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A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW 
 

Kierunek studiów Zarządzanie i Inżynieria Produkcji 

Poziom kształcenia I stopień 

Profil studiów Ogólnoakademicki 

Forma i tryb prowadzenia studiów 
Niestacjonarne 

Specjalność Wszystkie 

Jednostka prowadząca moduł Katedra Strategii Gospodarczych 

Koordynator modułu dr Helena Baraniecka 

Zatwierdził: 

 
 
 
 

 
 
B. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU 
 

Przynależność do grupy/bloku 
przedmiotów 

Podstawowy 

Status modułu  Obowiązkowy 

Język prowadzenia zajęć Polski 

Usytuowanie modułu w planie studiów 
- semestr 

Semestr drugi 

Usytuowanie realizacji przedmiotu w 
roku akademickim 

Semestr letni 

Wymagania wstępne Brak 

Egzamin  Tak 

Liczba punktów ECTS 5 

 
 

Forma 
prowadzenia 
zajęć 

wykład ćwiczenia laboratorium projekt inne 

w semestrze 22 h 14 h    

 
 
 
 
 
 
 



C. EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY SPRAWDZANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 
 

Cel 
modułu 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi problemami funkcjonowania 
gospodarki, metodami jej pomiaru, równowagą i nierównowagą gospodarczą (cykle 
koniunkturalne, bezrobocie, inflacja) oraz polityką fiskalną (budżet, podatki), monetarną 
państwa (pieniądz, banki) i wymianą międzynarodową.  

 

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia 

Forma 
prowadzenia 

zajęć 
 

odniesienie do 
efektów 

kierunkowych 

odniesienie do 
efektów 

obszarowych 

W_01 

Ma podstawową wiedzę o  zjawiskach  i procesach 
gospodarczych. Potrafi rozwiązywać zagadnienia z 
obszaru makroekonomii w oparciu o proste metody 
ilościowe 

wykład, 
ćwiczenia 

K_W01 
K_W10 

S1A_W01 
S1A_W08 

W_02 

Potrafi opisywać i zna znaczenie niektórych 
instytucji funkcjonujących w gospodarce rynkowej 
(bank komercyjny, bank centralny, giełda papierów 
wartościowych, urzędy pracy) 

wykład, 
ćwiczenia 

K_W10 S1A_W02 
S1A_W06 

W_03 

Ma podstawową wiedzę o zależnościach między 
kategoriami makroekonomicznymi. Rozumie 
przyczyny i skutki  zmian w skali krajowej i 
międzynarodowej  

wykład, 
ćwiczenia 

K_W10 S1A_W01 
S1A_W03 

U_01 

Potrafi pozyskiwać i wykorzystywać podstawową 
wiedzę ekonomiczną oraz interpretować zjawiska i 
procesy gospodarcze 

wykład, 
ćwiczenia 

K_U01 S1A_U01 

U_02 

Umie właściwie dokonać analizy  relacji między 
poszczególnymi kategoriami makroekonomicznymi 

wykład, 
ćwiczenia 

K_U12 S1A_U02 

U_03 

Potrafi analizować i prognozować procesy i zjawiska 
zachodzące w gospodarce rynkowej z 
wykorzystaniem typowych dla nauk ekonomicznych 
metod ilościowych 

ćwiczenia K_U12 S1A_U03 

K_01 

Rozumie potrzebę doskonalenia  się i  ma 
świadomość znaczenia  wiedzy ekonomicznej  

wykład, 
ćwiczenia 

K_K03 S1A_K01 
S1A_K04 

K_02 

Potrafi myśleć wykorzystując wiedzę ekonomiczną i 
poszukiwać wyjaśnień problemów funkcjonowania 
współczesnych gospodarek 

 
ćwiczenia 

K_K05 S1A_K06 
S1A_K07 

 
Treści kształcenia: 
 
