
Załącznik nr 9 
do uchwały nr 16/2020/2021 

Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 
z dnia 29 października 2020 roku 

 

Statystyka i ekonometria w analizach gospodarczych 
 

KARTA OPISU PRZEDMIOTU  

Uwaga: Jeśli przedmiot realizowany jest w formie wykładu i ćwiczeń, karta opisu przedmiotu dotyczy obu 
form zajęć. 

1. Nazwa przedmiotu: 

j. polski: STATYSTYKA I EKONOMETRIA W 
ANALIZACH GOSPODARCZYCH 

j. angielski: STATISTICS AND ECONOMETRICS IN  

ECONOMIC ANALYZES 

2. Kod przedmiotu: 

Liczba punktów ECTS: 4 

Forma zaliczenia przedmiotu:  E 

Rok rozpoczęcia cyklu kształcenia: 2020/21 

3. Kolegium/Filia:  

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Filia w Rybniku 

4. Kierunek: 

Finanse i ekonomia biznesu 

5. Katedra kuratora kierunku: 

Bankowości i Rynków Finansowych 

6. Prowadzący:    

Wykład: dr hab. Józef Biolik, prof. UE 

Ćwiczenia: dr hab. Józef Biolik, prof. UE 

Laboratorium:  

Egzaminator: dr hab. Józef Biolik, prof. UE 

7. Katedra prowadzącego:  

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Filia w Rybniku 

8. Liczba godzin kontaktu ze studentem: 

Forma zajęć Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

Wykład ----------------------------- 18 

Ćwiczenia ----------------------------- 12 

Lektoraty ----------------------------- - 

Laboratoria ----------------------------- - 

Seminarium ----------------------------- - 

proseminarium ----------------------------- - 

Inne -----------------------------  

Razem godzin: ----------------------------- 30 

egzamin (godz.) ----------------------------- 3 
 

9. Czas trwania przedmiotu: 1 semestr  

Rok rozpoczęcia przedmiotu: 2020 

Semestr rozpoczęcia przedmiotu: 1 

10. Stopień kształcenia:  

studia II stopnia 

 

11. Status przedmiotu:  

x  Obowiązkowy dla kierunku 

 Obowiązkowy dla specjalności 

 Do wyboru 



12. Wymagania (dotyczące wcześniej zrealizowanych przedmiotów) 

Obowiązkowe:  

Zalecane: Ekonometria, Matematyka, Statystyka 

13. Cele przedmiotu: 

− zapoznanie studentów z wybranymi metodami analizy statystycznej; 

− rozwijanie umiejętności wykorzystania wnioskowania statystycznego w analizach zjawisk i procesów 
gospodarczych; 

− rozwijanie umiejętności wykorzystania wyników analiz statystyczno-ekonometrycznych do 
podejmowania decyzji.  

14. Metody nauczania i studiowania: 

A. W ramach bezpośredniego kontaktu z prowadzącym: 

Lp. Metody nauczania Opis 

Liczba godzin 

Studia  
stacj. 

Studia 
niestacj. 

1. Wykład klasyczny z 
wykorzystaniem technik 
multimedialnych 

Prezentacja metod i narzędzi 
analizy statystyczno-
ekonometrycznej 

---------- 10 

2. Wykład z wykorzystaniem 
studiów przypadków 

Prezentacja praktycznych 
rozwiązań problemów 
ekonomicznych  

----------   6 

3. Wykład aktywny  Formułowanie problemów 
badawczych i identyfikacja 
właściwych narzędzi do ich 
rozwiązania  

----------  2 

4. Rozwiązywanie problemów i 
zadań  

Rozwiązywanie problemów i 
zadań tradycyjnie oraz z 
wykorzystaniem programów 
komputerowych (Gretl)  

---------- 10 

… Inne Sprawdzenie opanowania metod 
i narzędzi – praca pisemna  

----------   2 

Razem: AS: ----- AN: 30 
 

B. W ramach samodzielnej pracy studenta: 

Lp. Metody studiowania Opis 

Liczba godzin 

Studia  
stacj. 

Studia 
niestacj. 

1. Analiza notatek z wykładów i 
ćwiczeń 

 ---------- 20 

2. Analiza literatury  ---------- 20 

3. Rozwiązywanie zadań   ---------- 15 

4. Analiza i rozwiązywanie 
studiów przypadku 

 ---------- 10 

5  Samodzielna praca z 
wykorzystaniem komputera 

 ----------   5 

Razem: BS: 0 BN: 70 
 



Razem AS+BS = 0 

Egzamin (E) = 0 

Łącznie AS+BS+E = 0 

Razem AN+BN = 100 

Egzamin (E) =       2. 

Łącznie AN+BN+E =102 

15. Słowa klucze: parametry opisowe zbiorowości statystycznej, estymacja i weryfikacja modelu 
ekonometrycznego, koniunktura gospodarcza, weryfikacja hipotez statystycznych, analiza mnożnikowa, 
predykcja ekonometryczna. 

