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 MAKROEKONOMIA I 
………………………………………........................ 

nazwa przedmiotu 

SYLABUS 
A. Informacje ogólne 

 

Elementy składowe 

sylabusu 
Opis 

 
Nazwa jednostki 

prowadzącej kierunek 
Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie 

Nazwa kierunku studiów Ekonomia 

Poziom kształcenia Studia pierwszego stopnia 

Profil studiów Ogólnoakademicki 

Forma studiów Stacjonarne 

Kod przedmiotu 1000-ES1-2ME1 

Język przedmiotu Polski 

Rodzaj przedmiotu Obowiązkowy / Moduł podstawowy ME_2 

Rok studiów /semestr Rok 2/ semestr 3 i 4 

Wymagania wstępne (tzw. 

sekwencyjny system zajęć i 

egzaminów) 

 

Liczba godzin zajęć 

dydaktycznych z podziałem 

na formy prowadzenia zajęć 

60 godzin wykładu + 60 godzin ćwiczeń 

dodatkowo 2 godziny tygodniowo – konsultacje 

Założenia i cele przedmiotu 

Przedmiotem nauczania są prawidłowości funkcjonowania i rozwoju organizmu 

gospodarczego typu – gospodarka narodowa. Student poznaje współzależności między 

podstawowymi agregatami: dochód narodowy a produktywność czynników wytwórczych, 

wydatki na konsumpcję i oszczędności a efekty mnożnikowe w gospodarce, dochody i 

wydatki budżetu państwa a stan równowagi gospodarczej. Wyjaśniane są przyczyny 

niepełnego wykorzystania zdolności produkcyjnych, w tym problemy rynku pracy.  

Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy o zjawiskach i procesach makroekonomicznych 

na poziomie średnio zaawansowanym 

Metody dydaktyczne oraz 

ogólna forma zaliczenia 

przedmiotu 

Wykład z wykorzystaniem rzutnika multimedialnego i prezentacji Power Point 

Ćwiczenia wymagające czynnego uczestnictwa studentów, w tym: odpowiedzi ustnych, 

rozwiązywania testów, zadań, wspólnego omawiania zagadnień oraz – doraźnie – prac 

pisemnych wskazanych przez prowadzącego ćwiczenia. 

Konsultacje indywidualne 

 

Formy zaliczenia przedmiotu: 

Wykład- egzamin pisemny 

Ćwiczenia - zaliczenie na ocenę na podstawie: oceny aktywności studenta na zajęciach, 

oceny zrealizowanych prac pisemnych i wyników kolokwium 

 

Efekty kształcenia
i
 

Odniesienie do kierunkowych 

efektów kształcenia 

WIEDZA  
1. Student posiada wiedzę szczegółową dotyczącą głównych teorii z zakresu 

makroekonomii i jej miejsca w systemie nauk społecznych; porusza się w najnowszej 

literaturze z zakresu teorii ekonomii; potrafi zastosować właściwe metody i narzędzia 

badawcze do pozyskiwania danych niezbędnych do analizy rzeczywistości 

gospodarczej  

E2A_W01; E2A_W02; E2A_W05; 

E2A_W08 

2. Student potrafi wyjaśnić zależności między uczestnikami stosunków 

gospodarczych w skali makroekonomicznej (w tym w ujęciu sektorowym); rozumie i 

objaśnia współzależności między podstawowymi agregatami makroekonomicznymi; 

nabył wiedzę niezbędną do wyjaśnienia czynników kształtujących działania 

podmiotów w warunkach gospodarki otwartej  

E2A_W03; E2A_W04; E2A_W06 

3. Student potrafi zbierać, porządkować i interpretować informacje dotyczące E2A_W07 



przyczyn, charakteru i skutków zmian zjawisk dokonujących się w sferze 

gospodarczej odnoszącej się do przepływu dóbr, usług i czynników wytwórczych 

UMIEJĘTNOŚCI  
4. Student umie integrować wiedzę z różnych działów ekonomii, różnych 

