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Rok akademicki: Grupa przedmiotów

ECTS 2) 2

b) stopień c) rok

I 3

30

T

T

Koordynator przedmiotu5): dr Anna Jasiulewicz

Prowadzący zajęcia6): 

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3): Globalization and international integration

Kierunek studiów4): Turystyka i rekreacja

Status przedmiotu9): 

Numer katalogowy: TFL613

Nazwa przedmiotu1): Globalizacja i integracja miedzynarodowa

do wyboru

Jednostka realizująca7): Wydział Nauk Ekonomicznych, Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu

letni polski

, pracownicy Wydziału

Założenia i cele przedmiotu12):

Celem przedmiotu jest:

Wydział, dla którego przedmiot jest 

realizowany8):
Wydział Nauk Ekonomicznych

a) semestr b) Jęz. wykładowy11)

d) forma studiów

 stacjonarne / niestacjonarne

Cykl dydaktyczny10): 

a) przedmiot

b) liczba godzin (stacjonarne   i    niestacjonarne)

inne… inne …

inne …

a) forma dydaktyczna

a2) ćwiczenia audytoryjne

a1) wykład

konsultacje inne …

a3) ćwiczenia laboratoryjne

analiza i interpretacja tekstów źródłowych

18

rozwiązywanie problemu

inne…

A.     wykłady

Globalizacja gospodarki światowej. Definicje globalizacji. Pojęcie i cechy współczesnego etapu globalizacji. Główne nurty debaty
międzynarodowej o skutkach globalizacji. Globalizacja rynków. Przyczyny, zakres i przebieg procesów globalizacji rynków: rynki towarowe, rynki
finansowe i produkcja. Nowy regionalizm a globalizacja gospodarki światowej. Instytucje międzynarodowe przyczyniające się do procesu
globalizacji. Pozaekonomiczne aspekty procesu globalizacji. Cywilizacyjno-kulturowy wymiar procesów globalizacji, integracji i transformacji.
Strategiczne znaczenie globalnych wyzwań rozwojowych. Kulturowy kontekst przemian. Społeczne i środowiskowe konsekwencje procesu
globalizacji. Mcdonaldyzacja jako skutek globalizacji. Integracja międzynarodowa. Definicja integracji międzynarodowej. Prekursorzy idei integracji
międzynarodowej. Przesłanki integracji międzynarodowej: aspekt bezpieczeństwa i aspekt ekonomiczny. Lokalny wymiar integracji europejskiej.
Polityka regionalna. Europejski samorząd terytorialny. Unijne fundusze pomocowe. Ludzki wymiar integracji europejskiej. Obywatelstwo Unii
Europejskiej i związane z nim prawa i obowiązki. Ochrona praw człowieka.

B.     ćwiczenia

Pełny opis przedmiotu15):

Formy dydaktyczne, liczba godzin13):

dyskusja

projekt badawczy

a4) seminaria

eksperyment

studium przypadku

Metody dydaktyczne14):

gry symulacyjne

indywidualne projekty studenckie

zapoznanie studenta z podstawmi problematyki globalizacji i integracji w skali międzynarodowej; wyjaśnienie przesłanek, celów, form i skutków 
globalizacji i integracji; przedstawienie prawdopodobnych uwarunkowań, które będą pogłębiały procesy globalizacyjne i integracyje
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02, 03, 04

01, 02, 03, 04

T

T

Waga w % Waga w %

20%

80%

04 - posiada wiedzę na temat  procesów związanych z 
globalizacją oraz umiejętności krytycznej analizy tych procesów

06 -

ocena wykonania zadania projektowego na zdefiniowany 
temat

03 - potrafi posługiwać się ekomicznymi i pozaekonomicznymi
kategoriami w opisie zjawisk związanych z globalizacja i 
integracja miedzynarodową

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

inne..

inne… inne..

kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych

02 - umie rozróżniać ekonomiczne i pozaekonomiczne 
uwarunkowania procesu globalizacji i integracji miedzynarodowej

01  - zna w sposób pogłębiony definicje pojęć z zakresu 
przedmiotu

ocena wynikająca z obserwacji w trakcie zajęć 

przygotowanie zespołowej analizy zdefiniowanego problemu 

obserwacja w trakcie dyskusji zdefiniowanego problemu 
(aktywność)

złożone prace pisemne

inne…

Sposób weryfikacji efektów kształcenia19):

okresowe prace pisemne

ocena eksperymentów wykonywanych w trakcie 
zajęć

ocena wystąpień i prezentacji w trakcie zajęć

kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych

praca pisemna przygotowywana w ramach pracy 
własnej studenta

inne..

Wymagania formalne  (przedmioty 

wprowadzające)16):

08 -

05 -

Założenia wstępne17):

07 -

Forma dokumentacji osiągniętych efektów 

kształcenia 20):

test komputerowy 

Element oceny

imienne karty oceny studenta

treść pytań egzaminacyjnych z oceną

inne..

inne..

egzamin pisemny

egzamin ustny

Element oceny

złożone projekty

ocena wystąpień i prezentacji w trakcie zajęć

inne..

Miejsce realizacji zajęć22): sala dydaktyczna

egzamin ustny

Elementy i wagi mające wpływ na ocenę 

końcową21):

ocena wykonania zadania projektowego na zdefiniowany 
temat

praca pisemna przygotowywana w ramach pracy 
własnej studenta

ocena eksperymentów wykonywanych w trakcie 
zajęć

ocena wynikająca z obserwacji w trakcie zajęć 

przygotowanie zespołowej analizy zdefiniowanego problemu 

obserwacja w trakcie dyskusji zdefiniowanego problemu 
(aktywność)

testegzamin pisemny

inne…
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