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Atnaujinimo data 

Mokslo šaka Progr. Registr. Nr.    

Pavadinimas 

Makroekonominė politika 

Būtinas pasirengimas modulio studijoms 

Baziniai ekonomikos dalykai 

Pagrindinis tikslas 

Įgyti žinių ir gebėjimų, skirtų šiuolaikinės makroekonominės politikos įžvalgoms bei požiūriams vertinti, 

gebėti analizuoti makroekonominės politikos iššūkius ir problemas bei pasiūlyti sprendimus. 

Siekiami modulio studijų rezultatai 

Eil.nr. Rezultatai Studijų metodai 

Studento 

pasiekimų 

vertinimo metodai 

1 

Geba diskutuoti makroekonomikos klausimais 

ir taikyti pagrindinius makroekonominės 

politikos argumentus ir koncepcijas. 

Atvejo analizė (atvejo 

studijos), Darbas grupėse, 

Diskusija, Konsultaciniai 

seminarai, Paskaita 

Egzaminas raštu, 

Probleminių 

sprendimų 

užduotis 

2 

Geba analizuoti pagrindinius 

makroekonominės politikos tikslus ir esmę bei 

skirtingas makroekonomines politikas.  

Atvejo analizė (atvejo 

studijos), Darbas grupėse, 

Diskusija, Konsultaciniai 

seminarai, Paskaita 

Egzaminas raštu, 

Probleminių 

sprendimų 

užduotis 

3 

Geba identifikuoti esminius skirtumus tarp 

konkuruojančių makroekonominės politikos 

sprendimų ir geba susieti makroekonominius 

sprendimus su vyriaujančiomis politinėmis 

vertėmis.  

Atvejo analizė (atvejo 

studijos), Darbas grupėse, 

Konsultaciniai seminarai, 

Paskaita 

Egzaminas raštu, 

Probleminių 

sprendimų 

užduotis 

4 

Geba kūrybiškai analizuoti ir argumentuotai 

paaiškinti makroekonominės politikos 

problemas bei pateikti galimus sprendimų 

būdus.  

Darbas grupėse, 

Konsultaciniai seminarai, 

Paskaita 

Egzaminas raštu, 

Probleminių 

sprendimų 

užduotis 

5 

Geba spręsti problemas, atrenkant esminius 

kintamuosius specifinėse makroekonominės 

politikos iššūkiuose.  

Atvejo analizė (atvejo 

studijos), Darbas grupėse, 

Diskusija, Konsultaciniai 

seminarai, Paskaita 

Egzaminas raštu, 

Probleminių 

sprendimų 

užduotis 

6 

Geba pagrįsti konkretų sprendimą, parenkant, 

naudojant ir interpretuojant statistinius ir kitus 

duomenis, skirtus identifikuoti problemas 

makroekonominės politikos srityje. 

Atvejo analizė (atvejo 

studijos), Konsultaciniai 

seminarai, Paskaita 

Egzaminas raštu 

7 

Geba analizuoti mokslinę literatūrą, 

formuluoti pagrįstas išvadas ir komunikuoti 

makroekonominės politikos klausimus.  

Atvejo analizė (atvejo 

studijos), Diskusija, 

Konsultaciniai seminarai, 

Paskaita 

Egzaminas raštu, 

Probleminių 

sprendimų 

užduotis 

8 

Geba įgytas žinias ir gebėjimus taikyti 

platesniame kontekste, dirbant praktinį, 

ekspertinį ir mokslinį darbą.  

Atvejo analizė (atvejo 

studijos), Darbas grupėse 

Egzaminas raštu, 

Probleminių 

sprendimų 

užduotis 

Anotacija 

Žinios ir gebėjimai diskutuoti bei vertinti ekonominę vyriausybės politiką yra viena esminių 

profesionalaus ekonomisto kompetencijų. Makroekonominė politika sieja ekonomikos dėsnius kartu su 

normatyviniais piliečių, visuomenės grupių ir vyriausybės tikslais. Ekonomikos dėsniai be normatyvinių 

tikslų yra techniniais, sausi ir betiksliai. Kai ir politiniai tikslai be ekonomikos dėsnių yra geriausiu atveju 

– neefektyvūs, blogiausiu – kenksmingi. Modulis yra skirtas supažindinti studentus su šiuolaikinės 



makroekonominės politikos temomis ir profesionaliai analizuoti makroekonominės politikos problemas. 

Išklausę šį modulį, studentai gebės formuoti pagrįstą nuomonę ir siūlyti sprendimus. 

Modulio paskirtis 

Universitetinių studijų lygmuo 
Dalykų grupė Dalyko lygis 

Pakopa Laipsnis 

Antroji Magistro Studijų krypties gilinimosi Gilinamasis 

Studijų sritis arba kryptis pagal studijų finansavimo metodiką 

1.Humanitarinių mokslų studijų srities studijų kryptys (išskyrus filologiją), socialinių mokslų srities 

studijų kryptys (išskyrus psichologiją, švietimą ir ugdymą, visuomenės saugumą) 

Dalys (skyriai) ir temos 

Eil. Nr. Pavadinimai 

1. Įvadas: pozityviniai vs normatyviniai klausimai ekonomikoje 

2. Ekonominis augimas ir ekonominės gerovės matavimai 

3. Vyriausybės vaidmuo ekonomikoje 

4. Vyriausybės pajamos ir mokesčių politika 

5. Vyriausybės išlaidos 

6. Monetarinė politika, centrinis bankas ir infliacija 

7. Vyriausybinis reguliavimas ir kontolė 

8. Rinkos klaidos (išoriniai efektai ir viešosios gėrybės) 

9. Augimas ir smukimas: verslo ciklų ekonomika 

10. Socialinė politika ir nelygybė 

Žinių ir gebėjimų įvertinimo tvarka: 

Taikoma dešimtbalė kriterinė skalė ir kaupiamoji vertinimo schema. Semestro savarankiško darbo 

užduotys vertinamos pažymiu, egzaminų sesijos metu nustatomas galutinis pažymys, atskirus pažymius 

padauginant iš svertinio koeficiento ir sandaugas susumuojant.  

Pagrindinė literatūra 

Eil.Nr. Pavadinimas 

Leidinio KTU 

bibliotekoje 
Ar yra KTU 

knygyne 

Egz. sk. fak. 

metod. kab. 
šifras egz. sk. 

1. 
Skousen, Mark. (2008). Economic Logic, 3 rd ed. 

Regnery Publishing.  
  Ne  

2. 

Charles Sackrey, Geoffrey Schneider, Janet 

Knoedler. (2013). Introduction to Political 

Economy. Dollars & Sense; 7th ed.  

  Ne  

Papildoma literatūra 

Eil.Nr. Pavadinimas 

1. Rothbard, Murray N. Man, economy, and state. Ludwig von Mises Institute, 2009 

2. 
Friedman, Milton, and Rose Friedman. Free to choose: A personal statement. Houghton Mifflin 

Harcourt, 1990. 

3. 
Caporaso, James A., and David P. Levine. Theories of political economy. Cambridge University 

Press, 1992. 

Užsiėmimams reikalingos auditorijos (patalpos), techninė bazė ir programinė įranga 

Užsiėmimo 

tipas 

Auditorijos (patalpos) 

tipas 

Nominalus vietų skaičius 

auditorijoje 
Būtina įranga/pastabos 

Teorija (Klasikinė) auditorija 50 
Multimedija, 

kompiuteris 

Praktika (Klasikinė) auditorija 50 
Multimedija, 

kompiuteris 

Dėstytojas 
 Pareigos Vardas, pavardė 

Atsakingas dėstytojas profesorius Vaida PILINKIENĖ 

Padalinys 

 Pavadinimas Kodas 
Indėlis, 

% 

Atsakingas 

padalinys 
Ekonomikos, verslo ir vadybos akademinis centras 0640 100 



Dėstomoji kalba 

Rudens semestre:  Lietuvių 

Vedimo forma 

Eil. 

nr. 

Vedimo 

forma 
Semestras 

Struktūra Iš 

viso 

val. 

Kred. 
Paskaitų Pratybų 

Laboratorinių 

darbų 

Konsultacinių 

seminarų 

Savarankiško 

darbo 

1 Ciklinė R P 16 8 0 24 85 133 5 

 
Vedimo forma  Ciklinė 

  

Atsiskaitymas už savarankišką darbą 

Atsiskaitymo forma 
Temos(ų) 

Nr. 

Iš 

viso, 

val. 

Įtaka 

paž, 

% 

Užduoties pateikimo (*) ir atsiskaitymo savaitė 

(o) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17-20 

Egzaminas raštu 1-10 50 60 *     0                           

Probleminių sprendimų 

užduotis 
1-10 35 40 *     0                           

Iš viso: - 85 100                  

 