przedmiotów i kierunków myśli społeczno-ekonomicznej; umie dostrzec nowy 

problem badawczy 

E2A_U01; E2A_U05; E2A_U13 

5. Student zna podstawowe modele makroekonomiczne, wykorzystując posiadaną 

wiedzę teoretyczną umie interpretować i oceniać zjawiska gospodarcze; zna 

mechanizmy funkcjonowania podmiotów gospodarczych; potrafi kierować 

rekomendacje pod adresem realizatorów polityki gospodarczej  

E2A_U02; E2A_U03; E2A_U07; 

E2A_U11; E2A_U12; E2A_U14 

6. Student analizuje proponowane rozwiązania konkretnych problemów 

gospodarczych; potrafi określić ich skutki gospodarcze w średnim i długim okresie 
E2A_U17; E2A_U18 

7. Student umie rozpoznawać i prognozować tendencje zmian warunków w ujęciu 

sektorowym oraz w przekroju międzynarodowym (gospodarki na różnych poziomach 

rozwoju społeczno-gospodarczego), również w sytuacji niepełnych informacji 

E2A_U04; E2A_U08; E2A_U15 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE  
8. Student wskazuje potrzebę ciągłego doskonalenia się w zespołach, w których 

funkcjonuje; przewiduje konsekwencje podjętych decyzji dla członków zespołu i 

społeczności; jest uczciwy w dyskusjach nad problemami gospodarczymi oraz 

otwarty w stosunku do innych poglądów 

E2A_K01; E2A_K02; E2A_K06 

9. Student wykazuje postawę nacechowaną innowacyjnością, kreatywnością, 

elastycznością i otwartością myślenia; jest krytyczny i twórczy w stawianiu i 

rozwiązaniu problemów badawczych; kompleksowo postrzega problemy społeczno-

gospodarcze; potrafi dostrzec i realizować pozaekonomiczne aspekty działalności 

gospodarczej 

E2A_K03; E2A_K04; E2A_K07; 

E2A_K08 

10. Student rozumie potrzebę kształcenia ustawicznego, potrafi dzielić się wiedzą i 

doświadczeniem, czerpać z wiedzy i doświadczenia innych i inspirować proces 

uczenia się innych osób, posiada umiejętność negocjowania, a z drugiej strony - 

cechuje się niezależnością poglądów, przez co staje się potencjalnie pracownikiem 

przygotowanym do pracy w instytucjach publicznych czy organizacjach 

gospodarczych 

E2A_K05;E2A_K10; E2A_K11; 

E2A_K12; E2A_K13 

 

Punkty ECTS 11 

Bilans nakładu pracy 

studenta
ii
 

Rodzaj aktywności, np. : Liczba godzin, np. : 

Udział w wykładach 60 

Udział w ćwiczeniach 60 

Przygotowanie do ćwiczeń 45 

Opracowanie pisemne (w domu) zagadnień z ćwiczeń 25 

Przygotowanie do kolokwium/testu kontrolnego 40 

Udział w konsultacjach związanych z zajęciami 24 

Przygotowanie do egzaminu  30 

Egzamin 5 

289 godzin Razem: odpowiada 11 pkt ECTS 

Wskaźniki ilościowe 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami
iii

: Liczba godzin Punkty ECTS 

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 149 odpowiada 6 pkt 

ECTS
 

o charakterze praktycznym 140 
odpowiada 5 pkt 

ECTS 

  

Data opracowania: 20.09.2013 
Koordynator 

przedmiotu: 
Dr Alina Grynia 

 

 

 



SYLABUS 
B. Informacje szczegółowe 

 

