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Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu GLOBAL TRENDS, PG_00037763

Kierunek studiów Analityka gospodarcza (studia w jęz. angielskim)

Data rozpoczęcia studiów październik 2022 r. Rok akademicki realizacji 
przedmiotu

2023/2024

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 2 Język wykładowy angielski

Semestr studiów 4 Liczba punktów ECTS 2.0

Profil kształcenia ogólnoakademicki Forma zaliczenia egzamin

Jednostka prowadząca Wydział Zarządzania i Ekonomii -> Katedra Nauk Ekonomicznych

Imię i nazwisko 
wykładowcy (wykładowców)

Odpowiedzialny za przedmiot  
Prowadzący zajęcia z przedmiotu

Formy zajęć 
 i metody nauczania

Forma zajęć Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium RAZEM
Liczba godzin zajęć 15.0 0.0 15.0 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 4.0 16.0 50

Cel przedmiotu Głównym celem przedmiotu jest przedstawienie zjawisk i tendencji charakteryzujących współczesne 
gospodarki, ze szczególnym uwzględnieniem analizy danych miedzynarodowych oraz ich wizualizacji. 
Szczególny nacisk zostanie położony na analizy sieciowe (np.miedzynarodowych sieci handlowych).

Efekty uczenia się 
przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[K7_U12] posiada umiejętność 
przygotowania wystąpień w języku 
polskim i obcym dotyczących 
obszaru nauk społecznych

Student potrafi opisać zależności 
ekonomiczne pomiędzy 
gospodarkami przy pomocy 
narzędzi wizualizacji danych 
ekonomicznych.

[SU1] Ocena realizacji zadania

[K7_U13] potrafi projektować i 
wykonywać powierzone zadania, 
efektywnie współpracując w 
zespole

Student potrafi przeprowadzić 
analizę istniejących powiazań 
pomiędzy gospodarkami, przy 
użyciu narzędzi analizy sieciowej 
w tym przy użyciu programu R.

[SU1] Ocena realizacji zadania

[K7_W06] zna rolę człowieka jako 
kreatora i uczestnika struktur 
społeczno-gospodarczym w skali 
makro i mikro

Student posiada wiedzę na temat 
przyczyn oraz konsekwencji 
procesów globalizacji gospodarek.

[SW1] Ocena wiedzy 
faktograficznej

[K7_W03] ma rozszerzoną wiedzę 
o różnych rodzajach struktur i 
instytucji i podmiotach 
funkcjonujących w gospodarce i 
relacjach miedzy nimi 
zachodzących

Student posiada wiedzę na temat 
różnych powiazań pomiędzy 
gospodarkami.

[SW1] Ocena wiedzy 
faktograficznej

[K7_U03] potrafi identyfikować i 
analizować przyczyny i przebieg 
konkretnych procesów i zjawisk 
gospodarczych i w oparciu o nie 
przedstawiać propozycje 
rozwiązań

Student potrafi prześledzić zmiany 
zachodzące w strukturach 
gospodarek.

[SU4] Ocena umiejętności 
korzystania z metod i narzędzi
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Treści przedmiotu  LECTURES

 

Introduction to Network Analysis

Basic principles: the Graph

Data collections and imputation

Manipulating network data

Visualization of networks

Descriptive analysis of networks

Centrality

Network Cohesion

Graph partitioning and community detection

Assortativity

Network formation: random graphs

Network formation: preferential attachment

Statistical models of networks

Dynamic networks

Economic networks a look forward.

Computer labs: practical analysis of topics discussed during the lectures, the use of real statistical data

Wymagania wstępne 
i dodatkowe

Wiedza z zakresu mikro i makroekonomiii oraz statystyki. Podstawowa wiedza z zakresu analizy danych 
empirycznych oraz znajomośc programu R.

Sposoby i kryteria 
oceniania osiąganych 
efektów uczenia się

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
zaliczenie pisemne 60.0% 50.0%
zaliczenie z użyciem komputerów 60.0% 50.0%

Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur E.D.Kolaczyk and G. Csardi (2014), Statistical Analysis of Networked 
Data, Springer.

 

A. Zuur, E. Ieno, E. Meesters (2009), A Beginner’s Guide to R, Springer

Uzupełniająca lista lektur M.O. Jackson (2008), Social and economic networks, Princeton 
University Press

 

D. Easley and J.Kleinberg (2010), Networks, Crowds and Markets, 
Cambridge University Press

Adresy eZasobów
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Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania

1. What is the economics of networks and to which economic concepts it can be applied?
2. Referring to the network analysis, what is the concept of “the strength of weak ties” (give examples from 

real life)

Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy


