
Akademia WSB 

Wydział Zamiejscowy w Cieszynie 

Kierunek studiów: Zarządzanie i inżynieria produkcji  

Przedmiot: Makroekonomia 

Profil kształcenia: praktyczny  

Poziom kształcenia: studia I stopnia 

Liczba godzin w 

semestrze 

1 2 3 4 

I II III IV V VI VII 

Studia stacjonarne 

(w/ćw/lab/pr/e)* 
 16w /14ćw      

Studia niestacjonarne 

(w/ćw/lab/pr/e) 
 12w /12ćw      

WYKŁADOWCA 

 

 

FORMA ZAJĘĆ Wykład/Ćwiczenia   

CELE PRZEDMIOTU 

 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami makroekonomii, w tym m.in. z logiką 

wnioskowania ekonomicznego (szczególnie w zakresie rachunku dochodu narodowego, czynników 

wzrostu i rozwoju gospodarczego, koniunktury gospodarczej czy międzynarodowych stosunków 

gospodarczych i problemów globalizacji), a także umiejscowienie przekazanej wiedzy w obszarze 

praktyki gospodarczej oraz wyrobienie umiejętności analizowania zjawisk gospodarczych i 

interpretacji podstawowych wielkości ekonomicznych. Wypracowanie postawy świadomego i 

krytycznego obserwatora zjawisk zachodzących w gospodarce. 

Odniesienie do efektów uczenia się Opis efektów uczenia się 

 

Sposób weryfikacji efektu 

 uczenia się Efekt kierunkowy PRK 

WIEDZA 

ZIP_W01 P6S_WG 
 
 

 

Student zna i rozumie w 
zaawansowanym stopniu kluczowe 
pojęcia z zakresu dyscypliny 
naukowej: nauki o zarządzaniu i 
jakości oraz rozumie umiejscowienie 
tej dyscypliny w dziedzinie nauk 
społecznych, a także związki z 
dyscyplinami pokrewnymi np. 
ekonomia i finanse 

Egzamin pisemny, 

 

ZIP_W09 P6U_W, 
P6S_WK 

Zna i rozumie w zaawansowanym 
stopniu istotę oraz mechanizmy 
funkcjonowania gospodarki jako 
całości w ramach sfery ekonomicznej 
w otoczeniu zewnętrznym 
przedsiębiorstwa.  
Zna oddziaływanie otoczenia 
zewnętrznego ekonomicznego i 
rozumie mechanizmy zmian 
zachodzących w procesach 
gospodarczych w skali makro jako 
elementu uwarunkowań 
ekonomicznych zarządzania 
organizacją 

Dyskusja na ćwiczeniach (zdalnie na 

platformie MS Teams) 

Zadania i case study rozwiązywane na 

zajęciach (zdalnie na platformie MS 

Teams) 

Kolokwium zaliczeniowe 

UMIEJĘTNOŚCI 

ZIP_U01 P6S_UW 
 

 

Student potrafi formułować       i  
rozwiązywać  problemy z zakresu 
zarządzania, m.in. w 
przedsiębiorstwach produkcyjnych i 
usługowych,  w zakresie relacji 
pomiędzy przedsiębiorstwem a jego 

Egzamin pisemny, 

Aktywność na zajęciach  

 



otoczeniem pozyskując informacje z 
odpowiednich źródeł, dokonując ich 
krytycznej oceny, analizy i syntezy 
wykorzystując teorie 
makroekonomiczne, wskaźniki 
makroekonomiczne.  

ZIP_U12 P6S_UK  
 

 
  

Student potrafi uczestniczyć w 
debacie dotyczącej zarządzania, 
prezentować własne stanowisko, 
formułować opinie i dyskutować o 
nich, wykorzystując wiedzę o teoriach 
makroekonomicznych. 

Egzamin pisemny, 

Aktywność na zajęciach  

Dyskusja na ćwiczeniach (zdalnie na 

platformie MS Teams) 

Zadania i case study rozwiązywane na 

zajęciach (zdalnie na platformie MS 

Teams) 

Kolokwium zaliczeniowe 

 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

ZIP_K01 P6S_KK  
  

Student jest gotów do krytycznej 

oceny posiadanej wiedzy i 

odbieranych treści oraz do 

podejmowania decyzji menedżerskich 

z uwzględnieniem oceny przydatności 

typowych metod, procedur i dobrych 

praktyk z zakresu makroekonomii  

Aktywność na zajęciach, udział w dyskusji 

Dyskusja w trakcie ćwiczeń (zdalnie na 

platformie MS Teams) 

 

ZIP_K02 P6S_KK  
  

Student jest gotów do korzystania z 

opinii ekspertów w przypadku 

trudności przy rozwiązywaniu 

problemów praktycznych i zadań 

menedżerskich związanych z 

problemami makroekonomicznymi.  

Aktywność na zajęciach  

udział w dyskusji 

 

ZIP_K05 P6S_KO 
 

Student jest gotów do uczestniczenia 
w budowaniu i realizacji projektów 
społecznych podejmowania inicjatyw 
na rzecz interesu publicznego 
uwzględniających aspekty zarządcze 
przedsięwzięć realizowanych w 
organizacjach oraz we współpracy 
międzyorganizacyjnej. 

