
Makroekonomikos teorijos objektai, makroekonomikos mokslo raida;
Nacionalinio produkto matavimas;
Bendroji paklausa ir bendroji pasiūla, vartojimo, taupymo ir investicijų funkcijos;
Pusiausvyros nacionalinis produktas, ekonominiai ciklai;
Nedarbo tipai, priežastys ir pasekmės, infliacijos rūšys, priežastys ir pasekmės;
Fiskalinė politika, pinigų sistema, bankų funkcijos ir veikimo principai, monetarinė politika;
Tarptautinė prekyba, valiutų kursai, ekonominio augimo veiksniai.

Turinys (temos):

Makroekonomika

Apimtis ECTS kreditais - 6
Vykdymo forma - (dieninis, mišrus - kontaktinis/nuotolinis)
Kalba - lietuvių k.
Kaina - 271,68 Eur.

Paaiškinti makroekonomikos sąvokas, principus bei makroekonominius rodiklius.
Paaiškinti makroekonominių parametrų tarpusavio priklausomybes, pusiausvyros susidarymą makroekonominėse
rinkose.
Apibūdinti makroekonominių problemų priežastis ir pasekmes, išvardinti galimas jų sprendimų alternatyvas.
Paaiškinti pagrindines makroekonomines politikas, jų priemones, veikimo mechanizmus, poveikį ekonomikai bei žmonių
gerovei.
Taikyti makroekonomikos žinias ir ekonominio mąstymo principus identifikuojant ir vertinant ūkio problemas bei
nurodant jų sprendimo alternatyvas, galimybes ir ribas.
Taikyti makroekonominius modelius (pvz., AD-AS, Y=AE, IS–LM), pagrindžiant ekonominių dydžių tarpusavio
priklausomybes bei numatant nagrinėjamų ekonominių dydžių pokyčių pasekmes.
Skaičiuoti, analizuoti makroekonominius rodiklius, juos interpretuoti, apibendrinti, pristatyti raštu ir žodžiu.
Analizuoti, kritiškai mąstyti ir vaizdžiai pateikti informaciją, domėtis makroekonominėmis problemomis ir jų sprendimo
būdais, argumentuotai apie jas diskutuoti

 Jūs išmoksite:

Dėstytojai: 
Doc. Dr. Bernardas Vaznonis
Bioekonomikos plėtros fakulteto dekanas
Doc. dr. Bernardas Vaznonis universitete dirba nuo 2004 m. Dėsto Mikroekonomikos,
Makroekonomikos, Aplinkos ekonomikos ir politikos, Gerovės ekonomikos dalykus. 2010-2020 m.
buvo fakulteto prodekanas, nuo 2020 m. gruodžio eina Bioekonomikos plėtros fakulteto dekano
pareigas. 

Studijų dalykas yra skirtas pagilinti teorines ekonomikos žinias,
ugdyti gebėjimus savarankiškai analizuoti ir vertinti makroekonominių
reiškinių priežastis ir pasekmes, jų tarpusavio sąsajas, ekonominės
politikos priemones makroekonominėms problemoms spręsti.
Išklausę dalyką studentai supras makroekonominių dydžių
tarpusavio priklausomybes, valstybės ekonomikos funkcionavimo
dėsningumus, gebės identifikuoti, analizuoti ir vertinti
makroekonomines problemas bei nurodyti galimas jų sprendimo
alternatyvas, objektyviai ir kritiškai vertinti valstybės ekonominę
politiką bei galimas jos pasekmes nuolat kintančioje aplinkoje. 

Dėl platesnės informacijos, prašome kreiptis į: 
El. paštas: debora.augutyte@vdu.lt


