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Rok akademicki:  Grupa przedmiotów:
  

Numer katalogowy:
 

 

 

Nazwa przedmiotu1):   Makroekonomia
 

ECTS 2) 4 

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski
3)
:  Macroeconomics 

Kierunek studiów
4)
:  Towaroznawstwo 

Koordynator przedmiotu
5)
:  Dr Aldona Zawojska 

Prowadzący zajęcia
6)
:  Pracownicy Katedry Ekonomii i Polityki Gospodarczej 

Jednostka realizująca
7)
: Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej 

Wydział, dla którego przedmiot jest 
realizowany

8)
:
 Wydział Nauk o Żywności 

Status przedmiotu
9)
:  a) przedmiot kierunkowy. b) stopień pierwszy, rok drugi c)  stacjonarne / niestacjonarne 

Cykl dydaktyczny
10)

:  Semestr zimowy Jęz. wykładowy
11)

: polski  

Założenia i cele przedmiotu
12)

: 

Celem przedmiotu jest: (1) przekazanie studentom wiedzy o funkcjonowaniu gospodarki narodowej i jej 
powiązaniach międzynarodowych; (2) wyjaśnienie mechanizmu wzrostu i rozwoju gospodarczego; (3) pokazanie 
uwarunkowań i współzależności ekonomicznych w gospodarce rynkowej oraz narzędzi polityki 
makroekonomicznej i jej skutków. Przedmiot ma ułatwić studentom zrozumienie celów i działań polityki 
makroekonomicznej oraz określenie jej efektów oraz przygotować ich do odbioru treści wykładanych w ramach 
innych przedmiotów ekonomicznych. 

Formy dydaktyczne, liczba godzin
13)

: 

a) Wykład …………………..………………………………………………………;  liczba godzin .15......;   

b) Ćwiczenia audytoryjne…………………………………………………………;  liczba godzin .30.....;   

c) ……………………………………………………………………………………;  liczba godzin .......;   

d) ……………………………………………………………………………………;  liczba godzin .......;   

Metody dydaktyczne
14)

: 
Wykład (konwencjonalny i konwersatoryjny) z elementami prezentacji multimedialnych, dyskusja, ćwiczeniowo-
praktyczna, konsultacje  

Pełny opis przedmiotu
15)

: 

Wykłady: 
Przedmiot makroekonomii, podstawowe problemy i teorie makroekonomiczne. System rachunków narodowych 
(ruch okrężny w gospodarce, definicja i składniki PKB, realny i nominalny PKB, PKB jako miara dobrobytu). 
Wzrost gospodarczy (czynniki wzrostu, postęp techniczny i jego odzwierciedlenie w funkcji produkcji, kapitał 
ludzki w procesie wzrostu. Cykl koniunkturalny i jego fazy. Rozwój gospodarczy (PKB per capita i alternatywne 
miary rozwoju gospodarczego; dysproporcje w rozwoju gospodarczym na świecie). Zatrudnienie i bezrobocie w 
gospodarce narodowej (aktywność zawodowa ludności, bezrobocie - pojęcie, rodzaje, przyczyny i skutki). 
Pieniądz i popyt na pieniądz (definicje i funkcje pieniądza, determinanty popytu na pieniądz, funkcja popytu na 
pieniądz. Podaż pieniądza i polityka pieniężna (rola i instrumenty banku centralnego, równowaga na rynku 
pieniądza. Inflacja (pojęcie i przyczyny, inflacja popytowa i kosztowa, monetarystyczna teoria inflacji, inflacja a 
bezrobocie). Miary inflacji i ich wykorzystanie (indeksy cen, stopa inflacji, nominalna i realna stopa procentowa, 
nominalne i realne wynagrodzenia, parytety siły nabywczej). Rola państwa i sektora publicznego w gospodarce 
narodowej. Budżet państwa (wpływy i wydatki budżetowe, deficyt budżetowy i dług publiczny, polityka fiskalna i 
jej instrumenty. Handel zagraniczny i jego czynniki, bilans płatniczy kraju, rynek walutowy i kurs wymiany walut, 
zadłużenie zagraniczne. Europejska integracja gospodarcza. Podsumowanie. 
Ćwiczenia 
Podstawowe kategorie makroekonomiczne. Gospodarka narodowa (struktura gospodarki oraz ruch okrężny 
produktów i pieniądza). Metody liczenia różnych kategorii rachunków narodowych (PKB, PNB, dochód 
narodowy, dochód osobisty, dochód dyspozycyjny, wartość dodana). Dochód narodowy w ujęciu nominalnym i 
realnym. Deflator PKB. Porównywanie globalnych efektów działalności gospodarczej – PKB per capita, dochód 
wyrażony w parytecie siły nabywczej, Wskaźnik Rozwoju Społecznego - HDI. Dysproporcje w podziale dochodu 
narodowego (krzywa Lorenza). Mierniki (roczna i średnioroczna stopa wzrostu gospodarczego) i modele wzrostu 
gospodarczego. Mierzenie aktywności zawodowej (zatrudnienia i bezrobocia). Płace w gospodarce narodowej.  
Ilościowa teoria pieniądza Fishera. Wyznaczanie krzywej popytu na pieniądz oraz równowagi na rynku 
pieniądza. Mierzenie inflacji: wskaźniki wzrostu cen, inflacja pieniężna. Nominalne i realne wskaźniki 
ekonomiczne. Krzywa Phillipsa. Podatki i ich rodzaje. Krzywa Laffera. Określanie korzyści absolutnych i 
komparatywnych w handlu zagranicznym. Rynek walutowy i kurs walutowy. Wpływ deprecjacji i aprecjacji waluty 
krajowej na saldo bilansu handlowego i płatniczego oraz decyzje producentów i konsumentów. Korzyści i koszty 
przystąpienia kraju do strefy Euro 
 

Wymagania formalne  (przedmioty 
wprowadzające)

16)
: 

Mikroekonomia 

Założenia wstępne
17)

:  

Efekty kształcenia
18)

: 

01 - Zna i rozumie podstawowe pojęcia i kategorie 
makroekonomiczne 
02 - Ma podstawową wiedzę o różnych rodzajach 
struktur i instytucji ekonomicznych i ich relacjach w 
skali krajowej i międzynarodowej 
03 - Potrafi dokonać oceny decyzji gospodarczych 
podejmowanych przez decydentów politycznych na 
szczeblu kraju i międzynarodowych ugrupowań 
ekonomicznych 

04 - Zna źródła oraz metody i narzędzia, w tym techniki 
pozyskiwania danych makroekonomicznych 
05 - Posiada umiejętność przygotowania wystąpień 
ustnych (referatów, prezentacji)  
06 -  Ma świadomość zmieniającego się otoczenia 
zewnętrznego gospodarki i konieczności dostosowania 
się do nowych uwarunkowań i wyzwań - 
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Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot25) : 

 
Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia efektami przedmiotu 

26)
  

 

Nr /symbol 
efektu 

Wymienione w wierszu efekty kształcenia: Odniesienie do efektów dla programu 
kształcenia na kierunku 

01 Zna podstawowe pojęcia i kategorie makroekonomiczne K_W02 

02 Ma podstawową wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji ekonomicznych i ich 
relacjach w skali krajowej i międzynarodowej 

K_W02 

03 Potrafi dokonać oceny decyzji gospodarczych podejmowanych przez decydentów 
politycznych na szczeblu kraju i międzynarodowych ugrupowań ekonomicznych 

K_U01 

04 Zna źródła oraz metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych 
makroekonomicznych 

K_W05 

05 Posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych (referatów, prezentacji) K_U09 

06 Ma świadomość zmieniającego się otoczenia zewnętrznego gospodarki i konieczności 
dostosowania się do nowych uwarunkowań i wyzwań 

K_S01 

 

Sposób weryfikacji efektów kształcenia
19)

: 

Kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych: 01; 02; 03; 06 
Egzamin pisemny:  01; 02; 03; 06 
Obserwacja w trakcie dyskusji zdefiniowanego problemu (aktywność): 01; 02; 03; 04, 05, 06 
Prezentacje i zadania rachunkowe przygotowywane w ramach pracy własnej studenta 01; 02; 03; 04, 05, 06 

Forma dokumentacji osiągniętych efektów 
kształcenia 

20)
: 

Formularz egzaminu pisemnego, okresowe prace pisemne, złożone prezentacje, lista obecności na ćwiczeniach 
z zaznaczoną aktywnością  

Elementy i wagi mające wpływ na ocenę 
końcową

21)
:
 

Egzamin - 40%;  
Kolokwium na zajęciach - 30% 
Aktywność – 15% 
Prezentacje i zadania domowe – 15%  

Miejsce realizacji zajęć
22)

: 
 

Sala dydaktyczna  

Literatura podstawowa i uzupełniająca
23)

:  
 a) literatura podstawowa 
1. Milewski R., Kwiatkowski E.: Podstawy ekonomii, PWN, Warszawa, 2009.  
2. Zawojska A., Daniłowska A.: Zbiór zadań z ekonomii z rozwiązaniami, Wyd. SGGW, Warszawa, 2011. 
b) literatura uzupełniająca 
3. Begg D., Fischer S., Dornbusch R.: Makroekonomia, PWE, Warszawa, 2007. 
4. Zawojska A., Daniłowska A.: Zbiór testów z ekonomii z odpowiedziami, Wyd. SGGW, Warszawa, 2004. 
5. Mankiw N.G.: Makroekonomia, PWE, Warszawa, 2009. 
6. Portal Edukacyjny NBP 
 

UWAGI
24)

:
 

 

Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia zakładanych efektów 
kształcenia

18)
  - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS

2
:
 102  h 

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: 2,2 (2)  ECTS 

Łączna liczba punktów ECTS, którą student  uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym, takich jak zajęcia laboratoryjne, 
projektowe, itp.: 

2,4 (2) ECTS 


