OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)
dla przedmiotu Makroekonomia II na kierunku Zarządzanie

I. Informacje ogólne
1. Nazwa modułu kształcenia:
Makroekonomia II
2. Kod modułu kształcenia:
MEKOII (10-MEKOII-z2-s; 10-MEKOII-z2-ns)
3. Rodzaj modułu kształcenia (obowiązkowy albo fakultatywny):
Obowiązkowy
4. Kierunek studiów:
Zarządzanie
5. Poziom studiów (I lub II stopień albo jednolite studia magisterskie):
Studia drugiego stopnia (2 letnie)
6. Rok studiów:
pierwszy rok studiów
7. Semestr (zimowy lub letni):
Semestr zimowy
8. Rodzaje zajęć i liczba godzin:
Studia stacjonarne: 45 godzin wykładu.
Studia niestacjonarne: 18 godzin wykładu.
9. Liczba punktów ECTS:
6 ECTS
10.

Imię i nazwisko, tytuł lub stopień naukowy, adres e-mail wykładowcy lub osoby

prowadzącej zajęcia:
dr hab. Maria Majewska (mmajewska0@op.pl)
11.

Język wykładowy:

Język polski
II. Informacje szczegółowe
1. Cele modułu kształcenia:
- rozszerzenie wiedzy z zakresu teorii makroekonomii pozyskanej przez studentów na poziomie
ogólnym w trakcie zajęć z Makroekonomii I i uzupełnienie jej o niezbędne zagadnienia z
zakresu standardów kształcenia w tej dziedzinie,
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- omówienie możliwych sposobów zastosowania teorii ekonomii w praktyce, czy polityce
gospodarczej,
- położenie nacisku na wzajemne powiązania występujące pomiędzy poszczególnymi
agregatami makroekonomicznymi i instrumentami oddziaływania na nie.
2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji
społecznych (jeśli obowiązują):
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy: Makroekonomia I.
Brak szczególnych wymagań w zakresie umiejętności i kompetencji społecznych.
3. Efekty

kształcenia

w

zakresie

wiedzy,

umiejętności

oraz

kompetencji

społecznych dla modułu kształcenia i odniesienie do efektów kształcenia dla
kierunku studiów:
Symbol
efektów
kształcenia
MEKOII _01
MEKOII _02

MEKOII _03

MEKOII _04

MEKOII _05

MEKOII _06

MEKOII _07

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i
potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia
student potrafi:
Znajomość współczesnych teorii
makroekonomicznych w wybranych obszarach
Wiedza na temat wpływu sfery
makroekonomicznej na sferę mikroekonomiczną
i wzajemnych oddziaływań między nimi
Wiedza na temat wzajemnych powiązań
występujących pomiędzy poszczególnymi
agregatami makroekonomicznymi i
instrumentami państwa oddziaływania na nie
Umiejętność analizy (znajomość metod i
narzędzi badawczych) teorii makroekonomii w
procesie rozwiązywania problemów
gospodarczych na poziomie państwa
Uzyskania postrzegania przez studenta
gospodarki narodowej i światowej jako systemu
sprzężeń zwrotnych, opartego na różnego typu
mechanizmach mnożnikowych
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu
teorii makroekonomii w procesie podejmowania
decyzji gospodarczych zarówno na poziomie
makro-, jak i mikroekonomicznym
Zrozumienie, że w zarządzaniu państwem
należy kierować się dobrem społecznym i
przedstawienie korupcji jako zjawiska
niepożądanego i szkodliwego z punktu widzenia
rozwoju gospodarczego kraju

Odniesienie do efektów
kształcenia dla kierunku
studiów
K_W01-02, K_U01
K_W03-04, K_U02-03

K_W03-04, K_U02-03

K_W06, K_U04-06

K_W02-04, K_U03

K_W06, K_U06

K_W07, K_U04, K_K0506
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4. Treści kształcenia:
Nazwa modułu kształcenia: Makroekonomia II (MEKOII)
Symbol treści
kształcenia

