
 

EKONOMETRIA II 
SYLABUS 

A. Informacje ogólne 

 

Elementy składowe 

sylabusu 
Opis 

 
Nazwa jednostki 

prowadzącej kierunek 
Wydział Ekonomiczno –Informatyczny w Wilnie 

Nazwa kierunku studiów Ekonomia 

Poziom kształcenia studia drugiego stopnia 

Profil studiów ogólnoakademicki 

Forma studiów stacjonarne 

Kod przedmiotu 1000–ES2-1EC2 

Język przedmiotu polski 

Rodzaj przedmiotu obowiązkowy 

Rok studiów /semestr rok 1/semestr II 

Wymagania wstępne (tzw. 

sekwencyjny system zajęć i 

egzaminów) 
1000-EN2-1WST - Wnioskowanie statystyczne, 1000-EN2-1ME2 - Makroekonomia II 

Liczba godzin zajęć 

dydaktycznych z podziałem 

na formy prowadzenia zajęć 

20 godz. – wykład 

30 godz. – ćwiczenia 

Założenia i cele przedmiotu 

Po zakończeniu kursu studenci powinni posiadać podstawową wiedzę o modelach 

ekonometrycznych jedno- i wielorównaniowych. Powinni również umieć zastosować 

poznane techniki do przeprowadzenia analizy problemów ekonomicznych. Poza tym, nie 

obca im będzie samodzielna interpretacja tekstów ekonomicznych, w których zastosowano 

modele ekonometryczne. 

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, ćwiczenia w sali komputerowej). 

Ogólna forma zaliczenia przedmiotu: egzamin 

 

Symbol efektu 

przedmiotowego 
Efekty kształcenia

i
 

Odniesienie do 

kierunkowych 

efektów kształcenia 

WIEDZA 

1EC2_W01 
Ma wiedzę na temat specyfikacji modelu ekonometrycznego oraz etapów jego 

budowy (wykład, ćwiczenia) 
E2_W06 

1EC2_W02 

Ma wiedzę na temat pozyskiwania danych ilościowych dotyczących badania 

zjawisk społeczno-gospodarczych oraz metod i narzędzi służących do ich analizy 

(wykład, ćwiczenia) 

E2_W06 

1EC2_W03 Zna teorię estymacji i weryfikacji modelu ekonometrycznego (wykład) E2_W06 

1EC2_W04 Zna teorię prognozowania na podstawie modeli ekonometrycznych (wykład) E2_W06 

UMIEJĘTNOŚCI 

1EC2_U01 
Umie budować (specyfikować, szacować, weryfikować i interpretować) modele 

ekonometryczne i wykorzystywać je w analizach ekonomicznych (ćwiczenia) 
E2_U04  

1EC2_U02 
Umie interpretować związki przyczynowo-skutkowe zachodzące pomiędzy 

podstawowymi kategoriami z zakresu ekonomii (wykład, ćwiczenia) 
E2_U04  

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

1EC2_K01 
Potrafi zaplanować i zrealizować badanie wybranego zjawiska społeczno-

gospodarczego z wykorzystaniem modelowania ekonometrycznego (ćwiczenia) 
E2_K06  

 



 

Punkty ECTS 7 

Bilans nakładu pracy 

studenta
ii
 

udział w wykładach – 20 h.;  

udział w ćwiczeniach – 30 h;  

odrabianie prac domowych – 30 h; 

przygotowanie do zajęć – 50 h;  

przygotowanie do kolokwium – 15 h;  

pisanie pracy semestralnej – 20 h;  

przygotowanie do egzaminu – 15 h.  

Wskaźniki ilościowe 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami
iii

: Liczba godzin Punkty ECTS 

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 50 2 

o charakterze praktycznym 160 6 

  

Data opracowania: 16.03.2014 
Koordynator 

przedmiotu: 
dr Jacek Marcinkiewicz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SYLABUS 
B. Informacje szczegółowe 

 

Elementy składowe 

sylabusu 

Opis 

 

Nazwa przedmiotu Ekonometria II 

Kod przedmiotu 1000–ES2-1EC2 

Nazwa kierunku Ekonomia 

Nazwa jednostki 

prowadzącej kierunek 
Wydział Ekonomiczno –Informatyczny w Wilnie 

Język przedmiotu polski 

Rok studiów/ semestr rok 1/semestr II 

Liczba godzin zajęć 

dydaktycznych oraz forma 

prowadzenia zajęć 

20 godz. – wykład 

Liczba punktów ECTS  

Prowadzący  dr Jacek Marcinkiewicz 

Treści merytoryczne 

przedmiotu 

1. Specyfikacja modelu ekonometrycznego  
Podstawy teoretyczne modelowania ekonometrycznego, klasyfikacja zmiennych modelu, 

rodzaje modeli, schemat modelowania ekonometrycznego, dobór zmiennych 

objaśniających do modelu ekonometrycznego. 

2. Estymacja parametrów liniowego modelu ekonometrycznego 
Założenia klasycznej metody najmniejszych kwadratów (KMNK), estymatory MNK 

parametrów modelu, własności statystyczne estymatorów MNK, inne metody estymacji 

parametrów strukturalnych modelu. 

3. Weryfikacja jednorównaniowego modelu ekonometrycznego 
Weryfikacja merytoryczna, weryfikacja statystyczna: badanie stopnia zgodności modelu 

z danymi empirycznymi, badanie jakości ocen parametrów strukturalnych modelu, 

badanie rozkładu odchyleń losowych. 

4. Wykorzystanie programów Excel i GRETL do modelowania ekonometrycznego 

5. Prognozowanie na podstawie modelu jednorównaniowego 

Prognoza punktowa i jej średni błąd, prognoza przedziałowa, miary dokładności 

prognozy. 

6. Wielorównaniowe modele ekonometryczne 

Efekty kształcenia wraz ze 

sposobem ich weryfikacji 

Symbol Egzamin pisemny 

1EC2   _W01 X 

1EC2   _W02 X 

1EC2   _W03 X 

1EC2   _W04 X 

1EC2   _U02 X 

Forma i warunki zaliczenia 

przedmiotu 

Do egzaminu dopuszczeni są studenci, którzy zaliczyli ćwiczenia. Egzamin pisemny, w 

formie testowej zawierającej pytania zamknięte. Punktacja (w %): 

<95-100> bdb 

<90–95) db+ 

<80–90) db 

<65–80) dst+ 

<51–65) dst 

Wykaz literatury 

podstawowej 

i uzupełniającej 

Literatura podstawowa: 

Dziechciarz J. (red.), Ekonometria. Metody, przykłady, zadania., Wydawnictwo 

Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2012. 

Gruszczyński M., Podgórska M. (red.), Ekonometria, SGH, Warszawa 2004. 

Kufel T., Ekonometria. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu 

GRETL, PWN, Warszawa 2007. 

Maddala G.S., Ekonometria, PWN, Warszawa 2008. 

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

Literatura uzupełniająca: 

Broszkiewicz R. (red.), Ekonometryczne modele wzrostu gospodarczego (Studium 

przykładu: Francja, Niemcy, Włochy i Wielka Brytania), Wyższa Szkoła Zarządzania i 

Administracji w Opolu, Opole 2009. 

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

Welfe A., Ekonometria, PWE, Warszawa 1998 i nast. wydanie. 



Witkowska D., Podstawy ekonometrii i teorii prognozowania. Podręcznik z przykładami 

i zadaniami, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006. 

