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Instytut Nauk Społecznych i Ochrony Zdrowia PWSW 

 

KARTA PRZEDMIOTU: „MIĘDZYNARODOWY RYNEK INWESTYCJI I RYNEK  

                                                PRACY” 

 

1. Przedmiot i jego usytuowanie w systemie studiów 

 

1. Jednostka prowadząca kierunek 

studiów 
Instytut Nauk Społecznych i Nauk Społecznych 

2. Nazwa kierunku studiów Stosunki międzynarodowe 

3. Forma prowadzenia studiów stacjonarne 

4. Profil studiów praktyczny 

5. Poziom kształcenia studia I stopnia 

6. Nazwa przedmiotu Międzynarodowy rynek inwestycji i rynek pracy 

7. Kod przedmiotu MK47 

8. Poziom/kategoria przedmiotu 
przedmiot do wyboru w ramach modułu „biznes 

międzynarodowy” 

9. Status przedmiotu fakultatywny 

10. Usytuowanie przedmiotu w planie 

studiów 
semestr IV 

11. Język wykładowy polski 

12. Liczba punktów ECTS 3 

13. Koordynator przedmiotu mgr Ewa Draus 

14. Odpowiedzialny za realizację 

przedmiotu 
mgr Ewa Draus 

 

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  
 

  
 

 

3. Cel zajęć 

 

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z teoretycznymi i praktycznymi pojęciami z zakresu 

inwestycji i międzynarodowego rynku pracy. Omawianiu teoretycznych pojęć towarzyszy 

prezentacja, analiza i dyskusja nad konkretnymi rozwiązaniami występującymi w tym zakresie na 

rynkach międzynarodowych. Studenci nabędą wiedzę i umiejętności z zakresu rozumienia i analizy 

powiązań inwestycji i rynku pracy w wymiarze globalnym na inwestycje i rynek pracy konkretnego 

państwa oraz rozwój lokalny w tych obszarach. 
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4. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji 

 

 Pozytywne zaliczenie przedmiotu Ekonomia wskazujące na uzyskanie podstawowej wiedzy 

z zakresu mikro i makroekonomii. 

 Wiedza i umiejętności z zakresu przedmiotu Polityka gospodarcza i społeczna oraz 

przedmiotu Biznes międzynarodowy 

 Wiedza z zakresu ochrony własności intelektualnej 

 

5. Efekty kształcenia, wraz z odniesieniem do efektów kształcenia dla kierunku 

 

Lp. Opis efektów kształcenia 

Odniesienie do 

kierunkowych 

efektów 

kształcenia 

W_01 

Definiuje i opisuje podstawowe kategorie z zakresu inwestycji i rynku 

pracy . Dostrzega i wyjaśnia powiązania między kluczowymi 

kategoriami charakterystycznymi dla tych pojęć. 

Ma podstawową wiedzę na temat roli inwestycji i ich efektywności w 

systemie gospodarczo – społecznym kraju, ze szczególnym 

uwzględnieniem rynku pracy. Potrafi odnieść posiadaną wiedzę do 

praktyki gospodarczej. 

K_W03 

W_02 

Określa istotę i cele inwestycji zarówno lokalnych jak i 

międzynarodowych.  Charakteryzuje podstawowe elementy procesu 

inwestycyjnego. Opisuje i rozumie znaczenie inwestycji w rozwoju 

rynku pracy i wzajemne powiązania tych rynków. Rozumie praktyczne 

aspekty poznanych pojęć teoretycznych. 

K_W11 

K_W15 

W_03 

Charakteryzuje współczesne rynki pracy, ich globalny charakter, 

powiązania i zależności. Zna współczesne podstawowe problemy 

gospodarcze, społeczne i socjalne runku pracy. Potrafi wykorzystać 

posiadaną wiedzę planując własną działalność gospodarczą. 

K_W17 

U_01 

Potrafi dokonać charakterystyki podstawowych rodzajów inwestycji. 

Potrafi analizować wpływ inwestycji na inne wielkości ekonomiczne, 

szczególnie rozwój państw i regionów oraz zmiany na rynku pracy. 

Potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę w sposób praktyczny. 

K_U02 

U_02 

Student posiada umiejętność użycia podstawowych narzędzi oceny 

efektywności inwestycji. Umie wymienić i zinterpretować wzajemne 

powiązania pomiędzy wskaźnikami makroekonomicznymi, 

dotyczącymi wzrostu i rozwoju i rynku pracy. Umie interpretować 

syntetyczne dane i wskaźniki dotyczące struktury i dynamiki procesów 

zachodzących na światowych i lokalnych rynkach pracy. 

K_U09 

K_U17 

K_01 

Akceptuje różne perspektywy poznawcze zjawisk społecznych i 

gospodarczych oraz formułuje własne sądy. 

Posiada umiejętność do współdziałania z innymi oraz sprawność 

komunikowania. 

K_K01 

K_K04 
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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 ćwiczeń 
Liczba 

godzin 

C1 

Inwestycje w ujęciu mikroekonomicznym. Pojecie i rodzaje inwestycji. 

Elementy rachunku efektywności inwestycji. Źródła finansowania inwestycji. 

Prezentacja prostych przykładów obliczeniowych. 

 

4 

C2 

Inwestycje w ujęciu makroekonomicznym. Inwestycje w gospodarce państwa i 

ich wpływ na PKB. Inwestycje ponadnarodowe – pojecie i rodzaje 

bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Powtórzenie pojęć przedstawianych 

na przedmiotach Międzynarodowe Stosunku Gospodarcze i Finanse 

Międzynarodowe. Synteza problematyki. Prezentacja prac przygotowanych 

przez studentów. Dyskusja. 

 

4 

C3 

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce. Prezentacja i analiza danych 

obrazujących wielkość i strukturę BIZ. Analiza porównawcza do innych państw 

UE. Dyskusja o wpływie BIZ na kondycję polskiej gospodarki, szczególnie na 

poziom bezrobocia. Analiza i dyskusja w oparciu o prace własne studentów, 

prezentujące niezbędne dane statystyczne dotyczące BIZ, PKB, Stopy 

bezrobocia itp. 

4 

C4 

Rynek pracy w systemie gospodarczym kraju i w ujęciu ponadnarodowym 

(trans graniczny rynek pracy). Definicja, podmioty i mierniki rynku pracy. 

Prezentacje studentów. Wpływ polityki monetarnej i fiskalne na rynek pracy. 

Dyskusja. 

 

4 

C5 

Bezrobocie jako problem gospodarczo – społeczny. Definicja, rodzaje, 

przyczyny i skutki bezrobocia. Mierniki bezrobocia. Formy przeciwdziałania 

bezrobociu. 

2 

C6 

Prezentacja sytuacji na polskim rynku pracy. Analiza ilościowa struktury i 

dynamiki podaży i popytu na pracę. Wpływ integracji europejskiej i otwarcia 

polskiej gospodarki na rynek pracy. 

3 

C7 Migracje „pracy i miejsc” pracy w współczesnej gospodarce światowej. 2 

C8 

Przemiany na rynku pracy. Zmiany demograficzne. Elastyczność umów o 

pracę. Płaca minimalna i gwarancja zatrudnienia. Wpływ technologii na rynek 

pracy. 

4 

C9 

Podstawy ekonomiczno – prawne podejmowania pracy za granicą. 

Pośrednictwo. Bezpieczeństwo i nadużycia. Umowy międzynarodowe i 

obowiązki podatkowe i ubezpieczeniowe. 

2 

C10 Kolokwium sprawdzające. 1 

Suma godzin 30 
 

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

 

Efekt 

kształcenia 

Forma weryfikacji 

Egzamin 

ustny 

Egzamin 

pisemny 
Kolokwium 

Projekt

/ 

referat 

Sprawdzian 

wejściowy 
Sprawozdanie Inne 

W_01  
X 

(test 

otwarty) 
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W_02  j.w.      

W_03  j.w.      

U_01  j.w.      

U_02  j.w.  X    

K_01       Obserwacja 

zaangażowania 

 

8. Metody dydaktyczne (opis) 

 

Ćwiczenia obejmujące przedstawienie podstaw teoretycznych omawianych zagadnień. Dyskusję i 

prezentację prac własnych studentów: prezentacje multimedialne i referaty. Podsumowania z 

odniesieniem do praktyki gospodarczo – społecznej. W zależności od zagadnienia forma ćwiczeń 

może przybierać postać dyskusji moderowanej,  przykłady obliczeniowe rachunku efektywności 

inwestycji, analizy i interpretacji danych lub studium przypadku. 

 

9. Ocena osiągniętych efektów kształcenia 
 

Zaliczenie wykładu - zaliczenie na ocenę na podstawie wyników testu zaliczeniowego (pisemny 

test o charakterze otwartym) 

 

9.1. Sposoby oceny 

 

                                           ocena formująca: 

F1 Obserwacja obecności na wykładach i 

postawy studenta 

 

                                              ocena podsumowująca (egzamin): 

P1 
Pozytywna odpowiedź na minimum 55% 

pytań (zadań) w teście zaliczeniowym 

 

9.2. Kryteria oceny 

 

Efekt 

kształcenia 
Zaliczenia z oceną 

W_01;  

W_02:  

W_03; 

U_01;  

U_02; 

 K_01 

Student zna podstawowy zakres z przedmiotu Inwestycje i rynek pracy za granicą. 

Posiada wiedzę w tym zakresie z podstaw ekonomii, Międzynarodowych 

Stosunków gospodarczych i finansów Międzynarodowych – ugruntowaną, 

usystematyzowaną i ukierunkowaną na problematykę inwestycji i rynek pracy.. 

Potrafi wymienić i scharakteryzować podstawowe rodzaje inwestycji, szczególnie 

inwestycje zagraniczne, podstawowe kategorie rynku pracy i problematykę 

zatrudniania się za granicą. 

Ma umiejętność analizy i oceny instrumentów inwestycyjnych oraz ich wpływu na 

rozwój gospodarczy, koniunkturę gospodarczą, szczególnie na rynku pracy.  Umie 

wymienić i opisać podstawowe zasady zawierania umów o pracę, elementy prawno 

– ekonomiczne podejmowania pracy za granicą . Umie przygotować i 

zaprezentować pracę własną, poprawnie konstruuje je stronę merytoryczną, 

formalną i techniczną. Jest aktywny i współpracuje z zespołem. 
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10. Literatura:  

 

a) podstawowa 

1. Boska J. W., Konkurencja i współpraca międzynarodowa, Warszawa, 2013. 

2. Bukowski S., Bednarczyk J., Przybylska-Kapuścińska W. (red.), Polityka wzrostu 

gospodarczego w Polsce i w Unii Europejskiej. Polityka ekonomiczna a wzrost 

gospodarczy, Warszawa 2008. 

3. Kasperkiewicz W., Madaj K. (red.), Wzrost gospodarczy – rynek pracy – innowacyjność 

gospodarki, Łódź 2012. 

4. Zieliński M., Rynek pracy w teoriach ekonomicznych, Warszawa 2012. 

 

b) uzupełniająca 

1. Kryk B. (red.), Polityka gospodarcza. Teoria i praktyka, Szczecin 2013. 

2. Pastuszka S., Polityka regionalna Unii Europejskiej. Cele narzędzia efekty, Warszawa 

2012r. 

3. Rymarczyk J., Biznes międzynarodowy, Warszawa 2012r. 

 

11. Nakład pracy studenta 

 

Aktywność Obciążenie studenta 

Udział w wykładach - 

Samodzielne studiowanie tematyki wykładów - 

Udział w ćwiczeniach/konwersatoriach/laboratoriach 30 h 

Samodzielne przygotowanie się do zajęć 20 h 

Udział w konsultacjach 3 h 

Wykonywanie projektu - 

Przygotowanie do kolokwium - 

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia  25 h 

Udział w zaliczenia 3 h 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 81 h 

Punkty ECTS za przedmiot 3 ECTS 

Obciążenie studenta na zajęciach kontaktowych 36 h = 1,5 ECTS 

Praca samodzielna studenta 45 h = 1,5 ECTS 

 

12. Zatwierdzenie karty przedmiotu do realizacji 
 

Koordynator przedmiotu: mgr Ewa Draus 

 

 

Dyrektor ISZ PWSW: dr hab. PWSW Marek Delong 

 

 