1. Treści kształcenia w zakresie wykładu 

Nr 
wykładu 

Treści kształcenia 

Odniesienie 
do efektów 
kształcenia 
dla modułu 

1. Wprowadzenie do makroekonomii 

 definicje i podział teorii ekonomii 

 miejsce i znaczenie makroekonomii w naukach ekonomicznych 

 różnice między mikroekonomią i makroekonomią 

 modele i zmienne w modelach ekonomicznych 
 

W_03 
U_01 
K_01 

2 Miary efektów działalności gospodarczej 

 podstawowe cele i narzędzia polityki ekonomicznej państwa 

 pojęcie i metody obliczania PKB 

 pojęcia i różnice między PKB, PNB i PNN 

 rodzaje podziału  dochodu narodowego 

 Dobrobyt Ekonomiczny Netto (DEN) i jego elementy składowe 

W_01 
W_03 
U-02 
U_03 
K_01 

3. 
Determinanty dochodu narodowego 

 produkcja faktyczna i potencjalna 

W_01 
W_03 
U_02 



 cechy popytowego modelu gospodarki (keynesowskiego) 

 graficzne ujęcie funkcji konsumpcji 

 krańcowa i przeciętna skłonność do konsumpcji 

 wydatki inwestycyjne przedsiębiorstw 

 funkcja zagregowanego popytu 
 

U_03 
K_01 

 

4. Rola państwa w popycie globalnym i w gospodarce 

 charakter i rola wydatków państwa w popycie globalnym 

 działanie mnożnika zrównoważonego budżetu 

 funkcje państwa w gospodarce 

 znaczenie ekonomicznej roli państwa 

W_02 
W_03 
U_01 
U_02 
K_01 

 

5. Budżet państwa i polityka fiskalna 

 pojęcie i funkcje budżetu państwa 

 anatomia budżetu (dochody i wydatki w danym roku) 

 deficyt budżetowy i dług publiczny 

 system podatkowy i rodzaje podatków w Polsce 

 teoria Laffera 

 automatyczne stabilizatory koniunktury 

W_01 
W_01 
W_03 
U_02 
K_01 

6. Rola pieniądza i polityka monetarna państwa 

 geneza pieniądza 

 pojęcie, cechy i funkcje pieniądza 

 zasoby pieniądza 

 popyt na pieniądz i jego rodzaje.   

 podaż pieniądza 

W_02 
W_03 
U_01 
U_02 
K_01 

7 System bankowy w gospodarce rynkowej 

 system bankowy w Polsce 

 funkcje banku centralnego 

 narzędzia banku centralnego  

 nie bankowe instytucje finansowe 
 

W_02 
U_02 
K_01 

8 Przyczyny wahań koniunkturalnych 

 rodzaje wahań gospodarczych 

 cechy klasycznego cyklu koniunkturalnego 

 współczesne cykle koniunkturalne 

 klasyfikacja teorii wahań cyklicznych 

W_03 
U_01 
U_02 
K_01 

9. Problemy nierównowagi na rynku pracy 

    struktura ludności w wieku produkcyjnym 

     czynniki określające popyt na pracę i podaż pracy 

 pojęcie i przyczyny bezrobocia 

 rodzaje bezrobocia 

 wybrane teorie bezrobocia 

W_02 
W_03 
U_01 
U_02 
K_01 

10. Inflacja i jej skutki 

 przyczyny i rodzaje inflacji 

 skutki inflacji dla konsumenta i dla gospodarki 

 popytowe i podażowe teorie inflacji 
 

W_02 
W_03 
U_01 
U_02 
K_01 

11. Czynniki wzrostu i rozwoju  gospodarczego 

 pojęcia wzrostu i rozwoju gospodarczego 

 podział czynników wzrostu gospodarczego 

 bariery wzrostu gospodarczego 

 wybrane wskaźniki jakościowe wzrostu 

W_01 
W_03 
U_01 
U_02 
K_01 

 
 
 
 
 
 



2. Treści kształcenia w zakresie ćwiczeń 

Nr zajęć 
ćwicz. 

Treści kształcenia 

Odniesienie 
do efektów 
kształcenia 
dla modułu 

1. Wprowadzenie do makroekonomii 

 zależności między podmiotami gospodarczymi 

 różnice między mikroekonomią i makroekonomią 

 znaczenie makroekonomii  

 zmienne w modelach ekonomicznych 
Miary efektów działalności gospodarczej 

 cele i narzędzia polityki ekonomicznej państwa 

 metody obliczania PKB 

 różnice między PKB, PNB i PNN 

 podział dochodu narodowego 

 rola PKB per capita 

 ocena sytuacji ekonomicznej państw UE w oparciu o PKB na 1 
mieszkańca 

 rozwiązywanie zadań 

W_03 
U_01 
K_01 
K_02 

 
W_01 
W_02 
U_01 
U_02 
K_01 
K_02 
 

2. 
 
 
 

Determinanty dochodu narodowego 

 produkcja faktyczna i potencjalna 

 hipoteza dochodu absolutnego 

 graficzne ujęcie prostej funkcji konsumpcji 

 krańcowa i przeciętna skłonność do konsumpcji 

 rozwiązywanie zadań 
 

 
W_01 
W_03 
U_02 
K_02 
 

3. Rola państwa w popycie globalnym i w gospodarce 

 rola wydatków państwa w popycie globalnym 

 funkcje państwa w gospodarce 

 przykłady obszarów  działalności gospodarczej państwa 

W_03 
U_01 
U_02 
K_02 

4. Budżet państwa i polityka fiskalna 

 funkcje budżetu państwa 

 podstawowe dochody i wydatki  

 deficyt budżetowy i dług publiczny 

 rodzaje i znaczenie podatków  

 przykłady i rola automatycznych stabilizatorów koniunktury 

W_01 
W_03 
U_01 
U_02 
U_02 
K_02 

5. Rola pieniądza i banków w gospodarce rynkowej 

 geneza i historia pieniądza 

 cechy i funkcje pieniądza 

 zasoby pieniądza 

 rodzaje popytu na pieniądz  

 czynniki wpływające na podaż pieniądza 

W_02 
W_03 
U_01 
K_01 
K_02 

6. Rynek kapitałowy 

 struktura rynku finansowego 

 podział giełd ze względu na wybrane kryteria 

 geneza i historia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie 

 akcje i obligacje – definicje i podział 

W_01 
W_02 
U_01 
U_02 
K_01 
K_02 

7. Kolokwium zaliczeniowe  

 

Metody sprawdzania efektów kształcenia  
 

Symbol 
efektu 

Metody sprawdzania efektów kształcenia  
 

W_01 

Kolokwium zaliczeniowe  i egzamin pisemny 
Stu Student, aby uzyskać ocenę dobrą, powinien znać podstawową wiedzę obejmującą zjawiska i 

procesy gospodarcze. Aby uzyskać ocenę bardzo dobrą student powinien dodatkowo znać i 



rozumieć  przyczyny i skutki  zmian w gospodarce rynkowej i dokonywać oceny tych zmian                                                                                       

W_02 

Kolokwium zaliczeniowe  i egzamin pisemny 
Stu Student, aby uzyskać ocenę dobrą powinien umieć opisywać i znać znaczenie niektórych 

instytucji funkcjonujących w gospodarce rynkowej. Aby uzyskać ocenę bardzo dobrą student 
dodatkowo potrafi dokonać oceny znaczenia i wpływu tych instytucji na życie gospodarcze i 
społeczne 

 

W_03 

Kolokwium zaliczeniowe  i egzamin pisemny  
Student potrafi pozyskiwać wiedzę ekonomiczną i  interpretować zjawiska i procesy 
gospodarcze. Aby uzyskać ocenę  bardzo dobrą powinien ponadto dokonać analizy tych 
zjawisk i procesów  oraz je ocenić 

U_01 

Kolokwium zaliczeniowe  i egzamin pisemny 
Student, aby uzyskać ocenę dobrą powinien umieć pozyskiwać i wykorzystywać podstawową  
wiedzę ekonomiczną do interpretacji zjawisk i procesów gospodarczych. Aby uzyskać ocenę 
bardzo dobrą,  student  powinien dokonywać własnej  ich oceny 

U_02 

Kolokwium zaliczeniowe  i egzamin pisemny 
Student, aby uzyskać ocenę dobrą,  umie właściwie dokonać analizy  zależności między 
poszczególnymi kategoriami makroekonomicznymi. Aby uzyskać ocenę bardzo dobrą potrafi 
dokonać pogłębionej analizy tych zależności  i ocenić 

U_03 

Kolokwium zaliczeniowe  i egzamin pisemny 
Student, aby uzyskać ocenę dobrą potrafi analizować i prognozować procesy i zjawiska 
zachodzące w gospodarce rynkowej z wykorzystaniem typowych dla nauk ekonomicznych 
metod ilościowych. Aby uzyskać ocenę bardzo dobrą dodatkowo dokona oceny zjawisk i 
procesów oraz zinterpretuje otrzymane wyniki   

K_01 

Obserwacja postawy studenta w czasie zajęć dydaktycznych i dyskusji w trakcie 
ćwiczeń 
Student, aby uzyskać ocenę dobrą powinien mieć świadomość ciągłego zdobywania wiedzy 
ekonomicznej Aby uzyskać ocenę bardzo dobrą, dodatkowo student rozumie wagę działania 
w oparciu o wiedzę ekonomiczną i tę wiedzę zdobywa w zakresie szerszym od członków 
grupy. 

  

K_02 

Obserwacja postawy studenta w czasie zajęć dydaktycznych i dyskusji w trakcie 
ćwiczeń 
Student, aby uzyskać ocenę dobrą potrafi myśleć,  wykorzystując wiedzę ekonomiczną i 
poszukiwać rozwiązań problemów. Aby uzyskać ocenę bardzo dobrą powinien uzupełniać tę 
wiedzę w trakcie dyskusji  w zakresie szerszym od członków grupy. 

 
 
 

D. NAKŁAD PRACY STUDENTA 

 

Bilans punktów ECTS 
 

Rodzaj aktywności 
obciążenie 
studenta 

1 Udział w wykładach 22 h 
2 Udział w ćwiczeniach 14 h 
3 Udział w laboratoriach - 
4 Udział w konsultacjach (2-3 razy w semestrze) 12 h 
5 Udział w zajęciach projektowych - 
6 Konsultacje projektowe - 
7 Udział w egzaminie 5 h 
8   
9 Liczba godzin realizowanych przy bezpośrednim udziale 

nauczyciela akademickiego 

 
53 h 

10 Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach 
wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela 
akademickiego 

2,12 ECTS 



(1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta) 

11 Samodzielne studiowanie tematyki wykładów 20 
12 Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 17 
13 Samodzielne przygotowanie się do kolokwiów 10 
14 Samodzielne przygotowanie się do laboratoriów - 
15 Wykonanie sprawozdań - 
15 Przygotowanie do kolokwium końcowego z laboratorium - 
17 Wykonanie projektu lub dokumentacji - 
18 Przygotowanie do egzaminu 25 
19   
20 

Liczba godzin samodzielnej pracy studenta 
72 

 
21 Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach 

samodzielnej pracy 
(1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta) 

2,88 ECTS 

22 Sumaryczne obciążenie pracą studenta  125 h 
23 Punkty ECTS za moduł 

1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta 
5 ECTS 

24 Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym 
Suma godzin związanych z zajęciami praktycznymi 14+12+20+27=73 

25 Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o 
charakterze praktycznym 
1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta 

2,92 ECTS 
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