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Wymagania formalne  (przedmioty 

wprowadzające)16):
Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Założenia wstępne17): Podstawowa wiedza z zakresu gospodarki światowej i relacji zachodzących pomiędzy jej podmiotami

inne… inne …

Pełny opis przedmiotu15):

A.     wykłady

Handel i zagraniczna polityka ekonomiczna - zagadnienia wstępne. Zewnętrzne uwarunkowania zagranicznej polityki gospodarczej Polski. Skutki
przyjęcia przez Polskę wspólnej polityki handlowej UE. Handel zagraniczny a gospodarka Polski- makroekonomiczne zależności. Czynniki zewnętrzne
wpływające na handel zagraniczny Polski. Czynniki wewnętrzne wpływające na handel zagraniczny Polski. Handel zagraniczny a zadłużenie
zagraniczne Polski  Prognoza obrotów handlowych Polski na najbliższe lata.

Tendencje w polskim handlu zagranicznym. Struktura geograficzna polskiego handlu. Struktura towarowa polskiego handlu. Handel zagraniczny a bilans
płatniczy Polski. Handel zagraniczny a zadłużenie zagraniczne Polski.  Prognoza obrotów handlowych Polski na najbliższe lata.

konsultacje grupowe projekty studentów

inne… inne …

B.     ćwiczenia

Metody dydaktyczne14):

dyskusja eksperyment

projekt badawczy studium przypadku

rozwiazywanie problemu gry symulacyjne

analiza i interpretacja tekstów źródłowych indywidualne projekty studenckie

Formy dydaktyczne, liczba godzin13):

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

a1) wykład 12

a2) ćwiczenia audytoryjne 6

a3) ćwiczenia laboratoryjne

a4) seminaria

3 polski

SW  stacjonarne / niestacjonarne

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3): Poland´s Foreign Trade

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

Wydział, dla którego przedmiot jest 

realizowany8):
Wydział Nauk Ekonomicznych

Status przedmiotu9): 
a) przedmiot d) forma studiów

Założenia i cele przedmiotu12):

Celem przedmiotu jest:

- zapoznanie studentów ze zmianami polskiej polityki zagranicznej po akcesji do UE, 

- zaznajomienie studentów z tendencjami i strukturą handlu zagranicznego Polski,

- ukazanie studentom wpływu handlu zagranicznego na bilans płatniczy i zadłużenie zagraniczne Polski.

-
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UWAGI24):

4. Miszczyk K. 2011. Polska 2011 Raport o stanie handlu zagranicznego. Ministerstwo Gospodarki. Warszawa.

b) uzupełniająca

6.

7.

8.

5. Nowakowski M. 2000. Biznes międzynarodowy – obszary decyzji strategicznych. Wydawnictwo Key Text. Warszawa

3. Kotyński J. 2004. Zagraniczna polityka gospodarcza Polski 2003-2004. IKiCHZ. Warszawa 

Literatura podstawowa i uzupełniająca23): 

a) podstawowa

1. Przystupa J. (red.) 2011.  Gospodarka i handel zagraniczny Polski w 2010 roku. IKiCHZ. Warszawa

2. Rymarczyk J. 2000. Handel zagraniczny organizacja i technika. PWE. Warszawa 

ocena wystąpień i prezentacji w trakcie zajęć

Miejsce realizacji zajęć22): sala dydaktyczna

obserwacja w trakcie dyskusji zdefiniowanego problemu 
(aktywność)

inne… inne..

Elementy i wagi mające wpływ na 

ocenę końcową21):

Element oceny Element oceny

ocena wykonania zadania projektowego na zdefiniowany 
temat

egzamin pisemny test

egzamin ustny inne..

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 

kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych

test komputerowy 

egzamin ustny inne..

inne… inne..

Forma dokumentacji osiągniętych 

efektów kształcenia 20):

okresowe prace pisemne imienne karty oceny studenta

złożone projekty treść pytań egzaminacyjnych z oceną

inne… inne..

inne… inne..

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

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

01 - student powinien definiować podstawowe pojęcia z zakresu handlu 
zagranicznego i zagranicznej polityki ekonomicznej,

05 -

02 -  student powinien wskazać na czynniki determinujące polski 
handel zagraniczny,

06 -

03 - student powinien potrafić analizować polski handel zagraniczny, 07 -

04 - student powinien postrzegać relacje zachodzące między handlem 
zagranicznym, bilansem płatniczym oraz sytuacją mikro i 
makroekonomiczną w Polsce.
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