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Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PG_00037639

Kierunek studiów Ekonomia

Data rozpoczęcia studiów październik 2021 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 2 Język wykładowy polski

Semestr studiów 4 Liczba punktów ECTS 4.0

Profil kształcenia ogólnoakademicki Forma zaliczenia zaliczenie

Jednostka prowadząca Wydział Zarządzania i Ekonomii

Imię i nazwisko 
wykładowcy (wykładowców)

Odpowiedzialny za przedmiot prof. dr hab. Nelly Daszkiewicz
Prowadzący zajęcia z przedmiotu prof. dr hab. Nelly Daszkiewicz

Formy zajęć 
 i metody nauczania

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

Międzynarodowe stosunki gospodarcze 2023 - Moodle ID: 28714
https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/course/view.php?id=28714

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 50.0 100

Cel przedmiotu Głównym celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zasadami funkcjonowania gospodarek/

 

przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych.

Efekty uczenia się 
przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[K6_W11] posiada wiedzę w 
zakresie prowadzenia polityki 
społeczno-ekonomicznej w 
warunkach integracji europejskiej

Student ma wiedzę dotyczącą 
polityki ekonomicznej 
prowadzonej na szczeblu Unii 
Europejskiej.

[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 wykorzystuje różne 
metody do przygotowania 
projektów uwzględniających 
otoczenie międzynarodowe.

[SK5] Ocena umiejętności 
rozwiązywania problemów 
występujących w praktyce
[SK1] Ocena umiejętności pracy 
w grupie

[K6_W02] ma podstawową wiedzę 
o strukturach społeczno-
ekonomicznych i występujących w 
nich instytucjach na poziomie 
lokalnym, regionalnym, krajowym i 
międzynarodowym

Student ma wiedzę dotyczącą 
zasad funkcjonowania gospodarki 
otwartej, w tym jej instytucji.

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

[K6_U04] potrafi właściwie 
analizować przyczyny i przebieg 
konkretnych procesów i zjawisk 
społeczno-gospodarczych

Student wyjaśnia zlożone procesy 
społeczno-ekonomiczne w skali 
międzynarodowej.

[SU1] Ocena realizacji zadania
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Treści przedmiotu Temat 1: Współczesna gospodarka światowa. Pojęcie i zakres międzynarodowych stosunków 
gospodarczych (ekonomii międzynarodowej).

 

Temat 2: Polityka handlowa: rodzaje i narzędzia.

Temat 3: Międzynarodowe przepływy siły roboczej.

Temat 4: Międzynarodowe przepływy kapitału i technologii.

Temat 5: Korporacje transnarodowe: wstęp.

Temat 6: Kursy walutowe i międzynarodowy system walutowy: wstęp.

Temat 7: Międzynarodowa integracja gospodarcza: wstęp. Strefa wolnego handlu.

Temat 8: Unia celna i wspólny rynek.

Temat 9: Integracja monetarna: teorie optymalnych obszarów walutowych (OOW)

Temat 10: Korzyści i koszty integracji monetarnej.

Temat 11: Integracja monetarna w Europie.

Temat 12: Międzynarodowe organizacje gospodarcze. BŚ, WTO, MFW.

Temat 13: Różnice rozwojowe w światowym systemie gospodarczym.

Temat 14: Globalizacja a międzynarodowe stosunki gospodarcze.

Temat 15: Egzamin.

Wymagania wstępne 
i dodatkowe

Zaliczenie wprowadzających przedmiotów ekonomicznych.

Sposoby i kryteria 
oceniania osiąganych 
efektów uczenia się

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
Praca na zajęciach 60.0% 20.0%
2 kolokwia 60.0% 80.0%

Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur 1. Budnikowski A., Ekonomia międzynarodowa, Polskie Wydawnictwo 
Ekonomiczne, Warszawa 2021.

 

2.  Rymarczyk J., Ekonomia międzynarodowa, Polskie Wydawnictwo 
Ekonomiczne, Warszawa 2016.

3. Oziewicz E., Michałowski T. (red.), Międzynarodowe stosunki 
gospodarcze, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne,

Warszawa 2012.
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Uzupełniająca lista lektur  1.Bąkiewicz A., Żuławska U., Rozwój w dobie globalizacji, Polskie 
Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010.

 

2.  McCann L., International and comparative business, Sage, London 
2014.

3. Nawrot K.A., Kraje rozwijające się we współczesnej gospodarce 
światowej, WN Scholar, Warszawa 2014.

Adresy eZasobów

Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania

Cena Big Maca w USA to 4,2 USD. Cena w Polsce według kursu rynkowego to 2,58 USD. Oznacza to, że 
PLN jest

 

wobec USD (w stosunku do kursu teoretycznego Big Mac Index):

a) przewartościowany

b) niedowartościowany

c) prawidłowo wyceniany

Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy


