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Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu ECONOMIC HISTORY OF GLOBALIZATION, PG_00037054

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 mieszane (blended-learning)

Rok studiów 1 Język wykładowy angielski

Semestr studiów 2 Liczba punktów ECTS 4.0

Profil kształcenia ogólnoakademicki Forma zaliczenia egzamin

Jednostka prowadząca Wydział Zarządzania i Ekonomii -> Katedra 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 30.0 0.0 0.0 0.0 60
W tym liczba godzin zajęć na odległość: 27.0

Economic History of Globalization 2023 - Moodle ID: 27673
https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/course/view.php?id=27673

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

60 9.0 31.0 100

Cel przedmiotu Kurs dotyczy pojęcia globalizacji. Multidyscyplinarne podejście pozwoli skoncentrować sie na różnicach 
pomiędzy różnymi aspektami tego procesu. Długoterminowe podejście da także możliwość porównania 
różnych procesów, które uczeni nazywają globalizacją. Kurs obejmie różne okresy historyczne, w których 
doszło do poszerzenia rynków międzynarodowych i formy, które ukształtowały te zróżnicowane zjawiska. 
Wykorzystanie filmów i innych mediów da studentom możliwość interakcji z różnymi obliczami dzisiejszego 
procesu globalizacji.

Efekty uczenia się 
przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[K7_W05] ma rozszerzoną wiedzę 
w zakresie działalności 
gospodarczej człowieka 
funkcjonującego w globalnym 
otoczeniu

Student wie jak powiazane sa 
rozne gospodarcze, spoleczne i 
instytucjonalne organizmy w 
procesie globalizacji

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

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

Student ma wiedze o ewolucji 
koncepcji globalizacji, jej 
korzeniach historycznych, oraz 
zroznicowanych interpretacjach 
jak rowniez o roznych podejsciach 
do tej koncepcji

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

[K7_U10] posiada umiejętności 
rozumienia, analizowania i oceny 
zjawisk ekonomicznych w skali 
makroekonomicznej

Student potrafi rozroznic 
poszczegolne aspekty globalizacji 
gospodarczej, oraz potrafi 
zaproponowac szersza analize 
ekonomiczna na bazie studium 
przypadku

[SU5] Ocena umiejętności 
zaprezentowania wyników 
realizacji zadania
[SU4] Ocena umiejętności 
korzystania z metod i narzędzi
[SU2] Ocena umiejętności analizy 
informacji
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Treści przedmiotu 1) Globalizacja/globalizacje

2) Zasoby naturalne i globalizacja

3) Finansjalizacja czy globalizacja?

4) Globalizacja i transformacja pracy

5) Płeć i globalizacja

6) Firmy i globalizacja

7) Raje podatkowe i globalizacja

8) Stare i nowe piractwo oraz globalizacja

9) Kable, telegraf, internet i stosunki międzynarodowe

10) Czy globalizacja jest wszędzie taka sama? Przypadek krajów islamskich

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

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
krotki esej 60.0% 50.0%
prezentacja 60.0% 50.0%

Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur The Cambridge History of Capitalism, vol. I, The Rise of Capitalism: 
Fron Ancient Origins to 1848, edited by Larry Neal and Jeffery g. 
Williamson,Cambridge, Cambridge University Press 2015

 

The Cambridge History of Capitalism, vol. II, The Spread of Capitalism: 
Fron 1848 to the Present, edited by Larry Neal and Jeffery g. 
Williamson,Cambridge, Cambridge University Press 2015

Governments, Globalizatio, and International Business, edited by John 
H. Dunning,Oxford, Oxford Unievrsity Press, 2001

D. Held and A. McGrew, Globalization/Anti Globalization Beyond the 
Great Divide, New York, Polity Pres2 2007

H. James, The Creation and Destruction of Value. The Globalization 
Cycle, Harvar, harvard University Press, 2009

Uzupełniająca lista lektur D. Acemoglu and J. Robinson, Why Nations Fail. The Origins of Power, 
Prosperity and Poverty, London, Proifile Books 2013

 

P. Marsh, The New Industrial Revolution. Consumers, Globalization 
and the End of Mass Production, Yale, Yale University press, 2013

C. M. Reinhart and K. S. Rogoff, This Ti9me is Different. Eight 
Centuries of Financial Folly, Princeton, princeton University press 2009

Adresy eZasobów

Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania

Globalizacja widziana z punktu widzenia globalizatorów oraz z punktu widzenia ulegajacego globalizacji

 

W jaki sposób aspekty ekonomiczne wpływają na aspekty nieekonomiczne w procesie globalizacji i na 
odwrót?

Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy


