
Jednostka prowadząca: Wydział Techniczny 

Kierunek studiów: Zarządzanie i inŜynieria produkcji  

Nazwa przedmiotu: Makroekonomia  

 

Charakter przedmiotu: podstawowy, obowiązkowy 

Typ studiów: inŜynierskie I-go stopnia, stacjonarne/niestacjonarne 

Formy dydaktyczne i terminarz: 
Forma przedmiotu Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

 Rok studiów/Semestr 1/2 1/2    
 Liczba godzin w semestrze  30/30 15/15    
 Forma zaliczenia zal.na ocenę zal.na ocenę    
 Liczba punktów ECTS 1/2 2    
 

WYKŁAD  

Wymagania wstępne:  
Brak wymagań wstępnych. 
 
Cele kształcenia:  
Celem przedmiotu jest uzyskanie przez studenta umiejętności i kompetencji w zakresie 
rozumienia: podstawowych kategorii i procesów ekonomicznych zachodzących w 
makroskali; zasad sterowania tymi procesami; siły wpływu tych procesów na grupy 
konsumenckie i producenckie oraz indywidualne podmioty gospodarcze w tym na ich 
działalność biznesową i procesy decyzyjne. 
 
Metody dydaktyczne:  
Prezentacja treści programowych przy zastosowaniu środków audiowizualnych: rzutnik, 
projektor multimedialny. Przegląd literatury specjalistycznej. 
 
Zasady i kryteria zaliczenia:  
Egzamin pisemny. Ocena dostateczna od 60% punktów moŜliwych do uzyskania w ogólnej 
punktacji. 
 
Treści programowe:  

1. Pojęcie i przedmiot makroekonomii. 
2. Pieniądz, w tym: pojęcie rola i funkcje pieniądza w gospodarce; sposoby mierzenia 

zasobu pieniądza; system pienięŜno- kredytowy; ewolucja form pieniądza systemu 
pienięŜnego; podaŜ i popyt na pieniądz w podejściach: keynesowskim i 
neoklasycznym; polityka monetarna: ekspansywna i restrykcyjna, rynek pieniądza, 
źródła pozyskiwania pieniądza, system bankowy, trudny i łatwy pieniądz.  

3. Główne szkoły teoretyczne w makroekonomii: Keynesowska w tym: system 
teoretyczny, podstawowe kategorie, kierunki rozwoju.  

4. Cele, zasady metody, narzędzia i źródła finansowania polityki ekonomicznej państwa. 
Monetarystyczna koncepcja polityki ekonomicznej w tym: geneza, podstawowe 



załoŜenia, polityka fiskalna i jej słabe i mocne strony, monetaryzm tradycyjny i 
fiskalny. 

5. Niekonwencjonalne koncepcje polityki ekonomicznej, w tym: ekonomia podaŜy, rola 
państwa w gospodarce wg teorii racjonalnych oczekiwań, neoinstytucjonalna 
koncepcja polityki ekonomicznej państwa, państwo i gospodarka w teorii wyboru 
publicznego.  

6. BudŜet państwa w tym: pojęcie, funkcje, dochody i wydatki, deficyt, dług publiczny 
efekt wypychania System podatkowy państwa- znaczenie dla gospodarki, polityka 
budŜetowa, monetarna, walutowa, elementy polityki stabilizacyjnej. 

7. Bezrobocie, w tym pojęcie, rodzaje, konsekwencje, koszty i mierniki bezrobocia, 
odpływy i dopływy bezrobotnych, prawo Okuna, polityka zatrudnienia, instrumenty 
ograniczania bezrobocia. Determinanty bezrobocia na polskim przykładzie.  

8. Inflacja, w tym: pojęcie, pomiar, rodzaje, źródła inflacji, jej skutki, działania 
zapobiegawcze. Deflacja. Cykl koniunkturalny, w tym: fluktuacje gospodarki, cykl 
gospodarczy i jego cechy, wahania cykliczne i przyczyny cykliczności rozwoju 
polityka antycykliczna.  

9. Wzrost gospodarczy w tym: podstawowe kategorie i problemy, czynniki, granice i 
nowoczesne teorie wzrostu gospodarczego.  

10. Gospodarka światowa, w tym: handel zagraniczny - podstawowe pojęcia i problemy. 
Globalizacja rynków i konkurencji: cechy, słabe mocne strony.  

11. Problematyka gospodarczego zjednaczania Europy na przykładzie Polski, w tym: cele 
zjednoczenia gospodarczego, polityka regionalna wybrane polityki ekonomiczne w 
Unii Europejskiej, transformacja gospodarcza, problemy i uwarunkowania 
konkurencyjności. 

 
Literatura podstawowa:  

1. Bela A., Czaja S., Grabowska M., Jakubowski R., Jończy R., Elementy makroekonomii 
Wyd. I- Bis, Wrocław 2002. 

2. Beeg D., Smith P., Makroekonomia. PWE, Warszawa 2005. 
3. Samuelom P.A., Nordhaus W.D., Ekonomia. PWN, Warszawa 2004. 

 
Literatura uzupełniająca:  

1.  Beksiak J., Ekonomia. PWN, Warszawa 2001. 
 
Efekty kształcenia: 
Zdolność rozumienia podstawowych procesów makroekonomicznych i zasad sterowania 
nimi. 

 
 
Język wykładowy: polski 

 

 

ĆWICZENIA  

Wymagania wstępne:  
Brak wymagań wstępnych. 
 
Cele kształcenia:  
Ćwiczenia mają na celu poznanie zastosowań wiedzy makroekonomicznej w praktycznym 
działaniu. 



 
Metody dydaktyczne:  
Omawianie przykładów praktycznych. Rozwiązywanie zadań z zakresu oceny i symulowania 
procesów makroekonomicznych 
 
Zasady i kryteria zaliczenia:  
Podstawą zaliczenia jest zdobycie 60 % maksymalnej sumy punktów z kolokwium. 
 
Treści programowe:  
Ćwiczenia obejmują:  

- opracowanie budŜetu dla wybranych jednostek, 
- rozpoznanie uwarunkowań pozyskiwania unijnych środków pomocowych,  
- interpretację wykresów i rysunków prezentujących zaleŜności pomiędzy kategoriami 

ekonomicznymi,  
- analizę przypadków prezentowanych w zadaniach,  
- rozwiązywanie testów kontrolnych z zakresu wykładanej problematyki 

makroekonomicznej. 
 
Literatura podstawowa:  

1. Milewski R., Kwiatkowski E., Podstawy ekonomii, zadania i ćwiczenia. PWN, 
Warszawa 2006. 

 
Literatura uzupełniająca:  

1. Beeg D., Smith P., Zbiór zadań. PWE, Warszawa 2001. 
 
Efekty kształcenia: 
Zdolność oceny mechanizmów i rozwiązywania wybranych problemów makroekonomicz-
nych. 
 
Osoba(y) prowadząca(e):   
dr inŜ. Tomasz Bartłomowicz 
dr Iwona Chomiak-Orsa 
dr Bartłomiej Nita 
 

  