Elementy składowe sylabusu Opis 

Nazwa przedmiotu Makroekonomia I 

Kod przedmiotu 1000-ES1-2ME1 

Nazwa kierunku Ekonomia 

Nazwa jednostki prowadzącej 

kierunek 

Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie 

Język przedmiotu Polski 

Rok studiów/ semestr Rok 2/ semestr 3 i 4 

Liczba godzin zajęć dydaktycznych 

oraz forma prowadzenia zajęć 

60 godzin wykładów 

Liczba punktów ECTS 11 

Prowadzący  Dr Alina Grynia 

Treści merytoryczne przedmiotu Temat I. Wykład wprowadzający do makroekonomii 

Temat II. Rachunek Produktu Narodowego   

Temat III. Mierniki pochodne w stosunku do PKB. Podział 

Dochodu Narodowego  

Temat IV. Wady PKB i mierników pochodnych  

Temat V. Warunki równowagi ogólnej - Model dwusektorowy 

Temat VI. Warunki równowagi ogólnej - Model wielosektorowy 

Temat VII. Budżet państwa i system fiskalny  

Temat VIII. Pieniądz w gospodarce 

Temat IX. System bankowy 

Temat X. Rynek pieniądza 

Temat XI. Równowaga  na  rynkach  dóbr  i pieniądza - model  IS-

LM 

Temat XII. Rynek pracy  

Temat XIII. Bezrobocie i jego likwidacja 

Temat XIV. Wahania wielkości produkcji w gospodarce 

zamkniętej - Model AS-AD 

Temat XV. Inflacja w gospodarce współczesnej 

Temat XVI. Makroekonomia gospodarki otwartej - Wymiana 

handlowa 

Temat XVII. Makroekonomia gospodarki otwartej - Kurs 

walutowy  

Temat XVIII. Makroekonomia gospodarki otwartej - Bilans 

płatniczy 

Temat XIX. Makroekonomia gospodarki otwartej - Przepływy 

kapitału  

Temat XX. Makroekonomia gospodarki otwartej - Przepływ osób 

Temat XXI. Teoria wzrostu i rozwoju gospodarczego  

 

Efekty kształcenia wraz ze 

sposobem ich weryfikacji 

1.Student posiada wiedzę o problemach z zakresu funkcjonowania 

gospodarki narodowej, potrafi określić czynniki sprawności 

poszczególnych obszarów polityki gospodarczej (głównie na 

płaszczyźnie monetarnej i fiskalnej); 

2.Student zna terminologię ekonomiczną, używa języka 

ekonomicznego; posługuje się kategoriami makroekonomicznymi - 

potrafi je dookreślić, zna zależności między nimi;  

3.Student posiada wiedzę o metodach i narzędziach badawczych w 

makroekonomii; potrafi wykorzystywać wiedzę by uzasadnić 

trafność podejmowanych decyzji gospodarczych; 

4. Student potrafi dokonać analizy problemów 

makroekonomicznych (i siły ich oddziaływania na poszczególne 

sfery gospodarowania) z wykorzystaniem mierników 

makroekonomicznych;  

5. Student posługuje się makromodelami w analizie zjawisk i 

procesów gospodarczych zachodzących we współczesnych 

gospodarkach. 



6. Student potrafi przewidzieć potencjalne skutki określonych 

decyzji gospodarczych, potrafi określić warunki usprawnienia 

działań w poszczególnych sferach gospodarowania na poziomie 

makroekonomicznym. 

 

Jedyną formą weryfikacji efektów kształcenia w ramach wykładu 

jest egzamin pisemny – dotyczy to efektów: E2A_W01; 

E2A_W03; E2A_W04; E2A_W05; E2A_W07; E2A_U07, 

E2A_U14; E2A_K04 

 

Forma i warunki zaliczenia 

przedmiotu 

 

Studenci są oceniani na postawie egzaminu pisemnego o pytaniach 

otwartych. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie 

zaliczenia z ćwiczeń 

Wykaz literatury podstawowej 

i uzupełniającej 

Obowiązkowa: 

1. Begg D., Fischer S., Dornbusch R., Ekonomia. Makroekonomia, 

PWE, Warszawa 2007. 

