Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach

KARTA PRZEDMIOTU
Nazwa przedmiotu w języku polskim:
MAKROEKONOMIA

Kod przedmiotu:
KNT/ZiIP-IO/P/12

Nazwa przedmiotu w języku angielskim:
MACROECONOMICS
Kierunek studiów:
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Profil:
ogólnoakademicki

Poziom studiów:
I stopnia

Specjalność/specjalizacja:
-

Forma zaliczenia przedmiotu:
egzamin

Semestr studiów:
2

Nazwa modułu programu:
podstawowy

Język w jakim prowadzone są zajęcia:
język polski
Forma zajęć
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Lab.
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30
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-

-

-

-

-

60
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15
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Liczba
punktów
ECTS:

4
-

-

-

-

-

-

15

Jednostka realizująca przedmiot:
Kolegium Nauk Technicznych
Odpowiedzialny za opracowanie karty przedmiotu (tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko, adres e-mail):
dr Anna Kaczmarska (akaczmarska@wszop.edu.pl)
CEL PRZEDMIOTU:
C1.

Poznanie przez studentów procesów ekonomicznych odnoszących się do makroskali i zasad sterowania
nimi.

C2.

Nabycie przez studentów umiejętności z zakresu rozpoznawania i diagnozowania procesów
makroekonomicznych.

C3.

Rozwijanie u studentów świadomości znaczenia otaczającej rzeczywistości gospodarczej dla życia
jednostek, branż i społeczeństw.

WYMAGANIA WSTĘPNE:
1.

Wiedza z Mikroekonomii.

2.

Umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji.
ODNIESIENIE DO
KIERUNKOWYCH
EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

PRZEDMIOTOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ:

EU1
EU2

EU3

Student zna podstawowe procesy i zależności makroekonomiczne
wpływające na działalność gospodarczą człowieka.
Student posługuje się wiedzą makroekonomiczną dla realizacji
samodzielnych i zespołowych zadań zawodowych z uwzględnieniem
otoczenia społeczno-gospodarczego.
Student ma świadomość konieczności zdobywania i interpretowania
wiedzy makroekonomicznej przy tworzeniui funkcjonowaniu
jednostek gospodarczych.
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TREŚCI PROGRAMOWE:
L.p.

Liczba godzin
S
N

WYKŁAD

Omówienie warunków zaliczenia przedmiotu.Główne kategorie i problemy
makroekonomiczne. Tworzenie i podział dochodu narodowego w systemie
rynkowym: produkt i dochód narodowy jako wielkie agregaty makroekonomiczne.
6
3
W1
Metody liczenia i dzielenia, wady i zalety dochodu narodowego. Dobrobyt
ekonomiczny netto. Determinanty dochodu narodowego. Równowaga i stany
nierównowagi makroekonomicznej.
Bezrobocie w gospodarce rynkowej: Bezrobocie – istota, rodzaje i miary. Skutki
bezrobocia w gospodarce. Polityka ograniczania bezrobocia: aktywna i pasywna.
Inflacja. Wpływ zjawisk inflacyjnych na funkcjonowanie gospodarki: Pojęcie
6
3
W2
i geneza inflacji. Mierniki wykorzystywane do pomiaru inflacji. Rodzaje inflacji
i skutki inflacji w gospodarce. Zależność pomiędzy poziomem: inflacji i bezrobocia
– krzywa Philipsa.
Cykliczny rozwój gospodarki: Klasyczny a współczesny cykl koniunkturalny.
Teorie cyklicznego rozwoju gospodarki rynkowej. Wskaźniki koniunktury
6
3
W3
gospodarczej.Wzrost i rozwój gospodarczy: Pojęcia, modele oraz czynniki wzrostu
gospodarczego. Granice i koszty wzrostu gospodarczego. Mierniki wzrostu
i rozwoju społeczno-gospodarczego.
Państwo i ewolucja jego roli w gospodarce rynkowej. Ekonomiczne funkcje
państwa w gospodarce. Budżet i polityka fiskalna państwa. Instrumenty polityki
6
3
W4
fiskalnej: podatki, wydatki rządowe, transfery; ich działania ekspansywne
i restrykcyjne. Skuteczność polityki fiskalnej w różnych fazach cyklu
koniunkturalnego.
Polityka pieniężno-kredytowa w gospodarce. Funkcje pieniądza w gospodarce.
Popyt i podaż na pieniądz; determinanty. Równowaga na rynku pieniężnym. Bank
6
3
W5
Centralny i jego funkcje w gospodarce. Rola i zadania banków komercyjnych.
Polityka monetarna.
RAZEM:
30
15
FORMA I KRYTERIA ZALICZENIA PRZEDMIOTU:
Egzamin pisemny bez możliwości korzystania z podręczników i notatek (test wielokrotnego wyboru, test prawda/fałsz,
pytania opisowe).
Liczba godzin
L.p.
ĆWICZENIA
S
N
Podstawowe kategorie produktu i dochodu narodowego – sposoby obliczania
6
ĆW1
Produktu Krajowego Brutto, Produkt Narodowy Brutto i Dochód Narodowy.
Bezrobocie i inflacja – metody walki ze zjawiskami. Zależność pomiędzy
poziomem inflacji i bezrobocia – krzywa Philipsa. Mierniki wykorzystywane do
pomiaru inflacji.
6
ĆW2
Analiza wpływu zjawisk inflacyjnych na funkcjonowanie gospodarki jako całości
oraz mikro-podmiotów rynkowych: konsumenta i producenta.
Sposoby badania i prognozowania koniunktury gospodarczej. Mierniki wzrostu
i rozwoju społeczno-gospodarczego. Wzrost gospodarczy i jego wpływ
6
ĆW3
efektywność działań przedsiębiorstwa..
Budżet i polityka fiskalna państwa. Analiza skuteczności polityki fiskalnej.
Podatki, wydatki rządowe i transferowe płatności- oraz ich skuteczność działań.
6
ĆW4
Analiza zjawisk na rynku pieniężnym i finansowym. Wpływ polityki fiskalnej
i pieniężno-kredytowej na podmioty gospodarujące.
Przedsiębiorstwo i jego rola w gospodarce otwartej. Wymiana międzynarodowa.
Handel zagraniczny. Bilans płatniczy. Międzynarodowy rynek walutowy
6
ĆW5
i kredytowy. Zaliczenie – kolokwium.
RAZEM:
30
FORMA I KRYTERIA ZALICZENIA PRZEDMIOTU: Zaliczenie - kolokwium
NARZĘDZIA I METODY DYDAKTYCZNE:
1.
2.

