza krajowego. Mierzenie inflacji: wskaźniki wzrostu cen, indeksy, delator PKB, stopa inflacji – zadania. Nominalne i realne wielkości
ekonomiczne. Wyznaczanie popytu na pracę zgłaszanego przez pracodawcę. Obliczanie wskaźnika aktywności zawodowej, stopy bezrobocia, struktury
zatrudnienia w gospodarce. Wydajność pracy w różnych gałęziach gospodarki. Produkt narodowy: obliczanie podstawowych kategorii produktu i dochodu
narodowego – zadania. Podział dochodu narodowego. Działalność instytucji publicznych. Analiza zmian w budżecie państwa i jednostek samorządu terytorialnego.
Zadania. Równowaga na rynku towarów i rynku pieniądza. Model IS-LM. Teoria kosztów komparatywnych i absolutnych – zadania. Bilans płatniczy i handlowy -
zadania. Rozliczenia międzynarodowe.

Wymagania formalne  (przedmioty 

wprowadzające)16):

Założenia wstępne17):
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UWAGI24):

03 - jest otwarty i aktywnie uczestniczy w pracy samodzielnie i w grupie 
przy zdefiniowaniu oraz rozwiązaniu problemu makroekonomicznego

07 -

04 - zna metody i narzędzia wykorzystywane do analizy 
makroekonomicznej

08 -

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

01 - rozpoznaje, zna, rozumie, nazywa, definiuje kategorie 
makroekonomiczne 

05 -

02 - potrafi opisać, interpretować, analizować zjawiska 
makroekonomiczne i ich wpływ na zarządzanie

06 -

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 

ocena eksperymentów wykonywanych w trakcie 
zajęć

egzamin ustny inne..

przygotowanie zespołowej analizy zdefiniowanego problemu 

ocena wystąpień i prezentacji w trakcie zajęć

Forma dokumentacji osiągniętych efektów 

kształcenia 20):

okresowe prace pisemne imienne karty oceny studenta

złożone projekty treść pytań egzaminacyjnych z oceną

obserwacja w trakcie dyskusji zdefiniowanego problemu 
(aktywność)

egzamin pisemny test komputerowy 

inne… inne..

test

egzamin ustny

inne… inne..

inne… inne..

Element oceny Element oceny

kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych
ocena wykonania zadania projektowego na zdefiniowany temat

ocena wynikająca z obserwacji w trakcie zajęć 

ocena eksperymentów wykonywanych w trakcie 
zajęć przygotowanie zespołowej analizy zdefiniowanego problemu 

Literatura podstawowa i uzupełniająca23): 

a) podstawowa

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

egzamin pisemny

8.

inne..

inne… inne..

Miejsce realizacji zajęć22): 

Elementy i wagi mające wpływ na ocenę 

końcową21):

praca pisemna przygotowywana w ramach pracy 
własnej studenta

4. Milewski R. (red.). Podstawy ekonomii. PWN, Warszawa 2005 i następne wydania

5.Burda M., Wypłosz C. Makroekonomia. Podręcznik europejski. PWE, Warszawa, 2000 i późniejsze wydania

6.Hall R.E, Taylor J.B. Makroekonomia. Teoria, funkcjonowanie i polityka. PWN, Warszawa, 1995 i późniejsze wydania

7.

1.Begg D., Fischer S., Dornbusch R. Makroekonomia. PWE, Warszawa, 2000 i następne wydania

2.Samuelson P.A., Nordhaus W.D. Ekonomia, PWN, Warszawa , Tom 2, 2004 i następne wydania.

b) uzupełniająca

3. Nasiłowski M. System rynkowy. Podstawy mikro i makroekonomii. Warszawa 2000 i następne wydania
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