
PROGNOZOWANIE PROCESÓW EKONOMICZNYCH 
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-ES2-2PPE 
Język przedmiotu Język polski 
Rodzaj przedmiotu obowiązkowy 

Rok studiów /semestr   Rok 2/ semestr III 

Wymagania wstępne (tzw. 
sekwencyjny system zajęć i 
egzaminów) 

Znajomość zagadnień ekonometrii   

Liczba godzin zajęć 
dydaktycznych z podziałem 
na formy prowadzenia zajęć 

15 godzin wykładu i 30 godzin ćwiczeń 

Założenia i cele przedmiotu 

Przedmiot przygotowuje studentów do prognozowania zjawisk ekonomicznych przy 

wykorzystaniu modeli. Studenci są zapoznawani  zarówno z teoretycznymi podstawami 

metod prognozowania, jak również z ich praktycznym wykorzystaniem. Studenci poznają 

aspekty prognozowania zarówno w skali mikro- i makroekonomicznej. Poznają również 

uwarunkowania i ograniczenia stawiane przez wachlarz dostępnych metod 

prognostycznych oraz źródeł danych. 

Metody dydaktyczne oraz 
ogólna forma zaliczenia 
przedmiotu 

Metody podające (wykład z wykorzystaniem prezentacji w Power Point), metody 
praktyczne oraz aktywizujące (rozwiązywanie zadań z wykorzystaniem programu 
Microsoft Excel, praca w grupach). 
Przygotowania i zaprezentowania referatów z wykorzystaniem prezentacji 
multimedialnych i materiałów pomocniczych (praca w grupach). 
Ogólna forma zaliczenia przedmiotu: zaliczenie ćwiczeń + egzamin. 

Symbol efektu 

przedmiotowego 
Efekty kształcenia

1
 

Odniesienie do 

kierunkowych 

efektów 

kształcenia 
WIEDZA 

2PPE_W06 

Student ma pogłębioną wiedzę w zakresie pozyskiwania, analizy i prezentacji 

danych statystycznych i ich wykorzystania z użyciem metod i narzędzi 

statystycznych i ekonometrycznych, ze szczególnym uwzględnieniem metod 

prognozowania gospodarczego. 

E2W06 

2PPE_W08 

Student ma pogłębioną wiedzę o analizie procesów zachodzących w podmiotach 

gospodarczych ze sfery realnej i regulacji ze szczególnym uwzględnieniem 

dynamiki zmian tych procesów, struktur i instytucji oraz o prawidłowościach 

rządzących tymi procesami. 

E2_W08 

UMIEJĘTNOŚCI 

3PPE_U04 
Student potrafi modelować a następnie prognozować złożone procesy i zjawiska 

ekonomiczne z wykorzystaniem zaawansowanych metod i narzędzi 

charakterystycznych dla nauk ekonomicznych. 

E2_U04 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

2PPEK02 
Student nabywa i doskonali umiejętności pracy w grupie, przyjmując w niej różne 

role. 
E2_K02 



 
 

 

 

 

 

Punkty ECTS 6 

Bilans nakładu pracy 
studenta

1
 

Rodzaj aktywności studenta 
Liczba godzin 

 

Udział w wykładach 15 

Udział w ćwiczeniach 30 

Przygotowanie do egzaminu końcowego 20 

Przygotowanie się do ćwiczeń (w tym przygotowanie 
referatów) 55 

Przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń 30 

 Nakład pracy studenta związany z za jęciami
1
: Liczba godzin Punkty ECTS 

Wskaźniki ilościowe wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 45 2 

 o charakterze praktycznym 105 4 

Data opracowania: 28.09.2015 
Koordynator 

przedmiotu: 
Dr Elżbieta Misiewicz 



 

SYLABUS 
 

B. Informacje szczegółowe 

 

 
 

 

 

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

 

 

Elementy składowe sylabusu Opis 

Nazwa przedmiotu Prognozowanie procesów ekonomicznych 

Kod przedmiotu 1000-ES2-2PPE 

Nazwa kierunku Ekonomia 

Nazwa jednostki prowadzącej 
kierunek 

Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie 

Język przedmiotu Język polski 

Rok studiów/ semestr Rok 2/ semestr III 

Liczba godzin zajęć 
dydaktycznych oraz forma 
prowadzenia zajęć 

15 godzin wykładu 

Liczba punktów ECTS 6 

Prowadzący Elżbieta Misiewicz, dr 

Treści merytoryczne 
przedmiotu 

Klasyfikacja, funkcje i etapy prognozowania. Prognozy na podstawie modeli 
jednorównaniowych oraz szeregów czasowych. 
Metody naiwne. 
Metody średniej ruchomej. 
Metody wygładzania wykładniczego. 
Modele tendencji rozwojowej. 
Modele składowej periodycznej. 
Heurystyczne metody prognozowania. 
Prognozowanie ostrzegawcze. 
Wybrane zastosowania prognozowania w przedsiębiorstwach. 

