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Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu HISTORIA GOSPODARCZA ŚWIATA, PG_00058433

Kierunek studiów Ekonomia

Data rozpoczęcia studiów październik 2022 r. Rok akademicki realizacji 
przedmiotu

2023/2024

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 3 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: 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

45 5.0 25.0 75

Cel przedmiotu Analizuje problemy ekonomiczne świata bazując na historycznych uwarunkowaniach przemian 
gospodarczych w świecie

Efekty uczenia się 
przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[K6_W05] integruje dane z wielu 
źródeł w celu analizy złożonych 
problemów ekonomicznych

analizuje problemy ekonomiczne 
świata na podstawie 
uwarunkowań historycznych

[SW1] Ocena wiedzy 
faktograficznej
[SW2] Ocena wiedzy zawartej w 
prezentacji

[K6_U05] projektuje innowacyjne 
rozwiązania trudnych problemów 
uzyskując ekonomiczne i 
społecznie wartościowe wyniki

prognozuje ewolucję stosunków 
gospodarczych na świecie

[SU1] Ocena realizacji zadania
[SU3] Ocena umiejętności 
wykorzystania wiedzy uzyskanej 
w ramach przedmiotu
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Treści przedmiotu Wykłady
Przedmiot historii gospodarczej, 
Geneza systemu feudalnego, 
Ekonomiczne skutki wielkich odkryć. 
Ekspansja i rozwój nowych potęg kolonialnych, 
Gospodarcze Potęgi Europy, 
Teoretyczne podstawy rewolucji przemysłowej, 
Interwencjonizm państwowy, 
Europa po pierwszej wojnie światowej- Włochy, 
Gospodarka ZSRR, 
Niemiecki cud gospodarczy, 
Szwajcaria państwo neutralne , 
rekonstrukcja gospodarek europejskich po II wojnie światowej, 
Problemy gospodarki światowej po 1955 r. 
Modernizacja gospodarki polskiej w latach 1970-1981; 
Problemy gospodarki światowej w latach 1980-1991.

 

Ćwiczenia

Historia gospodarcza - prawo, historia i ekonomia
Sukcesy gospodarek starożytnych.
Rozwój miast europejskich w okresie średniowiecza.
Handel i rzemiosło w średniowieczu.
Dualizm agrarny w Europie .
Przewaga ekonomiczna Francji XVII-XVIII.
Rosja Piotra I,  
Skutki rewolucji przemysłowej dla Europy i USA. 
Demograficzne konsekwencje industrializacji w XIX w.
Cechy kapitalizmu wolnokonkurencyjnego i monopolistycznego,
Ekonomiczne skutki I wojny Światowej.
Przyczyny, przebieg i skutki wielkiego kryzysu,
Charakterystyka gospodarki wojennej 1939-1945.  
Główne problemy gospodarcze świata w latach1980-1992

Wymagania wstępne 
i dodatkowe

nie dotyczy

Sposoby i kryteria 
oceniania osiąganych 
efektów uczenia się

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
zaliczenie pisemne 60.0% 100.0%

Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur Skodlarski  J., (2020), Historia Gospodarcza, PWN Warszawa 2020
Cameron R., Neal A, (2010), Historia Gospodarcza Świata, Książka i 
Wiedza. Warszawa 2010

Uzupełniająca lista lektur Szpak J.( 2007),  Historia Gospodarcza Powszechna , PWE, Warszawa
Janicki T., 2020), Historia Gospodarcza. Problemy i metody , 
Wydawnictwo UAM, Poznań 

Adresy eZasobów

Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania

Scharakteryzuj sukcesy gospodarek państw starożytnych . 
Podaj przykłady interwencjonizmu w państwach europejskich, 
Wyjaśnij na czym polegał niemiecki cud gospodarczy  

Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy


