
 

Kod przedmiotu  
Nazwa 

przedmiotu 
Podstawy makroekonomii 

Kierunek Finanse i rachunkowość - studia pierwszego stopnia 

Rodzaj przedmiotu lub modułu B. Moduł kształcenia podstawowego 

Profil kształcenia (studiów) praktyczny 

Specjalność 1. Finanse i rachunkowość w biznesie 

2. Finanse i rachunkowość sektora publicznego   

Semestr 2 

Język prowadzenia zajęć Język polski 

 

Wymiar godzinowy zajęć i pracy studenta Stacjonarne Niestacjonarne 

1. Wykłady (wspólny udział nauczycieli akademickich i 

studentów) 
30 10 

2. Ćwiczenia (wspólny udział nauczycieli akademickich i 

studentów) 
15 10 

3. Konsultacje z nauczycielem 15 20 

Razem 1+2+3 60 40 

4. Praktyki (realizowane samodzielnie przez studentów)   

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

przygotowanie się do zaliczenia/egzaminu) 
65 65 

Razem 4+5 65 85 

SUMA 1+2+3+4+5 125 125 

Łącznie punktów ECTS wg planu studiów 6 

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu  

 
OPIS PRZEDMIOTOWEGO EFEKTU 

UCZENIA SIĘ 

SYMBOL EKK 

(odniesienie do kierunkowych efektów 

uczenia się) 

ma wiedzę – zna i rozumie:  

K_W01 

Po zakończeniu przedmiotu student potrafi 

charakteryzować i rozróżniać podstawowe pojęcia i 

kategorie ekonomiczne związane z 

gospodarowaniem w skali makroekonomicznej.  

K_W02 

K_W02 
Po zakończeniu przedmiotu student potrafi objaśniać 

prawidłowości funkcjonowania gospodarki 

narodowej przy uwzględnieniu różnych  podejść 

K_W15 



teoretycznych.  

ma następujące umiejętności – potrafi, umie: 

K_U03 
Po zakończeniu przedmiotu student potrafi 

analizować i interpretować podstawowe procesy 

ekonomiczne.   
K_U06 

K_U04 

Po zakończeniu przedmiotu student potrafi określić 

możliwości i sposoby sterowania procesami 

ekonomicznymi w skali makroekonomicznej w 

warunkach gospodarki rynkowej.  

K_U06 

K_U05 
Po zakończeniu przedmiotu student potrafi 

wykorzystać wiedzę do analizy 

makroekonomicznego otoczenia przedsiębiorstwa. 

K_U06 

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

K_K06 

Po zakończeniu przedmiotu student jest świadomy 

złożoności zjawisk ekonomicznych zachodzących we 

współczesnym świecie oraz jest otwarty i skłonny do 

ich analizowania.  

K_K03 

Cele kształcenia 

  zapoznanie uczestników z pojęciami, metodami i podstawowymi teoriami  makroekonomii w 

nawiązaniu do realiów życia gospodarczego, 

   zrozumienia zależności makroekonomicznych i polityki ekonomicznej we współczesnej 

gospodarce i ich wpływu na zarządzanie oraz umiejętność opisu i interpretacji zjawisk 

makroekonomicznych 

Treści kształcenia 

Wykłady/Ćwiczenia:  

1. Niesprawności rynku, w tym efekty zewnętrzne, oraz znaczenie pozarynkowych regulacji w 

gospodarce.  

2. Rola makroekonomii, zakres, metody, główne nurty.  

3. Gospodarka narodowa, mierzenie aktywności gospodarczej w makroskali – pod-stawowe pojęcia 

oraz problemy.  

4. Wzrost gospodarczy i rozwój, w tym zrównoważony.  

5. Czynniki wzrostu gospodarczego (tradycyjne i nowe) oraz teorie wzrostu (neoklasyczne oraz 

wzrostu endogenicznego), a także implikacje z nich wynikające w zakresie konwergencji 

ekonomicznej.  

6. Prawidłowości przekształceń strukturalnych oraz problemy strukturalne rozwoju, w tym Polski. 

Równowaga makroekonomiczna.  

7. Modele zagregowanego popytu i podaży.  

8. Neoklasyczna teoria równowagi.  

9. Równowaga w ekonomii keynesowskiej.  

10. Wahania koniunktury i dostosowania w warunkach nierównowagi.  

11. Mechanizm mnożnika. Równo-waga na rynku pieniądza.  

12. Inflacja, monetarystyczna teoria inflacji.  

13. Polityka monetarna i metody przeciwdziałania inflacji.  

14. Rynek pracy, problem równowagi na tym rynku – bezrobocie, istota, przyczyny, formy, skutki i 

sposoby przeciwdziałania. Krzywa Philipsa. Budżet i polityka budżetowa.  

15. Deficyt budżetowy i dług publiczny.  

16. Współczesne podejście do polityki makroekonomicznej, rodzaje polityki pieniężnej i polityki 

fiskalnej i problemy z tym związane.  

17. Gospodarka otwarta i zamknięta.  

18. Korzyści bezpośrednie i pośrednie międzynarodowej współpracy gospodarczej oraz czynniki 

wpływające na jej efektywność.  



19. Zakres i formy międzynarodowej współpracy gospodarczej.  

20. Bilans płatniczy i systemy międzynarodowych rozliczeń finansowych.  

21. Kurs walutowy, systemy kursu walutowego, wahania kursów walutowych i ich wpływ na bilans 

płatniczy, wymianę międzynarodową i wzrost gospodarczy. Problemy międzynarodowej 

współpracy gospodarczej, w tym związane z integracją i globalizacją.   

Zalecana literatura  

1. Krugman P., Wells R., 2018, Makroekonomia. Wyd. Nauk. PWN  

2. Mankiw N.G., Taylor M.P., 2016,Makroekonomia, PWE,  

3. Milewski R., Kwiatkowski E., 2015, Podstawy ekonomii, PWN. 

1. Ravenhill J., 2011, Globalna ekonomia polityczna Wyd. UJ, Kraków.  

2. Noga M., Stawicka M.K. (red.), 2009, Modele rozwoju gospodarczego dla Polski, CeDeWu, Warszawa.  

3. Roubini N., Mihm S., 2011. Ekonomia kryzysu. Wolters Kluwer  

Metody i formy prowadzenia zajęć Tak (X) / nie 

Wykład z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień X 

Wykład konwersatoryjny X 

Wykład problemowy X 

Wykład informacyjny  

Dyskusja  

Praca z tekstem  

Metoda analizy przypadków  

Uczenie problemowe (Problem-based learning)  

Gra dydaktyczna/symulacyjna  

Metoda ćwiczeniowa X 

Metoda warsztatowa  

Metoda projektu  

Prezentacja multimedialna X 

Demonstracje dźwiękowe i/lub video  

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

SWOT, technika drzewka decyzyjnego, metoda „kuli 

śniegowej”, konstruowanie „map myśli”) 

 

Praca w grupach X 

Inne (jakie?) – zajęcia z wykorzystaniem specjalistycznego 

oprogramowaniem 
 

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

Egzamin pisemny  

Egzamin ustny  

Zaliczenie pisemne na zakończenie zajęć X 

Zaliczenie ustne na zakończenie zajęć  



Kolokwium pisemne śródsemestralne X 

Kolokwium ustne śródsemestralne  

Test  

Praca pisemna  

Raport  

Prezentacja multimedialna X 

Inne (jakie?) -....  

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


