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Nazwa przedmiotu Instrumentarium badań ekonomicznych

Jednostka prowadząca przedmiot
Nazwisko prowadzącego

KMakr

Nazwa kierunku

Ekonomia/MSG

Kod ECTS

14.3.E.PL.2574

Pkt.ECTS

3

Nazwa specjalności

BRAK;

prof. UG dr hab. Wojciech Bizon, mgr Lilia Neumann, mgr Dominik Aziewicz, mgr Paulina
Szulc-Fischer
Forma zajęć/Liczba godzin

Wykład

10

Ćwiczenia

10

Konwersatoria

0

Laboratoria komputerowe

Forma aktywności

0

Seminaria

0

Lektoraty

Rok i rodzaj studiów:

1 NS2,

Godziny z udziałem nauczyciela akademickiego (w tym
konsultacje, egzaminy i inne):

25

Semestr:

2,

Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego (samodzielna
praca studenta):

50

Status przedmiotu:

Obligatoryjny

Sumaryczna liczba godzin:

75

Język wykładowy:

polski

0

Sposób realizacji zajęć Zajęcia w sali dydaktycznej.
Metody dydaktyczne

Wykłady z prezentacjami multimedialnymi, Praca w laboratorium komputerowym, Ćwiczenia z
wykorzystaniem metod aktywizujących, wykorzystanie oprogramowania: Statistica, Excel
Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi

Wymagania formalne

brak

Wymagania wstepne

Podstawowa wiedza z zakresu statystyki opisowej i analizy matematycznej.
Sposób i forma zaliczenia oraz kryteria oceny

Sposób zaliczenia
Kryteria oceny

Egzamin
Egzamin pisemny (test wyboru plus pytania otwarte) oceniany wg skali zgodnie z Regulaminem
studiów. Ćwiczenia: zaliczenie pisemne z wykorzystaniem specjalistycznych programów
komputerowych.
Cele przedmiotu

Celem przedmiotu jest przekazanie studentom niezbędnej wiedzy i umiejętności z zakresu wykorzystywania dostępnych
narzędzi w prowadzeniu badań ekonomicznych niezbędnych w opracowywaniu prac dyplomowych, jak również zaznajomienie
ich z możliwościami zastosowania programów Statistica i Excel w zaawansowanych analizach danych.
Efekty uczenia się
Wiedza

E2_W06

zna w sposób pogłębiony właściwe dla dyscypliny naukowej ekonomia wybrane metody i
narzędzia opisu, w tym techniki pozyskiwania danych oraz modelowania zjawisk,
procesów, podmiotów, struktur i instytucji ekonomicznych oraz rządzących nimi
prawidłowości

MSG2_W08 zna w sposób pogłębiony wybrane metody i narzędzia opisu zjawisk ekonomicznych, w
tym techniki pozyskiwania danych, pozwalające opisywać i analizować podmioty
gospodarcze funkcjonujące na rynku międzynarodowym oraz procesy i zjawiska w nich i
między nimi zachodzące, a także wspomagające procesy podejmowania decyzji (w
powiązaniu z wybraną specjalnością na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze)
Weryfikacja efektów uczenia się - Wiedza

Efekty

E2_W06

X

X

X

X

MSG2_W08

X

X

X

X

Umiejętności

E2_U03

potrafi, w oparciu o dyscyplinę naukową ekonomia, właściwie analizować symptomy,
przyczyny i przebieg procesów oraz zjawisk gospodarczych, formułować własne opinie na
ten temat oraz stawiać proste hipotezy badawcze i je weryfikować

E2_U04

potrafi prognozować i modelować złożone procesy i zjawiska ekonomiczne z
wykorzystaniem zaawansowanych metod i narzędzi stworzonych przez nauki
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ekonomiczne (w tym statystykę i ekonometrię)
E2_U06

posiada umiejętność wykorzystania w praktyce różnych form i zakresu zdobytej wiedzy
ekonomicznej uzupełniając ją o krytyczną analizę skuteczności i przydatności

MSG2_U03

potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg procesów i zjawisk współczesnej
gospodarki światowej, formułować własne opinie na ten temat oraz stawiać i weryfikować
proste hipotezy badawcze

MSG2_U04

potrafi dokonywać obserwacji i analiz procesów gospodarczych zachodzących w
gospodarce otwartej, potrafi interpretować niezbędne w tym zakresie dane statystyczne
oraz wskaźniki ekonomiczne, a także prognozować procesy i zjawiska gospodarcze z
wykorzystaniem zaawansowanych metod i narzędzi w naukach ekonomicznych

MSG2_U08

potrafi wykorzystywać metody i narzędzia, w tym narzędzia statystyczne i techniki
pozyskiwania danych w celu weryfikacji prostych hipotez i diagnozowania procesów
gospodarczych i na tej podstawie podejmowania właściwych decyzji ekonomicznych

