Załącznik nr 5 do dokumentacji programowej
KARTA PRZEDMIOTU

I.

Dane podstawowe

Nazwa przedmiotu
Nazwa przedmiotu w języku angielskim
Kierunek studiów
Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie)
Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne)
Dyscyplina
Język wykładowy

Podstawy makroekonomii
Basics of macroeconomics
ekonomia
I stopnia
stacjonarne
ekonomia i finanse
język polski

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna

dr Katarzyna Jabłońska-Karczmarczyk

Forma zajęć(katalog
Liczba godzin
zamknięty ze słownika)
wykład
30
konwersatorium
ćwiczenia
30
laboratorium
warsztaty
seminarium
proseminarium
lektorat
praktyki
zajęcia terenowe
pracownia dyplomowa
translatorium
wizyta studyjna
Wymagania wstępne

II.

semestr
3

Punkty ECTS
4

3

Student, który rozpoczyna zajęcia z przedmiotu w dostatecznym stopniu
opanował wiedzę z zakresu mikroekonomii oraz matematyki oraz jest
gotowy do rozwijania wiedzy.

Cele kształcenia dla przedmiotu

Celem zajęć jest przekazanie studentom wiedzy, która pozwoli im zrozumieć podstawowe pojęcia i
mechanizmy makroekonomii, orientować się w podstawowych rodzajach polityki gospodarczej
państwa (pieniężnej i fiskalnej), jej narzędziach i zasadach działania.
Celem jest nabycie przez studentów umiejętności rozumienia, analizowania i wyjaśniania
makroekonomicznych zjawisk, zdarzeń i mechanizmów zachodzących w gospodarce polskiej i
światowej oraz ich wpływu na funkcjonowanie podmiotów gospodarczych
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III.
Symbol
W_01
W_02

W_03

U_01

Efekty uczenia się dla przedmiotu wraz z odniesieniem do efektów kierunkowych
Opis efektu przedmiotowego
WIEDZA
Student zna i rozumie terminologię związaną z
makroekonomią.
Student zna i rozumie specyfikę analiz makroekonomicznych, w
tym metody i narzędzia pozwalające na pozyskiwanie danych
społeczno-gospodarczych, opisywanie struktur i instytucji
społeczno-gospodarczych oraz procesów w nich i między nimi
zachodzących.
Student zna i rozumie kontekst, w jakim powstawały i były
formułowane najważniejsze teorie ekonomiczne w zakresie
makroekonomii.
UMIEJĘTNOŚCI
Student potrafi dostrzegać i prawidłowo interpretować
zjawiska gospodarcze i przeprowadzać analizy ekonomiczne w
skali całej gospodarki (analiza makroekonomiczna).

U_02
U_….
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K_01
K_02
K_...
IV.

Opis przedmiotu/ treści programowe

1. Zagadnienia wstępne.
2. Opis gospodarki w systemie rachunków narodowych.
3. Keynesowski model makroekonomiczny.
4. Wpływ państwa na produkt w równowadze.
5 Pieniądz i system bankowy.
6. Model IS-LM.
7. Polityka fiskalna i monetarna w ramach modelu IS-LM.
8. Gospodarka otwarta. Model IS-LM-BP.
9. Determinanty wymiany handlowej z zagranicą i przepływu kapitału.
10. Rynek pracy i bezrobocie.
11. Inflacja. Rodzaje i sposoby mierzenia inflacji. Przyczyny i skutki inflacji.
12. Model AS-AD.
13. Polityka fiskalna i monetarna w krótkim i długim okresie.
14. Szoki podażowe i popytowe w gospodarce.
15. Teoria wzrostu gospodarczego.

Odniesienie do
efektu kierunkowego
K_W04
K_W05, K_W09

K_W11

K_U02

Załącznik nr 5 do dokumentacji programowej
V.
Symbol
efektu
W_01
W_02
W_03

U_01

Metody realizacji weryfikacji efektów uczenia się
Metody dydaktyczne

Metody weryfikacji

Sposoby dokumentacji

(lista wyboru)

(lista wyboru)

(lista wyboru)

WIEDZA
Egzamin

Wykład z prezentacją
multimedialną na
platformie Moodle lub
Teams
Ćwiczenia praktyczne na
platformie Teams

UMIEJĘTNOŚCI
Kolokwium na platformie
Moodle lub Teams

Ocenione prace pisemne/
protokół

Uzupełnione i ocenione
kolokwium

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K_01
K_02
K_...

VI.

Kryteria oceny, wagi…

…

wykład
ćwiczenia

Sposób oceniania
(składowe) 55.0%
50.0%
egzamin pisemny
kolokwium (test +
zadania) na platformie
Moodle lub Teams

Próg zaliczeniowy

Składowa oceny
końcowej

55%
55%

100%
I kolokwium 50%
II kolokwium 50%
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VII.

Obciążenie pracą studenta

Forma aktywności studenta
Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem

Liczba godzin
60

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta

60

VIII.

Literatura

Literatura podstawowa
Begg D., Fisher S., Vernasca G., Dornbusch R., Makroekonomia, PWE, Warszawa 2014
Blanchard O., Makroekonomia, Wolters Kluwer, Warszawa 2016
Nowak A., Zalega T., Makroekonomia, PWE, Warszawa 2015
Literatura uzupełniająca
Baszyński A., Piątek D., Szarzec K., Makroekonomia. Rynek w gospodarce (ćwiczenia i przykłady),
Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2007
Gajowiak M. (red.), Makroświat. Podręcznik z zadaniami do makroekonomii, Wydawnictwo
Politechniki Poznańskiej, Poznań 2013
Kordalska A., Lechman E., Olczyk M., Podstawy makroekonomii w przykład i zadaniach, CeDeWu,
Warszawa 2010
Krugman P, Wells R., Makroekonomia, WN PWN, Warszawa 2012