 

 

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

 

 

SYLABUS 

 
B. Informacje szczegółowe 

 

Elementy składowe 

sylabusu 

Opis 

 

Nazwa przedmiotu Ekonometria II 

Kod przedmiotu 1000–ES2-1EC2 

Nazwa kierunku Ekonomia 

Nazwa jednostki 

prowadzącej kierunek 
Wydział Ekonomiczno –Informatyczny w Wilnie 

Język przedmiotu polski 

Rok studiów/ semestr rok 1/semestr II 

Liczba godzin zajęć 

dydaktycznych oraz forma 

prowadzenia zajęć 

30 godz. – ćwiczenia 

Liczba punktów ECTS  

Prowadzący  dr Jacek Marcinkiewicz, mgr Ernest Ginc 

Treści merytoryczne 

przedmiotu 

1. Zastosowanie narzędzi informatycznych do podstawowych analiz matematycznych i 

statystycznych wykorzystywanych w ekonometrii 

2. Rozwiązywanie zadań dotyczących specyfikacji modelu ekonometrycznego, w 

szczególności klasyfikacji zmiennych, modeli i doboru zmiennych objaśniających do 

modelu ekonometrycznego 

3. Rozwiązywanie zadań dotyczących estymacji parametrów liniowego modelu 

ekonometrycznego. Wykorzystanie programu Excel i GRETL.  

4. Rozwiązywanie zadań dotyczących weryfikacji jednorównaniowego modelu 

ekonometrycznego (weryfikacja merytoryczna i statystyczna). Wykorzystanie programu 

Excel i GRETL. 

5. Budowa bazy danych empirycznych służącej do doboru zmiennych do budowy 

modelu ekonometrycznego, specyfikacja tego modelu, jego estymacja i weryfikacja. 

Wykorzystanie programów Excel i GRETL. 

6. Kolokwium. 

7. Prognozowanie na podstawie modelu jednorównaniowego. 

Efekty kształcenia wraz ze 

sposobem ich weryfikacji Symbol 
kolokwium 

pisemne 

ocena 

aktywności w 

trakcie zajęć 

praca semestralna 

1EC2_W01 X X X 

1EC2_W02 X X X 

1EC2_W03 X X X 

1EC2_W04 X X X 

1EC2_U01 X X X 

1EC2_U02 X X X 

1EC2_K01 X X X 

Forma i warunki zaliczenia 

przedmiotu 

 

Zaliczenie ćwiczeń następuje na podstawie kolokwiów (rozwiązywanie zadań przy 

komputerze z wykorzystaniem programów: Excel i GRETL), aktywności na zajęciach 

oraz projektu. Opuszczenie przez studenta więcej niż 4 godz. dydaktycznych 

(nieusprawiedliwionych i nieodrobionych) kwalifikuje do niezaliczenia przedmiotu. 

Zaliczenie nieobecności odbywa się na konsultacjach. 

Punktacja (w %): 

<95-100> bdb 

<90–95) db+ 

<80–90) db 

<65–80) dst+ 

<51–65) dst 

Wykaz literatury Literatura podstawowa: 



podstawowej 

i uzupełniającej 

Dziechciarz J. (red.), Ekonometria. Metody, przykłady, zadania., Wydawnictwo 

Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2012. 

Gruszczyński M., Podgórska M. (red.), Ekonometria, SGH, Warszawa 2004. 

Kufel T., Ekonometria. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu 

GRETL, PWN, Warszawa 2007. 

Maddala G.S., Ekonometria, PWN, Warszawa 2008. 

Nowak E.,  Zarys metod ekonometrii. Zbiór zadań., PWN, Warszawa 2006. 

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

Literatura uzupełniająca: 

Broszkiewicz R. (red.), Ekonometryczne modele wzrostu gospodarczego (Studium 

przykładu: Francja, Niemcy, Włochy i Wielka Brytania), Wyższa Szkoła Zarządzania i 

Administracji w Opolu, Opole 2009. 

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

Welfe A., Ekonometria, PWE, Warszawa 1998 i nast. wydanie.Welfe A., Ekonometria, 

PWE, Warszawa 1998 i nast. wydanie. 

Witkowska D., Podstawy ekonometrii i teorii prognozowania. Podręcznik z przykładami 

i zadaniami, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006. 

 

 

 

 

        ………………………………. 
        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. 

 

 


