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Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu MIĘDZYNARODOWE BEZPIECZEŃSTWO EKONOMICZNE, PG_00058461

Kierunek studiów Ekonomia, Analityka gospodarcza

Data rozpoczęcia studiów październik 2022 r. Rok akademicki realizacji 
przedmiotu

2023/2024

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 0.0 30.0 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 Opisuje problematykę międzynarodowego bezpieczeństwa ekonomicznego oraz interpretowania 
zachodzących zjawisk i procesów w tym obszarze we współczesnym świecie

Efekty uczenia się 
przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[K6_U06] zdobywa nową wiedzę 
planując strategie uczenia się 
przez całe życie

zdobywa nową wiedzę z zakresu 
struktur społeczno-ekonomicznych 
związanych z międzynarodowym 
bezpieczeństwem ekonomicznym

[SU1] Ocena realizacji zadania

[K6_K03] wykazuje się zdolnością 
do krytycznego i analitycznego 
myślenia oraz integruje wiedzę z 
wielu dyscyplin działając w sposób 
przedsiębiorczy

wykazuje się krytycznym 
podejściem do wyboru 
wiarygodnych źródeł pozyskiwania 
informacji z zakresu 
międzynarodowego 
bezpieczeństwa ekonomicznego

[SK5] Ocena umiejętności 
rozwiązywania problemów 
występujących w praktyce

Treści przedmiotu Bezpieczeństwo ekonomiczne jako kategoria współczesnych stosunków międzynarodowych
Zagrożenia dla bezpieczeństwa ekonomicznego i sposoby przeciwdziałania im
Międzynarodowe uwarunkowania bezpieczeństwa surowcowego i energetycznego
Wpływ zmian klimatu na bezpieczeństwo ekonomiczne
Międzynarodowe aspekty bezpieczeństwa żywnościowego i dostępu do wody pitnej
Rola transportu w bezpieczeństwo ekonomicznym
Znaczenie bezpieczeństwa informacyjnego we współczesnym świecie
Finansowe aspekty międzynarodowego bezpieczeństwa ekonomicznego
Wpływ demografii i migracji na bezpieczeństwo ekonomiczne
Transnarodowa przestępczość i terroryzm a międzynarodowe bezpieczeństwo ekonomiczne
Wpływ na bezpieczeństwo ekonomiczne organizacji międzynarodowych i korporacji transnarodowych
Międzynarodowe elementy bezpieczeństwa ekonomicznego Unii Europejskiej
Bezpieczeństwo ekonomiczne Polski w środowisku międzynarodowym
Międzynarodowe determinanty bezpieczeństwa ekonomicznego państwa na poziomie regionów
Międzynarodowe uwarunkowania bezpieczeństwa ekonomicznego przedsiębiorstw

Wymagania wstępne 
i dodatkowe
Sposoby i kryteria 
oceniania osiąganych 
efektów uczenia się

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
Referat 60.0% 40.0%
Studium przypadku 60.0% 60.0%
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Adresy eZasobów

Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania

Wymień i omów międzynarodowe zagrożenia dla bezpieczeństwa ekonomicznego państwa
Wymień i omów międzynarodowe zagrożenia dla bezpieczeństwa ekonomicznego regionu
Wymień i omów międzynarodowe zagrożenia dla bezpieczeństwa ekonomicznego przedsiębiorstwa

Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy


