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9. Makroekonomia i polityka gospodarcza 

Kod 

przedmiotu 
 

Nazwa 

przedmiotu 
 Makroekonomia i polityka gospodarcza 

Kierunek Ekonomia - studia drugiego stopnia 

Rodzaj przedmiotu lub modułu B. Moduł kształcenia podstawowego 

Profil kształcenia (studiów) praktyczny 

Semestr 1 

Osoba koordynująca 

przedmiot 
 

Osoby prowadzące zajęcia  

Język prowadzenia zajęć Język polski 

 

Wymiar godzinowy zajęć i pracy studenta Stacjonarne Niestacjonarne 

1. Wykłady (wspólny udział nauczycieli akademickich i 

studentów) 
15 9 

2. Ćwiczenia (wspólny udział nauczycieli akademickich i 

studentów) 
45 27 

Razem 1+2 60 36 

3. Praktyki (realizowane samodzielnie przez studentów)   

4. Praca własna studenta (w tym prace domowe i projektowe, 

przygotowanie się do zaliczenia/egzaminu) 
15 39 

Razem 3+4 15 39 

SUMA 1+2+3+4 75 75 

Łącznie punktów ECTS wg planu studiów 3 3 

Wymagania wstępne i dodatkowe 

Podstawowa wiedza i umiejętności z zakresu ekonomii 

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu  

 OPIS PRZEDMIOTOWEGO EFEKTU UCZENIA SIĘ 

SYMBOL EKK 

(odniesienie 

do kierunkowych 

efektów uczenia 
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się) 

 ma wiedzę – zna i rozumie: 
Kod efektu 

kierunkowego 

 
w pogłębionym stopniu wybrane procesy, fakty oraz metody i teorie, stanowiące 

zaawansowaną wiedzę ogólną z makroekonomii i polityki gospodarczej 
EK.II_W01 

 
pogłębioną, uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę z makroekonomii i 

polityki gospodarczej 
EK.II_W02 

 

główne tendencje rozwojowe makroekonomii i polityki gospodarczej, jako dyscypliny 

właściwej dla studiowanego kierunku oraz trendy rozwojowe w dziedzinie 

ekonomicznej działalności zawodowej 

EK.II_W03 

 ma następujące umiejętności – potrafi, umie:   

 
komunikować się na ekonomiczne (dotyczące makroekonomii i polityki gospodarczej) 

tematy specjalistyczne ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców oraz prowadzić debatę 
EK.II_U10 

 posiada następujące kompetencje społeczne – ma świadomość i jest gotów do:   

 krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści EK.II_K01 

Cele kształcenia 

Ugruntowywanie wiedzy na temat problematyki i zawansowanego aparatu pojęciowego 

makroekonomii i polityki gospodarczej 

Rozwijanie umiejętności w zakresie stosowania w praktyce zasad i metod makroekonomii i 

polityki gospodarczej 

Kształcenie postaw ukierunkowanych na realizację zadań z zakresu gospodarowania 

Treści kształcenia 

Wykłady: 

– Mierzenie gospodarki w skali makro. Budżet państwa. Pieniądz i inflacja. Rynek pracy i 

bezrobocie. Cykle koniunkturalne w gospodarce. Makroekonomia a polityka gospodarcza. 

– Polityka strukturalna. Polityka regionalna. Polityka budżetowa. Polityka pieniężna. Polityka 

cenowo-dochodowa. 

– Polityka przemysłowa. Polityka rynku pracy. Polityka współpracy gospodarczej z 

zagranicą. 

– Nowe teorie handlu międzynarodowego. Strategiczna polityka handlowa. Handel 

zagraniczny a wzrost gospodarczy. 

– Globalizacja procesów gospodarczych. Regionalne ugrupowania integracyjne. 

Międzynarodowa konkurencyjność i pozycja konkurencyjna państw oraz organizacji 

gospodarczych. 
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Ćwiczenia (zajęcia w laboratorium komputerowym, z wykorzystaniem programu. (demo 

Forex) 

– Gospodarka w krótkim okresie.  

– Modele mnożnika Keynesa. 

– Model mnożnika w gospodarce zamkniętej z państwem. 

– Model mnożnika w gospodarce otwartej. 

– Model IS-LM Hicksa: 

– Równowaga rynku towarowego.  

– Równowaga rynku pieniężnego. 

– Równowaga na rynku towarowym i rynku pieniężnym oraz mechanizmy dochodzenia do 

równowagi na obu rynkach. 

– Polityka fiskalna i pieniężna w gospodarce zamkniętej. 

– Mechanizm transmisji polityki pieniężnej. Pułapka płynności. 

– Mechanizm transmisji polityki fiskalnej. Efekt wypychania. 

– Skuteczność polityki fiskalnej i pieniężnej według przedstawicieli różnych szkół ekonomii. 

– Gospodarka otwarta. 

– Bilans płatniczy. Bilans obrotów bieżących i kapitałowych. 

– Kurs walutowy. Determinanty kursu walutowego.  

– Krzywa bilansu płatniczego.  

– Równowaga w gospodarce otwartej oraz mechanizmy dochodzenia do równowagi. 

– Polityka fiskalna i pieniężna w gospodarce otwartej w warunkach sztywnego kursu 

walutowego. 

– Efekty polityki fiskalnej w warunkach sztywnego kursu walutowego. 

– Efekty polityki pieniężnej w warunkach sztywnego kursu walutowego. 

– Polityka fiskalna i pieniężna w gospodarce otwartej w warunkach płynnego kursu 

walutowego. 

