
SYLABUS – OPIS ZAJĘĆ/PRZEDMIOTU 
 
I. Informacje ogólne 

1. Nazwa zajęć/przedmiotu:  Mikro- i makroekonomia  
2. Kod zajęć/przedmiotu: 18-MiME-12Wsch2 
3. Rodzaj zajęć/przedmiotu: obowiązkowy 
4. Kierunek studiów: wschodoznawstwo 
5. Poziom studiów: I stopień 
6. Profil studiów: ogólnoakademicki 
7. Rok studiów (jeśli obowiązuje): I 
8. Rodzaje zajęć i liczba godzin: wykład, 30 godzin 
9. Liczba punktów ECTS: 2 

10. Imię, nazwisko, tytuł / stopień naukowy, adres e-mail prowadzącego zajęcia: Tomasz Nakoneczny, 
dr, tomnak@amu.edu.pl 

11. Język wykładowy: polski 
12. Zajęcia / przedmiot prowadzone zdalnie (e-learning): nie 

 
 
 
II. Informacje szczegółowe 

1. Cele zajęć/przedmiotu: Zdobycie wiedzy na temat głównych zagadnień mikro- i 
makroekonomicznych umożliwiającej kompetentną interpretację zachowań rynkowych 
konsumentów i przedsiębiorstw oraz analizę wybranych procesów i zjawisk zachodzących we 
współczesnych gospodarkach, a także na rynku międzynarodowym. 

 
2. Wymagania wstępne: Podstawowa wiedza z zakresu matematyki, w tym zwłaszcza funkcji 

liniowych oraz równań i nierówności. Umiejętność analitycznego myślenia. 
 
 
3. Efekty uczenia się (EU) dla zajęć i odniesienie do efektów uczenia się (EK) dla kierunku studiów:  

 

Symbol EU dla 
zajęć/przedmiotu 

Po zakończeniu zajęć i potwierdzeniu osiągnięcia EU 
student/ka: 

Symbole EK dla 
kierunku studiów 

18-MiME-Wsch_01 
Ma pogłębioną wiedzę na temat historii oraz głównych etapów rozwoju 
ekonomii jako dziedziny wiedzy oraz formułowanych na jej gruncie 
praw i zasad. 

K_W01 

18-MiME-Wsch_02 
Ma wiedzę na temat kluczowych pojęć i najważniejszych metod 
analizy ekonomicznej. 

K_W03 

18-MiME-Wsch_03 

Potrafi formułować podstawowe problemy z dziedziny mikro- i 
makroekonomii, interpretować je z wykorzystaniem  odpowiednich 
narzędzi analitycznych, umiejętnie odwoływać się do użytecznych 
źródeł z zakresu teorii ekonomii i statystyki ekonomicznej. 

K_U01 

18-MiME-Wsch_04 

Zna możliwości zastosowania wiedzy ekonomicznej do badania 
realnych zjawisk rynkowych, rozumie  jej doniosłość i użyteczność w 
kontekście kształtowania racjonalnych postaw rynkowych 
producentów i konsumentów. 

K_K01 

18-MiME-Wsch_05 
Potrafi twórczo i krytycznie stosować zdobytą wiedzę z zakresu mikro- 
i makroekonomii w obszarze własnych postaw i decyzji rynkowych. 

K_K05 
 
 

4. Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się (EU) z odniesieniem do 
odpowiednich efektów uczenia się (EU) dla zajęć/przedmiotu  

 

Treści programowe dla zajęć/przedmiotu: 
Symbol EU dla 
zajęć/przedmiotu 

1. Ekonomia jako nauka, jej przedmiot i funkcje. Podział na makro- i 
mikroekonomię. 

 

K_W01,K_W03, 
K_K01 

2. Popyt i czynnik go kształtujące. Prawo popytu. Podaż i jej determinanty. Prawo 
podaży. Czynniki kształtujące równowagę rynkową. 

 
K_W03,K_U01, 
K_K01K_K05 

 
3. Elastyczność popytu i jej determinanty. Elastyczność podaży i jej 
determinanty. 
        Nietypowe zachowania konsumentów. 

K_W03,K_U01, 
K_K01K_K05 



 
4. Gospodarka rynkowa. Ingerencja państwa w rynek i jej skutki. 

 

K_W01,K_W03, 
K_U01 

5. Ekonomiczne optimum produkcji. 
 

K_W03,K_U01, 
K_K01 

6. Formy rynków. Rynek konkurencji monopolistycznej. 
K_W01,K_W03, 
K_U01,K_K01 

7.      Przedmiot i cele makroekonomii. Główne nurty makroekonomii. 
K_W01,K_W03, 
K_U01,K_K01 

8.     PKB, PNB i dochód narodowy jako mierniki makroekonomiczne. 
K_W03,K_U01, 
K_K01 

9.     Wzrost i rozwój gospodarczy. Cykl koniunkturalny. 
K_W01,K_W03, 
K_U01,K_K01 

10.   Rola państwa w gospodarce rynkowej. 
K_W01,K_W03, 
K_U01,K_K01 

 
11.   Pieniądz i polityka monetarna. 

K_W01,K_W03, 
K_U01,K_K01 

12.   Rola banku centralnego w gospodarce. 
K_W01,K_W03, 
K_U01,K_K01 

13. Kurs walutowy. Systemy walutowe. Międzynarodowe i regionalne instytucje 
finansowe. 

K_W01,K_W03, 
K_U01,K_K01 

14. Bezrobocie – rodzaje, przyczyny, skutki i sposoby jego zwalczania. 
K_W01,K_W03, 
K_U01,K_K01, 
K_K05 

15. Inflacja – rodzaje, przyczyny, skutki i sposoby jej zwalczania. 
K_W01,K_W03, 
K_U01,K_K01, 
K_K05 

 

 
5. Zalecana literatura: 

 
PODSTAWOWA: 
 
Begg D., Dornbusch R., Fischer S., Mikroekonomia, Warszawa 2014. 

Rekowski M., Wprowadzenie do mikroekonomii, Poznań 2005. 

Begg D., Dornbusch R., Fischer S., Makroekonomia, Warszawa 2013. 

Hall R., Taylor J., Makroekonomia, Warszawa 2010. 

UZUPEŁNIAJĄCA: 

Samuelson P.A., Nordhaus W., Ekonomia, tom 1, Warszawa 2012. 

Samuelson P.A., Nordhaus W., Ekonomia, tom 2, Warszawa 2012. 

 



III. Informacje dodatkowe 
1. Metody i formy prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EU (proszę wskazać z 

proponowanych metod właściwe dla opisywanych zajęć lub/i zaproponować inne)  

 

Metody i formy prowadzenia zajęć X 

Wykład z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień x 
Wykład konwersatoryjny  
Wykład problemowy  
Dyskusja  
Praca z tekstem X 
Metoda analizy przypadków X 
Uczenie problemowe (Problem-based learning)  
Gra dydaktyczna/symulacyjna  
Rozwiązywanie zadań (np.: obliczeniowych, artystycznych, praktycznych)  
Metoda ćwiczeniowa  
Metoda laboratoryjna  
Metoda badawcza (dociekania naukowego)  
Metoda warsztatowa  
Metoda projektu  
Pokaz i obserwacja  
Demonstracje dźwiękowe i/lub video X 
Metody aktywizujące (np.: „burza mózgów”, technika analizy SWOT, technika drzewka 
decyzyjnego, metoda „kuli śniegowej”, konstruowanie „map myśli”)  

Praca w grupach  
Inne (jakie?) -  
…  

 
2. Sposoby oceniania stopnia osiągnięcia EU (proszę wskazać z proponowanych sposobów właściwe 

dla danego EU lub/i zaproponować inne) 

 

Sposoby oceniania Symbole EU dla zajęć/przedmiotu 

 
18-PEK-12-
Wsch_01 

18-PEK-12-
Wsch_02 

18-PEK-12-
Wsch_03 

18-PEK-12-
Wsch_04 

 
18-PEK-12-
Wsch_05 

 
Egzamin pisemny      
Egzamin ustny x x x x x 
Egzamin z „otwartą książką”      
Kolokwium pisemne      
Kolokwium ustne      
Test      
Projekt      

Esej      
Raport      
Prezentacja multimedialna      
Egzamin praktyczny (obserwacja 
wykonawstwa) 

     

Portfolio      

Obserwacja wykonawstwa      
…      

 
 
 
 

3. Nakład pracy studenta i punkty ECTS 

 

Forma aktywności 
Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywności 



Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem 30 
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* 
Przygotowanie do zajęć  

Czytanie wskazanej literatury 10 
Przygotowanie pracy pisemnej, raportu, prezentacji, 
demonstracji, itp. 

