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Wydział, dla którego przedmiot jest
realizowany8):
Status przedmiotu 9):

a) przedmiot

b) stopień
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d) forma studiów

KW

1
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stacjonarne / niestacjonarne

Cykl dydaktyczny10):

a) semestr

b) Jęz. wykładowy11)

5
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Celem przedmiotu jest:
- zapoznanie studentów z procesami globalizacji w różnych sferach życia społeczno-gospodarczego
Założenia i cele przedmiotu 12):

- zapoznanie studentów ze skutkami społeczno-ekonomicznymi przemian w globalnej gospodarce
- zapoznanie studentów z czynnikami warunkującymi rozwój w ramach światowej gospodarki
- zapoznanie studentów z rolą korporacji ponadnarodowych w światowej gospodarce
a) forma dydaktyczna

Formy dydaktyczne, liczba godzin13):

b) liczba godzin (stacjonarne i

niestacjonarne)

a1) wykład

20

12

a2) ćwiczenia audytoryjne

10

4

a3) ćwiczenia laboratoryjne
a4) seminaria
dyskusja

Metody dydaktyczne14):

T

eksperyment

projekt badawczy

studium przypadku

rozwiazywanie problemu

gry symulacyjne

analiza i interpretacja tekstów źródłowych

T

indywidualne projekty studenckie

konsultacje

T

inne …

inne…

inne …

inne…

inne …

T

Definicja globalizacji – istota znaczenie, przejawy i cechy globalizacji Podstawowe przyczyny przyspieszonych przemian w gospodarce światowej.
Implikacje gospodarcze wynikające z osiągnięć naukowych i postępu technologicznego. Regionalizacja technologiczna gospodarki światowej.
Globalne instytucje w tworzeniu obrazu globalnej gospodarki. Metody walki konkurencyjnej – charakter i czynniki. Granice wolnego rynku. Publiczne
instytucje międzynarodowe w kreowaniu równowagi gospodarczo-ideologicznej. Polityczne i kulturowe linie podziału w globalnym rozwoju.

Pełny opis przedmiotu 15):

B.

ćwiczenia

Rola korporacji ponadnarodowych w kształtowaniu współczesnej gospodarki światowej – prawno-polityczne i ekonomiczne warunki ich
rozwoju.Społeczne ograniczenia globalizacji gospodarki (fundamentalizm religijny, separatyzm etniczny). Regionalizacja technologiczna gospodarki
światowej. Typy tożsamości kulturowej a procesy globalizacji. Gospodarka światowa a suwerenność polityczna i gospodarcza. Przyczyny i skutki
regionalnych kryzysów finansowych (Meksyk, Azja, Rosja, Brazylia i Argentyna, Grecja). Procesy globalizacji a interesy państw narodowych

Wymagania formalne (przedmioty
wprowadzające)16):

Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze

Założenia wstępne17):

EFL522 WNE_ekonomia_1_12.03.2012,

2013-05-31

LW

Kierunek: Ekonomia, studia 1 stopnia

Wydział Nauk Ekonomicznych

01 - W wyniku uczestnictwa w zajęciach tego przedmiotu student powinien
rozumieć istotę i charakter procesów globalizacji oraz interpretować
05 zachodzące zmiany

18)

02 - Student powinien rozpoznawać i analizować przyczyny kryzysów
gospodarczych

06 -

03 - Uczestnicząc w zajęciach student powinien umieć oceniać i
interpretować skutki społeczne i kulturowe zmian w gospodarce światowej

07 -

04 - Student powinien umieć rozpoznawać metody walki konkurencyjnej i
objaśniać jej charakter i czynniki

08 -

Efekty kształcenia :
(z kolejnymi numerami, 01, 02, 03 itd.)

kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych

T

T
ocena wykonanie zadania projektowego na zdefiniowany temat

praca pisemna przygotowywana w ramach pracy
własnej studenta
Sposób weryfikacji efektów kształcenia

19)

ocena wynikająca z obserwacji w trakcie zajęć

ocena eksperymentów wykonywanych w trakcie
: zajęć
ocena wystąpień i prezentacji w trakcie zajęć

przygotowanie zespołowej analizy zdefiniowanego problemu
T

egzamin pisemny

test komputerowy

egzamin ustny

inne..

inne…

inne..

okresowe prace pisemne

imienne karty oceny studenta

Forma dokumentacji osiągniętych efektów złożone projekty
kształcenia 20):
inne…

treść pytań egzaminacyjnych z oceną
inne..

inne…
Element oceny
kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych

inne..
Waga w %
40%

praca pisemna przygotowywana w ramach pracy
własnej studenta
Elementy i wagi mające wpływ na ocenę
końcową21):

obserwacja w trakcie dyskusji zdefiniowanego problemu
(aktywność)

egzamin pisemny

ocena wykonania zadania projektowego na zdefiniowany temat

30%

przygotowanie zespołowej analizy zdefiniowanego problemu
30%

obserwacja w trakcie dyskusji zdefiniowanego problemu
(aktywność)
test

egzamin ustny

inne..

inne…

inne..

Miejsce realizacji zajęć22):

Waga w %

ocena wynikająca z obserwacji w trakcie zajęć

ocena eksperymentów wykonywanych w trakcie
zajęć
ocena wystąpień i prezentacji w trakcie zajęć

Element oceny

sala dydaktyczna
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