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Nazwa modułu (bloku przedmiotów): PRZEDMIOTY 

PODSTAWOWE 

Kod modułu: B 

Nazwa przedmiotu: PODSTAWY MAKROEKONOMII Kod przedmiotu: 13 

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej przedmiot / moduł: INSTYTUT EKONOMICZNY 

Nazwa kierunku: EKONOMIA 

Forma studiów: SS Profil kształcenia: praktyczny Poziom kształcenia: studia I 

stopnia 

Rok / semestr:   

I/II 

Status przedmiotu /modułu: 

obowiązkowy 

Język przedmiotu / modułu: 

polski 

Forma zajęć wykład ćwiczenia laboratorium projekt seminarium 

inne  

(wpisać 

jakie) 

Wymiar 

zajęć (godz.) 
15 30     

 

Koordynator przedmiotu / 

modułu 
dr Marek Bucholc 

Prowadzący zajęcia dr Marek Bucholc; mgr Ewa Patra 

Cel kształcenia przedmiotu / 

modułu 

Celem nauczania makroekonomii jest opanowanie przez studentów wiedzy o 

podejmowaniu decyzji w zakresie wyborów ekonomicznych w skali 

makroekonomicznej. Student zaznajamia się z rolą państwa w alokacji 

zasobów, poznaje metody liczenia dochodu narodowego, poznaje tajniki 

funkcjonowania pieniądza, określa występowanie równowagi w gospodarce 

zamkniętej i otwartej, zaznajamia się ze zjawiskiem inflacji oraz 

charakteryzuje zjawisko wzrostu gospodarczego. 

Wymagania wstępne Brak wymagań wstępnych. 

 

EFEKTY UCZENIA SIĘ 

Nr efektu 

uczenia 

się/ grupy 

efektów 

Opis efektu uczenia się 

Kod 

kierunkowego 

efektu 

uczenia się 

Wiedza (Ma wiedzę w zakresie...)  

01 
teorii ekonomii oraz zasad funkcjonowania rynków oraz podmiotów 

gospodarczych i społecznych 
K1P_W01 

02 
funkcjonowania podmiotów gospodarki rynkowej w skali mikro- i 

makroekonomicznej 
K1P_W02 

03 
relacji, zależności i wydarzeń zachodzących w środowisku społeczno - 

gospodarczym 
K1P_W03 

04 
reguł mechanizmów rynkowych oraz uwarunkowań podejmowania decyzji i 

prowadzenia działalności gospodarczej 
K1P_W07 

Umiejętności (Potrafi…)  

05 
analizować podstawowe prawa rządzące określonymi rynkami wchodzącymi w 

skład głównych sektorów gospodarki narodowej 
K1P_U03 

06 

analizować relacje między rynkiem a państwem w kontekście uwarunkowań 

społecznych, ekonomicznych i politycznych oraz interpretować zmiany 

zachodzące w otoczeniu lokalnym i regionalnym 

K1P_U06 

Kompetencje społeczne  

07 postępuje etycznie w ramach wyznaczonych ról organizacyjnych i społecznych K1P_K03 

08 weryfikuje swoje działania, postawy oraz poszukuje nowych, lepszych rozwiązań K1P_K07 

 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Wykład 

Narzędzia analizy ekonomicznej; Wprowadzenie do ekonomii i charakterystyka gospodarowania  

Podstawowe kategorie rynkowe; Rola państwa w alokacji zasobów; Pojęcie i metody pomiaru dochodu 

narodowego; Rynek pieniądza w gospodarce; Rynek pracy w ujęciu makroekonomicznym; Pojęcie, przyczyny i 

skutki inflacji; Zjawisko wzrostu gospodarczego – przyczyny, wahania, wpływ na państwo. Budżet państwa i 

polityka budżetowa; Pieniądz, bank centralny i polityka pieniężna; W kierunku syntezy neoklasycznej - model 



równowagi IS-LM; Polityka budżetowa i monetarna w modelu IS-LM. 

Ćwiczenia 

Stopa procentowa, pojęcie pożyczkodawcy i pożyczkobiorcy; podatki, subwencje, dotacje; metody pomiaru 

dochodu narodowego; przyczyny i skutki inflacji; Metody wyznaczania PKB; Zagregowany popyt i podaż oraz 

ich determinanty; Analiza budżetu państwa; Narodowy Bank Polski i jego struktura; Skutki inflacji w skali 

makroekonomicznej; Makroekonomia gospodarki otwartej; Pojęcie Wzrostu gospodarczego. 

 

Literatura podstawowa 

1.Ekonomia. T.2, Makroekonomia / David Begg, Stanley Fischer, Rudiger 

Dornbusch, najnowsze wydanie. 

2.Ekonomia. T.3, Ćwiczenia z ekonomii / David Begg, Stanley Fischer, Rudiger 

Dornbusch, najnowsze wydanie. 

3. R. Milewski, E. Kwiatkowski, Podstawy ekonomii, PWN, Warszawa 2005 

Literatura uzupełniająca  1.Podstawy ekonomii. Ćwiczenia i zadania / red. Roman Milewski, Eugeniusz 

Kwiatkowski. Wyd. 3. - Warszawa : PWN, IBUK Libra, 2008. 

2. W. Jarmołowicz [red.], Podstawy makroekonomii, Wydawnictwo Akademii 

Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2008. 

3. M. Szczepaniec: Makroekonomia – przewodnik, Wydawnictwo Uniwersytetu 

Gdańskiego, Gdańsk 2003 

Metody kształcenia Wykład, ćwiczenia. 

 

 

Metody weryfikacji efektów uczenia się 

 

Nr efektu uczenia 

się/grupy efektów 

 

Egzamin pisemny – wykład. 05-08 
Testy - ćwiczenia. 01-04 

Formy i warunki zaliczenia Test wyboru, esej z wybranego tematu z makroekonomii. 

Waga: egzamin 0,5; ćwiczenia 0,5. 

 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA 

 

 

Rodzaj działań/zajęć 

Liczba godzin 

Ogółem 

W tym zajęcia powiązane  

z praktycznym przygotowaniem 

zawodowym 

Udział w wykładach 15  

Samodzielne studiowanie    

Udział w ćwiczeniach audytoryjnych i laboratoryjnych, 

warsztatach, seminariach
 30 30 

Samodzielne przygotowywanie się do ćwiczeń 5 5 

Przygotowanie projektu / eseju / itp.
 
 10 10 

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 14 7 

Udział w konsultacjach 1  

Inne   

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75 52 

Liczba punktów ECTS za przedmiot 3 

Liczba punktów ECTS przypisana do dyscypliny 

naukowej 
(Ekonomia i finanse) 3 

Liczba punktów ECTS związana z zajęciami 

praktycznymi
 2,1 

Liczba punktów ECTS  za zajęciach wymagające 

bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich 
1,8 

 

http://bu.pwsz.elblag.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=record&001=ibuk.pl:345
http://bu.pwsz.elblag.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=record&001=ibuk.pl:345
http://bu.pwsz.elblag.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=bytitle&plnk=__wydawca_IBUK+Libra