– Efekty polityki fiskalnej w warunkach płynnego kursu walutowego. 

– Efekty polityki pieniężnej w warunkach płynnego kursu walutowego. 

– Modele wzrostu gospodarczego 

– Ogólna charakterystyka i założenia modeli podażowych. 

– Ogólna charakterystyka modelu Mankiw-Romera-Weila. 

– Długookresowa równowaga modelu MRW. 



54 
 

– złota reguła akumulacji Phelpsa. 

– Główne obszary polityki rozwoju gospodarczego 

– Polityka stabilizacyjna państwa. 

– Polityka integracji w ramach Unii Europejskiej. 

– Kryzys zadłużeniowy 

– Przyczyny powstawania zadłużenia zagranicznego. 

– Problem zadłużenia krajów rozwijających się. 

– Ewolucja problemu zadłużenia. 

Zalecana literatura  

Podstawowa: 

– Begg D., Fischer S., Dornbusch R., Makroekonomia, PWE, Warszawa 2014 

– Blanchard O., Makroekonomia, Warszawa 2017 

– Cieślik A., Michałek J., (red.), Niedoskonała globalizacja. Czy światowy system 

gospodarczy wymaga gruntownych reform?, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 

Warszawa 2014. 

– Klamut M., (red.), Polityka Ekonomiczna. Współczesne wyzwania, Wydawnictwo 

Naukowe PWN, Warszawa 2007. 

– Kosztowniak A., Sobol M., (red.), Współczesna polityka gospodarcza, Wyd. CEDEWU, 

Warszawa 2016. 

– Krugman P., Obstfeld M., Ekonomia międzynarodowa, PWN, Warszawa 2007. 

– Kryk B. (red.), Polityka gospodarcza – teoria i praktyka, Ekonomicus, Szczecin 2012 

– Romer D., Makroekonomia dla zaawansowanych, PWN, Warszawa, 2000. 

– Rymarczyk J., Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWE, Warszawa 2010. 

– Winiarski B. (red.), Polityka gospodarcza, PWN, Warszawa 2018. 

Uzupełniająca: 

– Acocella N., Zasady polityki gospodarczej, PWN, Warszawa 2002 

– Ćwikliński H. (red.), Polityka gospodarcza, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2004 

– Kosztowniak A., Zadłużenie zagraniczne a rozwój gospodarczy, CeDeWu, Warszawa 

2007. 

– Misala J., Wymiana międzynarodowa i gospodarka światowa: teoria i mechanizmy 

funkcjonowania, SGH Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2005. 

– Przybylska-Kapuścińska W., Szyszko M., (red.), Współczesna polityka pieniężna, Wyd. 

Difin, Warszawa 2017. 

– Żyżyński J., Budżet i polityka podatkowa. Wybrane zagadnienia, PWN, Warszawa 2009. 

– Eucken W., Podstawy polityki gospodarczej, Poznańska Biblioteka Niemiecka 2001. 

– Keynes J.M., Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza, PWN Warszawa 2011. 



55 
 

– Friedman M., Kapitalizm i wolność, Wydawnictwo HELION Gliwice 2008. 

– Hayek von  F.A., Droga do zniewolenia, Wydawnictwo ARCANA Kraków 2003. 

– Harvey D., Neoliberalizm. Historia katastrofy, Wydawnictwo Książka i Prasa Warszawa 

2008. 

Metody i formy prowadzenia zajęć Tak (X) / nie 

Wykład z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień  

Wykład konwersatoryjny  

Wykład problemowy X 

Wykład informacyjny X 

Dyskusja  

Praca z tekstem  

Metoda analizy przypadków X 

Uczenie problemowe (Problem-based learning) X 

Gra dydaktyczna/symulacyjna X 

Metoda ćwiczeniowa  

Metoda warsztatowa X 

Metoda projektu  

Prezentacja multimedialna  

Demonstracje dźwiękowe i/lub video X 

Metody aktywizujące (np.: „burza mózgów”, technika analizy SWOT, technika 

drzewka decyzyjnego, metoda „kuli śniegowej”, konstruowanie „map myśli”) 
 

Praca w grupach X 

Praca indywidualna ze studentem (w tym tutoring)  

Hospitacje zajęć realizowanych przez nauczycieli lub innych studentów  

Samodzielne prowadzenie zajęć z dziećmi (uczniami, wychowankami)  

Inne (jakie?) - …………………………....  

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się Tak (X) / nie 

Egzamin pisemny X 

Egzamin ustny  

Zaliczenie pisemne na zakończenie zajęć  

Zaliczenie ustne na zakończenie zajęć X 

Kolokwium pisemne śródsemestralne  

Kolokwium ustne śródsemestralne  



56 
 

Test X 

Esej  

Raport  

Prezentacja multimedialna  

Udział w debacie  

Projekt lub wytworzenie produktu  

Sprawozdania z zajęć laboratoryjnych  

Inne (jakie?) – umiejętności praktycznego wykorzystania programu do 

wykonywania zadań podczas zajęć 
X 

Uwagi prowadzącego 

 

Skala ocen i sposób ustalania ocen 

Skala ocen: 

niedostateczny (2) 

dostateczny (3) 

dostateczny plus (3,5) 

dobry (4) 

dobry plus (4,5) 

bardzo dobry (5) 

Ocena ustalana jest na podstawie następującej skali: 

Poniżej 55.00 % - ocena 2 

55.00 % i więcej - ocena 3 

60.00 % i więcej - ocena 3,5 

70.00 % i więcej - ocena 4 

80.00 % i więcej - ocena 4,5 

90.00 % i więcej - ocena 5 

 

  