MSG2_U10

potrafi wykorzystywać podstawowe programy komputerowe w zakresie pozyskiwania i
analizy danych, niezbędnych w pracy zawodowej
Weryfikacja efektów uczenia się - Umiejętności

Efekty

E2_U03

X

X

X

X

E2_U04

X

X

X

X

E2_U06

X

X

X

X

MSG2_U03

X

X

X

X

MSG2_U04

X

X

X

X

MSG2_U08

X

X

X

X

MSG2_U10

X

X

X

X

Kompetencje

E2_K01

rozumie potrzebę uczenia się przez cale życie, weryfikuje stan swej wiedzy
ekonomicznej, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób

E2_K06

potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności ekonomiczne,
jest otwarty na nowe pomysły i techniki, ma skłonność do nauki każdą metodą oraz
skłonność do interakcji z innymi uczestnikami procesu uczenia się

MSG2_K01

zna ograniczenia własnej wiedzy oraz umiejętności i rozumie potrzebę uczenia się przez
całe życie oraz pogłębiania i uzupełniania nabytej wiedzy i umiejętności, rozszerzone o
wymiar interdyscyplinarny; oraz potrafi inspirować i organizować proces uczenia się
innych osób
Weryfikacja efektów uczenia się - Kompetencje

Efekty

E2_K01

X

X

E2_K06

X

X

MSG2_K01

X

X

Treści programowe
Plan badawczy. Cel i hipotezy badawcze. Projektowanie badania ekonomicznego. Dane i ich źródła. Badania jakościowe i
ilościowe. Badania jakościowe w praktyce. Obserwacja. Wywiad indywidualny. Wywiady grupowe (grupy fokusowe).
Eksperyment. (wykład 2 h)
Badania ilościowe w praktyce gospodarczej. Pojęcie i własności rozkładu normalnego. Inne rozkłady zmiennych. Hipotezy
statystyczne i ich weryfikacja. Istotność statystyczna. Testy statystyczne. Uogólnianie wyników. (wykład 2 h + laboratorium
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komputerowe 2 h)
Narzędzia wspomagające analizy danych - STATISTICA (data analysis software system). StatSoft, Inc.: prezentacja programu
Statistica jako narzędzia wspierającego analizę danych makroekonomicznych i mikroekonomicznych. Wykonanie zadań z
wykorzystaniem metod statystycznych, wykonywanie analiz z wykorzystaniem programu Excel. (laboratorium komputerowe 2
h)
Analiza współzależności zjawisk ekonomicznych. Wykorzystanie wiedzy o korelacji i regresji w gospodarce i przedsiębiorstwie.
Wykres rozrzutu. Współczynniki korelacji Pearsona i Spearmana. Zmienna objaśniana i objaśniająca. Funkcja regresji. (wykład
2 h + laboratorium komputerowe 2 h)
Ocena efektywności zmian parametrów gospodarczych. Porównania względem grup. Testy dla prób niezależnych i zależnych.
(wykład 2 h + laboratorium komputerowe 2 h)
Wyszukiwanie zbliżonych układów gospodarczych i segmentacja rynkowa. Analiza skupień - wieloaspektowe grupowanie
obiektów. Zróżnicowanie przestrzenne zmiennych ekonomicznych. Metody optymalnego rozdziału. Metoda k-średnich. (wykład
2 h + laboratorium komputerowe 2 h)
Tworzenie wartościowych kwestionariuszy badawczych. Analiza rzetelności i pozycji. Alfa Cronbacha. Elementy analizy
czynnikowej. Testy Bartletta i KMO. Kształt pytań w kwestionariuszu. (wykład 4 h + laboratorium komputerowe 4h)
Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej
Literatura obowiązkowa
Balicki A., Makać W., Metody wnioskowania statystycznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007.
Sobczyk M., Statystyka matematyczna, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010.
Rószkiewicz M., Metody ilościowe w badaniach marketingowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002 lub 2014.
Literatura uzupełniająca:
Stanisz A., Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny, StatSoft Polska, Kraków
2006.
Internetowy Podręcznik Statystyki, http://www.statsoft.pl/textbook
Bizon W., Dobrobyt społeczno-ekonomiczny oraz gospodarka oparta na wiedzy w kontekście historycznych podziałów na Polskę
A i Polskę B, "E-mentor" nr 4/2011.
Bizon W., Pomiar efektywności nauczania opartego na symulacjach biznesowych i studiach przypadków, [w:] A. Poszewiecki,
W. Bizon, P. Kulawczuk [red.], Symulacje menedżerskie i studia przypadków. Szkolenia biznesowe w oparciu o symulacje
menedżerskie i studia przypadków najlepsze praktyki, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2012.
Kontakt

w.bizon@ug.edu.pl, lilia.neumann@ug.edu.pl, dominik.aziewicz@ug.edu.pl,
p.szulc@ug.edu.pl ,
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