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ECTS 2) 2

b) stopień c) rok
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tak

tak
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Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3): International Organizations

MSG405

Nazwa przedmiotu1): Organizacje międzynarodowe

Numer katalogowy:

Kierunek studiów4): Ekonomia

Koordynator przedmiotu5): dr habil. Julian T. Krzyżanowski, profesor SGGW

Prowadzący zajęcia6): dr habil. Julian T. Krzyżanowski, profesor SGGW

zapoznać z postawowymi zadaniami WTO i FAO

polski

Status przedmiotu9): 
a) przedmiot d) forma studiów

Założenia i cele przedmiotu12):

Celem przedmiotu jest:

zapoznać studentów z teoria organizacji międzynarodowych

zapoznać z organizacją Unii Europejskiej

zapoznać z procesem decyzyjnym w UE

Jednostka realizująca7):
Wydział Nauk Ekonomicznych, Katedra Ekonomiki Rolnictwa i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, Zakład Międzynarodowych 
Stosunków Gospodarczych

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

SW  stacjonarne / niestacjonarne

4

Wydział, dla którego przedmiot jest 

realizowany8):

analiza i interpretacja tekstów źródłowych indywidualne projekty studenckie

Formy dydaktyczne, liczba godzin13):

a) forma dydaktyczna b) liczba godzin

a1) wykład 20

a2) ćwiczenia audytoryjne 10

a3) ćwiczenia laboratoryjne

inne… inne …

Proces decyzyjny w UE. Gra dydaktyczna = Rada Unii Europejskiej. Podstawowe akty prawne UE. Subsydia rolne w WTO. Praca na
rocznikachstatystycznych FAO.

a4) seminaria

Metody dydaktyczne14):

dyskusja eksperyment

projekt badawczy studium przypadku

rozwiazywanie problemu gry symulacyjne

Wymagania formalne  (przedmioty 

wprowadzające)16):
sala dydaktyczna

konsultacje inne …

inne… inne …

Pełny opis przedmiotu15):

A.     wykłady

Teoria organizacji miedzynarodowej. Unia Europejska jako organizacja międzynarodowa. Światowa Organizacja Handlu. Porozumienie rolne WTO.
WTO a polityka rolna Unii Europejskiej. Zadania FAO. Korzyści z członkostwa w FAO. Inne główne organizacje międzynarodowe.

B.     ćwiczenia

Założenia wstępne17): Ekonomia
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tak
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Waga w % Waga w %

25%

25%

50%

UWAGI24):

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

01- umie analizować podstawowe cechy organizacji 05 -

02- charajteryzuje proces decyzyjny w UE 06 -

03 - wybiera najistotniejsze działania WTO 07 -

04 - wskazuje korzyści z członkostwa w FAO

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)

inne…

Element oceny Element oceny

kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych

inne..

inne…

08 -

egzamin pisemny test komputerowy 

egzamin ustny inne..

inne..

inne… inne..

ocena eksperymentów wykonywanych w 
trakcie zajęć przygotowanie zespołowej analizy zdefiniowanego problemu 

ocena wystąpień i prezentacji w trakcie zajęć

Elementy i wagi mające wpływ na 

ocenę końcową21):

Forma dokumentacji osiągniętych 

efektów kształcenia 20):

okresowe prace pisemne imienne karty oceny studenta

złożone projekty treść pytań egzaminacyjnych z oceną

inne..

inne… inne..

egzamin ustny

Miejsce realizacji zajęć22): sala dydaktyczna

ocena wykonania zadania projektowego na zdefiniowany 
temat

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

obserwacja w trakcie dyskusji zdefiniowanego problemu 
(aktywność)

egzamin pisemny test

Latoszek, E. Proczek,M. 2006. Organizacje międzynarodowe we współczesnym świecie

6.

b) uzupełniająca

Menkes, J. Wasilkowski, A. 2004. Organizacje międzynarodowe: wprowadzenie do systemu. Warszawa

Gajewski, J. Szczepanik, K. 2000. Vademecum organizacji międzynarodowych.

7.

8.

Literatura podstawowa i uzupełniająca23): 

a) podstawowa

Kuźniak, B. Marcinko, M. 2008. Organizacje międzynarodowe. Warszawa
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