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Makroekonomia 
nazwa przedmiotu 

SYLABUS 
A. Informacje ogólne 

Tę część wypełnia koordynator przedmiotu (w porozumieniu ze wszystkimi prowadzącymi dany 

przedmiot w jednostce) łącznie dla wszystkich form zajęć (np. wykładu i ćwiczeń). Część I nie 

dotyczy przedmiotów zmieniających się co roku (wykłady monograficzne itp.). 

 

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-ES2-1ME2 

Język przedmiotu Język polski 

Rodzaj przedmiotu obowiązkowy 

Rok studiów /semestr I-szy rok/semestr 1-szy 

Wymagania wstępne (tzw. 

sekwencyjny system zajęć i 

egzaminów) 

Znajomość podstaw mikroekonomii i makroekonomii 

Liczba godzin zajęć 

dydaktycznych z podziałem 

na formy prowadzenia zajęć 

30 godzin wykładu i 30 godzin ćwiczeń 

Założenia i cele przedmiotu 

Celem kształcenia w zakresie przedmiotu Makroekonomia jest pogłębienie wiedzy 

Studentów z zakresu funkcjonowania gospodarki w skali makro. W ramach przedmiotu 

Studenci pogłębiają wiedzę na temat kategorii makroekonom icznych i wzajemnych 

zależności między nimi, prawidłowości w działaniu mechanizmów gospodarczych, jak 

również wpływu państwa na gospodarkę. Studenci doskonałą ponadto umiejętności analizy 

ilościowej i jakościowej gospodarki w skali makro, rozwijają umiejętności twórczego i 

logicznego myślenia, precyzyjnego wyrażania myśli, umiejętności formułowania ocen i 

opinii na temat sytuacji gospodarczej i polityki gospodarczej. 

Metody dydaktyczne oraz 

ogólna forma zaliczenia 

przedmiotu 

Metody dydaktyczne: 

- wykład tradycyjny prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, 

angażujący słuchaczy do zadawania pytań w trakcie wykładu, 

- ćwiczenia: angażujące studentów do pracy w formie konwersacji, pracy grupowej, 

rozwiązywania zadań i analizy przykładów, prezentacji multimedialnych. 

Formy zaliczenia przedmiotu: 

- ćwiczenia: zaliczenie na ocenę na podstawie aktywności na zajęciach oraz kolokwiów 

egzamin końcowy pisemny, do którego dopuszczeni zostaną jedynie Studenci posiadający’ 

zaliczenie z ćwiczeń 

 

Symbol efektu 

przedmiotowego 
Efekty kształcenia 

Odniesienie do kierunkowych 

efektów kształcenia 

WIEDZA 

1ME2_W01 

ma pogłębioną wiedzę z zakresu teorii i praw makroekonomicznych 

oraz zna rozszerzony zakres współczesnej terminologii 

makroekonomicznej 

E2_W01 

1ME2_W03 

ma rozszerzoną wiedzę na temat relacji zachodzących między 

podstawowymi podmiotami gospodarczymi oraz rządzących nimi 

prawidłowości 

E2_W03 

1ME2_W04 

ma wiedzę na temat instytucji ekonomicznych oraz o występujących 

między nimi prawidłowościach, a także ma pogłębioną wiedzę w 

odniesieniu do wybranych kategorii instytucji ekonomicznych 

E2_W04 



UMIEJĘTNOŚCI 

1ME2_U02 

potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i analizowania 
przyczyn i przebiegu procesów i zjawisk gospodarczych 

zachodzących w makroskali oraz potrafi formułować własne opinie 
i dobierać krytycznie dane i metody analiz w zakresie 
makroekonomii 

E2_U02 

1ME2_U03 

potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg procesów i 
zjawisk zachodzących w gospodarce narodowej, formułować 
własne opinie na ten temat oraz stawiać proste hipotezy badawcze, 
w zakresie makroekonomii i je weryfikować. 

E2_U03 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

1ME2_K01 

ma świadomość poziomu swojej wiedzy makroekonomicznej i 

umiejętności analiz makroekonomicznych, rozumie potrzebę 

ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego ze 

względu na dynamikę przemian gospodarczych i rozwoju teorii 

ekonomii; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się 

innych osób. 

E2_K01 

1ME2_K03 
potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji zadań 

własnych i zespołu w ramach badań makroekonomicznych. 
E2_K03 

 

Punkty ECTS 8 

Bilans nakładu pracy 

studenta 

Rodzaj aktywności studenta Liczba godzin 
Udział w wykładach 30 
Przygotowanie się do wykładu 10 
Przygotowanie do egzaminu końcowego 30 
Udział w ćwiczeniach 30 
Przygotowanie do ćwiczeń 35 
Przygotowanie do sprawdzianów 35 
Przygotowanie prac domowych-pisemnych 15 
Udział w konsultacjach 15 

Wskaźniki ilościowe 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami Liczba godzin Punkty ECTS 

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 60 2,4 

o charakterze praktycznym 140 5,6 

  

Data opracowania: 20.03.2014 
Koordynator 

przedmiotu: 
prof. dr hab. Czesław Noniewicz 

 

 

SYLABUS 
B. Informacje szczegółowe - Wykład 

 

Elementy składowe sylabusu Opis 

 

Nazwa przedmiotu Makroekonomia 

Kod przedmiotu 1000-ES2-1ME2 

Nazwa kierunku Ekonomia 

Nazwa jednostki prowadzącej 

kierunek 

Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie 

Język przedmiotu Język polski 

Rok studiów/ semestr I-szy rok/semestr 1-szy 

Liczba godzin zajęć dydaktycznych 

oraz forma prowadzenia zajęć 

30 godzin wykładu 

Liczba punktów ECTS  

Prowadzący  

 

Prowadzący wykłady z przedmiotu i egzaminujący: prof. dr hab. 

