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Forma zaliczenia kursu 

Forma kursu Wykład Ćwiczenia Seminarium 

Ogólna ilość godzin 45 45  

Liczba godzin w tygodniu / 
liczba godzin na zjazd 

1 / 2  1 / 2 
 

Metody dydaktyczne Wykład informacyjny            
i problemowy                                

z wykorzystaniem 
narzędzi wizualnych 

Dyskusja 
dydaktyczna, 

ćwiczenia 
przedmiotowe 

 

 

Założenia i cel przedmiotu 

 
Celem zajęć jest zapoznanie studenta z podstawowymi kategoriami i procesami 
makroekonomicznymi oraz sposobami wykorzystywania różnych koncepcji do 

analizy mechanizmu ekspansji gospodarki i równowagi makroekonomicznej. Po 
zakończeniu zajęć student powinien rozumieć podstawowe zasady 

funkcjonowania gospodarki, wykorzystując wiedzę do oceny problemów praktyki 
gospodarczej, w tym w szczególności do analizy czynników określających tempo 
wzrostu i rozwoju gospodarczego. Student powinien umieć określić zależności 

między podstawowymi agregatami, takimi jak dochód narodowy, wydatki na 
konsumpcję, oszczędności, dochody i wydatki budżetu państwa, zmiana sytuacji 

na rynku pracy a dynamika wzrostu PKB, bilans handlowy i płatniczy kraju. 
Badanie związków między poszczególnymi agregatami ma na celu określenie 

warunków zrównoważonego wzrostu gospodarczego oraz przyczyn niepełnego 

wykorzystania zdolności produkcyjnych. Analizuje się przejawy zawodności 
samoregulujących mechanizmów rynkowych i związane z tym przesłanki 

ingerencji państwa. 
 

 
 

Wymagania wstępne 

Brak  

 
 

Wykład  

Zawartość tematyczna poszczególnych wykładów  L.godz. 
  

Temat 1. Gospodarka narodowa jako przedmiot badań 
naukowych  

1. Gospodarka narodowa a inne podmioty gospodarcze. 

2. Struktura gospodarki narodowej. 

3. Sprawność i dynamika gospodarki narodowej. 

4. Cele i metody oddziaływania państwa na gospodarkę. 

 

4 

Temat 2. Rozwój i czynniki rozwoju gospodarczego 
1. Pojęcie rozwoju gospodarczego. Czynniki rozwoju gospodarki. 

2. Rozwój a wzrost gospodarczy. 

3. Mierniki rozwoju gospodarczego. 

4. Zróżnicowanie poziomów rozwoju gospodarczego współczesnego 

świata. 

5. Pojęcie i modele równowagi gospodarczej.  
 

2 



Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie 

SYLLABUS  na rok akademicki 2010/2011 
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.   

Temat 3. Struktura produkcji i kierunki jej przemian 
1. Struktura gospodarki a struktura produkcji. 

2. Elementy struktury gospodarczej. Klasyfikacja struktur i czynniki zmian 

strukturalnych. 

3. Kwestia działów pierwotnych i sektora surowcowego. 

 

4 

Temat 4. Rachunek produktu narodowego 
1. Proces tworzenia wartości dodanej i finalnej. 
2. Kategorie produktu społecznego w gospodarce zamkniętej i otwartej. 
3. Ruch okrężny dochodu w gospodarce narodowej. 
4. Struktura ilościowa gospodarki. 

 

4 

Temat 5. Finanse publiczne i budżet państwa  
1. Istota i rodzaje polityki fiskalnej. 
2. Przychody i wydatki budżetu. Równowaga budżetowa. 
3. Sposoby finansowania deficytu budżetowego. Dług publiczny. 
4. Makroekonomiczne skutki deficytu budżetowego. 

 

2 

Temat 6. Rynek i jego mechanizm 
1. Pojęcie rynku. 

2. Mechanizm rynkowy - cena równowagi. 

3. Ograniczenia mechanizmu rynkowego. 

4. Metody i obszary konkurencji przedsiębiorstw. 

5. Źródła monopolu. Ogólnogospodarcze skutki monopolizacji. 

 

2 

Temat 7. Praca i rynek pracy  
1. Popyt na pracę i podaż pracy. 

2. Równowaga na rynku pracy. 

3. Bezrobocie, rodzaje i przyczyny bezrobocia. 

4. Prywatny i społeczny koszt bezrobocia. 

5. Sposoby przeciwdziałania bezrobociu. Państwo a rynek pracy.  

 

2 

Temat 8. Rynek kapitałowy  
1. Rynek kapitałowy i jego funkcje. Segmenty rynku kapitałowego. 

2. Przedmiot obrotu na rynku kapitałowym.  

3. Instytucje rynku kapitałowego. 

4. Funkcje i rodzaje papierów wartościowych. 

5. Organizacja rynku kapitałowego w Polsce. Kapitalizacja giełdy. 

  

2 

Temat 9. Rynek informacji i usług informacyjnych 
1. Informacja jako kategoria ekonomiczna. 

2. System informacyjny. 

3. Popytowa i podażowa strona rynku informacyjnego.  

 

2 

Temat 10. Cykliczność w procesie wzrostu gospodarczego  
1. Czynniki wzrostu gospodarczego i ich cykliczny charakter. 

2. Model mnożnika - akceleratora. 

3. Przyczyny wahań koniunkturalnych i sposoby przeciwdziałania. 

4. Automatyczne stabilizatory koniunktury. 

5. Teoria cyklu koniunkturalnego. 

 

2 
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Temat 11. Cena kapitału 
1. Akumulacja kapitału w gospodarce współczesnej. 

2. Rynki kapitałowe a cena kapitału. 

3. Kredyt i cena kapitału. 

4. Inflacja a stopa procentowa i podaż pieniądza. 

5. Równowaga na rynku pieniężnym. Popyt i podaż pieniądza a stopa 

procentowa. 
 

4 

Temat 12. Mechanizm ekspansji gospodarczej 
1. Równowaga a wzrost gospodarczy.  

2. Społeczne przesłanki ekspansji gospodarczej Tempo wzrostu produktu. 

3. Modele wzrostu gospodarczego. 

4. Rola inwestycji w procesie wzrostu gospodarczego. 

5. Postęp techniczny jako czynnik wzrostu gospodarczego.  

 

4 

Temat 13. Instytucjonalne aspekty rozwoju gospodarczego 
1. Pojęcie instytucji i ich gospodarcze znaczenie. 

2. Instytucje a dynamika rozwojowa gospodarki. 

3. Ustrojowe aspekty rozwoju gospodarczego. 

4. Ideologia i polityka a gospodarka. 

 

2 

Temat 14. Instytucje a sprawność gospodarki 
1. Instytucje a kapitał społeczny.  

2. Instytucje formalne i nieformalne a gospodarka. 

3. Teoria kosztów transakcyjnych a gospodarka. 

4. Teoria agencji a gospodarka. 

5. Teoria praw własności a gospodarka. 

 

3 

Temat 15. Konkurencyjność międzynarodowa GN 
1. Zagregowany popyt i podaż a handel zagraniczny. 

2. Korzyści z handlu zagranicznego w świetle teorii wymiany 

międzynarodowej. 

3. Efektywność handlu zagranicznego.  

4. Czynniki konkurencyjności gospodarki. 

5. Procesy integracyjne w skali międzynarodowej. 

6. Globalizacja współczesnej gospodarki światowej. 
  

4 

Temat 16. Metody badań nauk ekonomicznych  
1. Przedmiot badań nauk ekonomicznych. 

2. Metody dedukcyjne.  

3. Metody indukcyjne.  

4. Specyfika metodologiczna ekonomii.  

5. Czynności badawcze w naukach ekonomicznych. 

2 

  

Razem godzin 45 
 

 

Ćwiczenia 

Zawartość tematyczna poszczególnych ćwiczeń  L.godz. 
  

Temat 1. Gospodarka narodowa jako przedmiot badań 

naukowych  
Gospodarka narodowa a inne podmioty gospodarcze. Struktura gospodarki 

narodowej. Sprawność i dynamika gospodarki narodowej. Cele i metody 

oddziaływania państwa na gospodarkę. 
 

4 
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Temat 2. Rozwój i czynniki rozwoju gospodarczego 
Pojęcie rozwoju gospodarczego. Czynniki rozwoju gospodarki. Rozwój a wzrost 

gospodarczy. Mierniki rozwoju gospodarczego. Zróżnicowanie poziomów rozwoju 

gospodarczego współczesnego świata. Modele równowagi gospodarczej.  
 

2 

Temat 3. Struktura produkcji i kierunki jej przemian 
Struktura gospodarki a struktura produkcji. Elementy struktury gospodarczej. 

Klasyfikacja struktur i czynniki zmian strukturalnych. Kwestia działów 

pierwotnych i sektora surowcowego. 
 

2 

Temat 4. Rachunek produktu narodowego 
Proces tworzenia wartości dodanej i finalnej. Kategorie produktu społecznego   
w gospodarce zamkniętej i otwartej. Ruch okrężny dochodu w gospodarce 
narodowej. Struktura ilościowa gospodarki. 
 

4 

Temat 5. Finanse publiczne i budżet państwa  
Istota i rodzaje polityki fiskalnej. Przychody i wydatki budżetu. Równowaga 
budżetowa. Sposoby finansowania deficytu budżetowego. Dług publiczny. 
Makroekonomiczne skutki deficytu budżetowego. 
 

4 

Temat 6. Rynek i jego mechanizm 
Pojęcie rynku. Mechanizm rynkowy - cena równowagi. Ograniczenia 

mechanizmu rynkowego. Metody i obszary konkurencji przedsiębiorstw. Źródła 

monopolu. ogólnogospodarcze skutki monopolizacji. 
 

2 

Temat 7. Praca i rynek pracy  
Popyt na pracę i podaż pracy. Równowaga na rynku pracy. Bezrobocie, rodzaje   

i przyczyny bezrobocia. Prywatny i społeczny koszt bezrobocia. Sposoby 

przeciwdziałania bezrobociu. Państwo a rynek pracy. 
  

4 

Temat 8. Rynek kapitałowy  
Rynek kapitałowy i jego funkcje. Segmenty rynku kapitałowego. Przedmiot 

obrotu na rynku kapitałowym. Instytucje rynku kapitałowego. Funkcje i rodzaje 

papierów wartościowych. Organizacja rynku kapitałowego w Polsce. 

Kapitalizacja giełdy. 
  

4 

Temat 9. Rynek informacji i usług informacyjnych 
Informacja jako kategoria ekonomiczna. System informacyjny. Popytowa                

i podażowa strona rynku informacyjnego.  
 

2 

Temat 10. Cykliczność w procesie wzrostu gospodarczego  
Czynniki wzrostu gospodarczego i ich cykliczny charakter. Model mnożnika - 

akceleratora. Przyczyny wahań koniunkturalnych i sposoby przeciwdziałania. 

Automatyczne stabilizatory koniunktury. Teoria cyklu koniunkturalnego. 
 

2 

Temat 11. Cena kapitału 
Akumulacja kapitału w gospodarce współczesnej. Rynki kapitałowe a cena 

kapitału. Kredyt i cena kapitału. Inflacja a stopa procentowa i podaż pieniądza. 

Równowaga na rynku pieniężnym. Popyt i podaż pieniądza a stopa procentowa. 
 

2 

Temat 12. Mechanizm ekspansji gospodarczej 
Równowaga a wzrost gospodarczy. Społeczne przesłanki ekspansji gospodarczej 

Tempo wzrostu produktu. Modele wzrostu gospodarczego. Rola inwestycji                     

w procesie wzrostu gospodarczego. Postęp techniczny jako czynnik wzrostu 

gospodarczego.  
 

2 
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Temat 13. Instytucjonalne aspekty rozwoju gospodarczego 
Pojęcie instytucji i ich gospodarcze znaczenie. Instytucje a dynamika rozwojowa 

gospodarki. Ustrojowe aspekty rozwoju gospodarczego. Ideologia i polityka              

a gospodarka. 
 

2 

Temat 14. Instytucje a sprawność gospodarki 
Instytucje a kapitał społeczny. Instytucje formalne i nieformalne a gospodarka. 

Teoria kosztów transakcyjnych a gospodarka. Teoria agencji a gospodarka. 

Teoria praw własności a gospodarka. 
 

2 

Temat 15. Konkurencyjność międzynarodowa GN 
Zagregowany popyt i podaż a handel zagraniczny. Korzyści z handlu 

zagranicznego w świetle teorii wymiany międzynarodowej. Efektywność handlu 

zagranicznego. Czynniki konkurencyjności gospodarki. Procesy integracyjne           

w skali międzynarodowej. Globalizacja współczesnej gospodarki światowej. 
  

3 

Kolokwium 4 
  

Razem godzin 45 

 
Literatura podstawowa i dodatkowa 
 

Podstawowa: 

1. Begg D., Fischer S., Dornbusch R., Ekonomia. Makroekonomia, PWE, Warszawa 2007 

2. Ekonomia ogólna. Podręcznik akademicki, red. naukowa Kazimierz Meredyk, Wydział 

Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2007 

3. Stiglitz Joseph E., Ekonomia sektora publicznego, WN PWN, Warszawa 2007 

 

Uzupełniająca: 
Temat 1. Gospodarka narodowa jako przedmiot badań naukowych  
1. Fukuyama F., Budowanie państwa. Władza i ład międzynarodowy w XXI wieku, Wyd. 

Rebis, Poznań 2005, s. 9-38 
2. Lewis W.W., Potęga wydajności, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2005, s.35-55 
3. Rączka J., Dlaczego państwo reguluje rynki – pozytywne teorie regulacji 

ekonomicznej, „Ekonomista” 2002, nr 3 
4. Wojtyna A., Nowe kierunki badań nad ekonomiczną rolą państwa, „Ekonomista” 2001, 

nr 1 
 
Temat 2. Rozwój i czynniki rozwoju gospodarczego 
1. Rytlewska G., Kłopocka A., Wpływ czynników demograficznych na poziom i strukturę 

oszczędności gospodarstw domowych w Polsce, „Bank i Kredyt”, 2010, nr 1 
2. Siwiński Wł., Międzynarodowe zróżnicowanie rozwoju gospodarczego: fakty i teoria, 

„Ekonomista” 2005, nr 6 
3. Wildowicz Anna, Rozwój rynków finansowych a skłonność do oszczędzania w Polsce    

w latach 1991-2005 [w:] Rynki finansowe, red. Mamcarz H., Wydawnictwo 
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2006 

4. Zależności między produktywnością, dochodami i zatrudnieniem w krajach na różnym 
poziomie rozwoju, red. nauk. Wojtyna A., Polskie Wydawnictwo 
Ekonomiczne, Warszawa 2010, r. 3  

 
Temat 3. Struktura produkcji i kierunki jej przemian 
1. Maksimczuk Aleksander, Transformacja systemowa a problemy efektywności, Wyd. 

WSE, Ekoperspektywa, Mińsk-Białystok 1999, r.2 
2. Maksimczuk Aleksander, Ustrojowe uwarunkowania efektywności gospodarowania, 

Wyd. UwB, Białystok 1998, r. 3 
3. Meredyk Kazimierz, Struktura gospodarki a postęp techniczny, [w:] Innowacje 

techniczne i zmiany strukturalne w procesie transformacji polskiej gospodarki, Tom I, 
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red. Jasiński Andrzej H. i Kruk Marek, UwB, Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu                
w Białymstoku, ZZiM, Białystok 1999, r. 10  

4. Meredyk Kazimierz, Wzrost gospodarki rolnej, WE FUW, Białystok 1995, r. 5-6  
 

Temat 4. Rachunek produktu narodowego 
1. Białowolski P., Produkt potencjalny w Polsce w latach 1993-2004 na podstawie funkcji 

produkcji, „Gospodarka Narodowa” 2005, nr 5-6 
2. Bywalec Cz., Dynamika i makroproporcje konsumpcji społeczeństwa polskiego                

po 1989 r., „Ekonomista” 2006, nr 6 
3. Cichocki St., Metody pomiaru 'szarej strefy', „Gospodarka Narodowa” 2006, nr 1—2 
4. Nowak W., Przyczyny zróżnicowania produktu per capita w skali międzynarodowej, 

„Ekonomia” 2004, nr 12 
 

Temat 5. Finanse publiczne i budżet państwa  
1. Krawczyk M., Deficyt budżetu państwa i aktywność gospodarcza, „Ekonomista” 2009, 

nr 5 
2. Poniatowicz Marzanna, Dług publiczny w systemie finansowym jednostek samorządu 

terytorialnego (na przykładzie miast na prawach powiatu), Wyd. Uniwersytetu                 
w Białymstoku, Białystok 2005, r. 1 

3. Siwińska-Gorzelak J., Niestabilność wydatków publicznych a długookresowy wzrost 

gospodarczy, „Ekonomista” 2010, nr 2 
4. Żyżyński J., Stopa podatkowa jako konsekwencja struktury gospodarczej, 

„Ekonomista” 2008, nr 3 
 

Temat 6. Rynek i jego mechanizm 
1. Maksimczuk Aleksander, Ustrojowe uwarunkowania efektywności ..., op. cit., r. 6-7 
2. Matysiak A., Wpływ kapitału społecznego na mechanizm rynkowy, „Ekonomista” 

2000, nr 4 
3. Prokop A., Monopolizacja poprzez wykup przedsiębiorstw, „Gospodarka Narodowa” 

2005, nr 9 
4. Sadowski Z., Liberalizm i rola państwa w gospodarce, „Ekonomista”  2006, nr 6 
 

Temat 7. Praca i rynek pracy  
1. Cieślik A., Wpływ przedsiębiorstw międzynarodowych na rynek pracy w kraju 

goszczącym, „Gospodarka Narodowa” 2005, nr 4 
2. Keynes J. K., Ogólna teoria zatrudniania, procentu i pieniądza, PWN, Warszawa 1985, 

księga 5  
3. Kwiatkowski E., Bezrobocie. Podstawy teoretyczne, PWN, Warszawa 2007, r. 1, 4 
4. Kwiatkowski E., Roszkowska S., Tokarski T., Granice wzrostu bezzatrudnieniowego          

w Europie i krajach WNP, „Ekonomista” 2004, nr 1 
  

Temat 8. Rynek kapitałowy  
1. Al-Kaber Munir, Struktura funkcjonalna rynku kapitałowego i jego sprawność                    

w gospodarce współczesnej (na przykładzie rynku kapitałowego w Polsce), Wyd. 
Wyższej Szkoły Ekonomicznej, Białystok 2004, r. 1-2 

2. Al-Kaber Munir, Rynki finansowe i instytucje, Wyd. WSE, Białystok 2006, r. 16 
3. Łon E., Koniunktura na rynku akcji a przyszły poziom aktywności gospodarczej, 

„Gospodarka Narodowa” 2005, nr 3 
4. Szyszka A., Zachowania stadne a efektywność informacyjna rynku kapitałowego, 

„Ekonomista” 2007, nr 1 
  

Temat 9. Rynek informacji i usług informacyjnych 
1. Dziuba D., Kilka rozważań o informacji i kapitale informacyjnym [w:] Informacja           

w społeczeństwie XXI wieku, red. Rószkiewicz M. i Węgrowska E., SGH, Warszawa 
2005 

2. Fazlagić A., Kapitał niematerialny, „Bank i Kredyt” 2001, nr 3 
3. Oleński J., Infrastruktura informacyjna państwa w globalnej gospodarce, Uniwersytet 

Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych, Warszawa 2006,r.2-3 
4. Wierzbołowski J., Społeczeństwo informacyjne a integracja Polski w ramach Unii 

Europejskiej, „Ekonomista” 2006, nr 1 



Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie 

SYLLABUS  na rok akademicki 2010/2011 
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.   

