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KARTA PRZEDMIOTU  

 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Analiza makroekonomiczna 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Macroeconomic analysis 

Kierunek studiów  Ekonomia 

Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) II 

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) stacjonarne 

Dyscyplina Ekonomia i finanse 

Język wykładowy polski 

 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna Dr hab. Dariusz Eligiusz Staszczak, prof. KUL 
 

 

Forma zajęć(katalog 
zamknięty ze słownika) 

Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

wykład 15 III       3 

konwersatorium   

ćwiczenia 15 III 

laboratorium   

warsztaty   

seminarium   

proseminarium   

lektorat   

praktyki   

zajęcia terenowe   

pracownia dyplomowa   

translatorium   

wizyta studyjna   

 

Wymagania wstępne 1. Makroekonomia 

 

 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

Wykład: 

C1. Przekazanie studentom wiedzy z zakresu analizy makroekonomicznej 

C2. Ilustracja różnic w teoretycznych interpretacjach roli rządu w gospodarce 

C3. Analiza zmian dominujących teorii makroekonomicznych w polityce gospodarczej państw. 

 

 

 

III. Efekty uczenia się dla przedmiotu wraz z odniesieniem do efektów kierunkowych 

Symbol Opis efektu przedmiotowego 
Odniesienie do 

efektu kierunkowego 

WIEDZA 
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W_01 Student ma ugruntowaną i pogłębioną wiedzę odnośnie okresów 

dominacji poszczególnych teorii makroekonomicznych 

K_W03 

W_02 Student zna różnice w teoretycznych interpretacjach roli rządu w 

gospodarce 

K_W05 

W_03   

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Student rozumie teoretyczne podstawy polityki gospodarczej 

państw 

K_U02 

U_02   

U_….   

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Student ma świadomość konieczności stałego dokształcania się, K_K01 

K_02   

K_...   

 

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

 

WYKŁAD w formie zdalnej prowadzony za pomocą narzędzia Microsoft Office 365 w ramach 
synchronicznego kontaktu, w którym studenci i prowadzący uczestniczą w zajęciach w różnych 
miejscach w tym samym czasie w drodze wideokonferencji internetowej: 
 

       1.    Równowaga makroekonomiczna w neoklasycznych teoriach równowagi. 
2. Główne nurty teoretyczne w makroekonomii. Równowaga makroekonomiczna a 

wykorzystanie mocy produkcyjnych w teorii J. M. Keynesa. 
3. Główne nurty teoretyczne w makroekonomii. Monetaryzm. Równowaga na rynku dóbr i 

usług a równowaga na rynku pieniężnym. 
4. Ekonomia podaży. Polityka fiskalna. 
5. Pierwszy szok naftowy – przyczyny i skutki. 
6. Drugi szok naftowy – przyczyny i skutki. 
7. Trzeci szok naftowy – przyczyny i skutki. 

 
ĆWICZENIA w formie zdalnej prowadzone za pomocą narzędzia Microsoft Office 365 w ramach 
synchronicznego kontaktu, w którym studenci i prowadzący uczestniczą w zajęciach w różnych 
miejscach w tym samym czasie w drodze wideokonferencji internetowej: 
 

1. Równowaga makroekonomiczna w prawie rynków B. Saya. 
2. Krzywa Phillipsa 
3. Reaganomika 
4. Upadek systemu komunistycznego w Europie Środkowej i Wschodniej 
5. Recesja z lat 1974-1975. 
6. Recesja z lat 1980-1982. 
7. Recesja z lat 2008-2009 oraz korona wirus i globalna recesja z 2020 roku. 

 

 

 

    

 
 

 

8. Metody realizacji weryfikacji efektów uczenia się 
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Symbol 
efektu 

Metody dydaktyczne 
(lista wyboru) 

Metody weryfikacji 
(lista wyboru) 

Sposoby dokumentacji 
(lista wyboru) 

WIEDZA 

W_01 wykład egzamin w formie 
tradycyjnej lub testu na 
moodle 

ocena egzaminu 

W_02 wykład egzamin w formie 
tradycyjnej lub testu na 
moodle 

ocena egzaminu 

W_01 ćwiczenia kolokwium w formie 
tradycyjnej lub testu na 
moodle 

ocena kolokwium 

W_02 ćwiczenia kolokwium w formie 
tradycyjnej lub testu na 
moodle 

ocena kolokwium 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 wykład egzamin w formie 
tradycyjnej lub testu na 
moodle 

ocena egzaminu 

U_01 ćwiczenia kolokwium w formie 
tradycyjnej lub testu na 
moodle 

ocena kolokwium 

U_….    

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 wykład egzamin w formie 
tradycyjnej lub testu na 
moodle 

ocena egzaminu  

K_01 ćwiczenia dyskusja za pomocą 
narzędzia Microsoft Office 
365 w ramach 
synchronicznego kontaktu 

punkty za aktywność 

 

 

9. Kryteria oceny, wagi… 

Wykład dotyczący analizy makroekonomicznej - ocena z egzaminu 

Podstawą do zaliczenia ćwiczeń na ocenę będzie kolokwium i punkty za aktywność podczas dyskusji. 

WYKŁAD i ĆWICZENIA 

Ocena niedostateczna 

(W) student nie zna i nie rozumie podstawowych pojęć z zakresu teorii makroekonomicznych 

(U) student nie potrafi zinterpretować teoretycznych podstaw polityki gospodarczej państw               

(K) student nie wykazuje aktywności w zakresie rozwiązywania problemów z zakresu przedmiotu 

 

Ocena dostateczna 

(W) student zna i rozumie w dostatecznym zakresie podstawowe pojęcia z zakresu teorii 

makroekonomicznych 
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(U) student potrafi w dostatecznym stopniu zinterpretować teoretyczne podstawy polityki 

gospodarczej państw 

(K) student wykazuje w dostatecznym stopniu aktywność w zakresie rozwiązywania problemów z 

zakresu przedmiotu 

 

Ocena dobra 

(W) student zna i rozumie w dużym zakresie podstawowe pojęcia z zakresu teorii 

makroekonomicznych 

(U) student potrafi w wysokim stopniu zinterpretować teoretyczne podstawy polityki gospodarczej 

państw 

(K) student wykazuje w wysokim stopniu aktywność w zakresie rozwiązywania problemów z zakresu 

przedmiotu 

 

Ocena bardzo dobra 

(W) student zna i rozumie w bardzo dużym zakresie podstawowe pojęcia z zakresu teorii 

makroekonomicznych 

(U) student potrafi w bardzo wysokim stopniu zinterpretować teoretyczne podstawy polityki 

gospodarczej państw  

(K) student wykazuje w bardzo wysokim stopniu aktywność w zakresie rozwiązywania problemów z 

zakresu przedmiotu 

 

10. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  
 

15 W + 15 C 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 
 

30 

 

11. Literatura 

Literatura podstawowa 
1. P. A. Samuelson, W. D. Nordhaus: Ekonomia,; Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWE 

2012 

Literatura uzupełniająca 

1. D.R. Kamerschen, R. B. McKenzie, C. Nardinelli: Ekonomia; Gdańsk, Wyd. F.G. NSZZ 

"Solidarność" 1992 

2. D. E. Staszczak: USA-UE. Wzajemne stosunki na tle zmian systemu światowego; Toruń: 

Wydawnictwo A. Marszałek 2004 
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