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Numer katalogowy: MSG411

Nazwa przedmiotu1): Historia gospodarcza świata

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3): 

Kierunek studiów4): Ekonomia 

Koordynator przedmiotu5): Dr Agnieszka Borowska

Prowadzący zajęcia6): Dr Agnieszka Borowska

Jednostka realizująca7): Wydział Nauk Ekonomicznych, Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej, Zakład Ekonomii

Wydział, dla którego przedmiot jest 

realizowany8):
Wydział Nauk Ekonomicznych

Status przedmiotu9): 
a) przedmiot d) forma studiów

sw  stacjonarne / niestacjonarne

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

4 polski

Założenia i cele przedmiotu12):

Celem przedmiotu jest:

- zdobycie syntetycznej, chronologicznej  wiedzy o historii gospodarczej powszechnej świata

- poznanie genezy przemian w zakresie przebiegu procesów gospodarczych, społecznych, politycznych w rozwoju gospodarki światowej

- identyfikacja współczesnych (na poczatku XXI w.)wydarzeń mających wpływ na rozwój wybranych gospodarek świata (wyskoko rozwiniętych 
gospodarczo, jak i rozwijających się)

-

Formy dydaktyczne, liczba godzin13):

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

a1) wykład

a2) ćwiczenia audytoryjne

a3) ćwiczenia laboratoryjne

a4) seminaria

Metody dydaktyczne14):

dyskusja eksperyment

projekt badawczy studium przypadku

rozwiazywanie problemu gry symulacyjne

analiza i interpretacja tekstów źródłowych indywidualne projekty studenckie

konsultacje inne …

inne… inne …

inne… inne …

Pełny opis przedmiotu15):

A.     wykłady

Przedmiot historii gospodarczej i jego miejsce wśród innych nauk. Podstawowe definicje, metody, narzędzia związane z problematyką przedmiotu.
Periodyzacja historii powszechnej. Cykle rozwoju gospodarczego. Początki cywilizacji ludzkiej-procesy zmian, przyczyni i skutki. Gospodarka cywilizacji
antycznej. Gospodarka europejska w średniowieczu. Kryzys gospodarki europejskiej a sytuacja gospodarcza środkowej Europy. Imperium Osmańskie.
Cesarstwo Chińskie- pozaeuropejskie centra cywilizacji.Genaza kapitalizmu. Ekonomiczne konsekwencje wielkich odkryć. Ewolucja produkcji
przemysłowej. Rozwój rolnictwa europejskiego-problemy.XVII i XVIII wiek na drodze do kapitalizmu np. Anglii, Holandii, Francji, Rosji, Prus. Przemiany
społeczno-ekonomiczne-polityczne w Europie i Ameryce (koniec XVIII w i XIX w.)Liberalizm gospodarczy - w teorii i praktyce. Industrializacja w Stanach
Zjednoczonych i Europie. Zmiany demograficzne, agrarne, kapitałowe i organizacyjno-prawne. Druga rewolucja przemysłowa. Monopolizacja.
Kolonializm. Nacjonalizm. Głowne procesy i zjawiska gospodacze. Nowe państwa rozwiniętej gospodarki. Gospodarka okresu I w.światowej. Przesłanki
stabilizacji gospodarczej lat 20. XX w.Wielki kryzys gospodarczy.Rewolucje rosyjskie a ZSRR. Interwencjonizm państwowy 1933-1945. Świat w okresie
II w. światowej -ekonomiczne przesłanki wybuchu wojny a gospodarka wojenna np. Niemiec, W.Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Związku Radzieckiego.
Polityczny podział świata. Początki integracji gospodarczej. Konflikty polityczne. globalne problemy polityki i gospodarki światowej(współistnienie
sytemów, konflikty między inimi). Rozpad realnego socjalizmu. Nowy układ sił politycznych, gospodarczych, ekonomicznych. Globalizacja gospodarki
światowej. Światowe kryzysy gospodarcze-geneza, skutki, sposoby rozwiązania problemu.

B.     ćwiczenia

Analiza studiów przypadku, zajęcia warsztatowe, case study np. Chiny, Brazylia, Indie, Rosja, Meksyk, Argentyna, i in. 

Wymagania formalne  (przedmioty 

wprowadzające)16):
makroekonomia, polityka gospodarcza

Założenia wstępne17):
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9. Ciepielewski J. i inni, Dzieje gospodarcze świata do roku 1980. KiW, Warszawa 1985

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

01 - nabycie umiejętności samodzielnego jak i w pracy w grupie 
analizowania przeobrażeń zachodzących w gospodarce światowej

05 -

02 -łaczenie faktów historycznych ze zmianami i przeobrażeniami 
gospodarczymi, społecznymi , politycznymi etc.

06 -

03 -umie, zna, określa i  objaśnia zmiany które miały miejsce w historii 
rozwoju gospodarki światowej od jej prostych form po rozwinięte 
systemy .

07 -

04 - 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)

inne… inne..

egzamin pisemny test komputerowy 

egzamin ustny inne..

inne… inne..

obserwacja w trakcie dyskusji zdefiniowanego problemu 
(aktywność)

egzamin pisemny test

Forma dokumentacji osiągniętych 

efektów kształcenia 20):

okresowe prace pisemne imienne karty oceny studenta

złożone projekty treść pytań egzaminacyjnych z oceną

inne… inne..

Miejsce realizacji zajęć22): 

Elementy i wagi mające wpływ na ocenę

końcową21):

Element oceny Element oceny

kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych

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

ocena wykonania zadania projektowego na zdefiniowany 
temat

praca pisemna przygotowywana w ramach 
pracy własnej studenta

Literatura podstawowa i uzupełniająca23): 

a) podstawowa

1. Szpak Jan Historia gospodarcza powszechna, PWE, Warszawa, 2007 

2. Cameron Rondo, Neal Larry Historia gospodarcza świata. Wydawnictwo KSIĄŻKA I WIEDZA, 2004 

egzamin ustny inne..

inne… inne..

b) uzupełniająca

3. Bankowicz Marek Historia polityczna świata XX w t.2 1945-2000 Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2004

4. Historia świata Tom 1-3, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2008

5. Zientara B. i inni, Dzieje gospodarcze Polski do 1939 r. WP, Warszawa 1965, s. 539. 

6.Schumpeter J.A., Kapitalizm, socjalizm, demokracja. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995

7. Rosenberg N., Birdzell L.E., Jr., Historia kapitalizmu. Signum, Kraków 1994, 

8. Rosier B., Dockes P., Cykle ekonomiczne. Kryzysy i przemiany społeczne - perspektywa historyczna. PWE, Warszawa 1987
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