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Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu Międzynarodowe bezpieczeństwo ekonomiczne, PG_00037649

Kierunek studiów Ekonomia

Data rozpoczęcia studiów październik 2020 r. Rok akademicki realizacji 
przedmiotu

2021/2022

Poziom kształcenia I stopnia - licencjackie Grupa zajęć Grupa zajęć fakultatywnych
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 2.0

Profil kształcenia ogólnoakademicki Forma zaliczenia zaliczenie

Jednostka prowadząca Wydział Zarządzania i Ekonomii -> Katedra Filozofii i Metodologii Nauk

Imię i nazwisko 
wykładowcy (wykładowców)

Odpowiedzialny za przedmiot dr inż. Izabela Borucińska
Prowadzący zajęcia z przedmiotu dr inż. Izabela Borucińska

Formy zajęć 
 i metody nauczania

Forma zajęć Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium RAZEM
Liczba godzin zajęć 30.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30
W tym liczba godzin zajęć na odległość: 0.0

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 5.0 15.0 50

Cel przedmiotu Celem jest nabycie wiedzy z międzynarodowego bezpieczeństwa ekonomicznego, rozumienia 
zachodzących zjawisk i procesów w tym obszarze we współczesnym świecie oraz umiejętności 
wykorzystania wiedzy w pracy zawodowej

Efekty uczenia się 
przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[K6_W01] ma elementarną wiedzę 
z dziedziny nauk ekonomicznych i 
pokrewnych oraz ich miejscu w 
całym systemie nauk społecznych 
i relacjach do innych nauk

Student ma podstawową wiedzę z 
zakresu międzynarodowego 
bezpieczeństwa ekonomicznego, 
jego miejsca w ekonomii oraz 
powiązań z innymi naukami, w 
tym naukami z obszaru nauk 
społecznych

[SW1] Ocena wiedzy 
faktograficznej

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

Student ma podstawową wiedzę o 
strukturach społeczno-
ekonomicznych związanych z 
międzynarodowym 
bezpieczeństwem ekonomicznym

[SW1] Ocena wiedzy 
faktograficznej

[K6_U07] potrafi zidentyfikować 
czynniki, które należy uwzględnić 
w podejmowaniu decyzji na 
poziomie mikro i 
makroekonomicznym

Student identyfikuje czynniki 
wpływające na decyzje związane 
z rożnymi aspektami 
międzynarodowego  
bezpieczeństwa ekonomicznego 
na poziomie mikro- i 
makroekonomicznym

[SU1] Ocena realizacji zadania
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Treści przedmiotu  

 

Bezpieczeństwo ekonomiczne jako kategoria współczesnych stosunków międzynarodowych

Zagrożenia bezpieczeństwa ekonomicznego

Bezpieczeństwo surowcowe i energetyczne

Bezpieczeństwo ekonomiczne a ochrona klimatu

Bezpieczeństwo żywnościowe i dostępu do wody pitnej

Finansowe aspekty bezpieczeństwa ekonomicznego

Bezpieczeństwo komunikacyjne

Wpływ demografii i migracji na bezpieczeństwo ekonomiczne

Transnarodowa przestępczość i terroryzm a bezpieczeństwo ekonomiczne

Wpływ na bezpieczeństwo ekonomiczne organizacji międzynarodowych i korporacji transnarodowych

Sposoby przeciwdziałania zagrożeniom dla bezpieczeństwa ekonomicznego

Międzynarodowe aspekty bezpieczeństwa ekonomicznego Unii Europejskiej

Bezpieczeństwo ekonomiczne Polski w wymiarze międzynarodowym

Międzynarodowe determinanty bezpieczeństwa ekonomicznego państwa na poziomie regionów

Międzynarodowe uwarunkowania bezpieczeństwa ekonomicznego przedsiębiorstw

 

Wymagania wstępne 
i dodatkowe

Nie

Sposoby i kryteria 
oceniania osiąganych 
efektów uczenia się

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
Studium przypadku 60.0% 60.0%
Referat 60.0% 40.0%
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Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur Bezpieczeństwo żywności w erze globalizacji, S. Kowalczyk (red.), 
Warszawa 2009

 

Jackiewicz A., Trzaskowska-Dmoch A., Bezpieczeństwo ekonomiczne 
państwa. Uwarunkowania, procesy, skutki, Warszawa 2017

Księżopolski K.M., Bezpieczeństwo ekonomiczne, Warszawa, 2011

Leszczyński M., Wyzwania dla bezpieczeństwa ekonomicznego. Ujęcie 
pluralistyczne, w: Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe 
przegląd i badania, (red.) G. Skrobotowicz, Lublin 2020, s. 130-141

Młynarski T., Bezpieczeństwo energetyczne w pierwszej dekadzie XXI 
wieku. Mozaika interesów i geostrategii, Kraków 2011

Redo M., Siemiątkowski P., Zewnętrzne bezpieczeństwo finansowe 
państwa, Toruń 2017

Teorie i podejścia badawcze w nauce o stosunkach 
międzynarodowych, (red.) R.Zięba, S. Bieleń, J. Zając, Warszawa 2015

Współczesne bezpieczeństwo ekonomiczne. Wymiar międzynarodowy, 
Kubiak M., Gębska M., (red.), Warszawa 2016

Współczesne bezpieczeństwo ekonomiczne i społeczno-kulturowe. 
Wymiar międzynarodowy, Gębska M., (red.), Warszawa 2017

Uzupełniająca lista lektur Kubiak K., Przemoc na oceanach. Współczesne piractwo i terroryzm 
morski, Wyd. TRIO, Warszawa 2009

 

Leszczyński T. Z., Bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej do 
2030 roku, Warszawa 2009

Malej J., Bezpieczeństwo energetyczne świata a ochrona ekosfery. 
Technologie odnawialnych źródeł energii, technologie jądrowe, 
termojądrowe, wodorowe, Wyd. Politechnika Koszalińska, Koszalin 
2009

Raczkowski K., Bezpieczeństwo ekonomiczne obrotu gospodarczego, 
Warszawa 2014

Siemiątkowski P., Uzależnienie finansowe jako zagrożenie 
bezpieczeństwa ekonomicznego państwa, Toruń 2016

Tyszkiewicz A., Sankcje ekonomiczne jako instrument przeciwdziałania 
terroryzmowi międzynarodowemu, Wyd.: SEMPER, Warszawa 2008

Włoch R. , Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa, w: K. A. 
Wojtaszczyk, A. Materska-Sosnowska, Bezpieczeństwo państwa, 
Warszawa 2009
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Adresy eZasobów Podstawowe
https://scholar.com.pl/pl/index.php?
controller=attachment&id_attachment=576 - Zięba R., Współczesne 
wyzwania i zagrożenia dla bezpieczeństwa międzynarodowego, 
Stosunki Międzynarodowe – International Relations 2016, t. 52, nr 3, 
s. 9–31
http://bc.wydawnictwo-tygiel.pl/public/assets/461/
Bezpiecze%C5%84stwo%20narodowe%20i%20mi%C4%99dzynarodowe%20-
%20przegl%C4%85d%20i%20badania.pdf - Leszczyński M., 
Wyzwania dla bezpieczeństwa ekonomicznego. Ujęcie pluralistyczne, 
w: Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe – przegląd i badania, 
(red.) G. Skrobotowicz, Lublin 2020, s. 130-141
Uzupełniające
https://repozytorium.uph.edu.pl/bitstream/handle/11331/1204/
Bezpieczenstwo_panstwa_w_obliczu_wspolczesnych_zagrozen.pdf?
sequence=1 - Z. Ciekanowski, J. Nowicka, H. Wyrębek, 
Bezpieczeństwo państwa w obliczu współczesnych zagrożeń, 
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Siedlce 2016

Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania

 

 

Zdefiniuj pojęcie miedzynarodowego bezpieczeństwa ekonomicznego;Wymień zagrożenia dla 
międzynarodowego bezpieczeństwa ekonomicznego i podaj przykłady;Podaj przykłady przeciwdziałania 
zagrożeniom dla miedzynarodowego bezpieczeństwa ekonomicznego

 

 

Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy


