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Nazwa modułu (bloku przedmiotów): PRZEDMIOTY DO 

WYBORU 

Kod modułu:  

Nazwa przedmiotu:  Międzynarodowe stosunki gospodarcze Kod przedmiotu:  

 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: INSTYTUT EKONOMICZNY 

Nazwa kierunku: Administracja Poziom kształcenia: studia I stopnia 

Forma studiów: stacjonarne 

 

Profil kształcenia: praktyczny 

 

Specjalność: podatki i 

rachunkowość w administracji 

Rok / semestr: II/ III 

 

Status przedmiotu /modułu: 

fakultatywny 

 

Język przedmiotu / modułu: 

polski 

Forma zajęć wykład ćwiczenia laboratorium projekt seminarium 
inne  

(wpisać jakie) 

Wymiar zajęć 15 15     

Cel przedmiotu / 

modułu 

 Celem zajęć jest zapoznanie studentów z teorią międzynarodowych stosunków 

gospodarczych i współczesnej polityki gospodarczej 

Wymagania wstępne brak 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Lp. Opis efektu kształcenia 

Odniesienie do 

efektów dla 

kierunku  

Wiedza – student:  

1 
Określa i wyjaśnia mechanizmy funkcjonujące w międzynarodowych stosunkach 

gospodarczych 
K1P_W12 

2 

Opisuje problemy globalne we współczesnej gospodarce, ich wpływ na  

działalność administracji publicznej, organizacji międzynarodowych i 

przedsiębiorstw 

K1P_W13 

3 
Charakteryzuje podmioty międzynarodowych stosunków gospodarczych, relacje 

między nimi i wyjaśnia ich rolę w gospodarce globalnej 
K1P_W04 

Umiejętności – student:  

4 
Rozpoznaje zależności  występujące między podmiotami międzynarodowych 

stosunków gospodarczych 
K1P_U16 

Kompetencje społeczne – student:  

5 
Identyfikuje i proponuje rozwiązania problemów etycznych związanych 

z pracą zawodową w obszarze międzynarodowych stosunków gospodarczych 
K1P_K02 

Metody weryfikacji efektów kształcenia 
Lp. efektu 

kształcenia 

 
Ustne zaliczenie wykładów, udział w dyskusji dotyczący studiów przypadków 

 

1-5 

Zaliczenie ustne lub pisemne ćwiczeń 1,4-5 

 
NAKŁAD PRACY STUDENTA 

 

 Liczba godzin   



 

 

Rodzaj działań/zajęć ogółem w tym zajęcia powiązane 

z praktycznym 

przygotowaniem 

zawodowym 

Udział w wykładach 15 8 

Samodzielne studiowanie tematyki wykładów 10 5 

Udział w ćwiczeniach audytoryjnych i laboratoryjnych
* 

15 15 

Samodzielne przygotowywanie się do ćwiczeń*
 10 10 

Przygotowanie projektu / eseju / itp.
 *
 0 0 

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 10 5 

Udział w konsultacjach 0,1  

Inne   

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 60,1 43 

Liczba punktów ECTS za przedmiot 2 

Liczba p. ECTS związana z zajęciami praktycznymi
* 

1,4 

Liczba p. ECTS  za zajęciach wymagające bezpośredniego udziału 

nauczycieli akademickich 
1 
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Nazwa modułu (bloku przedmiotów): PRZEDMIOTY DO WYBORU Kod modułu:  

Nazwa przedmiotu:  Międzynarodowe stosunki gospodarcze Kod przedmiotu:  

 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: INSTYTUT EKONOMICZNY 

Nazwa kierunku: Administracja Poziom kształcenia: studia I stopnia 

Forma studiów: stacjonarne 

 

Profil kształcenia: praktyczny 

 

Specjalność: podatki i 

rachunkowość w administracji 

Rok / semestr: II / III 

 

Status przedmiotu /modułu: 

fakultatywny 

 

Język przedmiotu / modułu: 

polski 

Forma zajęć wykład ćwiczenia laboratorium projekt seminarium 
inne  

(wpisać jakie) 

Wymiar zajęć 15 15     

Koordynator 

przedmiotu / modułu 
dr hab. Tadeusz Liziński prof. nadzw. 

Prowadzący zajęcia 
dr hab. Tadeusz Liziński prof. nadzw., mgr Katarzyna Olszewska,  

mgr Bartosz Kalisz 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Wykład 

Przedmiot nauki o międzynarodowych stosunkach gospodarczych, Międzynarodowy podział pracy, 

Teorie handlu zagranicznego, Rola handlu zagranicznego w gospodarce, Międzynarodowe obroty 

czynnikami produkcji, Międzynarodowe stosunki walutowe i finansowe, Polityka kursu walutowego, 

Bilans płatniczy i równowaga płatnicza kraju, Polityka handlowa, Ceny w handlu światowym, Modele 

i mechanizmy integracji gospodarczej, Rola międzynarodowych organizacji gospodarczych w 

świecie, Problemy globalne we współczesnej gospodarce. Rola krajów rozwijających się w świecie, 

Rola wywiadowni gospodarczych na rynku 

W tym treści powiązane z praktycznym przygotowaniem zawodowym: 50% 

(weryfikowane w zakresie wiedzy i umiejętności) 

Mechanizmy funkcjonujące w międzynarodowych stosunkach gospodarczych. Przykłady praktyczne. 

Problemy globalne we współczesnej gospodarce, ich wpływ na działalność administracji publicznej, 



 

 

organizacji międzynarodowych i przedsiębiorstw. Przykłady praktyczne. 

Podmioty międzynarodowych stosunków gospodarczych, relacje między nimi i ich rola w gospodarce 

globalnej. Przykłady praktyczne. 

Ćwiczenia 

Międzynarodowa integracja gospodarcza; Jednolity rynek – szansa czy zagrożenie?; Międzynarodowe 

przepływy kapitału; Międzynarodowe przepływy ludności; Handel światowy – prawa nim rządzące; 

Międzynarodowa konkurencyjność gospodarek i przedsiębiorstw; Globalizacja stosunków 

międzynarodowych; Problemy krajów rozwijających się;  

W tym treści powiązane z praktycznym przygotowaniem zawodowym: 100 % 

 

Laboratorium 
 

W tym treści powiązane z praktycznym przygotowaniem zawodowym: [%] 

 

Literatura podstawowa 

1.Budnikowski A., Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWE, Warszawa 

2006. 

2.Międzynarodowe stosunki gospodarcze pod red.J. Rymarczyka, PWE 

Warszawa 2006 

3.Przemiany we współczesnej gospodarce światowej pod red. E. Oziewicza, 

PWE, Warszawa 2006. 

Literatura uzupełniająca 

1.Bożyk P., Misala J., Puławski M., Międzynarodowe stosunki ekonomiczne, 

Warszawa 2002. 

2.Bożyk P., Zagraniczna i międzynarodowa polityka ekonomiczna, PWE, 

Warszawa 2004. 

3.Rymarzewski T., A. Zielińska-Głębocka, Międzynarodowe stosunki 

gospodarcze. teorie wymiany i polityki handlu międzynarodowego, Warszawa 

2006. 

4.Świerkocki J., Zarys międzynarodowych stosunków gospodarczych, PWE, 

Warszawa 2004. 

Metody kształcenia Wykłady z prezentacjami multimedialnymi, Studia przypadków 

Forma i warunki zaliczenia 

 

Wykład 

Zaliczenie ustne: 

 pytania dotyczące wiedzy faktograficznej, np. 

• Scharakteryzuj organizację, zadania i wyjaśnij  rolę Europejskiej 

Komisji Gospodarczej lub Międzynarodowego Funduszu Walutowego 

w rozwoju międzynarodowych stosunków gospodarczych 

• Określ i wyjaśnij zasady polityki handlowej UE 

Wyjaśnij w jaki sposób środki polityki handlowej kształtują wymianę 
państw ….. 

pytania problemowe, np.: 

• Przeanalizuj przykładowy bilans płatniczy 2014 roku 

• Oceń znaczenie stosunków gospodarczych wybranego kraju 

rozwijającego się 
• Wyjaśnij znaczenie etyki w pozyskiwaniu i wykorzystywaniu informacji 

pochodzących na przykładzie wywiadowni gospodarczych 



 

 

• Określ znaczenie i wpływ korporacji międzynarodowych życie krajów 

biednych 

 zaliczenie ustne: pytania dotyczące kompetencji 1,  2, 3, 4, 5. 

Ćwiczenia: zaliczenie pisemne lub ustne 

Na ocenę końcową z przedmiotu składają się: 

1. ocena  z zaliczenia ustnego             (50%) 

2. ocena za udział w dyskusji              (10%) 

3. zaliczenie ćwiczeń                           (40%) 

 

 