16. Treść przedmiotu: 

− zastosowanie analizy struktury w zjawiskach gospodarczych; 

− współzależność zjawisk; liniowe i nieliniowe modele ekonometryczne w analizie problemów 
ekonomicznych; 

− analiza mnożnikowa: mnożniki dynamiczne i całkowite; 

− analiza koniunktury gospodarczej z wykorzystaniem wielorównaniowych  modeli ekonometrycznych;  

− zastosowanie predykcji ekonometrycznej w prognozowaniu zjawisk finansowych; klasyczne i 
adaptacyjne metody prognozowania; 

− przegląd modeli prognozowania upadłości przedsiębiorstw oraz ocena ich skuteczności prognostycznej.   

17. Efekty uczenia się dla przedmiotu, ich odniesienie do efektów dla kierunku oraz sposoby 
weryfikacji osiągnięcia 

Symbole 
efektów uczenia 
się dla kierunku 

Efekty uczenia się dla przedmiotu 
Metody weryfikacji 
osiągnięcia efektów 

uczenia się 
Dokumentacja 

Wiedza 

FiEB2p_W03 Zna i rozumie metody i narzędzia 
wnioskowania statystycznego oraz 
metody analizy ekonometrycznej,  zna 
ich warunki zastosowania praktycznego.  

Kolokwium pisemne i 
egzamin pisemny. 
Rozwiązywanie 
problemów na 
ćwiczeniach. 

Prace pisemne 
zaliczeniowe i 
egzaminacyjne 

FiEB2p_W03 Zna klasyczne i nieklasyczne oraz 
adaptacyjne metody prognozowania 
zjawisk ekonomicznych 

Kolokwium pisemne i 
egzamin pisemny. 
Rozwiązywanie 
problemów na 
ćwiczeniach. 

Prace pisemne 
zaliczeniowe i 
egzaminacyjne 

Umiejętności 

FiEB2p_U04 Potrafi wykorzystać narzędzia 
statystyczno-ekonometryczne do 
rozwiązania sformułowanych problemów 
ekonomicznych w skali mikro oraz 
makroekonomicznej. 

Kolokwium pisemne i 
egzamin pisemny. 
Rozwiązywanie 
problemów na 
ćwiczeniach. 

Zaliczeniowe i 
egzaminacyjne 
prace pisemne 

FiEB2p_U04 Potrafi sformułować hipotezy dotyczące 
problemów gospodarczych oraz dokonać 
ich weryfikacji wykorzystując aparat 
statystyczno-ekonometryczny.  

Kolokwium pisemne i 
egzamin pisemny. 
Rozwiązywanie 
problemów na 
ćwiczeniach. 

Zaliczeniowe i 
egzaminacyjne 
prace pisemne 

FiEB2p_U04 Potrafi sformułować hipotezy dotyczące 
przyszłego przebiegu zjawisk 
gospodarczych, wykorzystując metody 
predykcji ekonometrycznej  

Kolokwium pisemne i 
egzamin pisemny. 
Rozwiązywanie 
problemów na 

Zaliczeniowe i 
egzaminacyjne 
prace pisemne 



ćwiczeniach. 

Kompetencje społeczne 

FiEB2p_K2 Dostrzega i formułuje problemy, 
poszukuje ich prawidłowych  rozwiązań 
posługując się zdobytą wiedzą i 
umiejętnościami, w tym wykorzystując 
modele ekonometryczne, a w przypadku 
trudności z samodzielnym rozwiązaniem 
problemu potrafi wykorzystać 
odpowiednią literaturę.  

Kolokwium pisemne i 
egzamin pisemny. 
Rozwiązywanie 
problemów na 
ćwiczeniach. 

Zaliczeniowe i 
egzaminacyjne 
prace pisemne 

...........    
 

18. Sposób ustalenia oceny z przedmiotu: 

Lp. Forma i warunki 
zaliczenia przedmiotu 

Opis Udział w ocenie z 
przedmiotu (w %)* 

1. Egzamin pisemny Problemy i zadania dotyczące 
zastosowania poznanych 
narzędzi statystyczno-
ekonometrycznych   

70,00% 

2. Kolokwium zaliczeniowe Zadania praktyczne, studia 
przypadków. 

30,00% 

3.    

* Jeżeli przedmiot obejmuje zaliczenie i egzamin to udział oceny z zaliczenia w ocenie z przedmiotu 
wynosi minimum 30% 

19. Literatura 

Literatura obowiązkowa: 

− M. Sobczyk: Statystyka. Wydawnictwo Naukowe PWN. Wydanie dowolne. 

− M. Łuniewska:  Ekonometria finansowa. Analiza rynku kapitałowego. Wydawnictwo Naukowe PWN. 
Warszawa 2008 

− A. Zeliaś, B. Pawełek, S. Wanat: Prognozowanie ekonomiczne. Teoria, przykłady, zadania. 
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003. 

− G. Kowalewski: Zarys metod badania koniunktury gospodarczej. Wydawnictwo Uniwersytetu 
Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009. 

Literatura zalecana: 

− B. Prusak:  Nowoczesne metody prognozowania zagrożenia finansowego przedsiębiorstw. Difin. 
Warszawa 2005. 

− M. Osińska: Ekonometria współczesna. Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń 2007 

− Rynek usług finansowych a koniunktura gospodarcza. Red. naukowa J. Garczarczyk CeDeWu.Pl. 
Warszawa 2009.  

20. Język wykładowy:  

polski 

21. Zalecenia prowadzących przedmiot: 

Ćwiczenia w sali komputerowej 

Oprogramowanie: Gretl 

 