Aktywność na zajęciach  

udział w dyskusji 

Nakład pracy studenta  (w godzinach dydaktycznych 1h dyd.=45 minut)**  

Stacjonarne 

udział w wykładach = 16h 

udział w ćwiczeniach = 14 h 

przygotowanie do ćwiczeń = 20 h 

przygotowanie do wykładu = 16 h 

przygotowanie do egzaminu =18 h  

realizacja zadań projektowych =  

e-learning =  

zaliczenie/egzamin = 2h 

inne (konsultacje) = 2 

RAZEM: 88 

Liczba punktów  ECTS: 3,5 

w tym w ramach zajęć praktycznych:  

Niestacjonarne 

udział w wykładach = 12h 

udział w ćwiczeniach = 12 h 

przygotowanie do ćwiczeń = 24 h 

przygotowanie do wykładu = 16 h 

przygotowanie do egzaminu = 20 h 

realizacja zadań projektowych =   

e-learning = 

zaliczenie/egzamin = 2h 

inne  (konsultacje) = 2 

RAZEM: 88 

Liczba punktów  ECTS: 3,5 

w tym w ramach zajęć praktycznych:  

WARUNKI WSTĘPNE brak 



TREŚCI PRZEDMIOTU 

 

 

Treści realizowane w formie bezpośredniej: Platforma MS Teams (wykład) 

1. Wprowadzenie do makroekonomii    

2. Dochód narodowy, podstawowe mierniki dochodu   

3. Inflacja   

4. Rynek pracy, bezrobocie   

5. Bank centralny, polityka monetarna, system bankowy   

6. Polityka fiskalna   

7. Rola państwa w gospodarce    

8. Handel zagraniczny i wzrost gospodarczy 

9. Podstawowe problemy gospodarki światowej   

Treści realizowane w formie e-learning: Nie dotyczy  

 

Treści realizowane w formie bezpośredniej: Platforma MS Teams (ćwiczenia) 

1. Główne kategorie i pojęcie makroekonomii. Produkt i dochód narodowy  
2. Determinanty dochodu narodowego. Analiza krótkookresowa  
3. Budżet Państwa. Polityka fiskalna  
4. Bezrobocie  
5. Inflacja  
6. Pieniądz. System pieniężno-kredytowy  
7. Wzrost gospodarczy  
Cykl koniunkturalny 

LITERATURA  

OBOWIĄZKOWA 

Nasiłowski M, System rynkowy. Podstawy mikro i makroekonomii, Wydawnictwo Key Text, 

Warszawa 2016.  

Milewski R., Podstawy ekonomii, ćwiczenia i zadania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 

2018. 

LITERATURA  

UZUPEŁNIAJĄCA 

Mitchell W., Wray L.R., Watts M.,  Macroeconomics, Red Globe Press, 2019. 
Farnham Paul G., Economics for Managers, Georgia State University, 3-rd edition, 2014. 
Economics Micro and Macro by Ron Pirayoff, Wiley Publishing, New York 2004. 
Charles I. Jones, Macroeconomics, W. W. Norton & Company; Fifth edition, New York 2019 
David A. Moss, Macroeconomics, A Concise Guide to Macroeconomics, Second Edition: What 
Managers, Executives, and Students Need to Know, Harvard Business Review Press 
Blanchard O., Makroekonomia, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa 
Elementarne zagadnienia ekonomii, pod red. naukową R. Milewskiego, Wydawnictwo Naukowe 
PWN, Warszawa 
Bogusław Czarny, Podstawy ekonomii, PWE, Warszawa 
Makro - i mikroekonomia. Podstawowe problemy, praca zbiorowa pod redakcją S. Marciniaka, 
Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 
D. Begg, S. Fischer, R. Dornbusch, Makroekonomia, PWE Warszawa 
P.A. Samuelson, W.D. Nordhaus, Ekonomia, T.2. Makroekonomia, Wydawnictwo Naukowe PWN 
Warszawa 
Czasopisma: np. Ekonomista, dodatki ekonomiczne do prasy codziennej 
Strony internetowe ważnych instytucji: NBP, PARP, GUS, MF itd. 

METODY NAUCZANIA 

 

W formie bezpośredniej: platforma MS Teams 

Prezentacja, wykład, dyskusja 

Ćwiczenia z wykorzystaniem metod aktywizujących (studium przypadku) i pracy zdalnej w ramach 

kształcenia na odległość na platformie MS Teams. Prezentacje multimedialne. Zadania z treścią i 

studia przypadków w postaci plików do programów MS Word, MS OneNote. 

POMOCE NAUKOWE Prezentacja 
Platforma MS Teams, prezentacje multimedialne w PowerPoincie z podstawowymi wiadomościami 
i komentarzem wykładowcy, testami, przykładami i zadaniami, komputer z dostępem do platformy 
Moodle 

PROJEKT 

(o ile jest realizowany w 

ramach modułu zajęć) 

Nie dotyczy  



FORMA  I WARUNKI 

ZALICZENIA 

Wykład: egzamin pisemny z wykorzystaniem platformy online, test jednokrotnego wyboru 

 

Warunkiem uzyskania zaliczenia z ćwiczeń jest zdobycie przynajmniej 60% punktów z 40 pkt. 

 

Punkty do zdobycia to: 

◼ Max. 20 pkt – obecności i aktywność na zajęciach zdalnych na platformie MS Teams; 

Max. 20 pkt – kolokwium (test wyboru). 

 