Temat 10. Cykliczność w procesie wzrostu gospodarczego  
1. Barczyk R., Morfologia cykli koniunkturalnych w gospodarkach rynkowych                      

i w systemach okresu transformacji [w:] Barczyk R., Kąsek L., Lubiński M., 
Marczewski K., Nowe oblicza cyklu koniunkturalnego, Polskie Wydawnictwo 
Ekonomiczne, Warszawa 2006, r. 3 p. 1-2 

2. Fic T., Cykl koniunkturalny w Polsce. Wnioski z modeli Markowa, „Ekonomista” 2009, 
nr 1 

3. Lubiński M., Analiza koniunktury i badanie rynków, Dom Wydawniczy ELIPSA, 
Warszawa 2004, r. 2 p. 1, r. 3 p. 2-4 

4. Wojtyna A., Polityka makroekonomiczna w cyklu koniunkturalnym – nowe nurty          
w teorii, „Gospodarka Narodowa” 2003, nr 5-6 

 
Temat 11. Cena kapitału 
1. Bilski J., Janicka M., Uwarunkowania wprowadzenia złotego do ERM II, „Ekonomista” 

2009, nr 1 
2. Kaźmierczak A., Polityka pieniężna w gospodarce otwartej, Wydawnictwo Naukowe 

PWN, Warszawa 2008, r. 3. p. 1 
3. Meredyk Kazimierz, Kapitał i mechanizm tworzenia kapitału na obszarze 

aktywizowanym [w:] Mechanizm rozwoju gospodarczego obszarów peryferyjnych, 
red. naukowa Meredyk Kazimierz, Seria: Proces tworzenia kapitału w gospodarce 
peryferyjnej. Analiza 2. Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Ekonomiczny, Białystok 
2007 

4. Meredyk Kazimierz, Sprawność akumulacji na obszarach aktywizowanych, [w:] Proces 
tworzenia kapitału w gospodarce peryferyjnej, red. Meredyk Kazimierz, Wyd. UwB, 
Białystok 2004 

 
Temat 12. Mechanizm ekspansji gospodarczej 
1. Borowski Jerzy, Wpływ globalizacji na wzrost gospodarczy, „Optimum – Studia 

Ekonomiczne” 2006, nr 4 (32) 
2. Ciborowski Robert, Międzynarodowy transfer techniki a potencjał innowacyjny Polski, 

„Optimum. Studia Ekonomiczne” 2002, nr 4  
3. Florczak W., Kapitał ludzki w empirycznych modelach wzrostu,  „Ekonomista” 2008, 

nr 2 
4. Woźniak M.G., Wzrost gospodarczy. Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo Akademii 

Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2004, r. 1, r. 3, r. 4 p. 4.1.-4.6. 
 
Temat 13. Instytucjonalne aspekty rozwoju gospodarczego 
1. Gruszewska Ewa, Instytucjonalne uwarunkowania wzrostu gospodarczego, „Optimum. 

Studia Ekonomiczne” 2004 nr 1(21) 
2. Iwanek M., Wilkin J., Instytucje i instytucjonalizm w ekonomii, UW, Wydział Nauk 

Ekonomicznych, Warszawa 1997, r. 1-2 
3. Stiglitz J.E., Globalizacja, WN PWN, Warszawa 2004, r. 1 
4. Wojtyna A., Teoretyczny wymiar zależności między zmianami instytucjonalnymi, 

polityką ekonomiczną a wzrostem gospodarczym, „Gospodarka Narodowa” 2007,           
nr 5-6 

 
Temat 14. Instytucje a sprawność gospodarki 
1. Gardocka-Jałowiec Anna, Kultura ekonomiczna na obszarze peryferyjnym i jej 

ewolucja [w:] Mechanizm rozwoju gospodarczego obszarów peryferyjnych, red. 
naukowa Meredyk Kazimierz, … op. cit. 

2. Meredyk Kazimierz, Naturalna stopa wzrostu innowacyjności, [w:] Innowacje                
w rozwoju gospodarki i przedsiębiorstw: siły motoryczne i bariery, red. Okoń-
Horodyńska E., Zachorowska-Mazurkiewicz A., Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 
2007 

3. Sztaudynger J.J., Rodzinny kapitał społeczny a wzrost gospodarczy w Polsce, 
„Ekonomista” 2009, nr 2 

4. Sztaudynger J. J., Wzrost gospodarczy a kapitał społeczny, prywatyzacja i inflacja, 
PWN, Warszawa 2005, s.11-32 
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Temat 15. Konkurencyjność międzynarodowa GN 
1. Bakier Barbara, Meredyk Kazimierz, Istota i mechanizm konkurencyjności [w:] 

Konkurencyjność gospodarki polskiej a rola państwa przed akcesją do Unii 
Europejskiej, red. Podedworny Henryk, Grabowiecki Jerzy, Wnorowski Henryk, 
Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Ekonomiczny, ZMSG, Wyd. UwB, Białystok 2000, 
s. 38-51  

2. Bossak Jan, Bieńkowski Wojciech, Międzynarodowa zdolność konkurencyjna kraju i 
przedsiębiorstw. Wyzwania dla Polski na progu XXI wieku, SGH, Warszawa 2004, r. 1-3 

3. Ciborowski Robert, Grabowiecki Jerzy, Wpływ transferu techniki na konwergencję technologiczną 
gospodarki polskiej, „Gospodarka Narodowa” 2004, nr 9 

4. Wysokińska Z., Konkurencyjność w międzynarodowym i globalnym handlu technologiami, WN 
PWN, Warszawa- Łódź, 2001, s.13- 49, 156-166 

 

Temat 16. Metody badań nauk ekonomicznych  
1. Apanowicz J., Metodologia nauk, Wyd. TNOiK „Dom Organizatora”, Toruń 2003, r. 3 
2. Karpiński J., Wprowadzenie do metodologii nauk społecznych, Wyd. WSPiZ, Warszawa 2006, r. 

10-12 
3. Meredyk Kazimierz, Przedmiot i metoda nauk ekonomicznych, Wyd. UwB, Białystok 2003, r. 2 
4. Wilkin J., Czy ekonomia może być piękna?. Rozważania o przedmiocie i metodzie ekonomii, 

„Ekonomista” 2009, nr 3 
 
 

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

75 godzin 
 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  

Dominujące formy pomiaru (oceny) pracy studenta:  
 

 

 

 

Zasady zaliczenia ćwiczeń: 
Student otrzymuje z kolejnych ćwiczeń punkty za: 

a) aktywność ( student powinien być przygotowany z pracy domowej oraz zagadnień dotyczących 
tematu ćwiczeń)  (0-20 pkt) 
b) kolokwium końcowego - w formie testu otartego obejmującego zarówno zadania, jak i pytania 
polegające na uzupełnianiu lub krótkie pytania z materiału (25 pkt). 
Ocena końcowa: suma punktów 0-19 ocena (ndst), 20-24 (dst), 25-30 (dst+), 31-34 (db), 35-38 

(db+), 39 i powyżej  (bdb) 
 

Zasady dopuszczenia do egzaminu:  
a) zaliczenie ćwiczeń 
b) złożenie egzaminu ze znajomości zrealizowanego programu przedmiotu na wykładzie 
 

 
 


