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Tryb studiów 

Studia stacjonarne  

 

Kierunek studiów 

Ekonomia  

 

Poziom studiów 

Pierwszego stopnia  

 
Rok studiów/ semestr 

3/5  

 
Specjalność 

Bez specjalności 

 

Kod katedry/zakładu w systemie USOS  

10000000 Wydział Ekonomiczno-Informatyczny                                        

10010000 Katedra Ekonomii 

 

Kod kursu/przedmiotu w systemie USOS 

1000-ES1-3EC1 

 

Liczba punktów kredytowych ECTS 

7 

 
Tytuł kursu/przedmiotu 

Ekonometria     

 
Grupa treści kształcenia, w ramach której przedmiot jest realizowany 

Grupa treści podstawowych 

 
Typ kursu / przedmiotu 

Obowiązujący  

 
Język kursu/przedmiotu 

Język polski  

 
 

Imię, nazwisko i tytuł/stopień prowadzącego kurs/przedmiot  

Dr Roman Sosnowski 

 
Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu – 

zatwierdzającego protokoły w systemie USOS  

Dr Roman Sosnowski  
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Dr Roman Sosnowski, mgr Ernest Ginc 

 

Forma zaliczenia kursu 

Forma kursu Wykład Ćwiczenia Seminarium 

Ogólna ilość godzin 30 30  

Liczba godzin w tygodniu / 
liczba godzin na zjazd 

2 2  

 
 
Założenia i cel przedmiotu 

Celem wykładów jest:  

 Zapoznanie słuchaczy z uwarunkowaniami i podstawowymi narzędziami (w 

szczególnosci w odniesieniu do modeli jednorównaniowych) stosowanymi w ekonometrii 

na poziomie analizy makro i mikroekonomicznej, jak również do prognozowania 

ekonomicznego, ze szczególnym naciskiem na praktyczne aplikacje metod 

ekonometrycznych w praktyce zawodowej.  

 Przedstawienie praktycznego wykorzystania prezentowanych metod do analizy 

ilościowych prawidłowości występujących w zjawiskach ekonomicznych, a w 

szczególności zapoznanie studentów z metodami prawidłowej analizy i wykorzystania 

danych ekonomicznych oraz zapewnienie wiedzy niezbędnej dla wyrobienie praktycznych 

umiejętności w zakresie modelowania ekonometrycznego. 

 

     Celem ćwiczeń jest: 

 Zapoznanie studentów z podstawami teoretycznymi modelowania ekonometrycznego. 

 Zapoznawanie z kolejnymi z etapami budowy modelu jednorównaniowego: konstrukcja 

modelu, dobór zmiennych, estymacja parametrów, weryfikacja merytoryczna i 

statystyczna oraz prognozowanie na podstawie modelu. 

 Przedstawienie podstaw analizy szeregów czasowych oraz podstawowych wiadomości o 

wielorównaniowych modelach ekonometrycznych. 
 

 
Wymagania wstępne 

Znajomość statystyki opisowej, teorii estymacji i teorii weryfikacji hipotez 
statystycznych oraz podstaw algebry liniowej (operacje na macierzach) i analizy 
matematycznej (podstawy rachunku różniczkowego). 

 

Treści merytoryczne przedmiotu  

W wyniku realizacji przedmiotu student powinien: 
 Rozumieć rolę i miejsce ekonometrii w analizach i badaniach 

ekonomicznych. 
 Znać główne obszary zastosowań i ograniczenia stosowalności metod 

ekonometrycznych.  

 Poznać budowę modelu ekonometrycznego.  
 Poznać metody badania jednorównaniowych modeli ekonometrycznych 

(zasady konstruowania modeli z jedną zmienną objaśniającą, szacowanie 
parametrów modelu, analiza błędów, miary dopasowania, przedziały 
ufności oraz weryfikacja założeń MNK). 
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 Posiadać umiejętność prawidłowego interpretowania wyników analiz 

modelowych. 
 Poznać zasady prognozowania przy wykorzystaniu metod 

ekonometrycznych i szacowania błędów prognozy. 