TK_01

TK_02

TK_03

TK_04

TK_05

TK_06

TK_07

TK_08

TK_09

Opis treści kształcenia
Bezrobocie, rodzaje i metody jego zwalczania, w
podziale na politykę zatrudnienia aktywną i
pasywną. Zależność między bezrobociem a inflacją
oraz ewolucja sposobów podejścia do tego
problemu.
Teoria konsumpcji, oszczędności i inwestycji (ujęcie
modelowe) oraz wybrane zagadnienia z polityki
gospodarczej dotyczące tych kwestii.
Polityka budżetowa i sposoby niwelowania deficytu
budżetowego. Redystrybucja dochodów. Wpływ
podatków i wydatków budżetowych na poziom
wytwarzanego dochodu narodowego.
Cechy charakterystyczne współczesnych cykli
gospodarczych w warunkach gospodarki otwartej
oraz polityka gospodarcza oddziaływująca na
wahania koniunktury.
Handel międzygałęziowy a handel
wewnątrzgałęziowy w świetle rozwoju nowych
teorii handlu. Korzyści z wymiany handlowej i
sposoby ich uzyskiwania. Polityka handlowa, w tym
kursu walutowego. Rynki walutowe a
funkcjonowanie gospodarki otwartej.
Równowaga zewnętrzna gospodarki w kontekście
ewolucji teorii bilansu płatniczego. Automatyczny
mechanizm dostosowawczy i czynniki warunkujące
stan bilansu płatniczego. Problem dewaluacji.
Problematyka rozwoju gospodarczego. Pojecie
dobrobytu i jego mierniki. Strategie rozwoju
gospodarczego. Doświadczenia gospodarek, które
doświadczyły tak zwanych „cudów
gospodarczych”. Rola kapitału ludzkiego w tym
zakresie. Polityka gospodarcza stymulująca postęp
naukowo-technologiczny.
Przedstawienie wybranych modeli
makroekonomicznych opisujących gospodarkę
narodowa i światową ukazujących wzajemne
powiązania pomiędzy omawianymi zagadnieniami.
Wybrane współczesne problemy gospodarki
światowej, w podziale na kraje rozwinięte i
rozwijające się oraz omówienie możliwych
sposobów ich rozwiązania proponowanych przez
politykę gospodarczą, jak przykładowo polityka
stymulowania przyrostu naturalnego.

Odniesienie do efektów
kształcenia modułu

K_W01-04, K_U01-06

K_W01-04, K_U01-04
K_W01-04, K_U01-06,
K_K05-06

K_W01-04, K_U01-06

K_W01-04, K_W06-07,
K_U01-05

K_W01-04, K_W06-07,
K_U01-06

K_W01-04, K_U01-04,
K_K05-06

K_W01-04, K_W06-07,
K_U01-04

K_W01-04, K_U01-05,
K_K05-06
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5. Zalecana literatura:
Dowolne dostępne na rynku wydawniczym aktualne podręczniki z zakresu
makroekonomii dla zaawansowanych, polityki gospodarczej i ekonomii rozwoju.
Literatura podstawowa:
1. D. Romer, Makroekonomia dla zaawansowanych, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa, wydanie bieżące.
2. Ekonomia rozwoju, R. Piasecki red., PWE, Warszawa, wydanie bieżące.
Literatura uzupełniająca:
1. A. Becla, S. Czaja, R. Jakubowski, R. Jończy, Elementy makroekonomii,
Wydawnictwo I-BiS, Wrocław 2002.
2. Polityka gospodarcza, B. Winiarski red., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa,
wydanie ostatnie.
3. N. Acocella, Zasady polityki gospodarczej. Wartości i metody analizy, wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa 2002.
6. Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć,
instrukcjami do laboratoriu, itp.:
Ewentualne informacje o charakterze i dostępności materiałów potrzebnych do zajęć
przekazuje prowadzący zajęcia na początku roku akademickiego.
III.

Informacje dodatkowe
1. Odniesienie efektów kształcenia i treści kształcenia do sposobów prowadzenia zajęć
i metod oceniania:

Nazwa modułu (przedmiotu): Makroekonomia II (MEKOII)
Symbol
Symbol treści
Sposoby prowadzenia zajęć
efektu
kształcenia
umożliwiające osiągnięcie
kształcenia
realizowanych w trakcie założonych efektów
dla modułu
zajęć
kształcenia
Wykład z wykorzystaniem
MEKOII _01 TK_01-09
własnych materiałów
dydaktycznych

Metody oceniania
stopnia osiągnięcia
założonego efektu
kształcenia
Egzamin pisemny
w formie testu

MEKOII _02

TK_01-05, 07

J.w.

J.w.

MEKOII _03

TK_01-09

J.w.

J.w.

MEKOII _04

TK_01-08

J.w.

J.w.

MEKOII _05

TK_04-09

J.w.

J.w.
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MEKOII _06

TK_01-06, 08-09

J.w.

J.w.

MEKOII _07

TK_01, 03, 07, 09

J.w.

J.w.

Przykładowe podstawowe pytania egzaminacyjne są identyczne jak ww. opisy
poszczególnych treści kształcenia.
2. Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS):

Nazwa modułu (przedmiotu): Makroekonomia II (MEKOII)
Średnia liczba godzin na zrealizowanie
Forma aktywności
aktywności
Godziny zajęć (wg planu studiów) z
Studia stacjonarne: 45 godzin wykładu
nauczycielem
Studia niestacjonarne: 18 godzin wykładu
Studia stacjonarne: 135 godzin (180
godzin wynikających z 6 punktów ECTS
minus 45 godzin z planu)
Praca własna studenta (łącznie wszystkie formy)
Studia niestacjonarne: 162 godzin (180
godzin wynikających z 6 punktów ECTS
minus 18 godzin z planu)
Suma godzin
180
Sumaryczna liczba punktów ECTS dla modułu
6
(przedmiotu)
3. Sumaryczne wskaźniki ilościowe:
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających
bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: 6 punktów ECTS
Student otrzymuje wszystkie ww. punkty ECTS za zaliczenie całego modułu
Makroekonomia II, tzn. za ostateczne zaliczenie z oceną pozytywną egzaminu z
tego przedmiotu.
4. Kryteria oceniania:
Poziom poszczególnych umiejętności scharakteryzowanych powyżej w ramach opisu
efektów kształcenia dla tego modułu.

Maria Majewska
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