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Forma zajęć/Liczba godzin

Wykład

0

Ćwiczenia

30

Konwersatoria

0

Laboratoria komputerowe

Forma aktywności

0

Seminaria

0

Lektoraty

Rok i rodzaj studiów:

2 SS1,

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

48

Semestr:

3,

Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego (samodzielna
praca studenta):

27

Status przedmiotu:

Obligatoryjny

Sumaryczna liczba godzin:

75

Język wykładowy:

polski

0

Sposób realizacji zajęć Zajęcia w sali dydaktycznej.
Wydział Ekonomiczny
Metody dydaktyczne

Ćwiczenia z wykorzystaniem metod aktywizujących, Projekty indywidualne, Aktywność w grupach,
współpraca, Studia przypadków,
Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi

Wymagania formalne

Przedmioty, które student powinien wcześniej
międzynarodowe stosunki gospodarcze I.

zaliczyć

to:

makroekonomia,

mikroekonomia,

Wymagania wstepne

Znajomość podstawowych zagadnień z zakresu cyklu koniunkturalnego, jego mechanizmu i budowy.
Sposób i forma zaliczenia oraz kryteria oceny

Sposób zaliczenia
Kryteria oceny

Egzamin
Projekt i prezentacja wyników projektu: 50%
Ocenianie ciągłe (zadania domowe): 50%
Skala ocen zgodnie z Regulaminem studiów.
Cele przedmiotu

Przedstawienie studentom podstawowych zagadnień koniunktury gospodarczej i cykli koniunkturalnych. Ukazanie związków
przyczynowo-skutkowych w fluktuacjach aktywności gospodarki danego kraju. Zapoznanie ze sposobami prawidłowej
interpretacji wskaźników makroekonomicznych, wyników badań koniunktury. Stworzenie podstaw do wykorzystania przez
studentów ważnych teorii cykliczności gospodarki oraz wykorzystanie narzędzi do prognozowania koniunktury. Zapoznanie
studentów ze specyfiką cykli koniunkturalnych na giełdzie papierów wartościowych.
Efekty uczenia się
Wiedza

MSG1_W01 Student ma podstawową wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych, w szczególności
ekonomii i ich miejscu w systemie nauk.
MSG1_W02 Student zna podstawową terminologię oraz posiada podstawową i uporządkowaną wiedzę
z zakresu koniunktury gospodarczej i dyscyplin komplementarnych.
MSG1_W05 Student zna rodzaje więzi ekonomicznych oraz rządzące nimi prawidłowości, w tym zna
zasady rynku i mechanizmu rynkowego, zarówno w aspekcie krajowym, jak i
międzynarodowym.
MSG1_W08 Student zna podstawowe metody i narzędzia pozyskiwania danych, pozwalających
opisywać i analizować zjawiska związane z cyklami koniunkturalnymi i zachowaniem
podmiotów gospodarczych w poszczególnych fazach cyklu koniunkturalnego.
MSG1_W10 Student posiada podstawową wiedzę o gospodarce światowej i międzynarodowych
stosunkach gospodarczych w procesie ich ewolucji, jej przyczynach i konsekwencjach.
MSG1_W11 Student ma wiedzę o poglądach na temat struktur i procesach zmian struktur i instytucji.
MSG1_W17 Student posiada podstawową wiedzę z zakresu uwarunkowań finansowych związanych z
prowadzeniem działalności gospodarczej w poszczególnych fazach cyklu
koniunkturalnego.
Weryfikacja efektów uczenia się - Wiedza
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Efekty

MSG1_W01

X

MSG1_W02

X

X

MSG1_W05

X

X

MSG1_W08

X

X

MSG1_W10

X

X

X

MSG1_W11

X

X

X

MSG1_W17

X

Umiejętności

X

X

X

X
X

X
X

X

X

MSG1_U01

Student potrafi prawidłowo interpretować zmiany wskaźników makroekonomicznych oraz
wyniki badań koniunktury.

MSG1_U03

Student potrafi interpretować problemy i procesy współczesnej gospodarki, w tym
kryzysy gospodarcze.

MSG1_U04

Student potrafi dokonywać obserwacji i analiz podstawowych zmian aktywności
gospodarczej, potrafi interpretować zmieniające się dane statystyczne w poszczególnych
fazach cyklu koniunkturalnego.

MSG1_U05

Student prawidłowo posługuje się podstawowymi standardami warunkującymi działalność
podmiotów gospodarczych w poszczególnych fazach cyklu koniunkturalnego.

MSG1_U13

Student posiada umiejętność prezentowania własnego stanowiska, popierając je
argumentacją opartą na wybranych teoriach i poglądach.

MSG1_U14

Student posiada umiejętność przygotowania prac pisemnych w języku polskim
dotyczących wybranych zagadnień z koniunktury gospodarczej z wykorzystaniem
podstawowych ujęć teoretycznych i różnych źródeł.
Weryfikacja efektów uczenia się - Umiejętności

Efekty

MSG1_U01

X

X

MSG1_U03

X

X

MSG1_U04

X

X

MSG1_U05

X

MSG1_U13

X

MSG1_U14

X

Kompetencje

X

X

X

X
X
X

X

X
X

MSG1_K01

Student zna ograniczenia własnej wiedzy oraz umiejętności w zakresie koniunktury
gospodarczej i rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie oraz pogłębiania i
uzupełniania nabytej wiedzy i umiejętności.

MSG1_K03

Student w sposób właściwy komunikuje się z otoczeniem, potrafi ponosić
odpowiedzialność za podejmowane decyzje.
Weryfikacja efektów uczenia się - Kompetencje

Efekty

MSG1_K01
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MSG1_K03

X

X

Treści programowe
1. Pojęcie i charakterystyka cyklu koniunkturalnego
1.1. Definicje cyklu koniunkturalnego
1.2. Mierniki koniunktury
1.3. Elementy budowy cyklu koniunkturalnego
1.4. Cechy morfologiczne cyklu gospodarczego
1.5. Klasyczny i współczesny cykl koniunkturalny
1.6. Specyfika cykli koniunkturalnych na giełdzie papierów wartościowych
2. Przyczyny cykliczności w gospodarce - teorie cyklu koniunkturalnego
2.1. Charakterystyka klasycznych teorii cyklu koniunkturalnego
2.1.1. Cykle Juglara, Kitchina, Kondratiewa
2.1.2. Teorie endo- i egzogeniczne
2.2. Charakterystyka wybranych współczesnych teorii- austriacka teoria cyklu koniunkturalnego, teoria Keynes’a, teoria
realnego cyklu, teoria Fridmana
3. Przepływy międzynarodowe a cykl koniunkturalny
3.1. Przepływy kapitałów jako transfer impulsów koniunkturalnych
3.2. Rynki finansowe a cykl koniunkturalny
4. Metody oceny i prognozowania gospodarczego
4.1. Cel badania koniunktury
4.2. Barometry koniunktury
4.3. Testy koniunktury
4.4. Metody ekonometryczne
4.5. Metoda bilansowa
4.6. Analiza i interpretacja cykli koniunkturalnych przy wykorzystaniu wybranych metod
5. Cykl koniunkturalny na giełdzie
5.1. Strategie inwestycyjne - jak wykorzystywać fazy cyklu koniunkturalnego
5.2. Aktywność kredytowa banków w cyklu koniunkturalnym
Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej
Literatura obowiązkowa:
R. Orłowska, S. Pangsy-Kania, Cykle koniunkturalne: teoria, analiza i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego,
Gdańsk 2003;
R. Orłowska, Wpływ emigracji Polaków na koniunkturę gospodarczą Polski, w: Koniunktura gospodarcza. Od bańki internetowej
do kryzysu subprime, red, J. Czech-Rogosz, J. Pietrucha, R. Żelazny, Academia Oeconomica, Wydawnictwo C.H.Beck,
Warszawa 2009, roz. 20.
Literatura uzupełniająca:
N. Roubini, S. Mihm, Ekonomia kryzysu, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa 2011;
Koniunktura gospodarcza. Od bańki internetowej do kryzysu subprime, red, J.Czech-Rogosz, J.Pietrucha, R.Żelazny, Academia
Oeconomica, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2009;
J.H. de Soto, Pieniądz, kredyt bankowy i cykle koniunkturalne, Instytut Ludwiga von Misesa, Warszawa 2009;
Diagnozowanie koniunktury gospodarczej w Polsce, red. nauk. S. Pangsy-Kania, K.Piech, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa
2003;
- artykuły dostarczane na bieżąco przez prowadzącego
Kontakt

renata.orlowska@ug.edu.pl,
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