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Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu Historia gospodarcza świata, PG_00037618

Kierunek studiów Ekonomia

Data rozpoczęcia studiów październik 2020 r. Rok akademicki realizacji 
przedmiotu

2020/2021

Poziom kształcenia I stopnia - licencjackie Grupa zajęć Grupa zajęć obowiązkowych z 
zakresu kierunku studiów
Grupa zajęć powiązanych z 
prowadzonymi badaniami 
naukowymi w dziedzinie nauki 
związanej z kierunkiem - profil 
ogólnoakademicki

Forma studiów stacjonarne Sposób realizacji mieszane (blended-learning)

Rok studiów 1 Język wykładowy polski

Semestr studiów 1 Liczba punktów ECTS 3.0

Profil kształcenia ogólnoakademicki Forma zaliczenia zaliczenie

Jednostka prowadząca Wydział Zarządzania i Ekonomii -> Zakład Studiów Wschodnich

Imię i nazwisko 
wykładowcy (wykładowców)

Odpowiedzialny za przedmiot prof. dr hab. Krystyna Gomółka
Prowadzący zajęcia z przedmiotu prof. dr hab. Krystyna Gomółka

Formy zajęć 
 i metody nauczania

Forma zajęć Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium RAZEM
Liczba godzin zajęć 30.0 15.0 0.0 0.0 0.0 45
W tym liczba godzin zajęć na odległość: 30.0

Historia Gospodarcza - Moodle ID: 5677
https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/course/view.php?id=5677

Aktywność studenta 
 i liczba godzin pracy

Aktywność studenta Udział w zajęciach 
dydaktycznych, objętych 
planem studiów

Udział w 
konsultacjach

Praca własna 
studenta

RAZEM

Liczba godzin pracy 
studenta

45 5.0 25.0 75

Cel przedmiotu Celem jest nabycie przez strudenta wiedzy z zakresu historii gospodarczej świata i umiejętności 
wykorzystania jej w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych

Efekty uczenia się 
przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[K6_W10] ma wiedzę o poglądach 
na temat organizacji 
gospodarczych i instytucji 
publicznych, rodzajów powiązań 
ekonomicznych oraz ich ewolucji

Student ma wiedzę o ewolucji 
stosunków gospodarczych

[SW3] Ocena wiedzy zawartej w 
opracowaniu tekstowym i 
projektowym
[SW2] Ocena wiedzy zawartej w 
prezentacji
[SW1] Ocena wiedzy 
faktograficznej

[K6_K04] wykazuje akceptację 
istnienia różnych perspektyw 
poznawczych i uczestniczy w 
przygotowaniu projektów 
społecznych uwzględniając 
aspekty prawne, ekonomiczne i 
polityczne

Student akceptuje i dyskutuje 
różne poglądy na historię 
gospodarczą świata

[SK2] Ocena postępów pracy
[SK5] Ocena umiejętności 
rozwiązywania problemów 
występujących w praktyce

[K6_W09] ma wiedzę o procesach 
transformacji struktur, instytucji 
społecznych, gospodarczych oraz 
o przyczynach, przebiegu, skali i 
konsekwencjach tych zmian

Student ma wiedzę o 
historycznych uwarunkowaniach 
przemian gospodarczych w 
świecie

[SW3] Ocena wiedzy zawartej w 
opracowaniu tekstowym i 
projektowym
[SW2] Ocena wiedzy zawartej w 
prezentacji
[SW1] Ocena wiedzy 
faktograficznej
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Treści przedmiotu Wykłady 

 

Przedmiot historii gospodarczej. Charakterystyka epoki wspólnoty pierwotnej. System niewolnictwa i 
przyczyny jego upadku. Geneza gospodarki feudalnej. Gospodarka  Europy od V do XVI w. Ekonomiczne 
skutki wielkich odkryć. Pojawienie się nowych potęg ekonomicznych świata : Anglii i Holandii. Merkantylizm 
w Europie Zachodniej. I Rewolucja Przemysłowa. Świat w epoce liberalizmu gospodarczego w XIX w. II 
Rewolucja Przemysłowa. Ekspansja i rozwój potęg kolonialnych na przełomie XIX i XX w . Przyczyny, 
przebieg i skutki wielkiego kryzysu. Polityka interwencjonizmu państwowego. Problemy gospodarki 
światowej 1955-1990

Ćwiczenia

Historia gospodarcza - prawo, historia i ekonomia. Sukcesy gospodarek starożytnych. Rozwój miast 
europejskich w okresie średniowiecza. Handel i rzemiosło w średniowieczu. Zróżnicowanie rolnictwa 
europejskiego ( dualizm agrarny). Przewaga ekonomiczna Francji XVII-XVIII. Istota i główne cechy systemu 
kapitalistycznego w Europie. Skutki rewolucji przemysłowej dla Europy i USA.  Demograficzne 
konsekwencje industrializacji w XIX w. Charakterystyka kapitalizmu wolnokonkurencyjnego.  Cechy 
kapitalizmu monopolistycznego. Ekonomiczne skutki I wojny Światowej. Charakterystyka gospodarki 
wojennej 1939-1945. Nowy ład ekonomiczny po II wojnie światowej.  Główne problemy gospodarcze świata 
w latach1980-1992.

Wymagania wstępne 
i dodatkowe

Nie

Sposoby i kryteria 
oceniania osiąganych 
efektów uczenia się

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
Dyskusja 60.0% 20.0%
Test pisemny 60.0% 60.0%
Referat 60.0% 20.0%

Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur R. Cameron, N. Larry, Historia Gospodarcza Świata. Od paleolitu do 
czasów najnowszych, Warszawa 2010

 

 J. Szpak, Historia gospodarcza powszechna, Warszawa 1997

J. Skodlarski, Historia Gospodarcza, Warszawa 2020 , PWN

Uzupełniająca lista lektur J. Kaliński, Historia Gospodarcza XIX i XX w , Warszawa 2008

 

J. Szpak, Historia Gospodarcza Powszechna , Warszawa  2007, PWN 

Adresy eZasobów

Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania

Określ przedmiot historii gospodarczej. Scharakteryzuj system niewolnictwa i wyjaśnij przyczyny jego 
upadku. Wyjaśnij znaczenie I i II rewolucji przemysłowej

Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy


