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Celem przedmiotu jest:

Założenia i cele przedmiotu12):

-zapoznanie studentów z istotą procesów globalizacji i integracji międzynarodowej ze szczególnym
uwzględnieniem integracji w ramach Unii Europejskiej.
-Zadaniem przedmiotu jest wyjaśnienie przesłanek. celów, form i skutków
globalizacji i integracji w skali międzynarodowej, a także wskazanie na prawdopodobne uwarunkowania, które będą pogłębiały procesy integracyjne, przy
równoczesnym położeniu nacisku na pewne pozytywne efekty jak i zagrożenia kulturowe i społeczne które mogą być następstwem integracji gospodarczej
a) forma dydaktyczna

Formy dydaktyczne, liczba godzin13):

b) liczba godzin (stacjonarne i

a1) wykład

20
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10

niestacjonarne)

a3) ćwiczenia laboratoryjne
a4) seminaria
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Metody dydaktyczne14):

Pełny opis przedmiotu15):

eksperyment

projekt badawczy

studium przypadku

rozwiazywanie problemu

gry symulacyjne

analiza i interpretacja tekstów źródłowych

T

indywidualne projekty studenckie

T

konsultacje

wykład

T

inne…

inne …

inne…

inne …
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A. wykłady
1. Globalizacja gospodarki światowej, Definicje globalizacji. Pojęcie i cechy współczesnego etapu globalizacji. Główne nurty debaty międzynarodowej o skutkach
globalizacji.
2. Globalizacja rynków. Przyczyny, zakres i przebieg procesów globalizacji rynków: rynki towarowe, rynki finansowe i produkcja. Nowy regionalizm a globalizacja
gospodarki światowej.
3. Pozaekonomiczne aspekty procesu globalizacji. Cywilizacyjno-kulturowy wymiar procesów globalizacji, integracji i
transformacji. Strategiczne znaczenie globalnych wyzwań rozwojowych. Kulturowy kontekst przemian. Społeczne konsekwencje procesu globalizacji.
4. Integracja międzynarodowa. Definicja integracji międzynarodowej. Prekursorzy idei integracji międzynarodowej. Przesłanki integracji międzynarodowej: aspekt
bezpieczeństwa i aspekt ekonomiczny.
5. Podział polityczny i gospodarczy świata. Polityczny podział świata, obszary napięć i konfliktów na świecie, kryteria podziału gospodarczego państw świata,
czynniki wpływające na zróżnicowanie poziomu rozwoju gospodarczego, cechy społeczno gospodarcze KWR i KSR, przyczyny neokolonializmu gospodarczego.
6. Komunikacja jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego krajów oraz podstawa rozwoju turystyki międzynarodowej.
Transport; lądowy, wodny, powietrzny; Łączność; poczta, telegrafia. Telekomunikacja, internet)
7. Międzynarodowe organizacje globalne I regionalne. UE, NATO, WTO, OBWE, ASEAN, OECD, EFTA, CEFTA, NAFTA,
OPA, OJA itp.
8. Zarys rozwoju współpracy międzynarodowej w dziedzinie turystyki. Geneza i rozwój międzynarodowych organizacji
turystycznych; LIAT IMF IAF IATA ISTC Światowej Organizacji Turystyki
B. ćwiczenia

Analiza i interpretacja tekstów źródłowych - wybrane czynniki i skutki globalizacji. Projekty studenckie

Wymagania formalne (przedmioty
wprowadzające)16):
17)

Założenia wstępne :

brak
brak
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01 - Potrafi zdefiniować globalizację i jej cechy

05 - Posiada zdolność do oceny różnych aspektów międzynarodowych procesów
globalizacyjnych i integracyjnych

02 - Rozumie przyczyny, zakres i przebieg procesów globalizacji rynków

06 -

03 - Umie opisać międzynarodowe organizacje globalne i regionalne

07 -

04 - Potrafi analizować wybrane czynniki i skutki globalizacji

08 -

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

Efekty kształcenia18):
(z kolejnymi numerami, 01, 02, 03 itd.)

ocena eksperymentów wykonywanych w trakcie zajęć
Sposób weryfikacji efektów
kształcenia19):

ocena wystąpień i prezentacji w trakcie zajęć

02,05

przygotowanie zespołowej analizy zdefiniowanego problemu
obserwacja w trakcie dyskusji zdefiniowanego problemu
(aktywność)

egzamin pisemny

03, 01

test komputerowy

egzamin ustny

inne..

inne…

inne..

okresowe prace pisemne
Forma dokumentacji osiągniętych
efektów kształcenia 20):

złożone projekty
egzamin pisemny

imienne karty oceny studenta
T
T

inne…
Element oceny

Elementy i wagi mające wpływ na
ocenę końcową21):

treść pytań egzaminacyjnych z oceną
inne..
inne..

Waga w %

Element oceny

kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych

ocena wykonania 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
ocena wystąpień i prezentacji w trakcie zajęć
egzamin pisemny
egzamin ustny
inne…

Miejsce realizacji zajęć22):

04

Waga w %
20%

przygotowanie zespołowej analizy zdefiniowanego problemu
30%

obserwacja w trakcie dyskusji zdefiniowanego problemu
(aktywność)

50%

test
inne..
inne..
sala audytoryjna
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