
Makroekonomia – kurs średnio zaawansowany 

dla Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy 

Jednostka oferująca kurs: Wydział Nauk Ekonomicznych UW 

Prowadzący: dr Dagmara Mycielska, dmycielska@wne.uw.edu.pl 

Ilość wykładów: 15 

Termin rozpoczęcia kursu: 20 lutego 2017 r. 

Wymagania wstępne: postawy ekonomii, makroekonomii, umiejętność interpretacji wykresów funkcji i 
podstawy różniczkowania.  

Opis: Celem kursu jest wprowadzenie pojęć i narzędzi niezbędnych do makroekonomicznej analizy zjawisk i 
procesów gospodarczych na poziomie zaawansowanym. Zakres tematyczny kursu odpowiada kursowi 
makroekonomii na poziomie średnim. Prezentowane modele i teorie makroekonomiczne tworzą ramy, dzięki 
którym możliwe będzie zrozumienie i dyskusja kontrowersji dotyczących głównych problemów 
makroekonomicznych, a także formułowanie zaleceń w zakresie polityki fiskalnej i pieniężnej. Pierwsza część 
kursu jest poświęcona procesom dostosowywania się gospodarki do równowagi długookresowej oraz znaczeniu 
państwa w tym procesie. Druga część kursu jest poświęcona krótkookresowym wahaniom dochodu oraz 
efektywności polityk gospodarczych. 

Zasady zaliczenia zajęć: Zaliczenie zajęć opiera się na dwóch czynnikach: testach dołączanych do 
cotygodniowych materiałów kursowych (40pkt) oraz końcowego egzaminu pisemnego (60pkt). Końcowy 
egzamin ma formę pisemną, testową i będzie składał się z 60 pytań. Odbędzie się na Wydziale Nauk 
Ekonomicznych w ciągu dwóch tygodni od daty zakończenia kursu. Studentom zostaną zaproponowane dwa 
terminy (do wyboru). Egzamin poprawkowy odbędzie się także w dwóch terminach (do wyboru) w ciągu dwóch 
tygodni od daty ogłoszenia wyników egzaminu końcowego. Uzyskanie zaliczenia kursu wymaga zgromadzenia 
co najmniej 50 punktów łącznie z testów i pisemnego zaliczenia.  

Zapisy: Kurs jest prowadzony za pośrednictwem platformy e-learningowej administrowanej przez COME UW. 

W celu zapisu na kurs: 

1. Proszę zalogować się do serwisu (http://kampus.come.uw.edu.pl/). Proszę wybrać „Zaloguj się”, a 

następnie „Logowanie dla pozostałych użytkowników”. Przed pierwszym logowaniem konieczne jest 

utworzenie konta nowego użytkownika. Uwaga: studenci UW, używający na platformie konta USOS, 

logują się za pomocą Centralnego Serwera Uwierzytelniania.  

2. Po utworzeniu konta użytkownika i zalogowaniu się do serwisu proszę przejść na stronę główną 

serwisu i wśród oferowanych kursów odnaleźć kurs z makroekonomii dla PSA. Ścieżka: „Kursy 

wydziałowe i instytutowe” -> „Wydział Nauk Ekonomicznych” -> „Makroekonomia – kurs średnio 

zaawansowany dla Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy (semestr letni 2016/17)”. 

3. Po wybraniu opcji zapisu na kurs zostanie przesłane mailowe potwierdzenie rejestracji. Zapis na kurs 

musi zostać autoryzowany przez prowadzącego. Dopiero wówczas uczestnik otrzymuje dostęp do 

materiałów kursowych. Warunkiem autoryzacji jest wniesienie opłaty za kurs. 