Czesław Noniewicz 

Treści merytoryczne przedmiotu Treści wykładu: 

1. Pieniądz w gospodarce narodowej 

2. Teoretyczna interpretacja procentu. Znaczenie stopy 

procentowej w gospodarce 

3. Finanse publiczne i budżet państwa 



4. Konkurencyjność zewnętrzna w gospodarce narodowej 

5. Rynek pracy 

6. Struktura działowa gospodarki narodowej i specyfika 

niektórych działów 

7. Wzrost gospodarczy. Rozwój gospodarczy 

Efekty kształcenia wraz ze 

sposobem ich weryfikacji 
Efekt kształcenia 

Uczestnictwo w dyskusji 

na wykładach 

Egzamin 

końcowy 

1ME2_W01  X 

1ME2_W03  X 

1ME2_W04  X 

1ME2_U02  X 

1ME2_U03 X X 

1ME2_KOI  X 

1ME2_K03 X X 

Forma i warunki zaliczenia 

przedmiotu 

 

Do egzaminu dopuszczeni zostają studenci posiadający zaliczenie z 

ćwiczeń, egzamin w formie pisemnej zawierający pytania otwarte. 

Wykaz literatury podstawowej 

i uzupełniającej 

LITERATURA OBOWIĄZKOWA: 

1. Ekonomia ogólna, red. Kazimierz Meredyk, Wydział 
Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet w Białymstoku, 

Białystok 2007. 
2. D. Begg, S. Fischer, R. Dornbusch, Ekonomia. 

Makroekonomia, PWE, Warszawa 2007. 
3. R. E. Hall, J. B. Taylor, Makroekonomia, PWN, Warszawa 

2010. 
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: 

1. J. E. Stiglitz, Ekonomia sektora publicznego, Wydawnictwo 
Naukowe PWN, Warszawa 2004. 

2. R. Barro, Makroekonomia, Polskie Wydawnictwo 
Ekonomiczne, Warszawa 1997. 

 

 

 

 

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

 

 

 



 

SYLABUS 
C. Informacje szczegółowe – Ćwiczenia 

 

Elementy składowe 

sylabusu 

Opis 

Nazwa przedmiotu Makroekonomia 

Kod przedmiotu 1000-ES2-1ME2 

Nazwa kierunku Ekonomia 

Nazwa jednostki 

prowadzącej kierunek 

Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie 

Język przedmiotu Język polski 

Rok studiów/ semestr I-szy rok/semestr 1-szy 

Liczba godzin zajęć 

dydaktycznych oraz forma 

prowadzenia zajęć 

30 godzin ćwiczeń 

Liczba punktów ECTS  

Prowadzący  

 

mgr Stanislav Pilžys 

Treści merytoryczne 

przedmiotu 

Treści wykładu: 

1. Analiza strukturalnych czynników efektywności 
2. Analiza jakościowa współczesnych uwarunkowań gospodarowania 
3. Pomiar produktu narodowego z wykorzystaniem metody: dochodowej, 

wydatkowej i sumowania produkcji 
4. Analiza funkcjonowania gospodarki w warunkach równowagi. Analiza 
efektów mnożnikowych 
5. Analiza wpływu polityki fiskalnej na gospodarkę 
6. Analiza wpływu polityki pieniężnej na gospodarkę 
7. Analiza jakościowa i ilościowa rynku pracy i bezrobocia 

8. Pomiar inflacji, analiza przyczyn i skutków inflacji 
9. Modelowanie wzrostu gospodarczego 

8. Pomiar efektywności handlu zagranicznego 

Efekty kształcenia wraz ze 

sposobem ich weryfikacji 
Efekt 

kształcenia 

Aktywność na 

zajęciach/udział 

w dyskusji 

Praca w 

grupach 

Praca 
domowa 

Zaliczenie 
kolokwium 

1ME2_W01 X   X 

1ME2_W03 X  X X 

1ME2_W04 X   X 

1ME2_U02   X  

1ME2_U03 X    

1ME2_KOI  X   

1ME2_K03 X    

Forma i warunki zaliczenia 

przedmiotu 

 

Warunkiem uzyskania zaliczenia ćwiczeń jest obecność na zajęciach (dopuszczalne są 2 

nieobecności w semestrze), wykonanie prac domowych oraz uzyskanie zaliczenia pracy w 

grupie. Na ocenę końcową będzie miała wpływ indywidualna aktywność Studenta oraz 

wynik uzyskany z kolokwium (w formie testu). Nieobecności przekraczające dopuszczalny 

limit powinny być zaliczane na konsultacjach. 

Wykaz literatury 

podstawowej 

i uzupełniającej 

LITERATURA OBOWIĄZKOWA: 
4. Ekonomia ogólna, red. Kazimierz Meredyk, Wydział Ekonomii i 

Zarządzania, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2007. 

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

Warszawa 2007. 

6. R. E. Hall, J. B. Taylor, Makroekonomia, PWN, Warszawa 2010. 

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: 
3. J. E. Stiglitz, Ekonomia sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe 

PWN, Warszawa 2004. 

4. R. Barro, Makroekonomia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 

Warszawa 1997. 

 

 

 

 

        ………………………………. 

        podpis osoby składającej sylabus 


