
Wiedza Student powinien być w stanie:
1. rozumieć najważniejsze zdarzenia i procesy makroekonomiczne opisujące zachowanie się 
gospodarki polskiej, europejskiej i światowej w ostatnich kilkudziesięciu latach;

2. znać i rozumieć podstawowe regularności (stylizowane fakty) makroekonomiczne co do 
zachowania się gospodarek w krótkim, średnim i długim okresie;
3. znać podstawowe narzędzia analizy makroekonomicznej i podstawowe modele na poziomie 
średniozaawansowanym.

Umiejętności Student powinien umieć:
1. rozumować w kategoriach makroekonomii na poziomie średniozaawansowanym;

2. krytycznie analizować artykuły prasowe o tematyce ekonomicznej; 

3. opisywać i prezentować główne zagadnienia gospodarcze przy użyciu narzędzi modelowych i 
metod analitycznych właściwych makroekonomii na poziomie średniozaawansowanym;

Kompetencje 
społeczne Student powinien:

1. wykazać opanowanie makroekonomii na poziomie umożliwiającym kontynuowanie 
zdobywania wiedzy na poziomie zaawansowanym. 
2. student ma świadomość potrzeby aktualizowania i poszerzania wiedzy z makroekonomii. 

C. Szczegółowe przedmiotowe efekty kształcenia

Informator 2016/2017

Tytuł oferty Makroekonomia II

Sygnatura 110470 - 0011 4,50 pkt. ECTS

Prowadzący prof. dr hab. Elżbieta Adamowicz oraz zespół: dr Sławomir Dudek

A. Cel przedmiotu

Poznanie przez uczestników zagadnień i modeli makroekonomiczych na poziomie średniozaawansowanym. Opanowanie 
języka i narzędzi analizy makroekonomicznej. Zrozumienie mechanizmów rządzących współczesnymi gospodarkami. 
Umożliwienie samodzielnej analizy różnych aspektów ich funkcjonowania. Kształcenie umiejętności rozumowania w 
kategoriach makroekonomicznych poprzez odnoszenie wiedzy teoretycznej do analizy historycznych i bieżących zdarzeń 
i procesów gospodarczych. Z programu-Kurs makroekonomii obejmujący poziom średniozaawansowany. Umożliwia 
studentom poznanie, zrozumienie i posługiwanie się pojęciami i kategoriami analizy makroekonomicznej. Dostarcza 
fundamentów rozumienia i opisywania głównych zależności występujących w gospodarce w makroskali i mechanizmów 
jej funkcjonowania w krótkim i długim okresie. Tworzy punkt odniesienia dla wielu przedmiotów o charakterze 
kierunkowym i specjalistycznym.

B. Program przedmiotu

Patrz semestralny plan zajęć.
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Materiały zalecane przez prowadzących.
F. Literatura uzupełniająca

M.Burda, Ch.Wypłosz, Makroekonomia. Podręcznik europejski, PWE; R.J.Barro, Makroekonomia, PWE; R.Hall, J.Taylor, 
Makroekonomia, Teoria, funkcjonowanie i polityka, PWN; R.Dornbusch, S.Fischer, Startz, Macroeconomics; 
O.Blanchard, Macroeconomics; ew. inne podręczniki dostosowane do poziomu średniozaawansowanego. 

E. Literatura podstawowa (obowiązkowe podręczniki)

1 Wielookresowe ograniczenie budżetowe sektora prywatnego i publicznego, hipoteza Ricardo.

2 Teoria konsumpcji i oszczędności (m.in. teoria dochodu permanentnego).

3 Przedsiębiorstwo maksymalizujące zysk i decyzje inwestycyjne (q-Tobina).

4 Rynek pracy w krótkim i długim okresie.

5 Wzrost gospodarczy - ujęcie empiryczne oraz ujęcie teoretyczne.

6 Sztywności cen i płac - uzasadnienia mikroekonomiczne i konsekwencje makroekonomiczne.

7 Fluktuacje gospodarcze - empiryczne prawidłowości cyklu koniunkturalnego.

8 Fluktuacje gospodarcze - teoretyczne wyjaśnienia wahań koniunkturalnych.

9 Rynek pracy i bezrobocie równowagi.

10 Wymiana z zagranicą, rynki finansowe.

11 Zagregowana podaż, popyt i inflacja (wprowadzenie do modelu AS-AD).

12 Szoki makroekonomiczne. Zagregowana podaż, popyt i inflacja.

13 Polityka gospodarcza i jej ograniczenia w krótkim i długim okresie.

14 Integracja ekonomiczna i walutowa - spojrzenie makroekonomiczne.

15 Kryzysy gospodarcze; podsumowanie i prezentacja kierunków dalszego kształcenia w zakresie 
ekonomii.

D. Semestralny plan zajęć

nie są wymagane

H. Sygnatury wymaganych prerekwizytów

G. Najważniejsze publikacje autora(ów) dotyczące proponowanych zajęć
Transformacja po latach., redakcja naukowa, autorstwo Wstępu i rozdziału: Sektor prywatny w gospodarce, ss.7-12, 78-
94,CH Beck, Warszawa 2010. Zmiany sytuacji gospodarczej w Polsce w IV kwartale 2010, ss. 9-13, Rekomendacje dla 
regionalnej polityki gospodarczej, ss. 137-139, w: Lubelski Barometr Gospodarczy nr 6/2010, WSZiA w Zamościu; 
Zmiany w gospodarce polskiej w latach 1991-2009, w: Gospodarka rynkowa w Polsce w latach 1991-2009, monografia 
pod red. Haliny Jastrzębskiej-Smolagi, Politechnika Świętokrzyska, Kielce 2010. Wahania koniunktury w Polsce i strefie 
euro, w: Polityka gospodarcza w warunkach integracji z Unią Europejską, PiM IRG SGH 82, red. naukowy J. Stacewicz, 
współautorzy: S. Dudek, D. Pachucki, K. Walczyk. 
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J. Elementy oceny końcowej

egzamin tradycyjny 30%

egzamin testowy 20%

kolokwium 30%

referat 20%

Kolejność zgłoszeń
L. Kryteria selekcji

niemiecki

K. Wymagana znajomość języka obcego

Stacj. Sob. niedz. Popołud.

Ogółem: 45 24 45

Wykład 30 16 30

Ćwiczenia 15 8 15

I. Wymiar i forma zajęć

M. Metody prowadzenia zajęć
dyskusje
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