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Nazwa modułu (bloku przedmiotów): PRZEDMIOTY 

KIERUNKOWE 

Kod modułu: C 

Nazwa przedmiotu: MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI 

GOSPODARCZE 

Kod przedmiotu: 23 

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej przedmiot / moduł: INSTYTUT EKONOMICZNY 

Nazwa kierunku: EKONOMIA 

Forma studiów: SS Profil kształcenia: praktyczny Poziom kształcenia: studia I 

stopnia 

Rok / semestr:   

II/III 

Status przedmiotu /modułu: 

obowiązkowy 

Język przedmiotu / modułu: 

polski 

Forma zajęć wykład ćwiczenia laboratorium projekt seminarium 

inne  

(wpisać 

jakie) 

Wymiar 

zajęć (godz.) 
30 30     

 

Koordynator przedmiotu / 

modułu 
dr hab. Tadeusz Liziński, prof. PWSZ w Elblągu 

Prowadzący zajęcia 
dr hab. Tadeusz Liziński, prof. PWSZ w Elblągu, mgr Katarzyna Olszewska, 

mgr Bartosz Kalisz 

Cel  kształcenia przedmiotu / 

modułu 

Zapoznanie studentów z  teorią międzynarodowych stosunków 

gospodarczych i współczesnej polityki gospodarczej  

Wymagania wstępne Znajomość zagadnień z zakresu makroekonomii 

 

EFEKTY UCZENIA SIĘ 

Nr efektu 

uczenia 

się/ grupy 

efektów 

Opis efektu uczenia się 

Kod 

kierunkowego 

efektu 

uczenia się 

Wiedza (Ma wiedzę w zakresie...)  

01 

Student ma wiedzę w zakresie podstawowych kategorii ekonomicznych 

odnoszących się do gospodarki światowej i międzynarodowych stosunków 

gospodarczych. 

K1P_W01 

02 

Student ma wiedzę w zakresie teorii handlu, zasad polityki handlu zagranicznego 

i kursu walutowego oraz teorii międzynarodowego przepływu czynników 

produkcji.  

K1P_W02 

Umiejętności (Potrafi…)  

03 
Student potrafi formułować prawidłowe wnioski z bieżących faktów związanych 

z gospodarczą współpracą w skali międzynarodowej. 
K1P_U06 

04 
Student potrafi oceniać relacje gospodarcze między podmiotami gospodarki 

światowej. 
K1P_U07 

05 
Student potrafi analizować  i interpretować  dane statystyczne odnoszące się do 

podmiotów gospodarki światowej w różnych jej aspektach. 
K1P_U08 

Kompetencje społeczne  

06 
Student podejmuje dyskusję  na temat funkcjonowania różnych podmiotów w 

gospodarce światowej, wykorzystania różnych narzędzi i mechanizmów 
K1P_K01 

 

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 wywiadu gospodarczego w kształtowaniu rynku. 
Ćwiczenia 

Międzynarodowa integracja gospodarcza; Modelowe ugrupowania integracyjne; Międzynarodowe 



przepływy czynników produkcji; Handel światowy – prawa nim rządzące; Globalizacja stosunków 

międzynarodowych; Międzynarodowa konkurencyjność gospodarek i przedsiębiorstw; Problemy 

krajów rozwijających się; Międzynarodowe organizacje gospodarcze; Polska w ugrupowaniach 

światowych. 

 

Literatura podstawowa 

1. Budnikowski A., Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Warszawa 2006. 

2. Rymarczyk J. (red.), Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Warszawa 

2006. 

3. Oziewicz E. (red.), Przemiany we współczesnej gospodarce światowej, 

Warszawa 2006. 

Literatura uzupełniająca  

1. Budnikowski A.,  Ekonomia międzynarodowa , Warszawa 2017 

2. Stępień B. (red.), Międzynarodowa kooperacja gospodarcza z polskiej 

perspektywy; Warszawa 2011. 

Metody kształcenia 

Wykłady z prezentacjami multimedialnymi; Ćwiczenia z wykorzystaniem metod 

aktywizujących; Aktywność w grupach, współpraca, prezentacje multimedialne 

Studia przypadków. 

 

Metody weryfikacji efektów uczenia się 

 

Nr efektu uczenia 

się/grupy efektów 

 

Prezentacja multimedialna przygotowana i prezentowana przez studentów 03, 05 

Aktywne uczestnictwo w zajęciach (dyskusja moderowana, analiza studium przypadków) 04, 06 

Zaliczenie ćwiczeń pisemne lub ustne / Egzamin pisemny z wykładu 01, 02 

Formy i warunki zaliczenia 

Ćwiczenia: średnia ważona: 0,6 oceny z zaliczenia ustnego lub pisemnego (test: 

pytania otwarte i zamknięte) 0,2 prezentacja 0,2 aktywne uczestnictwo 

w zajęciach 

Wykład: egzamin pisemny (test – pytania otwarte i zamknięte) 

 

OCENA Z PRZEDMIOTU: średnia ważona: 0,6 oceny z egzaminu (wykład)  

0,4 oceny z zaliczenia ćwiczeń 

 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA 

 

 

Rodzaj działań/zajęć 

Liczba godzin 

Ogółem 

W tym zajęcia powiązane  

z praktycznym przygotowaniem 

zawodowym 

Udział w wykładach 30  

Samodzielne studiowanie  10  

Udział w ćwiczeniach audytoryjnych                                 

i laboratoryjnych, warsztatach, seminariach
 30 20 

Samodzielne przygotowywanie się do ćwiczeń 10 10 

Przygotowanie projektu / eseju / itp.
 
 10 10 

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 10 10 

Udział w konsultacjach 1  

Inne   

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 101 50 

Liczba punktów ECTS za przedmiot 4 

Liczba punktów ECTS przypisana do dyscypliny 

naukowej 
4 (Ekonomia i finanse) 

Liczba punktów ECTS związana z zajęciami 

praktycznymi
 2 

Liczba punktów ECTS  za zajęciach wymagające 

bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich 
2,6 

 

http://bu.pwsz.elblag.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=record&001=El17000354
http://bu.pwsz.elblag.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=record&001=El14002013
http://bu.pwsz.elblag.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=record&001=El14002013

