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TREŚCI MERYTORYCZNE 

WYKŁAD
Estymacja statycznych i dynamicznych modeli regresji wielorakiej. Weryfikacja ekonomiczna
i statystyczna modelu. Prognozowanie na podstawie funkcji trendu oraz analiza dokładności
prognoz (ex ante i ex post). Statyczne i dynamiczne modele regresji wielorakiej. Weryfikacja
ekonomiczna  i  statystyczna  modelu.  Pojęcie  prognozowania,  problem  niepewności  w
prognozowaniu.  Funkcje  prognozowania.  Podstawowe  mierniki  dokładności  ex  ante  i  ex
post. Prognozowanie na podstawie funkcji trendu oraz analiza dokładności prognoz (ex ante
i  ex  post).  Prognozowanie  na  podstawie  modeli  uwzględniających  wahania  sezonowe.
Adaptacyjne  metody  prognozowania.  Prognozowanie  na  podstawie  jednorównaniowych
statycznych  i  dynamicznych  modeli  ekonometrycznych.  Zagadnienie  niestacjonarności
szeregów czasowych. Analiza integracji – prosty i rozszerzony test Dickeya-Fullera (DF i ADF).

ĆWICZENIA
Estymacja statycznych i dynamicznych modeli regresji wielorakiej. Weryfikacja ekonomiczna
i statystyczna modelu. Prognozowanie na podstawie funkcji trendu oraz analiza dokładności
prognoz (ex ante i ex post). Prognozowanie na podstawie modeli uwzględniających wahania
sezonowe. Prognozowanie na podstawie jednorównaniowych statycznych i  dynamicznych
modeli ekonometrycznych. Adaptacyjne modele w prognozowaniu zjawisk ekonomicznych.

CEL KSZTAŁCENIA
C1.  Przekazanie  wiedzy  z  zakresu  ekonometrii  C2.  Rozwinięcie  umiejętności  szacowania
statycznych  i  dynamicznych  modeli  ekonometrycznych  C3.  Przekazanie  wiedzy  z  zakresu
predykcji ekonometrycznej. C4. Przekazanie właściwej interpretacji wyników.

OPIS EFEKTÓW UCZENIA SIĘ PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OPISU 
CHARAKTERYSTYK DRUGIEGO STOPNIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA KWALIFIKACJI 
NA POZIOMACH 6-8 POLSKIEJ RAMY KWALIFIKACJI W ODNIESIENIU DO DYSCYPLIN 
NAUKOWYCH I EFEKTÓW KIERUNKOWYCH

Symbole efektów dyscyplinowych: S/EFA_P7S_KK+, S/EFA_P7S_WG++, S/EFA_P7S_UW++

Symbole efektów kierunkowych: KA7_WG5++, KA7_UW2++, KA7_KK1+

EFEKTY UCZENIA SIĘ:
Wiedza:

W1 –Rozumie i zna rolę i miejsce ekonometrii w systemie nauk społecznych i wskazuje
zakres tematyczny ekonometrii.
W2 –Zna i rozumie budowę, metody estymacji i weryfikacji prostych i złożonych modeli
ekonometrycznych oraz potrafi używać formalizmu matematycznego przy ich zapisywaniu
i interpretowaniu wyników.

Umiejętności:

U1 –Z zastosowaniem narzędzi komputerowych potrafi wykorzystać metody szacowania i
weryfikowania modeli ekonometrycznych.

Akty prawne określające efekty 
uczenia się: 
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podczas laboratoriów 
komputerowych.



U2  –Potrafi  wyznaczyć  prognozy  zjawisk  społeczno-ekonomicznych  i  ocenia  ich
dopuszczalność i trafność.

Kompetencje społeczne:

K1 –Mając świadomość swojej wiedzy i umiejętności z ekonometrii student jest gotów do
pracy w zespole oraz jednocześnie ma świadomość potrzeby ciągłego rozwoju własnego
warsztatu badawczego opartego o metody modelowania ekonometrycznego. Postrzega
ekonometrię  jako  pomocną  do  opisu  i  prognozowania  relacji  miedzy  zjawiskami  i
procesami ekonomicznymi w skali makro jak i w procesach decyzyjnych w skali mikro.

FORMY I METODY DYDAKTYCZNE:
Wykład(W1,  W2,  U1,  U2,  K1):Wykład  informacyjny  z  wykorzystaniem  prezentacji
multimedialnych.
Ćwiczenia(W1,  W2,  U1,  U2,  K1):Udział  na  ćwiczeniach  w  sali  komputerowej  z
wkorzystaniem programów ekonometrycznych (gretl) i Statistica.

FORMA I WARUNKI WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ:
Ćwiczenia:  Kolokwium  pisemne -  Kolokwium polega  na  weryfikacji  wybranych  modeli
ekonometrycznych  i  budowie  prognoz  na  podstawie  tych  modeli  oraz  analizie
dopuszczalności i trafności uzyskanych prognoz. (W1, W2, U1, U2, K1);

LITERATURA PODSTAWOWA:
1.  Charemza W.W., Deadman D.F.,, tytuł: Nowa ekonometria, wyd. PWE, Warszawa, rok
1997
2.  Cieślak M.,,  tytuł: Prognozowanie gospodarcze, metody i  zastosowania, wyd. PWN,
Warszawa, rok 2000
3.  Kufel T.,, tytuł: Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL, wyd.
PWN, Warszawa, rok 2011
4.  Osińska Magdalena (red.),,  tytuł: Ekonometria współczesna, wyd. TNOiK Toruń, rok
2007
5.  Zeliaś A., Pawełek B., Wanat S.,, tytuł: Prognozowanie ekonomiczne, teoria, przykłady,
zadania, wyd. PWN, rok 2003

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.  Zeliaś A, tytuł: Teoria prognozy, wyd. PWE, Warszawa, rok 1997
2.  Markowski L., , tytuł: Further evidence on the validity of CAPM: the Warsaw stock
exchange application, wyd. Journal of Economics and Management, rok 2020
3.  Markowski L., , tytuł: Verification of the conditional CAPM: the example of the Polish
capital market, wyd. Contemporary Trends and Challenges in Finance : Proceedings from
the 4th Wroclaw Intern. Con. Spring, rok 2019
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Ekonometria i prognozowanie procesów ekonomicznych

Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się:

1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:

- udział w: Wykład 10.0 h
- udział w: Ćwiczenia 10.0 h
- konsultacje 2.0 h

OGÓŁEM: 22.0h

2. Samodzielna praca studenta:

przygotowanie do ćwiczeń 20.00 h

przygotowanie do kolokwium 20.50 h

OGÓŁEM:  40.5h

godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta     OGÓŁEM:  62.5h

1 punkt ECTS = 25-30 h pracy przeciętnego studenta, 
liczba punktów ECTS= 62.5 h : 25.0h/ECTS = 2.50 ECTS 

Średnio: 2.5 ECTS

- w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela  akademickiego
0.88 punktów 
ECTS

- w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta
1.62 punktów 
ECTS