2. Blanchard O., Makroekonomia, Wolters Kluwer Business, 

Warszawa 2011. 

 

Dodatkowa:  

3.   Stiglitz J. E., Ekonomia sektora publicznego, PWN, Warszawa 

2012. 

 

 

 

        ………………………………. 
        podpis osoby składającej sylabus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SYLABUS 
C. Informacje szczegółowe ĆWICZENIA 

 

Elementy składowe sylabusu Opis 

Nazwa przedmiotu Makroekonomia I 

Kod przedmiotu 1000-ES1-2ME1 

Nazwa kierunku Ekonomia 

Nazwa jednostki prowadzącej 

kierunek 

Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie 

Język przedmiotu Polski 

Rok studiów/ semestr Rok 2/ semestr 3 i 4 

Liczba godzin zajęć dydaktycznych 

oraz forma prowadzenia zajęć 

60 godzin ćwiczeń 

Liczba punktów ECTS 11 

Prowadzący  Mgr Stanisław Pilżys 

Treści merytoryczne przedmiotu  

Temat I. Wykład wprowadzający do makroekonomii 

Temat II. Rachunek Produktu Narodowego   

Temat III. Mierniki pochodne w stosunku do PKB. Podział Dochodu 

Narodowego  

Temat IV. Wady PKB i mierników pochodnych  

Temat V. Warunki równowagi ogólnej - Model dwusektorowy 

Temat VI. Warunki równowagi ogólnej - Model wielosektorowy 

Temat VII. Budżet państwa i system fiskalny  

Temat VIII. Pieniądz w gospodarce 

Temat IX. System bankowy 

Temat X. Rynek pieniądza 

Temat XI. Równowaga  na  rynkach  dóbr  i pieniądza - model  IS-LM 

Temat XII. Rynek pracy  

Temat XIII. Bezrobocie i jego likwidacja 

Temat XIV. Wahania wielkości produkcji w gospodarce zamkniętej - Model 

AS-AD 

Temat XV. Inflacja w gospodarce współczesnej 

Temat XVI. Makroekonomia gospodarki otwartej - Wymiana handlowa 

Temat XVII. Makroekonomia gospodarki otwartej - Kurs walutowy  

Temat XVIII. Makroekonomia gospodarki otwartej - Bilans płatniczy 

Temat XIX. Makroekonomia gospodarki otwartej - Przepływy kapitału  

Temat XX. Makroekonomia gospodarki otwartej - Przepływ osób 

Temat XXI. Teoria wzrostu i rozwoju gospodarczego  

 

Efekty kształcenia wraz ze 

sposobem ich weryfikacji 

Poszczególne efekty kształcenia zostaną zweryfikowane poprzez: 

1. kolokwium- E2A_W01, E2A_W03, E2A_W04, E2A_W06, 

E2A_W07, E2A_U01, E2A_U08, E2A_U15, E2A_K11; 

2. ocenę aktywności na ćwiczeniach, uczestnictwo w dyskusji- 

E2A_W01, E2A_W02, E2A_W03, E2A_W04, E2A_W05, 

E2A_W06, E2A_W07, E2A_W08, E2A_U01, E2A_U02, E2A_U03, 

E2A_U04, E2A_U05, E2A_U08, E2A_U09, E2A_U11, E2A_U12, 

E2A_U13, E2A_U14, E2A_U15, E2A_U17, E2A_K03, E2A_K04, 

E2A_K05, E2A_K06, E2A_K07, E2A_K10, E2A_K11, E2A_K12; 

3. prace pisemne – domowe (zagadnienia problemowe)- E2A_W01, 

E2A_W02, E2A_W03, E2A_W04, E2A_W06, E2A_W07, 

E2A_U01, E2A_U02, E2A_U05, E2A_U07, E2A_U13, E2A_U17, 

E2A_U18, E2A_K04, E2A_K08; 