 

Przygotowanie projektu  

Przygotowanie pracy semestralnej  

Przygotowanie do egzaminu / zaliczenia 20 

Inne (jakie?) -  

…  

SUMA GODZIN 60 

LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA ZAJĘĆ/PRZEDMIOTU 2 
 

* proszę wskazać z proponowanych przykładów pracy własnej studenta właściwe dla opisywanych zajęć lub/i zaproponować inne 
 
 

4. Kryteria oceniania wg skali stosowanej w UAM: 
Egzamin ustny, losowanie zagadnień  - trzy pytania 
Kryterium oceny, w tym:  

 

bardzo dobry (bdb; 5,0): Bardzo sprawne i rzetelne formułowanie problemów związanych z funkcjonowaniem 
poszczególnych rynków, samodzielne stawianie hipotez i celów badawczych, bardzo dobra organizacja pracy 
własnej, umiejętność syntetycznego i poglądowego przedstawiania analizowanych zjawisk, świadomość wagi 
etycznych i ekologicznych aspektów działalności ekonomicznej, pełna frekwencja na zajęciach, dopuszczalne 
dwie nieobecności. 
 
dobry, dobry plus (db, db+; 4,0, 4,5): Sprawne formułowanie problemów związanych z funkcjonowaniem 
poszczególnych rynków, stawianie hipotez i celów badawczych, dobra organizacja pracy własnej, świadomość 
wagi etycznych i ekologicznych aspektów działalności ekonomicznej, uwzględnienie frekwencji na zajęciach. 
 
dostateczny, dostateczny plus (dst, dst+; 3,0, 3,5): Podejmowanie prób formułowania problemów 
związanych z funkcjonowaniem poszczególnych rynków, realizacja podstawowych celów badawczych, 
umiejętna organizacja pracy własnej, podstawowa świadomość wagi etycznych i ekologicznych aspektów 
działalności ekonomicznej, uwzględnienie frekwencji na zajęciach. 
 
niedostateczny (ndst; 2,0): Nieumiejętność formułowania problemów związanych z funkcjonowaniem 
poszczególnych rynków, brak zauważalnych efektów realizacji podstawowych celów badawczych, słaba 
organizacja pracy własnej, rażąco niska frekwencja na zajęciach. 
 
 
5. Zagadnienia na zaliczenie/egzamin: 
 
1. Charakterystyka przedmiotowa makroekonomii 
2. Charakterystyka przedmiotowa mikroekonomii 
3. Cykl koniunkturalny 
4. Czynniki determinujące podaż pracy i popyt na pracę 
5. Czynniki kształtujące równowagę rynkową 
6. Determinanty popytu 
7. Dobra Giffena 
8. Ekonomia jako nauka 
9. Elastyczność podaży 
10. Elastyczność popytu 
11. Fazy cyklu koniunkturalnego 
12. Główne formy rynku i ich najważniejsze cechy 
13. Istota i funkcje pieniądza 
14. Istota i rodzaje papierów wartościowych 



15. Istota wzrostu gospodarczego i jego źródła 
16. Konkurencja doskonała 
17. Konkurencja monopolistyczna 
18. Koszty inflacji 
19. Kreacja pieniądza przez system bankowy 
20. Krzywa Laffera 
21. Krzywa Philipsa 
22. Metody pomiaru PKB 
23. Mnożnik kreacji pieniądza 
24. Model gospodarki kapitalistycznej 
25. Model gospodarki socjalistycznej 
26. Motywy decydujące o popycie na pieniądz 
27. Narzędzia kontroli podaży pieniądza przez bank centralny 
28. Nietypowe zachowania konsumentów 
29. Oligopol 
30. Paradoks Veblena 
31. Płynny kurs walutowy 
32. Podział cykli koniunkturalnych 
33. Prawo popytu i podaży 
34. Przyczyny bezrobocia 
35. Przyczyny inflacji 
36. Rodzaje bezrobocia 
37. Rodzaje inflacji 
38. Rola banku centralnego w gospodarce rynkowej 
39. Różnica między PKB a PNB 
40. Sposoby zwalczania bezrobocia 
41. Sposoby zwalczania inflacji 
42. Stały kurs walutowy 
43. System waluty złotej 
44. System z Bretton-Woods 
45. Wpływ zmian kursu walutowego na gospodarkę 
46. Współczesne międzynarodowe instytucje finansowe 
47. Zasada kosztu alternatywnego 


