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Instytut Nauk Społecznych i Ochrony Zdrowia PWSW 

 

KARTA PRZEDMIOTU: „MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE” 

 

1.  Przedmiot i jego usytuowanie w systemie studiów 

 

1. Jednostka prowadząca kierunek 

studiów 
Instytut Społecznych i Ochrony Zdrowia 

2. Nazwa kierunku studiów Stosunki Międzynarodowe 

3. Forma prowadzenia studiów stacjonarne 

4. Profil studiów praktyczny 

5. Poziom kształcenia studia I stopnia 

6. Nazwa przedmiotu Międzynarodowe stosunki gospodarcze 

7. Kod przedmiotu MK06 

8. Poziom/kategoria przedmiotu przedmiot: kształcenia kierunkowego 

9. Status przedmiotu obowiązkowy 

10. Usytuowanie przedmiotu w planie 

studiów 
semestr III 

11. Język wykładowy polski 

12. Liczba punktów ECTS 5 

13. Koordynator przedmiotu dr Małgorzata Kuźbida 

14. Odpowiedzialny za realizację 

przedmiotu 
dr Małgorzata Kuźbida 

 

2. Formy zajęć dydaktycznych i ich wymiar (godziny w siatce studiów; tygodnie praktyk) 

 

Wykład 

DW 

Ćwiczenia 

DC 

Konwersatorium 

DK 

Laboratorium 

DL 

Projekt 

DP 

Seminarium 

DS 

Praktyka 

DPZ 

30 30      

 

3. Cel zajęć 

 

Celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi genezy 

gospodarki rynkowej, rozwoju kapitalizmu i monopolizacji gospodarki. Studenci uzyskują 

podstawowe informacje dotyczące najważniejszych zagadnień odnoszących się do 

międzynarodowych stosunków gospodarczych XX w. oraz problemów ekonomicznych 

współczesnego świata. 

 

4. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji 

 

 Podstawowa znajomość geografii, ekonomii i historii gospodarczej w zakresie szkoły 

średniej; 

 Podstawowe umiejętności w zakresie interpretacji wykresów graficznych;  
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5. Efekty kształcenia, wraz z odniesieniem do efektów kształcenia dla obszaru (obszarów) i 

kierunku 

 

Lp. Opis efektów kształcenia 

Odniesienie do 

kierunkowych 

efektów 

kształcenia 

W_01 
Ma podstawową wiedzę o ekonomicznych rodzajach struktur 

i podmiotów w stosunkach międzynarodowych. 
K_W03 

W_02 

Ma wiedzę o ewolucji gospodarczych stosunków międzynarodowych 

w perspektywie historycznej. Posiada wiedzę na temat 

ekonomicznych podstaw zjawisk zachodzących w stosunkach 

międzynarodowych. 

K_W09 

K_W11 

K_W12 

U_01 

Wykorzystuje metody badawcze i narzędzia właściwe w badaniu 

gospodarczych, dzięki czemu potrafi wyjaśnić pojęcia i zjawiska 

zachodzące w stosunkach międzynarodowych. 

K_U05 

K_U11 

K_U12 

U_02 

Posiada umiejętność analizy przyczyn i przebiegu konkretnych 

procesów i zjawisk gospodarczych zachodzących w stosunkach 

międzynarodowych. 

K_U03 

K_01 Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie. K_K04 

 

6. Treści kształcenia – oddzielnie dla każdej formy zajęć dydaktycznych 
(W – wykład; C – ćwiczenia; K – konwersatorium; L- laboratorium; P – projekt; S – seminarium; 

PZ - praktyka) 

 

Lp. Tematyka zajęć – szczegółowy opis bloków tematycznych 
Liczba 

godzin 

 Tematyka wykładów  

W1 Narodziny kapitalizmu 2 

W2 Rozwój instytucji bankowych i giełdy 2 

W3 Industrializacja w Europie, USA oraz krajach azjatyckich 2 

W4 
Ukształtowanie się gospodarki światowej (1870-1914) i dezintegracja 

międzynarodowego podziału pracy w latach 1914-1939 

2 

W5 
Ewolucja gospodarki światowej w okresie II wojny światowej i w 

pierwszych latach odbudowy (1939-1947) 

2 

W6 
Powstanie i funkcjonowanie gospodarki centralnie planowanej i centralnie 

zarządzanej 

2 

W7 
Gospodarka światowa w szczytowym okresie zimnej wojny oraz w okresie 

ekspansji gospodarczej Zachodu 

2 

W8 Gospodarka światowa w okresie recesji lat 70. i 80. XX w. 2 

W9 Konfrontacja ekonomiczna kapitalizmu i komunizmu 2 

W10 Procesy międzynarodowej integracji gospodarczej 2 

W11 Międzynarodowe instytucje finansowe i organizacje gospodarcze 2 

W12 Nowy ład ekonomiczny u schyłku XX w. 2 

W13 Najważniejsze problemy gospodarcze współczesnego Świata 2 

W14 Polityka gospodarcza Unii Europejskiej 2 

W15 Globalizacja gospodarki światowej 2 

Suma  30 
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 Tematyka ćwiczeń  

C1 
Rola czynników produkcji w rozwoju handlu międzynarodowego, kontekst 

historyczny 

2 

C2 
Cła ich znaczenie w kształtowaniu międzynarodowych stosunków 

gospodarczych. Rodzaje ceł. 

2 

C3 
Gospodarcze znaczenie I wojny światowej dla systemu walutowego i 

międzynarodowej wymiany gospodarczej 

2 

C4 
Międzynarodowe przepływy kapitału. Pojęcia i znaczenie inwestycji 

portfelowych, transferu kapitałowego. 

2 

C5 

Międzynarodowe przemieszczenia siły roboczej. Kontekst historyczny, 

społeczny wpływający na migrację zewnętrzną i wewnętrzną.  Znaczenie 

migracji w dla regionu i świata. 

2 

C6 
Znaczenie korporacji ponadnarodowych w ekonomice światowej. 

Charakterystyka korporacji ich rola i znaczenie dla gospodarki światowej. 

2 

C7 
Ponadnarodowe struktury handlu międzynarodowego, ich miejsce i 

znaczenie w kształtowaniu światowej gospodarki. 

2 

C8 
Międzynarodowe rynki finansowe, główne nurty. Dyskusje między 

zwolennikami liberalizmu rynkowego i miękkiego socjalizmu – Chin. 

2 

C9/ 

C10 

Problem zadłużenia międzynarodowego 4 

C11 Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) i Bank Światowy 2 

C12 
Kryzysy walutowe XX i XXI wieku. Geneza, przebieg, cechy 

charakterystyczne. Metody zwalczania kryzysu. 

2 

C13 Procesy integracyjne współczesnego świata, modele, zakres, formy. 2 

C14 
Globalizacja i związane z tym zagrożenia. Pojęcie i przyczyny globalizacji. 

Podmioty procesów globalizacyjnych. 

2 

C15 
Polska wobec Unii Europejskiej, próby dostosowania gospodarki do 

wymogów unijnych. Problemy zewnętrzne i wewnętrzne. 

2 

Suma  30 

 

7. Metody weryfikacji efektów kształcenia /w odniesieniu do poszczególnych efektów/ 

 

Efekt 

kształcenia 

Forma weryfikacji 

Egzamin 

ustny 

Egzamin 

pisemny 
Kolokwium Projekt 

Sprawdzian 

wejściowy 
Sprawozdanie Inne 

W_01  X X     

W_02  X X     

U_01   X 
 

 

  
 

U_02  X X     

K_01       X 

 

8. Metody dydaktyczne (opis) 

 

Realizacja przedmiotu „Międzynarodowe stosunki gospodarcze” obejmuje: 

- wykład problemowy i wykład konwersatoryjny z prezentacją graficzną;   

- właściwe zajęcia konwersatoryjne;   
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- student może uczestniczyć w prowadzonych co tydzień konsultacjach. 

 

9. Ocena osiągniętych efektów kształcenia 

 

9.1. Sposoby oceny 

     

a) ocena formująca: 

 

F1 Kolokwium  

F2 Egzamin  

 

b) ocena podsumowująca: 

 

P1 Zaliczenie przedmiotu na podstawie 

średniej zwykłej F1+F2 

 

9.2. Kryteria oceny 

 

Efekt 

kształcenia 
Na ocenę 3 Na ocenę 4 Na ocenę 5 

W01; 

W02; 

U01; 

U02; 

K01 

Student zna podstawowe 

pojęcia. Ma podstawową 

wiedzę o ekonomicznych 

rodzajach struktur 

i podmiotów w 

stosunkach 

międzynarodowych. 

Potrafi wskazać jedynie 

podstawowe 

uwarunkowania zjawisk i 

procesów 

gospodarczych. 

Student zna podstawowe 

pojęcia w stopniu 

średnim. Ma podstawową 

wiedzę o ekonomicznych 

rodzajach struktur 

i podmiotów w 

stosunkach 

międzynarodowych. 

Potrafi wskazać jedynie 

podstawowe 

uwarunkowania zjawisk i 

procesów 

gospodarczych. 

Wykorzystuje metody 

badawcze i narzędzia 

właściwe w badaniu 

gospodarczych 

stosunków 

międzynarodowych. 

Student zna wszystkie 

podstawowe pojęcia i 

metody w stopniu biegłym 

i operuje nimi swobodnie. 

Potrafi prawidłowo 

wskazać główne i 

poboczne uwarunkowania 

zjawisk i procesów 

gospodarczych. 

Wykorzystuje metody 

badawcze i narzędzia 

właściwe w badaniu 

gospodarczych stosunków 

międzynarodowych. 

Posiada umiejętność 

analizy przyczyn 

i przebiegu konkretnych 

procesów i zjawisk 

gospodarczych 

zachodzących 

w stosunkach 

międzynarodowych. 

 

10. Literatura podstawowa i uzupełniająca 

  

1. Bilski J., Midera A. (red.), Procesy integracyjne w gospodarce światowej,  

t. 1 - 2 , Łódź 2003. 

2. Bilski J., Międzynarodowy system walutowy, Warszawa 2006.   

3. Bożyk P. (red.), Egzemplifikacja międzynarodowych stosunków gospodarczych. Materiały 

do ćwiczeń, Warszawa 2004. 
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4. Bożyk P., Misala J. Puławski M., Międzynarodowe stosunki ekonomiczne, Warszawa 

2002. 

5. Dobroczyński M., Międzynarodowa polityka gospodarcza, Toruń 2000, 2001. 

6. Dudziński J., Nakonieczna H. (red.), Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Wybrane 

zagadnienia, Szczecin 2007. 

7. Kołodko G., Wędrujący świata, Warszawa 2008. 

8. Rymarczyk J. (red.), Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Warszawa 2010. 

9. Rynarzewski T., Zielińska-Głębocka A., Międzynarodowe stosunki gospodarcze, 

Warszawa 2008 

10. Sołdaczuk J., Misala J., Historia handlu międzynarodowego, Warszawa 2001. 

Rymarczyk J., Wróblewski M., 10 lat Światowej Organizacji Handlu, Wrocław 2005. 

 

11. Nakład pracy studenta – bilans punktów ECTS 

 

Aktywność Obciążenie studenta 

Udział w wykładach 30 h 

Samodzielne studiowanie tematyki wykładów 25 h 

Udział w ćwiczeniach/konwersatoriach/laboratoriach 30 h 

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń/laboratoriów  25 h 

Udział w konsultacjach 1 h 

Wykonanie projektu i dokumentacji - 

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 35 h 

Udział w egzaminie/ zaliczeniu 1 h 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 147 h 

Punkty ECTS za przedmiot 5 ECTS 

Obciążenie studenta na zajęciach kontaktowych  62 h = 2 ECTS 

Praca samodzielna studenta  85 h = 3 ECTS 

 

12. Zatwierdzenie karty przedmiotu do realizacji 
 

Koordynator przedmiotu: dr Małgorzata Kuźbida 

 

 

Dyrektor ISZ PWSW: dr hab. prof. PWSW Marek Delong 

 

 


