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Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu International Trade, PG_00049706

Kierunek studiów Zarządzanie (studia w jęz. angielskim)

Data rozpoczęcia studiów październik 2020 r. Rok akademicki realizacji 
przedmiotu

2022/2023

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 na uczelni

Rok studiów 3 Język wykładowy angielski

Semestr studiów 5 Liczba punktów ECTS 3.0

Profil kształcenia ogólnoakademicki Forma zaliczenia egzamin

Jednostka prowadząca Wydział Zarządzania i Ekonomii -> Katedra Ekonomii

Imię i nazwisko 
wykładowcy (wykładowców)

Odpowiedzialny za przedmiot dr hab. inż. Aleksandra Parteka
Prowadzący zajęcia z przedmiotu dr hab. inż. Aleksandra Parteka

Formy zajęć 
 i metody nauczania

Forma zajęć Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium RAZEM
Liczba godzin zajęć 15.0 0.0 15.0 0.0 0.0 30
W tym liczba godzin zajęć na odległość: 0.0

International Trade winter 2022 - Moodle ID: 26554
https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/course/view.php?id=26554

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

30 6.0 39.0 75

Cel przedmiotu Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy dot. wiedzy teoretycznej oraz analiz empirycznych dot. handlu 
międzynarodowego

Efekty uczenia się 
przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[K6_W05] ma podstawową wiedzę 
na temat różnic w funkcjonowaniu 
organizacji i gospodarek oraz 
społeczeństw w różnych 
kontekstach kulturowych

Student ma wiedzę pozwalającą 
na analizę handlu 
międzynarodowego

[SW1] Ocena wiedzy 
faktograficznej

[K6_U08] wykorzystuje 
podstawową wiedzę teoretyczną 
do rozwiązywania wybranych 
problemów organizacyjnych i 
zarządzania projektami

Student realizuje projekt dot. 
procesów integracji handlowej

[SU5] Ocena umiejętności 
zaprezentowania wyników 
realizacji zadania
[SU2] Ocena umiejętności analizy 
informacji

[K6_K05] ma świadomość 
znaczenia różnic kulturowych w 
zarządzaniu i wykorzystuje język 
polski lub chiński, a także 
biznesowy język angielski w 
budowaniu relacji 
międzynarodowych

Student jest w stanie 
przeprowadzić kompleksową 
analizę dot. handlu 
międzynarodowego w języku 
angielskim

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

[K6_W10] ma podstawową wiedzę 
na temat zmian zachodzących w 
organizacji i jej otoczeniu z 
uwzględnieniem globalnych 
problemów ekologicznych oraz 
sposobów ich uwzględniania w 
zarządzaniu strategicznym

Student ma wiedzę dot. 
działalności organizacji 
handlowych

[SW1] Ocena wiedzy 
faktograficznej

[K6_U09] wykorzystuje wiedzę 
teoretyczną do projektowania 
rozwiązań w zakresie zarządzania 
zasobami organizacji

Student realizuje projekt dot. 
procesów integracji handlowej

[SU5] Ocena umiejętności 
zaprezentowania wyników 
realizacji zadania
[SU2] Ocena umiejętności analizy 
informacji
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Treści przedmiotu Lectures: 

 
1. Introduction
2. World Trade: An Overview part I
3. World Trade: An Overview part II
4. Labor Productivity and Comparative Advantage: The Ricardian Model- part I
5. Labor Productivity and Comparative Advantage: The Ricardian Model- part II
6. Specific Factors and Income Distribution
7. Resources and Trade: The Heckscher-Ohlin Model
8. The Standard Trade Model
9. External Economies of Scale and the International Location of Production
10. Firms in the Global Economy: Export Decisions, Outsourcing, and Multinational Enterprises part I
11.  Firms in the Global Economy: Export Decisions, Outsourcing, and Multinational Enterprises part II
12. The Instruments of Trade Policy
13.  The Political Economy of Trade Policy
14. Trade Policy in Developing Countries
15. Controversies in Trade Policy

---

Exam - Final assessment of lectures (written)

 

Labs with the use of computers (practical sessions):

Practical analysis of topics related to lectures use of real trade data from UNComtrade and applied trade 
analysis.

Final assessment of labs (1h)

Wymagania wstępne 
i dodatkowe

Dobra znajomość podstaw makroekonomii, podstawowa znajomość metod statystycznych i programu excel. 

Sposoby i kryteria 
oceniania osiąganych 
efektów uczenia się

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
Egzamin 60.0% 50.0%
Lab test - Projekt 60.0% 50.0%

Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur Krugman, P. R., & Obstfeld, M. &Melitz M. (11 th edition - 2018 or 
earlier editions).  International Trade: Theory and Policy, Global Edition. 
Prentice Hall 
Krugman, P. R., & Obstfeld, M. &Melitz M. (12 th edition - 2022 or 
earlier editions).  International Economics: Theory and Policy. Global 
Edition . Prentice Hall (Chapters 1-12)

Uzupełniająca lista lektur Salvatore D. International economics. John Wiley & Sons, 11th ed. 
2013 (Chapters 1-12)

 

WTO World Trade Reports https://www.wto.org/english/res_e/reser_e/
wtr_e.htm

2021 WTR: World Trade Report 2021: Economic resilience and trade 
(wto.org)

UNCTAD Trade and Development Report:

2022: https://unctad.org/system/files/official-document/tdr2022_en.pdf

2021: https://unctad.org/system/files/official-document/tdr2021_en.pdf

 

Adresy eZasobów

https://www.pearson.com/en-gb/subject-catalog/p/international-trade-theory-and-policy-global-edition/P200000004683?view=educator&gclid=Cj0KCQjw4omaBhDqARIsADXULuXpRu2KpS6dJ9te3ik6udQbpMXGeqdq72WmlVJXQ9ngwP34R4vVlUkaAsf4EALw_wcB
https://www.pearson.com/en-gb/subject-catalog/p/international-trade-theory-and-policy-global-edition/P200000004683?view=educator&gclid=Cj0KCQjw4omaBhDqARIsADXULuXpRu2KpS6dJ9te3ik6udQbpMXGeqdq72WmlVJXQ9ngwP34R4vVlUkaAsf4EALw_wcB
https://www.pearson.com/en-gb/subject-catalog/p/international-economics-theory-and-policy-global-edition/P200000007162?view=educator&tab=table-of-contents
https://www.pearson.com/en-gb/subject-catalog/p/international-economics-theory-and-policy-global-edition/P200000007162?view=educator&tab=table-of-contents
https://www.pearson.com/en-gb/subject-catalog/p/international-economics-theory-and-policy-global-edition/P200000007162?view=educator&tab=table-of-contents
https://www.pearson.com/en-gb/subject-catalog/p/international-economics-theory-and-policy-global-edition/P200000007162?view=educator&tab=table-of-contents
https://www.wto.org/english/res_e/reser_e/wtr_e.htm
https://www.wto.org/english/res_e/reser_e/wtr_e.htm
https://www.wto.org/english/res_e/reser_e/wtr_e.htm
https://www.wto.org/english/res_e/reser_e/wtr_e.htm
https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/wtr21_e/00_wtr21_e.pdf
https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/wtr21_e/00_wtr21_e.pdf
https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/wtr21_e/00_wtr21_e.pdf
https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/wtr21_e/00_wtr21_e.pdf
https://unctad.org/system/files/official-document/tdr2022_en.pdf
https://unctad.org/system/files/official-document/tdr2022_en.pdf
https://unctad.org/system/files/official-document/tdr2021_en.pdf
https://unctad.org/system/files/official-document/tdr2021_en.pdf
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Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania

Ex. Patterns of trade
 

 

As a reference (how to work with WITS, definitions etc.) use WITS User Manual:

http://wits.worldbank.org/data/public/WITS_User_Manual.pdf

Login to WITS http://wits.worldbank.org/ using your login & password

Download the data concerning Trade value (exports) of selected countries:USA, China and Poland.

WITS main page( Advaced query) Trade data (UN Comtrade)

(reporter=China, Poland, and USA SITC rev.1, Total Trade,partners=world, year=all, trade flow=exports)

[Follow the instructions given during labs in order to get the data file (xls)]

File format: excel, columns selected automatically, Pivot header:Reporter ISO3, Pivot data: Trade value. 
Download the data and open in excel.

When you have the data ready, make a plot showing the evolution of overall trade (exp) in the anaysed 
countries in time. Name al the axis, units etc.  Comment and compare.

Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy

http://wits.worldbank.org/data/public/WITS_User_Manual.pdf
http://wits.worldbank.org/data/public/WITS_User_Manual.pdf
http://wits.worldbank.org/
http://wits.worldbank.org/

