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Kierunek studiów Analityka gospodarcza (studia w jęz. angielskim)

Data rozpoczęcia studiów październik 2022 r. Rok akademicki realizacji 
przedmiotu

2022/2023

Poziom kształcenia II stopnia 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 1 Język wykładowy angielski

Semestr studiów 1 Liczba punktów ECTS 3.0

Profil kształcenia ogólnoakademicki Forma zaliczenia zaliczenie

Jednostka prowadząca Wydział Zarządzania i Ekonomii

Imię i nazwisko 
wykładowcy (wykładowców)

Odpowiedzialny za przedmiot prof. dr Luciano Segreto
Prowadzący zajęcia z przedmiotu prof. dr Luciano Segreto

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 6.0 39.0 75

Cel przedmiotu Celem przedmiotu jest przedstawienie stanu wiedzy po zimnym wojnie. Gospodarka wschodząca osadza się 
dalej, zarówno na starych politykach gospodarczych, jak i na taryfach oraz na popuście we wdrażaniu 
najnowocześniejszych technologii w strukturze gospodarczej. Rynki kapitałowe są coraz silniejsze, ale i 
ponadnarodowe instytucje działają na nowe technologie i skuteczności już istniejących. Producenci, 
konsumenci i dostawcy surowców oraz składy odgrywają się za "mocą", wymawiając je i ureguluj, aby 
zachować równowagę w tych ramach
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Efekty uczenia się 
przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[K7_U01] potrafi prawidłowo 
identyfikować, opisywać i 
interpretować zjawiska i procesy 
gospodarcze ich 
uwarunkowaniami i występujące 
między nimi relacje w skali mikro i 
makroekonomicznej

Zapoznaje się z najważniejszymi 
zagadnieniami dotyczącymi 
bilansów gospodarczych i 
nierównowagi związanymi z 
procesem globalizacji poprzez: 1) 
na poziomie 
makroekonomicznym, porównując 
rozwój makroekonomiczny w 
różnych krajach; 2) analizę 
czynników strukturalnych (czynniki 
demograficzne, zasoby naturalne, 
ograniczenia instytucjonalne) 
umożliwiające lub ograniczające 
rozwój gospodarczy; 3) na 
poziomie mikroekonomicznym, 
porównanie ekonomicznych 
modeli biznesowych 4) 
porównanie polityk handlowych 
pomiędzy różnymi krajami 5) 
analiza roli interwencji państwa w 
różnych politykach społecznych i 
gospodarczych.

[SU2] Ocena umiejętności analizy 
informacji
[SU3] Ocena umiejętności 
wykorzystania wiedzy uzyskanej 
w ramach przedmiotu

[K7_W04] ma pogłębioną wiedzę 
w zakresie identyfikacji i 
wyjaśniania zjawisk 
ekonomicznych i finansowych w 
skali lokalnej i międzynarodowej

Zna najważniejsze aspekty 
procesu globalizacji, rolę 
rozwiniętych gospodarek i 
gospodarek wschodzących w 
dzisiejszym świecie nierównowagi 
gospodarczej, wpływ centrów 
finansowych na globalne trendy 
gospodarcze, nowy 
międzynarodowy podział pracy i 
skutki nowych globalnych 
łańcuchów wartości

[SW1] Ocena wiedzy 
faktograficznej

Treści przedmiotu Przedmiot omawia ogólne pojęcia nowego międzynarodowego ładu gospodarczego po zakończeniu zimnej 
wojny. Ten okres często kojarzy się z koncepcją globalizacji. Główny nurt potwierdza, że ten proces był 
możliwy z powodu liberalizacji, deregulacji i generalnie dzięki ogromnemu ograniczeniu interwencji państwa. 
Przedmiot ten jest wyzwaniem dla tej wizji, oferując zupełnie inny obraz przyczyn i instrumentów, które 
umożliwiły transformację gospodarki światowej w ciągu ostatnich 25 lat. Globalizacja domaga się więcej i 
oczekuje również innej interwencji państwa. Gospodarka wschodząca osadza swoją przyszłość, zarówno na 
bardzo starych politykach gospodarczych, jak i na taryfach handlowych i na pomocy państwa we wdrażaniu 
najnowocześniejszych technologii w strukturze gospodarczej. Firmy ponadnarodowe są czasami większe niż 
kraje, w których inwestują, ale międzynarodowe lub ponadnarodowe instytucje próbują ograniczyć swoją 
władzę. Chińskie reformy gospodarcze i modernizacja w pewnym stopniu wydają się nową formą 
kapitalizmu państwowego (autorytarnego). W Rosji, bardziej kontrowersyjne przejście do gospodarki 
rynkowej stworzyło bardzo podobny model. Rynki kapitałowe są coraz silniejsze, a krajowe i 
ponadnarodowe instytucje starają się zwiększyć jakość nowych regulacji i  skuteczność tych już istniejących. 
Producenci, konsumenci i dostawcy surowców i towarów odgrywają rolę "ukrytej" mocy, którą państwa 
próbują wyrównywać i uregulować, aby zachować równowagę w tych ramach, gdzie kwestie ekonomiczne i 
finansowe stale ingerują, a czasami są one sprzeczne ze społecznym wymiarem rynku.
 
 Kurs łączy różne podejścia metodologiczne i teoretyczne. Międzynarodowa ekonomia polityczna będzie 
stanowić główny instrument do zrozumienia złożonej dynamiki między krajowymi, ponadnarodowymi i 
międzynarodowymi prywatnymi i publicznymi podmiotami instytucjonalnymi. Podejście z historii biznesu 
pozwoli zrozumieć strategie dużych firm. Zrozumienie światowej polityki i gospodarki pociąga za sobą 
również wykorzystanie innych narzędzi pochodzących z nauk społecznych i humanistycznych (socjologii, 
nauk politycznych, teorii ekonomii, historii).
 
 Interakcja wszystkich tych czynników i metodologii pozwoli studentom zapoznać się ze złożonością 
zmieniającego się świata, w którym nieustannie kwestionuje się stare hierarchie, a widoczne nieoczekiwane 
rezultaty są często konkretnym efektem nowej równowagi sił w gospodarce światowej.

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

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
Egzamin 60.0% 80.0%
Esej 60.0% 20.0%
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Jagdish N. Bhagwati, In Defense of Globalization, Oxford UP, 2007



Data wydruku: 22.05.2023 17:48 Strona 3 z 3

Uzupełniająca lista lektur S. P. Huntington, The U.S. - Decline or Renewal? in Foreign Affairs, 
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Adresy eZasobów Podstawowe
https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/course/view.php?id=23839 - 
ekurs

Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania

Jakie są czynniki wyjaśniające udaną historię Azjatyckich Tygrysów?

Omów koncepcję "utraconej dekady w Japonii": pochodzenie, znacze- nie i konsekwencje

Analizuj rolę różnych uczestników rynku towarów

Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy


