Poznań, dnia 20 sierpnia 2012 r.
dr Marian Brzeziński
starszy wykładowca w Katedrze Nauk Ekonomicznych
PROJEKT
OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)
dla przedmiotu Makroekonomia I na kierunku Zarządzanie
I. Informacje ogólne
1. Nazwa modułu kształcenia:
Makroekonomia I
2. Kod modułu kształcenia:
MEKI (10-MEKIw-z1-s) (10-MEKIw-z1-n)
3. Rodzaj modułu kształcenia (obowiązkowy albo fakultatywny):
Fakultatywny
4. Kierunek studiów:
Zarządzanie
5. Poziom studiów (I lub II stopień albo jednolite studia magisterskie):
Studia licencjackie – pierwszego stopnia (3 letnie)
6. Rok studiów:
Drugi rok studiów
7. Semestr (zimowy lub letni):
Semestr zimowy
8. Rodzaje zajęć i liczba godzin:
Studia stacjonarne: 45 godzin wykładu; Studia niestacjonarne: 28 godzin wykładu
9. Liczba punktów ECTS:
4 ECTS
10. Imię i nazwisko, tytuł lub stopień naukowy, adres e-mail wykładowcy lub osoby prowadzącej
zajęcia:
a) Dr Marian Brzeziński (marianbr@icpnet.pl)
11. Język wykładowy:
Język polski

II. Informacje szczegółowe
1. Cel modułu kształcenia:
Celem wykładu jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami makroekonomii, przy
równoczesnym nacisku na poprawne stosowanie narzędzi analizy ekonomicznej. Dodatkowo - w
sferze narzędzi analitycznych: budowa prostego modelu ekonomicznego i porównywanie
statycznych stanów równowagi. Wykład porusza równieŜ wybrane problemy zagadnień wzrostu
gospodarczego, wahań cyklicznych, inflacji i bezrobocia oraz równowagi zewnętrznej.

2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych (jeśli
obowiązują):
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Wymagania wstępne to znajomość podstaw mikroekonomii.
3. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych dla modułu
kształcenia i odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów:
Symbol
efektów
kształcenia

Odniesienie do efektów
Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu
kształcenia dla kierunku
osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi:
studiów

ZP_01

Zna i rozumie problematykę systemów społecznogospodarczych i podstawowe cechy typów
gospodarek.

K_W01-04, K_W07-08,
K_U01-04, K_U07,

ZP_02

Intepretować mechanizmy tworzenia i podziału
dochodu narodowego i rozumie rolę cen w rachunku
dochodu narodowego.

K_W01-04, K_W07-08,
K_U01-04, K_U07,

ZP_03

Zna i rozumie problematykę wzrostu gospodarczego
i rozwoju gospodarczego z uwzględnieniem
mechanizmów handlu zagranicznego i procesu
globalizacji.

K_W01-04, K_W07-08,
K_U01-04, K_U07,

ZP_04

Zna i rozumie problematykę wzrostu cyklicznego
K_W01-04, K_W07-08,
(wahań koniunkturalnych) z mechanizmami adaptacji K_U01-04, K_U07,
podmiotów gospodarczych do zmian koniunktury.

ZP_05

Zna i rozumie problematykę ogólnej równowagi
gospodarczej z mechanizmami jej kształtowania.

K_W01-04, K_W07-08,
K_U01-04, K_U07,

ZP_06

Rozumie i potrafi interpretować mechanizmy
systemu pienięŜno-kredytowego z umiejętnością
interpretacji podstawowych instrumentów
kształtowania podaŜy pieniądza.

K_W01-04, K_W07-08,
K_U01-04, K_U07,

ZP_07

Zna i rozumie podstawowe mechanizmy inflacji. Zna K_W01-04, K_W07-08,
podstawowe instytucje systemu finansowego i potrafi K_U01-04, K_U07,
interpretować jego mechanizmy (instrumenty).

4. Treści kształcenia:
Nazwa modułu kształcenia: Makroekonomia I (MEKI)
Symbol treści
kształcenia

TK_01

TK_02

TK_03

Opis treści kształcenia

Odniesienie do efektów
kształcenia modułu

1. SYSTEMY SPOŁECZNO-GOSPODARCZE (Typ ładu
społecznego, ideologia operacyjna, typy i ustrój
własności. Typy gospodarek. Mechanizm zmian systemu ZP_01
społeczno-gospodarczego. Rola państwa w gospodarce)
2. PRODUKT KRAJOWY BRUTTO I DOCHÓD NARODOWY.
(Pojęcie wartości globalnej, produktu krajowego brutto i
dochodu narodowego. Metoda liczenia dochodu
narodowego. Rola cen w rachunku dochodu
narodowego. Struktura i podział dochodu narodowego)

ZP_01-02

3. CZYNNIKI WZROSTU I ROZWOJU GOSPODARCZEGO.
(Wzrost i rozwój gospodarczy. Czynniki wzrostu
ZP_01-03
gospodarczego. Inwestycje. MnoŜnik inwestycyjny.
Czynniki przyspieszające i ograniczające tempo wzrostu
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Nazwa modułu kształcenia: Makroekonomia I (MEKI)
Symbol treści
kształcenia

Opis treści kształcenia

Odniesienie do efektów
kształcenia modułu

gospodarczego. Ekorozwój)
4. OSZCZĘDNOŚCI I ZRÓWNOWAśONY WZROST
GOSPODARCZY. (Rodzaje wzrostu gospodarczego.
TK_04

TK_05

TK_06

TK_07

TK_08

TK_09

ZrównowaŜony i niezrównowaŜony wzrost gospodarczy.
Wpływ oszczędności na równowagę i wzrost ZP_01-03
gospodarczy.
Modele
wzrostu
gospodarczego.
Kształtowanie równowagi w gospodarce)
5. SYSTEM PIENIĘśNO-KREDYTOWY (Pieniądz. Popyt i
podaŜ pieniądza. Równanie obiegu pieniądza. Banki,
rodzaje i funkcje banków. Kreacja pieniądza bankowego.
Bank centralny – instrumenty polityki pienięŜno–
kredytowej. Mechanizmy transmisji impulsów
pienięŜnych. Miary podaŜy pieniądza.

ZP_01-03, ZP_06

6. INFLACJA I JEJ SKUTKI. (Pojęcie i rodzaje inflacji.
Przyczyny i skutki inflacji. Inflacja potencjalna. Deflacja.
Cel inflacyjny w polityce pienięŜnej banku centralnego. ZP_01-06
Inflacja strukturalna)
7. SYSTEM FINANSOWY PAŃSTWA. (Podstawowe
pojęcia. System budŜetowy państwa. Stopa redystrybucji.
Zp_01-07
System podatkowy. Równowaga budŜetowa)
8. CYKLE KONIUNKTURALNE. (Rodzaje wahań
gospodarczych. Teorie cyklu koniunkturalnego. Cykl
gospodarczy. Cykl polityczny. Interwencjonizm
państwowy. Instrumenty i formy interwencjonizmu.

ZP_01-07

9. HANDEL ZAGRANICZNY I WZROST GOSPODARCZY.
(Podstawowe pojęcia. Bilans płatniczy. Teorie handlu
zagranicznego. Instrumenty polityki handlowej. Handel
ZP_01-07
zagraniczny – mechanizmy przenoszenia impulsów
cenowych i koniunkturalnych).

5. Zalecana literatura:
D. Begg, S. Fisher, R. Dornbush, EKONOMIA, tom II [Makroekonomia] wyd. II, PWE,
Warszawa, 1996. oraz dostępne na rynku wydawniczym aktualne podręczniki do
Makroekonomii. Szczegółowe informacje w tym zakresie zostaną przedstawione przez
osoby prowadzące zajęcia na początku roku akademickiego (semestru).
6. Informacja o przewidywanej moŜliwości wykorzystania b-learningu:
Brak

7. Informacja o tym, gdzie moŜna zapoznać się z materiałami do zajęć, instrukcjami, itp.:
Ewentualne informacje o charakterze i dostępności materiałów potrzebnych do zajęć
przekazują prowadzący zajęcia na początku roku akademickiego.
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III. Informacje dodatkowe
1. Odniesienie efektów kształcenia i treści kształcenia do sposobów prowadzenia zajęć i metod
oceniania:

Symbol
efektu
kształcenia
dla modułu

Nazwa modułu (przedmiotu): Makroekonomia I (MEKI)
Sposoby prowadzenia zajęć
Symbol treści kształcenia
umoŜliwiające osiągnięcie
realizowanych w trakcie
załoŜonych efektów
zajęć
kształcenia

Metody oceniania
stopnia osiągnięcia
załoŜonego efektu
kształcenia

ZP_01

TK_01-09

Multimedialny wykład

Zaliczenie z notą

ZP_02

TK_2

J.w.

J.w.

ZP_03

TK_01-04

J.w.

J.w.

ZP_04

TK_01-04, TK_08

J.w.

J.w.

ZP_05

TK_01-04

J.w.

J.w.

ZP_06

TK_01-05

J.w.

J.w.

ZP_07

TK_01-09

J.w.

J.w.

Przykładowe podstawowe pytania
poszczególnych treści kształcenia.

egzaminacyjne

są

identyczne

jak

ww.

opisy

2. ObciąŜenie pracą studenta (punkty ECTS):
Nazwa modułu (przedmiotu): Zarządzanie projektami (ZP)
Forma aktywności
Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem

Suma godzin
Sumaryczna liczba punktów ECTS dla modułu
(przedmiotu)

Średnia liczba godzin na zrealizowanie
aktywności
Studia stacjonarne: 45 godzin wykładu,
Studia niestacjonarne: 28 godzin wykładu

4

3. Sumaryczne wskaźniki ilościowe:
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału
nauczycieli akademickich:
4 punktów ECTS
Student otrzymuje wszystkie ww. punkty ECTS za zaliczenie całego modułu Makroekonomia I,
tzn. za ostateczne zaliczenie z oceną pozytywną zaliczenia pisemnego z tego przedmiotu.

4. Kryteria oceniania:
Stosuje się następujące kryteria oceniania studenta:
a) poziom wiedzy w zakresie opisanym treściami kształcenia
b) poziom poszczególnych umiejętności scharakteryzowanych powyŜej w ramach opisu
efektów kształcenia dla tego modułu
c) aktywność podczas ćwiczeń przeprowadzanych w trakcie wykładów

Marian Brzeziński
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