 Nauczyć się dokonywania prognozy punktowej i przedziałowej w oparciu o 
modele ekonometryczne. 

 Zapoznać się z podstawowymi metodami programowania liniowego 
(metoda graficzna, metoda analityczna). 

 Posiąść umiejętność analizowania, prezentowania i interpretowania danych 

statystycznych w kategoriach ekonometrii. 

 
Wykład  

Zawartość tematyczna poszczególnych wykładów (w skrócie) L.godz. 
  

1. Wiadomości ogólne o ekonometrii. Pojęcie ekonometrii. Cele 

ekonometrii. Modele ekonometryczne.  
Metodologie ekonometrii i ich praktyczne implikacje dla porównywalności 

wyników. Aspekt czasu w ekonometrii.  
Kryzys tradycyjnej ekonometrii i jego źródła. 
 Krytyczny przegląd tradycyjnej metodologii - kryzys tradycyjnej 

ekonometrii.  
 Zasady tradycyjnej metodologii a rzeczywistość gospodarcza. 

 Współczesne kierunki rozwoju ekonometrii.  
 
2. Powtórzenie podstawowych pojęć z zakresu algebry liniowej i 

statystyki matematycznej. Elementy statystyki opisowej. Logarytmy.  
Średnie: arytmetyczna, geometryczna, harmoniczna, logarytmiczna, 

kwadratowa. Nierówność Cauchy’ego średnie pozycyjne, średnie 
ruchome. 
 

Podstawowe pojęcia ekonometrii: opisowy model ekonometryczny, 
klasyfikacja zmiennych, klasyfikacja modeli, zmienne objaśniane i 

objaśniające, składnik losowy. 
 
3. Budowa najprostszego modelu ekonometrycznego – modelu liniowego 

z jedną zmienną objaśniającą: 
 Dobór zmiennych objaśniających do modelu liniowego; 

 Eliminowanie zmiennych quasi stałych; 
 Wektor i macierz współczynników korelacji; 
 Metody analizy macierzy współczynników korelacji; 

 Metoda wskaźników pojemności informacyjnej; 
 Współczynnik korelacji wielorakiej; 

 Efekt katalizy w modelu ekonometrycznym. 
 

4. Model ekonometryczny: 
 Klasyczny model regresji liniowej – metoda najmniejszych 

kwadratów. Warunki stosowalności metody. 

 Metoda najmniejszych kwadratów - przypadek jednej zmiennej 
objaśniającej.  

    2 
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 Metoda najmniejszych kwadratów - przypadek wielu zmiennych 

objaśniających.  
 Metoda najmniejszych kwadratów z warunkami pobocznymi. 

Uzmiennianie parametrów.  

 Modele dynamiczne. Strategia modelowania od ogółu do 
szczegółu. 

Metody analizy dynamiki zjawisk: wygładzanie szeregu czasowego 
metodą mechaniczną i analityczną, prognozowanie na podstawie funkcji 
trendu. 

 
5. Weryfikacja modeli liniowych: 

 Ocena dopasowania modelu do danych empirycznych. 
 Weryfikacja statystyczna: średnie błędy szacunku, istotność 

zmiennych objasniajacych liniowość modelu. 
 Badanie istotności parametrów strukturalnych. 
 Określenie relatywnego wpływu zmiennych objaśniających na 

zmienną objaśnianą. 
 Szeregi czasowe i autokorelacja. Dane przekrojowe i 

heteroscedastyczność składników losowych (test White’a). 
 Metody szacowania parametrów modeli ekonometrycznych w 

przypadku występowania autokorelacji i heteroscedastyczności - 

uogólniona metoda najmniejszych kwadratów. 
 

6. Modele nieliniowe sprowadzalne do liniowych: 
 Wybór postaci analitycznej modelu na podstawie apriorycznej 

wiedzy o badanych zależnościach. 

 Wybór postaci analitycznej modelu na podstawie wykresów 
rozrzutu punktów empirycznych.  

