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EKONOMETRIA I 
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 Ogólno akademicki 

Forma studiów Stacjonarne 

Kod przedmiotu 1000-ES1-3EC1 

Język przedmiotu Polski 

Rodzaj przedmiotu Obowiązkowy 

Rok studiów /semestr rok 3/semestr I 

Wymagania wstępne (tzw. 

sekwencyjny system zajęć i 

egzaminów) 

Znajomość matematyki na poziomie wymaganym na studiach 1 stopnia na kierunku 

ekonomia 

Liczba godzin zajęć 

dydaktycznych z podziałem 

na formy prowadzenia zajęć 

30 godz. – wykład 

30 godz. – ćwiczenia 

Założenia i cele przedmiotu 

Po zakończeniu kursu studenci powinni poznać istotne elementy wiedzy o programowaniu 

matematycznym, w tym dokładniej o liniowym, a także o modelach ekonometrycznych 

jednorównaniowych z jedną zmienną objaśniającą. Powinni również umieć zastosować 

poznane techniki do przeprowadzenia analizy problemów ekonomicznych, w tym do 

prostej analizy szeregów czasowych oraz do prognozowania. Poza tym powinni posiąść 

umiejętność samodzielnego interpretowania uzyskanych wyników oraz tekstów 

ekonomicznych, w których przedstawiono powyższe metody. 

Metody dydaktyczne oraz 

ogólna forma zaliczenia 

przedmiotu 

Metody podające (wykład z wykorzystaniem prezentacji w Power Point), metody 

praktyczne oraz aktywizujące (praca indywidualna przy tablicy, praca w grupach, praca 

samodzielna). 

Ogólna forma zaliczenia przedmiotu: egzamin 

 

Symbol efektu 

przedmiotowego 
Efekty kształcenia

i
 

Odniesienie do 

kierunkowych 

efektów kształcenia 

WIEDZA 

3EC1_W01 
Zna podstawy teoretyczne programowania matematycznego, w tym dokładniej 

liniowego (wykład) 

E1A_W01, 

E1A_W02 

3EC1_W02 
Zna matematyczne podstawy optymalizacji liniowych zjawisk ekonomicznych 

(wykład, ćwiczenia) 

E1A_W01, 

E1A_W02 

3EC1_W03 
Ma podstawową wiedzę na temat specyfikacji modelu ekonometrycznego oraz 

etapów jego budowy (wykład, ćwiczenia) 

E1A_W01, 

E1A_W02 

UMIEJĘTNOŚCI 

3EC1_U01 
Ma umiejętność zastosowania metod matematycznych w rachunku 

optymalizacyjnym (ćwiczenia) 

E1A_U03, 

E1A_U05, 

E1A_U24, 

3EC1_U02 
Umie rozwiązywać PL wybranymi metodami oraz interpretować otrzymane 

wyniki (ćwiczenia) 

E1A_U01, 

E1A_U02, 

E1A_U05, 

E1A_U24, 



Symbol efektu 

przedmiotowego 
Efekty kształcenia

i
 

Odniesienie do 

kierunkowych 

efektów kształcenia 

3EC1_U03 
Umie budować jednorównaniowe modele ekonometryczne z jedną zmienną 

objaśniającą i wykorzystywać je w prognozach ekonomicznych (ćwiczenia) 

E1A_U03, 

E1A_U05, 

E1A_U23, 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

3EC1_K01 
Potrafi samodzielnie doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności w zakresie 

optymalizacji problemów ekonomicznych (ćwiczenia) 
E1A_K09 

 

 

Punkty ECTS 7 

Bilans nakładu pracy 

studenta
ii
 

udział w wykładach – 30 h.;  

udział w ćwiczeniach – 30 h;  

odrabianie prac domowych – 30 h; 

przygotowanie do zajęć – 60 h;  

przygotowanie do kolokwium – 15 h;  

przygotowanie do egzaminu – 15 h.  

Wskaźniki ilościowe 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami
iii

: Liczba godzin Punkty ECTS 

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 60 2 

o charakterze praktycznym 150 5 

  

Data opracowania: 30.09.2012 
Koordynator 

przedmiotu: 
Dr Jacek Marcinkiewicz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SYLABUS 
B. Informacje szczegółowe 

 

Elementy składowe 

sylabusu 

Opis 

 

Nazwa przedmiotu Ekonometria I 

Kod przedmiotu 1000-ES1-3EC1 

Nazwa kierunku Ekonomia 

Nazwa jednostki 

prowadzącej kierunek 
Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie 

Język przedmiotu polski 

Rok studiów/ semestr rok 3/semestr I 

Liczba godzin zajęć 

dydaktycznych oraz forma 

prowadzenia zajęć 

30 godz. – wykład 

Liczba punktów ECTS  

Prowadzący  Jacek Marcinkiewicz, dr 

Treści merytoryczne 

przedmiotu 

1. Podstawy programowania matematycznego (zmienne decyzyjne, warunki 

ograniczające, funkcja celu, zbiór rozwiązań dopuszczalnych, rozwiązanie 

optymalne) 

2. Programowanie liniowe: postać kanoniczna (klasyczna) i standardowa 

3. Rozwiązanie graficzne PL (własności zbioru rozwiązań dopuszczalnych, 

gradient funkcji celu, typy rozwiązań) 

4. Metoda sympleksowa rozwiązywania PL (bazowe rozwiązanie dopuszczalne, 

wskaźniki optymalności i ich interpretacja, sąsiednie bazowe rozwiązania 

dopuszczalne, algorytm sympleksowy, tablica sympleksowa, zmienne sztuczne 

i metoda kar, interpretacja ostatniej tablicy sympleksowej) 

5. Analiza postoptymalizacyjna (możliwości zmian współczynników funkcji 

celu i wyrazów wolny w ograniczeniach 

6. Symetryczne zagadnienie dualne, w tym interpretacja (np. ceny dualne), 

zmienne sprzężone, ostatnia tabela programu prymalnego a rozwiązanie dualne 

7. Zagadnienie transportowe, w tym dopuszczalne rozwiązanie bazowe, metody 

otrzymania pierwszego bazowego rozwiązania dopuszczalnego (KPZ, MEM, 

VAM), metoda potencjałów wyznaczania rozwiązania optymalnego, trasy 

zakazane - metoda kar 

8. Jednorównaniowe modele ekonometryczne z jedna zmienną objaśniającą 
(teoria a obserwacje, stochastyczny charakter modeli, szeregi czasowe, dane 

przekrojowe, dane panelowe, zmienne modelu, estymacja parametrów modelu 

KMNK, weryfikacja jednorównaniowego modelu ekonometrycznego) 

9. Prognozowanie na podstawie modelu jednorównaniowego (prognoza punktowa 

i jej średni błąd, prognoza przedziałowa, miary dokładności prognozy ex post i 

ex ante) 

10. Analiza szeregów czasowych - wiadomości wstępne 

Efekty kształcenia wraz ze 

sposobem ich weryfikacji 

Symbol Egzamin pisemny 

3EC1_W01 X 

3EC1_W02 X 

3EC1_W03 X 

3EC1_U01 X 

3EC1_U02 X 

3EC1_U03 X 

Forma i warunki zaliczenia 

przedmiotu 

Do egzaminu dopuszczone są osoby posiadające zaliczenie ćwiczeń. Egzamin pisemny, 

w formie testowej zawierającej pytania zamknięte. Osoby z zaliczonymi ćwiczeniami na 

5,0 są zwolnione z egzaminu. 

Wykaz literatury 

podstawowej 

i uzupełniającej 

Literatura podstawowa: 

Anholcer M., Badania operacyjne, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w 

Poznaniu, Poznań 2009  

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

javascript:open_window(%22/F/5Q236EBXJ4KCGTH3RVR7SELNVB7GIHTND1TPT583MPBP6B8HPV-58604?func=service&doc_number=000114550&line_number=0007&service_type=TAG%22);


Gruszczyński M., Kuszewski T., Podgórska M. (red. nauk),  Ekonometria i badania 

operacyjne: podręcznik dla studiów licencjackich, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 

2011 

Kukuła K. (red.), Badania operacyjne w przykładach i zadaniach, PWN, Warszawa 2011   

Maddala G.S., Ekonometria, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006 

Literatura uzupełniająca: 

Busłowski A., Stabilność rozwiązania optymalnego zadania programowania liniowego, 

Wydawnictwo UwB, Białystok 2000 

Grabowski W.,  Welfe A., Ekonometria: zbiór zadań,: PWE, Warszawa 2010  

Kukuła K. (red.), Wprowadzenie do ekonometrii, PWN, Warszawa 2009 

Marcinkowska-Lewandowska W., Plebaniak J., Podgórska J., Ekonometria w zadaniach 

i ćwiczeniach, SGH, Warszawa 2001 

Sobczyk M., Ekonometria, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2013  

 

 

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

javascript:open_window(%22/F/5Q236EBXJ4KCGTH3RVR7SELNVB7GIHTND1TPT583MPBP6B8HPV-54595?func=service&doc_number=000117119&line_number=0009&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22/F/5Q236EBXJ4KCGTH3RVR7SELNVB7GIHTND1TPT583MPBP6B8HPV-54595?func=service&doc_number=000117119&line_number=0009&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22/F/5Q236EBXJ4KCGTH3RVR7SELNVB7GIHTND1TPT583MPBP6B8HPV-67542?func=service&doc_number=000003356&line_number=0011&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22/F/5Q236EBXJ4KCGTH3RVR7SELNVB7GIHTND1TPT583MPBP6B8HPV-66202?func=service&doc_number=000346536&line_number=0013&service_type=TAG%22);


 

Elementy składowe 

sylabusu 

Opis 

 

Nazwa przedmiotu Ekonometria I 

Kod przedmiotu 1000-ES1-3EC1 

Nazwa kierunku Ekonomia 

Nazwa jednostki 

prowadzącej kierunek 
Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie 

Język przedmiotu polski 

Rok studiów/ semestr rok 3/semestr I 

Liczba godzin zajęć 

dydaktycznych oraz forma 

prowadzenia zajęć 

30 godz. – ćwiczenia 

Liczba punktów ECTS  

Prowadzący  Jacek Marcinkiewicz, dr; Ernest Ginc, mgr 

Treści merytoryczne 

przedmiotu 

1. Rozwiązywanie zadań dotyczących programowania liniowego   

2. Rozwiązywanie PL metodą graficzną  

3. Rozwiązywanie PL metodą sympleks 

4. Rozwiązywanie zadań z zakresu analizy postoptymalizacyjnej  

5. Rozwiązywanie zadań dotyczących symetrycznego zagadnienia dualnego 

6. Rozwiązywanie zadań z zakresu zagadnienienia transportowego 

7. Zastosowanie jednorównaniowych modeli ekonometrycznych z jedną zmienną 

objaśniającą w zadaniach 

8. Kolokwium 

Efekty kształcenia wraz ze 

sposobem ich weryfikacji 

Symbol kolokwium pisemne ocena aktywności w trakcie zajęć 

3EC1_W01 X X 

3EC1_W02 X X 

3EC1_W03 X X 

3EC1_U01 X X 

3EC1_U02 X X 

3EC1_U03 X X 

3EC1_K01 X X 

Forma i warunki zaliczenia 

przedmiotu 

 

Zaliczenie ćwiczeń następuje na podstawie kolokwium oraz aktywności na zajęciach. 

Zaliczanie nieobecności odbywa się na konsultacjach. Opuszczenie przez studenta więcej 

niż 4 godz. dydaktycznych (nieusprawiedliwionych i nieodrobionych) kwalifikuje do 

niezaliczenia przedmiotu. 

Wykaz literatury 

podstawowej 

i uzupełniającej 

Literatura podstawowa: 

Anholcer M., Badania operacyjne, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w 

Poznaniu, Poznań 2009  

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

Gruszczyński M., Kuszewski T., Podgórska M. (red. nauk),  Ekonometria i badania 

operacyjne: podręcznik dla studiów licencjackich, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2011 

Kukuła K. (red.), Badania operacyjne w przykładach i zadaniach, PWN, Warszawa 2011   

Maddala G.S., Ekonometria, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006 

Literatura uzupełniająca: 

Busłowski A., Stabilność rozwiązania optymalnego zadania programowania liniowego, 

Wydawnictwo UwB, Białystok 2000 

Grabowski W.,  Welfe A., Ekonometria: zbiór zadań,: PWE, Warszawa 2010  

Kukuła K. (red.), Wprowadzenie do ekonometrii, PWN, Warszawa 2009 

Marcinkowska-Lewandowska W., Plebaniak J., Podgórska J., Ekonometria w zadaniach i 

ćwiczeniach, SGH, Warszawa 2001 

Sobczyk M., Ekonometria, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2013  

 

 

 

 

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

 

 