Laptop, rzutnik multimedialny.
Wykład z wykorzystaniem technik multimedialnych..
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3.
4.

Materiały autorskie.
Dyskusja, praca w grupach.

OBCIĄŻENIE STUDENTA PRACĄ:
Forma aktywności
1.
2.
3.

godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim
wykonanie prezentacji, projektu itp.
samodzielne przygotowanie do ćwiczeń
przygotowanie do kolokwium, egzaminu i innych
form
udział w konsultacjach
zapoznanie się z literaturą przedmiotu
SUMA GODZIN
LICZBA PUNKTÓW ECTS

4.
5.
6.

Liczba godzin na zrealizowanie aktywności
tryb stacjonarny
tryb niestacjonarny
60
15
15
10

30

5
10
100
4

10
45
100
4

LITERATURA PODSTAWOWA:
1.
2.
3.

Marciniak S.:Makro- i mikroekonomia. Podstawowe problemy.PWN 2013
Milewski R., Kwiatkowski E.:Podstawy ekonomii. PWN 2015
Begg D., Fischer S., Dornbush R.:Makroekonomia,PWE 2014

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.
2.
3.

Nasiłowski M., System rynkowy. Podstawy mikro- i makroekonomii. Wyd. „KeyText”, Warszawa 2010.
Samuelson P. A., Nordhaus W. D., Ekonomia. Tom 1. PWN, Warszawa 2010.
Hall R., Taylor J. B., Makroekonomia. Teoria, funkcjonowanie i polityka. PWN, Warszawa 2009.

PRZYDATNE INFORMACJE

1.

2.

3.

4.
5.
6.

PLATFORMA MOODLE zawiera :
 materiały dydaktyczne do przedmiotu
 przedmiotowe efekty uczenia się
 zalecaną literaturę
 warunki i kryteria zaliczenia przedmiotu
BIBLIOTEKA WSZOP zapewnia literaturę podstawową do przedmiotu oraz wybrane pozycje literatury
uzupełniającej, w tym dostęp do zbiorów cyfrowych i Platformy IBUK Libra
ELEKTRONICZNY NIEZBĘDNIK STUDENTA zawiera:
 kierunkowe efekty uczenia się
 karty przedmiotów
 terminy konsultacji nauczycieli akademickich
WIRTUALNY DZIEKANAT zawiera:
 harmonogram zajęć na bieżący semestr
 harmonogram sesji egzaminacyjnej
 ogłoszenia dotyczące organizacji roku akademickiego
Terminy egzaminów uzgadnia starosta roku z prowadzącym zajęcia
Karta przedmiotu obowiązuje od roku akademickiego 2021/2022
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