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Wydział, dla którego przedmiot jest 

realizowany8):
Wydział Nauk Ekonomicznych

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3): 
Economic globalization 

Kierunek studiów4): Ekonomia

Koordynator przedmiotu5): dr hab. Jakub Kraciuk

Prowadzący zajęcia6): 

5 polski

Status przedmiotu9): 
a) przedmiot d) forma studiów

KW  stacjonarne / niestacjonarne

EFL501

Nazwa przedmiotu1): Globalizacja ekonomiczna

Numer katalogowy:

dr hab. Jakub Kraciuk

Jednostka realizująca7): Katedra Ekonomiki Rolnictwa i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 

Cykl dydaktyczny10): 
a) semestr b) Jęz. wykładowy11)

Założenia i cele przedmiotu12):

Celem przedmiotu jest:

- zapoznanie studentów z procesami globalizacji gospodarczej zachodzącymi we współczesnej gospodarce światowej,

- zapoznanie studentów z wpływem globalizacji gospodarkę światową oraz polską,

- wskazanie studentom na problemy globalne współczesnego świata,

- zapoznanie studentów z działalnością korporacji transnarodowych oraz ukazanie wpływu korporacji na procesy globalizacji.

Formy dydaktyczne, liczba godzin13):

a) forma dydaktyczna b) liczba godzin (stacjonarne   i    niestacjonarne)

a1) wykład 12

a2) ćwiczenia audytoryjne 4

a3) ćwiczenia laboratoryjne

a4) seminaria

Metody dydaktyczne14):

dyskusja eksperyment

projekt badawczy studium przypadku

rozwiazywanie problemu gry symulacyjne

inne… inne …

inne… inne …

analiza i interpretacja tekstów źródłowych indywidualne projekty studenckie

konsultacje grupowe projekty studenckie

Wymagania formalne  (przedmioty 

wprowadzające)16):
Mikroekonomia, Makroekonomia, Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Założenia wstępne17): Znajomość przez studentów podstaw makroekonomi, mikroekonomii i międzynarodowych stosunków gospodarczych

Pełny opis przedmiotu15):

A.     wykłady

Przyczyny, zakres i przebieg procesu globalizacji. Korporacje transnarodowe w procesie globalizacji. Procesy koncentracji i kooperacji w
gospodarce światowej. Gospodarka polska w procesie globalizacji. Przewidywane zmiany w gospodarce światowej i polskiej na skutek procesu
globalizacji.

B.     ćwiczenia

Istota i czynniki przyśpieszające proces globalizacji. Pozytywne i negatywne skutki globalizacji. Zwolennicy i przeciwnicy globalizacji ekonomicznej.
Zagrożenia globalne we współczesnej gospodarce światowej.
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Efekty kształcenia18):
(z kolejnymi numerami, 01, 02, 03 itd.)

01 - Student powinien potrafić zdefiniować i opisać procesy globalizacji 
ekonomicznej dokonującej się w gospodarce światowej. 

05 -

02 -Student powinien być w stanie scharakteryzować procesy koncentracji i 
kooperacji dokonujace się wśród korporacji transnarodowych

06 -

03 - Student powinien być w stanie dokonać analizy wpływu procesów 
globalizacja ekonomicznej oraz działalności korporacji transnarodowych na 
gospodarkę światową i polską.

07 -

04 - Student powinien posiadać świadomość zmian zachodzacych w 
gospodarce światowej i polskiej, zdeterminowanych procesami globalizacji.

08 -

Sposób weryfikacji efektów kształcenia19):

kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych

ocena wykonanie zadania projektowego na zdefiniowany temat

praca pisemna przygotowywana w ramach pracy 
własnej studenta ocena wynikająca z obserwacji w trakcie zajęć 

ocena eksperymentów wykonywanych w trakcie 
zajęć przygotowanie zespołowej analizy zdefiniowanego problemu 

ocena wystąpień i prezentacji w trakcie zajęć
obserwacja w trakcie dyskusji zdefiniowanego problemu 
(aktywność)

egzamin pisemny

inne… inne..

inne… inne..

test komputerowy 

egzamin ustny inne..

inne… inne..

ocena eksperymentów wykonywanych w trakcie 
zajęć przygotowanie zespołowej analizy zdefiniowanego problemu 

ocena wykonania zadania projektowego na zdefiniowany temat

praca pisemna przygotowywana w ramach pracy 
własnej studenta

ocena wystąpień i prezentacji w trakcie zajęć

Forma dokumentacji osiągniętych efektów 

kształcenia 20):

okresowe prace pisemne imienne karty oceny studenta

złożone projekty treść pytań egzaminacyjnych z oceną

1. Czerny M. 2005. Globalizacja a rozwój. PWN. Warszawa 

2. Zorska A. 1998. Ku globalizacji? Przemiany w korporacjach transnarodowych  w gospodarce światowej. PWE. Warszawa 

b) uzupełniająca

Miejsce realizacji zajęć22): sala dydaktyczna

Elementy i wagi mające wpływ na ocenę 

końcową21):

Element oceny Element oceny

kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych

ocena wynikająca z obserwacji w trakcie zajęć 

obserwacja w trakcie dyskusji zdefiniowanego problemu 
(aktywność)

egzamin pisemny test

egzamin ustny inne..

3. Liberska B.  2002. (red.) Globalizacja. Mechanizmy i wyzwania. PWE. Warszawa 

inne… inne..

Literatura podstawowa i uzupełniająca23): 

a) podstawowa

6.  Stiglitz J.E. 2004.Globalizacja. PWN. Warszawa 

7.

8.

3. Anioł W. 2002. Paradoksy globalizacji. Instytut Polityki Społecznej UW. Warszawa 

4. Martin H.P.Schumann H. 1999. Pułapka globalizacji. Atak na demokracje i dobrobyt. Wyd. Dolnośląskie. Wrocław 
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