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Pełny opis przedmiotu15):

A.     wykłady

Pojęcie międzynarodowych stosunków ekonomicznych. Podmioty gospodarki światowej. Międzynarodowy podział pracy. Korzyści z handlu międzynarodowego 
w świetle teorii. Przepływy usług w skali międzynarodowej.  Wpływ handlu zagranicznego na dochód narodowy oraz na wzrost gospodarczy. Mechanizm 
działania mnożnika i suprmnożnika eksportowego. Międzynarodowe przepływy czynników produkcji. Działalności korporacji transnarodowych. 
Międzynarodowy system walutowy. Międzynarodowe rynki finansowe. Międzynarodowa i zagraniczna polityka ekonomiczna. Międzynarodowa integracja 
gospodarcza. Globalizacja gospodarki światowej. Problemy globalne w gospodarce światowej

Wymagania formalne  (przedmioty 

wprowadzające)16):
Mikroekonomia, Makroekonomia

Założenia wstępne17): Znajomość przez studentów podstaw makro i mikroekonomii

B.     ćwiczenia

Tendencje w międzynarodowym handlu towarami i usługami. Korzyści z handlu międzynarodowego w świetle teorii – zadania. Mechanizm działania mnożnika i
supermnożnika eksportowego – zadania. Analiza międzynarodowych przepływów kapitału i technologii. Rola korporacji transnarodowych we współczesnej
gospodarcze światowej. Międzynarodowy przepływ siły roboczej - analiza. Zagraniczna i międzynarodowa polityka handlowa – analiza bezpośrednich i
pośrednich instrumentów polityki handlowej, działalność GATT/WTO. Międzynarodowe rynki finansowe . Rola Międzynarodowego Funduszu Walutowego i
Banku Światowego we współczesnym wiecie. Współczesne kryzysy walutowe na wybranym przykładzie. Międzynarodowa integracja gospodarcza –
przykłady. Globalizacja a zagrożenia globalne - analiza

konsultacje grupowe projekty studenckie

inne… inne …

inne… inne …

Metody dydaktyczne14):

dyskusja eksperyment

projekt badawczy studium przypadku

rozwiazywanie problemu gry symulacyjne

analiza i interpretacja tekstów źródłowych indywidualne projekty studenckie

a3) ćwiczenia laboratoryjne

a4) seminaria

a2) ćwiczenia audytoryjne 9

Założenia i cele przedmiotu12):

Celem przedmiotu jest:

- zapoznanie studentów z  teoretycznymi koncepcjami pozwalającymi zrozumieć funkcjonowanie rynku, 

- zapoznanie studentów z rodzajami i znaczeniem międzynarodowych transakcji towarowych, usługowych, 

- wskazanie studentom na korzyści i zagrożeń wynikających z zachodzących w świecie procesów globalizacji, 

- zapoznanie studentów z celami, środkami i narzedziami zagranicznej i międzynarodowej polityki, 

Formy dydaktyczne, liczba godzin13):

a) forma dydaktyczna

Wydział, dla którego przedmiot jest 

realizowany8):
Wydział Nauk Ekonomicznych

a1) wykład 18

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

b) liczba godzin (stacjonarne   i    niestacjonarne)

Jednostka realizująca7): Katedra Ekonomiki Rolnictwa i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, 

4 polski

KO  stacjonarne / niestacjonarne
Status przedmiotu9): 

a) przedmiot d) forma studiów

dr inż. Elżbieta Kacperska, dr hab. Jakub Kraciuk, dr hab. Julian Krzyżanowski, mgr Katarzyna GóreckaProwadzący zajęcia6): 

Kierunek studiów4): Zarządzanie

Koordynator przedmiotu5): dr hab. Jakub Kraciuk

Numer katalogowy: ZOL401

Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3): International Economic Relations 

Nazwa przedmiotu1):
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UWAGI24):

6. Rynarzewski T. 2008. Zielińska-Głębocka A. Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Teoria wymiany i polityki handlu międzynarodowego PWN, Warszawa 

7.

8.

Literatura podstawowa i uzupełniająca23): 

a) podstawowa
1. Bożyk P. 2008. Międzynarodowe Stosunki Ekonomiczne. PWE. Warszawa

2. Bożyk P. (red.). 2004. Egzemplifikacja międzynarodowych stosunków gospodarczych. WSHIP. Warszawa

b) uzupełniająca
3. Rymarczyk J. 2010. Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze.  PWE. Warszawa 

4. Budnikowski A. 2006. Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze, PWE, Warszawa 

5. Budnikowski A. 2000. Kawecka –Wyrzykowska E. Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze.  PWE. Warszawa 

Elementy i wagi mające wpływ na ocenę 

końcową21):

Miejsce realizacji zajęć22): Sala dydaktyczna

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

inne..

inne… inne..

ocena wystąpień i prezentacji w trakcie zajęć
obserwacja w trakcie dyskusji zdefiniowanego problemu 
(aktywność)

egzamin pisemny

Element oceny Element oceny

kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych
ocena wykonania zadania projektowego na zdefiniowany 
temat

ocena eksperymentów wykonywanych w trakcie zajęć przygotowanie zespołowej analizy zdefiniowanego problemu 

test

egzamin ustny

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

inne… inne..

ocena wystąpień i prezentacji w trakcie zajęć

egzamin ustny inne..

obserwacja w trakcie dyskusji zdefiniowanego problemu 
(aktywność)

egzamin pisemny test komputerowy 

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 

04 - Student powinien posiadać świadomość zmian zachodzacych w 
gospodarkach poszczególnych regionów oraz w gospodarce światowej.

08 -

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

01 - Student powinien potrafić interpretować i wyjaśniać zjawiska i procesy 
ekonomiczne dokonujące się w obrębie grup krajów, regionów, ugrupowań 
integracyjnych jak również w całej gospodarce światowej

05 -

02 -Student powinien być w stanie zdefiniować istotę stosunków 
międzynarodowych,  objaśnić teorie korzyści z handlu międzynarodowego i 
przepływów czynników produkcji w skali międzynarodowej

06 -

03 - Student powinien być w stanie dokonać analizy najważniejszych 
procesów dokonujących się w gospodarce światowej, jakimi są  globalizacja i
integracja ekonomiczna

07 -
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