
Karta Modułu Kształcenia  
 

Kierunek studiów:  Finanse Rachunkowość i Podatki 
Forma studiów:  Stacjonarne, niestacjonarne 

Nazwa modułu kształcenia: Podstawy makroekonomii 
Rok studiów Semestr ECTS Formy zajęć i liczba 

godzin w planie studiów 
Studia 

stacjonarne 
Studia 

niestacjonarne 
1 2 4 Wykład 30 15 

Ćwiczenia 30 15 
 

Cele kształcenia: 
Cel1: Poznanie i zrozumienie teorii gospodarowania w skali makroekonomicznej. 

Cel2: Wykształcenie zdolności rozumienia prawidłowości gospodarowania w skali makroekonomicznej w 

kontekście wzrostu i rozwoju gospodarczego. 
Cel3: Zdolność identyfikacji i analizy czynników otoczenia makroekonomicznego w wymiarze 
merytorycznym i regulacyjnym. 

 
Wymagania wstępne zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych: 

Wiedza i umiejętności osiągane w module „Mikroekonomia”. 

 

Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych: 

Kod efektu 
Kod efektu 

kierunkowego 
Opis efektu  

EK1 

K1F_W02 
K1F_U01 

 

Student ma elementarną wiedzę o miejscu ekonomii w systemie nauk oraz o jej 

przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami 
naukowymi. Charakteryzuje główne teorie ekonomii. 

EK2 

Student zna zależności ekonomiczne w skali mikro i makroekonomicznej oraz 
wagę poszczególnych problemów kontekście wzrostu i rozwoju gospodarki 
krajowej. Zna regulacje ekonomiczno-prawne dotyczące gospodarki państwa, 
gospodarek ugrupowań integracyjnych i gospodarki globalnej. 

EK3 
Student potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu ekonomii oraz 
powiązanych z nią dyscyplin naukowych w celu analizowania i interpretowania 
problemów gospodarczych. 

EK4 

Student posiada umiejętność identyfikacji, rozumienia i analizy czynników 
otoczenia makroekonomicznego w kontekście realizowanej polityki 
makroekonomicznej oraz jako elementów otoczenia działalności 
przedsiębiorstwa. 

EK5 
Student potrafi przedyskutować możliwe do zastosowania w praktyce 
rozwiązania w zakresie gospodarki oraz dokonać analizy korzyści i zagrożeń 
wynikających z poszczególnych rozwiązań 

 

 

Treści programowe  
Forma zajęć: wykład 

Kod Tematyka zajęć 
w1 Tworzenie i podział dochodu narodowego oraz jego obliczanie 

w2 
Dwa paradygmaty w makroekonomii. Model zagregowanego popytu  

i zagregowanej podaży 
w3 Podstawowe założenia i twierdzenia ekonomii keynesowskiej 
w4 Wahania koniunkturalne w gospodarce rynkowej. Polityka antycykliczna 
w5 Rola państwa w gospodarce 
w6 Polityka budżetowa państwa. 
w7 System pieniężno - kredytowy 
w8 Bezrobocie 
w9 Inflacja 

w10 Handel międzynarodowy 
w11 Bilans płatniczy i kursy walutowe 

 



Forma zajęć: ćwiczenia 
Kod Tematyka zajęć 
ćw1 Tworzenie i podział dochodu narodowego oraz jego obliczanie  
ćw2 Dwa paradygmaty w makroekonomii . Model zagregowanego popytu i zagregowanej podaży 
ćw3 Podstawowe założenia i twierdzenia ekonomii keynesowskiej. 
ćw4 Wahania koniunkturalne w gospodarce rynkowej. Polityka antycykliczna 
ćw5 Rola państwa w gospodarce. 
ćw6 Polityka budżetowa państwa 
ćw7 System pieniężno – kredytowy 
ćw8 Bezrobocie 
ćw9 Inflacja 

ćw10 Handel międzynarodowy 
cw11 Bilans płatniczy i kursy walutowe 
ćw12 Kolokwium 

 

Metody kształcenia (narzędzia dydaktyczne): 
MK1: Wykład 

MK2: Ćwiczenia problemowe  
 

Sposób weryfikacji efektów kształcenia: 
Ocena podsumowująca: 

OP1: wykład - egzamin 

OP2:  ćwiczenia - kolokwium  

 

 

Nakład pracy studenta 
Studia 

stacjonarne 
Studia  

niestacjonarne 
Łączna liczba godzin pracy studenta:  100 

Łączna liczba punktów ECTS: 4 
 