 Transformacja liniowa.  
 Dobór zmiennych objaśniających. 
 Szacowanie parametrów strukturalnych. 

 Badanie dopasowania modelu do danych empirycznych.  
 Zastosowanie modeli nieliniowych. Estymacja parametrów modeli 

nieliniowych. 
 Różne rodzaje modeli nieliniowych i ich najczęstsze obszary 

zastosowania.  

 
7. Badanie własności odchyleń losowych (Weryfikacja modelu): 

 Badanie losowości.  
 Badanie normalności rozkładu. 
 Badanie nieobciążoności. 

 Badanie autokorelacji składników losowych. Test Durbina-
Watsona.  

 Badanie stałości wariancji (homoscedastyczności). 
 
8. Specjalne metody szacowanie parametrów modeli liniowych: 

 Uogolniona metoda najmniejszych kwadratów. 
 Metoda różniczki zupełnej. 

 Metoda zmiennych instrumentalnych. 
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 Metoda największej wiarygodności. 

 
Sekwencyjne procedury budowania modelu: 

 Budowanie modelu z koincydencją 

 Procedura eliminacji a posteriori.  
 Procedura selekcji krokowej. 

Modelowanie od ogółu do szczegółu. 
Testowanie warunków ograniczających. 
 

9. Modele wielorównaniowe: 
 Postać strukturalna i postać zredukowana modelu. 

 Klasyfikacja modeli wielorównaniowych. 
 

Wybrane zagadnienia z zakresu modelowania ekonometrycznego w 
makroekonomii. 
 Funkcja produkcji Cobba–Douglasa. 

 Funkcje Tornquista 
 Model Pereto 

 Analiza przepływów międzygałęziowych (Model Leontiewa, 
prognozowanie na podstawie Modelu Leontiewa). 

 

10. Ekonomiczne zastosowania rachunku różniczkowego i macierzowego. 
Elastyczność różnicowa, całkowita. 

Szeregi czasowe. Trendy. Metody ich wyodrębniania i uwzględniania. 
Sezonowość. Uwzględnianie sezonowości.  
Wybrane zagadnienia z zakresu stosowania metod matematycznych w 

finansach i inwestycjach. Realna stopa wzrostu. 
Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie – przykłady zastosowań. 

Modele ekonometryczne na rynkach finansowych – przykłady 
zastosowań. 
 

11. Elementy cybernetyki i jej zastosowań w ekonometrii. 
Planowanie finansowe dla osoby fizycznej. 

Finansowy cykl życia. Piramida inwestycyjna. Cykl stóp procentowych. 
Zastosowania ekonometrii (matematyki) na rynkach kapitałowych. 
Ocena awersji do ryzyka. 

Ocena poziomu ryzyka portfela inwestycji. Określanie oczekiwanej premii 
za ryzyko.  

 
12. Pojęcie prognozy. Rodzaje prognoz. 
Założenia i reguły prognozowania.  

Miary dokładności prognoz.  
Źródła błędów prognoz. Dekompozycja błędu prognozy. 

Symulacja jako narzędzie prognozowania na podstawie 
ekonometrycznych modeli wielorównaniowych.  
Symulacja statyczna i dynamiczna. Symulacja ex post i ex ante.  

Predykcja ekonometryczna: 
 Predykcja na podstawie trendu. 

 Predykcja na podstawie modelu opisowego. 
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 Predykcja metodą wag harmonicznych.  

Wykorzystanie prognoz w ekonomii.  
 
13. Zasady prezentacji graficznej wyników badań i danych surowych. 

Przykłady ich interpretacji i oceny wartości merytorycznej. 
 

14. Powtórka z najważniejszych zagadnień.  
 
15. Termin zerowy egzaminu. 

 
Razem godzin  

 

 
 
    2 

 
 

    2 
  
    2 

    
    30 

 
Ćwiczenia 

Zawartość tematyczna poszczególnych ćwiczeń (w skrócie) L.godz. 

1. Ekonometria jako dyscyplina naukowa.  
Model ekonometryczny jako podstawowy obiekt rozpatrywany w 
ekonometrii (pojęcie, konstrukcja modelu, klasyfikacja zmiennych 

występujących w modelu, klasyfikacja modeli). 
 

2. Modelowanie ekonometryczne (etapy). 
Metody doboru zmiennych do modelu ekonometrycznego (Hellwiga, 

Pawłowskiego, Bartosiewicz). 
 

3. Jednorównaniowy liniowy model ekonometryczny. 

Założenia klasycznej metody najmniejszych kwadratów. 
Estymatory metody najmniejszych kwadratów parametrów modelu. 

 
4. Weryfikacja merytoryczna jednorównaniowego modelu 

ekonometrycznego. Własność koincydencji, efekt katalizy. 

 
5. Weryfikacja statystyczna jednorównaniowego modelu 

ekonometrycznego. Błędy szacunku parametrów strukturalnych 
modelu, istotność zmiennych objaśniających, badanie istotności 
współczynnika korelacji wielorakiej, autokorelacja składnika losowego, 

heteroskedastyczność składnika losowego, badanie normalności 
rozkładu, badanie losowości rozkładu. 

 
6. Prognozowanie na podstawie jednorównaniowego modelu 

ekonometrycznego. Prognoza punktowa i przedziałowa. Miary 

dokładności ex post. 
 

7. Analiza szeregów czasowych. Wygładzanie szeregu czasowego. 
 
8. Wielorównaniowe modele ekonometryczne. Postać strukturalna i 

zredukowana modelu. Przykłady modeli wielorównaniowych. 
 

Kolokwium 

      2 
 
 

 
 

    4 
 

 
 
    4 
   

 

 

    2 
 

 
    8 
 

 
 

 
 
 

    4 
 

 
 
    2 

 
    2 

 
 
    2 

Razem godzin       30 

 



Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie 

SYLLABUS  na rok akademicki 2009/2010 
http://www.wilno.uwb.edu.pl/ 

Decyzją Dziekana WEI syllabusy przedmiotów realizowanych podczas studiów na Wydziale Ekonomiczno-Informatycznym Filii UwB w Wilnie są udostępniane  

studentom i absolwentom przed rozpoczęciem zajęć, w postaci elektronicznej (na stronie internetowej WEI) oraz papierowej (w Dziekanacie). Zbiory papierowe są 

oprawiane według lat akademickich i archiwizowane w bibliotece wydziałowej. Syllabusy powinno się drukować obustronnie. Za przygotowanie syllabusa oraz jego 

terminowe przekazanie do opublikowania w postaci elektronicznej odpowiada koordynator przedmiotu. Dziekanat prowadzi zbiór bieżących i archiwalnych 

syllabusów zgodnie z wykazem przedmiotów realizowanych przez pracowników dydaktycznych zatrudnionych na Wydziale. Dany rocznik syllabusów w wersji 

papierowej powinien zawierać płytkę CD z kopiami zarchiwizowanych plików syllabusów w postaci elektronicznej, służącą jako źródło plików do wysyłki pocztą 

elektroniczną w razie prośby studenta lub absolwenta . Kopia papierowej wersji syllabusa danego przedmiotu wydawana jest na prośbę studenta lub absolwenta WEI.  

Zgodność kopii z oryginałem poświadcza swoim podpisem i pieczątką uczelni Prodziekan ds. Dydaktyki.   

Literatura podstawowa i dodatkowa - Wykłady 

Literatura podstawowa. 
1. Nowak E., Zarys metod ekonometrii. Wydawnictwo Naukowe PWN, 
Warszawa 2007. 

2. Welfe A., Ekonometria, PWE, Warszawa 2003. 
3. Charemza W., Deadman D., Nowa Ekonometria. PWE, Warszawa 1997. 

 
Literatura dodatkowa. 
1 Welfe A., Ekonometria. Metody i ich zastosowanie, wyd. IV, PWE, Warszawa 

2009. 
2 Florczak W., Kelm R., Majsterek M., Welfe A., Ekonometria. Zbiór zadań, 

PWE, Warszawa 2003. 
3 Hozer J., Mikroekonometria. PWE Warszawa 1993. 

4 Borkowski B., Dudek H., Szczesny W.: Ekonometria. Wybrane zagadnienia. 
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007. 

5 Barteczko K., Bocian A., Modele prognozowania i symulacji gospodarczych. 

Uniwersytet w Białymstoku, Bialystok 2006.  
6 Brandt S., Analiza Danych Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.  

 

 

Literatura podstawowa i dodatkowa - Ćwiczenia 

Literatura podstawowa: 

1. Dorosiewicz S.,i in.,Ekonometria, SGH, Warszawa 1994 i nast. wydania. 

2. Nowak E., Zarys metod ekonometrii – zbiór zadań, Wydawnictwo 
Naukowe PWN, Warszawa 2002. 

3. Ekonometria, red. Gruszczyński M., Podgórska M., SGH, Warszawa 2004. 
Literatura uzupełniająca: 

1. Borkowski B., Dudek H., Szczesny W., Ekonometria. Wybrane 
zagadnienia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007. 

2. Welfe A., Ekonometria, PWE, Warszawa 2003. 
3. Kukuła K., Wprowadzenie do ekonometrii – w przykładach i zadaniach, 

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa2007. 
4. Welfe A., Ekonometria. Metody i ich zastosowanie , PWE, Warszawa 2009. 

5. Maddala G. S., Ekonometria, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 

2008. 

 
Wymagany minimalny nakład pracy własnej studenta (oprócz zajęć z 
nauczycielem) w godzinach zegarowych 
20 

 
Warunki zaliczenia przedmiotu:  

Ćwiczenia: 

Zaliczenie ćwiczeń odbywa się na podstawie punktów zdobytych w trakcie zajęć (prezentacje, 

aktywność na ćwiczeniach, kolokwium). 

 

Wykłady: 

1) Zaliczenie na poziomie minimalnym  - uzyskanie pozytywnej oceny z bloku 



Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie 

SYLLABUS  na rok akademicki 2009/2010 
http://www.wilno.uwb.edu.pl/ 

Decyzją Dziekana WEI syllabusy przedmiotów realizowanych podczas studiów na Wydziale Ekonomiczno-Informatycznym Filii UwB w Wilnie są udostępniane  

studentom i absolwentom przed rozpoczęciem zajęć, w postaci elektronicznej (na stronie internetowej WEI) oraz papierowej (w Dziekanacie). Zbiory papierowe są 

oprawiane według lat akademickich i archiwizowane w bibliotece wydziałowej. Syllabusy powinno się drukować obustronnie. Za przygotowanie syllabusa oraz jego 

terminowe przekazanie do opublikowania w postaci elektronicznej odpowiada koordynator przedmiotu. Dziekanat prowadzi zbiór bieżących i archiwalnych 

syllabusów zgodnie z wykazem przedmiotów realizowanych przez pracowników dydaktycznych zatrudnionych na Wydziale. Dany rocznik syllabusów w wersji 

papierowej powinien zawierać płytkę CD z kopiami zarchiwizowanych plików syllabusów w postaci elektronicznej, służącą jako źródło plików do wysyłki pocztą 

elektroniczną w razie prośby studenta lub absolwenta . Kopia papierowej wersji syllabusa danego przedmiotu wydawana jest na prośbę studenta lub absolwenta WEI.  

Zgodność kopii z oryginałem poświadcza swoim podpisem i pieczątką uczelni Prodziekan ds. Dydaktyki.   

sprawdzającego podstawową wiedzę na egzaminie.  

2) Zaliczenie na wyższy stopień – poza warunkiem określonym w punkcie 1 pozytywna 

ocena z części rozszerzonej na egzaminie. 

3) Najwyższy poziom oceny – spełnienie warunków określonych w punktach 1 i 2 

powyżej oraz uczestnictwo w jednym z fakultatywnych projektów sprawdzających 

praktycznie pozyskane przez studentów  umiejętności realizowanych w trakcie 

semestru.  
 

 

 
 