4. ocenę pracy zespołowej- E2A_W04, E2A_W05, E2A_W07, 

E2A_W08, E2A_U01, E2A_U02, E2A_U03, E2A_U04, E2A_U07, 

E2A_U08, E2A_U11, E2A_U12, E2A_U14, E2A_U16, E2A_U17, 

E2A_U18, E2A_K01, E2A_K02, E2A_K03, E2A_K05, E2A_K06, 

E2A_K07, E2A_K11, E2A_K12, E2A_K13. 

Forma i warunki zaliczenia 

przedmiotu 

 

Formami oceny pracy studenta na ćwiczeniach są: 2 kolokwia pisemne, 

aktywność na zajęciach, kierowane prace domowe - pisemne. Obecność na 

ćwiczeniach jest obowiązkowa. Dopuszczalne są 2 nieobecności 



(usprawiedliwione plus zaliczenie materiału na konsultacjach nauczyciela). 

 

Wykaz literatury podstawowej 

i uzupełniającej 

Obowiązkowa: 

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

Warszawa 2007. 

2. Blanchard O., Makroekonomia, Wolters Kluwer Business, Warszawa 

2011. 

3.   Stiglitz J. E., Ekonomia sektora publicznego, PWN, Warszawa 2012. 

 

Dodatkowa: 

 

1. Ekonomia ogólna. Podręcznik akademicki, red. naukowa Kazimierz 

Meredyk, Wydział Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet w Białymstoku, 

Białystok 2007. 

2. Ekspertyzy Litewskiego Instytutu Wolnego Rynku (Lietuvos Laisvosios 

Rinkos Institutas) 

3. Inflacja, bezrobocie a polityka monetarna, red. Friedman B.L., CeDeWu, 

Warszawa 2002. 

4. Keynes J. K., Ogólna teoria zatrudniania, procentu i pieniądza, PWN, 

Warszawa 2003. 

5. Kordalska A., Podstawy makroekonomii w przykładach i zadaniach, 

Warszawa, 2009.   
6. Krawczyk M., Oczekiwany poziom stopy procentowej a popyt na 

pieniądz, „Ekonomista” 2011, nr 6. 

7. Krugman P. R., Makroekonomia, Wydawnictwo Naukowe 

PWN, Warszawa 2012.  
8. Moskvina J., Aktyvi darbo rinkos politika: teorija ir praktika: 

monografija, Vilnius 2011. 

9. Noga M., Szkice z makroekonomii, Warszawa 2009.   

10. Ruškytė, Dž., Mokesčių ir darbo rinkos sąveika: monografija, Vilnius, 

2012. 

11. Żyżyński J., Stopa podatkowa jako konsekwencja struktury gospodarczej, 

„Ekonomista” 2008, nr 3. 

 

 

 

 

        ………………………………. 
        podpis osoby składającej sylabus 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
i
 Opis zakładanych efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, z uwzględnieniem form zajęć. 

Uwzględnia się tylko efekty możliwe do sprawdzenia (mierzalne / weryfikowalne). 
ii Przykładowe rodzaje aktywności: udział w wykładach, ćwiczeniach, przygotowanie do zajęć, udział w konsultacjach, 

realizacja zadań projektowych, pisanie eseju, przygotowanie do egzaminu. Liczba godzin nakładu pracy studenta powinna 

być zgodna z przypisanymi do tego przedmiotu punktami ECTS wg przelicznika : 1 ECTS – 25÷30 h. 
iii Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela są to tzw. godziny kontaktowe (również te nieujęte w rozkładzie 

zajęć, np. konsultacje lub zaliczenia/egzaminy). Suma punktów ECTS obu nakładów może być większa od ogólnej liczby 

punktów ECTS przypisanej temu przedmiotowi. 

 

 

 

 

 