Efekty kształcenia wraz ze 
sposobem ich weryfikacji 

Efekt kształcenia Egzamin końcowy 

2PPE W06 X 

2PPE W08 X 

Forma i warunki zaliczenia 

przedmiotu 

Do egzaminu dopuszczeni zostają studenci posiadający zaliczenie z ćwiczeń, egzamin w 
formie pisemnej (teoria i zadania). 
Kryteria ocen (w %): 

<95-100> bdb 

<90–95) db+ 

<80–90) db 

<65–80) dst+ 

<50–65) dst 

Wykaz literatury podstawowej 
i uzupełniającej 1. Barteczko Krzysztof, Bocian Andrzej F., Prognozowanie i symulacje procesów 

gospodarczych, Wyd. UwB, Białystok 2010. 

2. Cieślak Maria (red.), Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowanie, PWN, 

Warszawa 2008. 

3. Gajda Jan, Prognozowanie i symulacja a decyzje gospodarcze, C.H. Beck, Warszawa 

2001. 

4. Nowak Edward, Zarys metod ekonometrii, PWN, Warszawa 2006. 
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                                                                                                                                   ……………………………….  
                                             podpis osoby składającej sylabus 

Elementy składowe sylabusu Opis 

Nazwa przedmiotu Prognozowanie procesów ekonomicznych 

Kod przedmiotu 1000-ES2-2PPE 

Nazwa kierunku Ekonomia 

Nazwa jednostki prowadzącej 
kierunek 

Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie 

Język przedmiotu Język polski 

Rok studiów/ semestr Rok 2/ semestr III 

Liczba godzin zajęć 
dydaktycznych oraz forma 
prowadzenia zajęć 

30 godzin ćwiczeń 

Liczba punktów ECTS 6 

Prowadzący Jacek Marcinkiewicz, dr; Elżbieta Misiewicz, dr 

Treści merytoryczne 
przedmiotu 

1. Model, modelowanie ekonomiczne, prognozowanie.  
2. Wyznaczanie prognoz na podstawie modeli jednorównaniowych. 
3. Wyznaczanie prognoz na podstawie szeregów czasowych, przy wykorzystaniu: 
a) metod naiwnych; 
b) metody średniej ruchomej; 
c) wygładzania wykładniczego; 
d) modeli tendencji rozwojowej; 
e) modeli składowej periodycznej; 
4. Metody heurystyczne prognozowania. 
5. Prognozowanie ostrzegawcze. 
 

Efekty kształcenia wraz ze 
sposobem ich weryfikacji 

Efekt 

kształcenia 
Przygotowanie i 

prezentacja referatu 
Ocena aktywności w 

trakcie zajęć 
Kolokwium 

 

2PPE W06 X X X 

2PPE W08  X X 

3PPE U04  X X 

2PPE K02 X   

Forma i warunki zaliczenia 
przedmiotu 

Formy zaliczenia ćwiczeń: zaliczenie na ocenę na podstawie przygotowanych i 
przedstawionych  referatów z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych i materiałów 
pomocniczych (praca w grupach), aktywności na zajęciach oraz kolokwium. 
Końcowa ocena jest wypadkową sumy uzyskanych punktów. Dopuszczalne są 2 
nieobecność w semestrze, nieobecności przekraczające dopuszczalny limit powinny być 
zaliczane na konsultacjach. 
Punktacja (w %): 

<95-100> bdb 

<90–95) db+ 

<80–90) db 

<65–80) dst+ 

<50–65) dst 

 Wykaz literatury podstawowej 
i uzupełniającej 

1. Bocian Andrzej F., Prognozowanie i symulacje gospodarcze - ćwiczenia I, 2, 3 
(przykładowe modele i analizy empiryczne), Fundacja Promocji Rozwoju Podlasia,  
Białystok 2002, 2003, 2004. 

2. Cieślak Maria (red.), Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowanie, PWN, 
Warszawa 2008. 

3. Nowak Edward, Zarys metod ekonometrii, PWN, Warszawa 2006. 

4. Snarska, A., Statystyka, ekonometria, prognozowanie,. Wydawnictwo Placet, 
Warszawa 2011. 

5. Zeliaś Aleksander, Pawełek Barbara, Wanat Stanisław, Prognozowanie 
ekonomiczne. Teoria, przykłady, zadania, PWN, Warszawa 2008.  

  6.  


