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A. USYTUOWANIE MODU£U W SYSTEMIE STUDIÓW 

 
Kierunek studiów Ekonomia 

Poziom ksztaùcenia I stopieñ 
(I stopieñ / II stopieñ) 

Profil studiów Ogólnoakademicki 
(ogólno akademicki / praktyczny) 

Forma i tryb prowadzenia studiów Stacjonarne 
(stacjonarne / niestacjonarne) 

Specjalno�ã Wszystkie 

Jednostka prowadz¹ca moduù Katedra Strategii Gospodarczych 

Koordynator moduùu Dr hab. Stanisùaw Meducki, Prof. PÚk 

Zatwierdziù: 

 

 

 

 

 
 
B. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU 

 

Przynale¿no�ã do grupy/bloku 

przedmiotów 
Kierunkowy 
(podstawowy / kierunkowy / inny HES) 

Status moduùu  Obowi¹zkowy 
(obowi¹zkowy / nieobowi¹zkowy) 

Jêzyk prowadzenia zajêã Polski 

Usytuowanie moduùu w planie studiów 

- semestr IV 

Usytuowanie realizacji przedmiotu w 
roku akademickim 

Letni 
(semestr zimowy / letni) 

Wymagania wstêpne Makroekonomia, Historia gospodarcza 
(kody moduùów / nazwy moduùów) 

Egzamin  Nie 
(tak / nie) 

Liczba punktów ECTS 2 

 
 
Forma 

prowadzenia zajêã 
wykùad Ãwiczenia laboratorium projekt inne 

w semestrze 30     
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C. EFEKTY KSZTA£CENIA I METODY SPRAWDZANIA EFEKTÓW KSZTA£CENIA 

 

 

Cel 

moduùu 

Wykazanie wspóùczesnych uwarunkowañ gospodarczego rozwoju �wiata. Wyja�nienie 

ogólnych zasad i prawidùowo�ci miêdzynarodowych relacji gospodarczych oraz gùównych 

nurtów i tendencji w wymianie dóbr i usùug a tak¿e w przepùywie finansów. Wskazanie na 

rosn¹ce zadùu¿enie jako czynnik utrudniaj¹cy gospodarkom wschodz¹cym dalszy rozwój. 
(3-4 linijki) 

 

Symbol 

efektu 
Efekty ksztaùcenia 

Forma 

prowadzenia 

zajêã 

(w/ã/l/p/inne) 

odniesienie do 

efektów 

kierunkowych 

odniesienie do 

efektów 

obszarowych 

W_01 

Ma podstawow¹ wiedzê dotycz¹c¹  charakteru 

stosunków miêdzynarodowych i polityki handlowej 

oraz ich wpùywu na procesy integracyjne i 

globalizacjê wspóùczesnego �wiata, z 

uwzglêdnieniem ich historycznej ewolucji 

wykùad 
 
 

K_W02 

 S1A_W03 
S1A_W09 

W_02 

Ma wiedzê o relacjach zachodz¹cych pomiêdzy 

podstawowymi wielko�ciami makroekonomicznymi 

(wzrost gospodarczy, zatrudnienie, inflacja, bilans 
pùatniczy)  Rozumie wpùyw polityki handlowej i 

gospodarczej na zmiany spoùeczno � gospodarcze i 
polityczne 

wykùad 
 
 

K_W05 

 S1A_W02 
S1A_W06 

U_01 

Wykorzystuje zdobyt¹ wiedzê do analizy problemów 

spoùecznych i gospodarczych pojawiaj¹cych siê w 

gospodarce �wiatowej. Potrafi oceniã  sytuacjê i 

proponuje odpowiednie rozstrzygniêcia 

wykùad 
 
 

K_U05 

S1A_W06 
S1A_W07 

U_02 

Potrafi obserwowaã i interpretowaã zjawiska i 

procesy o charakterze miêdzynarodowym.  
Analizuje relacje zachodz¹ce w ramach tych 

stosunków ró¿nymi obszarami dziaùalno�ci 

gospodarczej 

wykùad 
 
 

K_U08 

S1A_U01 

K_01 

Rozumie potrzebê uzupeùniania i pogùêbiania wiedzy 

w zwi¹zku z postêpem gospodarczym, 

technologicznym i ogólnym rozwojem nauki oraz 

zmieniaj¹cymi siê uwarunkowaniami rynkowymi w 

skali krajowej i miêdzynarodowej. 

 
wykùad 

K_K01 

 S1A_K01 

K_02 

Potrafi my�leã o zmianach gospodarczych i 

spoùecznych  w skali �wiatowej  wykorzystuj¹c 

wiedzê ekonomiczn¹  

 
wykùad 

K_K04 

S1A_K07  
 

Tre�ci ksztaùcenia: 
 

1. Tre�ci ksztaùcenia w zakresie wykùadu 

Nr 

wykùadu 
Tre�ci ksztaùcenia 

Odniesienie 

do efektów 

ksztaùcenia dla 

moduùu 

1. Miêdzynarodowy podziaù pracy. Jego determinanty W_01 
U_02 
K_02 

2. Wpùyw miêdzynarodowej polityki na gospodarkê wspóùczesnego �wiata W_01 
U_02 
K_02 

3. Polityka handlowa W_02 
U_01 
K_01 

4. Fazy polityki handlowej po II wojnie �wiatowej. Od Bretton Woods do WTO. W_02 



U_01 
K_01 

5. Wpùyw handlu zagranicznego na strukturê gospodarki narodowej. W_02 
U_01 
K_01 

6  Miêdzynarodowe stosunki walutowe i finansowe. W_02 
U_01 
K_01 

7. Pieni¹dz �wiatowy i waluty miêdzynarodowe. W_01 
U_02 
K_02 

8 i 9. Kryzysy polityczne Bliskim Wschodzie i ich wpùyw na gospodarkê  �wiatow¹. W_01 
U_02 
K_02 

10 i 
11. 

Problemy miêdzynarodowego zadùu¿enia W_01 
U_02 
K_02 

12. Miêdzynarodowa integracja gospodarcza W_01 
U_01 
K_01 

13 Europejski system walutowy W_01 
U_01 
K_01 

14. Polska w Unii Europejskiej W_01 
U_01 
K_01 

15. Globalizacja. Jeden �wiat � ró¿ne drogi rozwoju. W_02 
U_01 
K_02 

 
 

 

Metody sprawdzania efektów ksztaùcenia  

 

Symbol 

efektu 

Metody sprawdzania efektów ksztaùcenia  

(sposób sprawdzenia, w tym dla umiejêtno�ci � odwoùanie do konkretnych zadañ projektowych, laboratoryjnych, itp.) 

W_01 Samodzielne opracowanie pisemne konkretnego problemu, kolokwium zaliczeniowe 

W_02 Samodzielne opracowanie pisemne konkretnego problemu, kolokwium zaliczeniowe 

U_01 Samodzielne opracowanie pisemne konkretnego problemu, kolokwium zaliczeniowe 

U_02 Samodzielne opracowanie pisemne konkretnego problemu, kolokwium zaliczeniowe 

K_01 Samodzielne opracowanie pisemne konkretnego problemu, kolokwium zaliczeniowe 

K_02 Samodzielne opracowanie pisemne konkretnego problemu, kolokwium zaliczeniowe 
 



 
D. NAK£AD PRACY STUDENTA 

 

Bilans punktów ECTS 
 

Rodzaj aktywno�ci 
obci¹¿enie 

studenta 

1 Udziaù w wykùadach 30 
2 Udziaù w ãwiczeniach  
3 Udziaù w laboratoriach  
4 Udziaù w konsultacjach (2-3 razy w semestrze) 5 
5 Udziaù w zajêciach projektowych  
6 Konsultacje projektowe 

  

7 Udziaù w egzaminie  
8   
9 Liczba godzin realizowanych przy bezpo�rednim udziale nauczyciela 

akademickiego 
35 
(suma) 

10 Liczba punktów ECTS, któr¹ student uzyskuje na zajêciach 

wymagaj¹cych bezpo�redniego udziaùu nauczyciela akademickiego 
(1 punkt ECTS=25-30 godzin obci¹¿enia studenta) 

1,4 ECTS 

11 Samodzielne studiowanie tematyki wykùadów  
12 Samodzielne przygotowanie siê do ãwiczeñ  
13 Samodzielne przygotowanie siê do kolokwiów 20 
14 Samodzielne przygotowanie siê do laboratoriów  
15 Wykonanie sprawozdañ  
15 Przygotowanie do kolokwium koñcowego z laboratorium  
17 Wykonanie projektu lub dokumentacji  
18 Przygotowanie do egzaminu  
19   
20 

Liczba godzin samodzielnej pracy studenta 20 
(suma) 

21 Liczba punktów ECTS, któr¹ student uzyskuje w ramach samodzielnej 

pracy 
(1 punkt ECTS=25-30 godzin obci¹¿enia studenta) 

0.6 ECTS 

22 Sumaryczne obci¹¿enie prac¹ studenta  55 
23 Punkty ECTS za moduù 

1 punkt ECTS=25-30 godzin obci¹¿enia studenta 
2 

24 Nakùad pracy zwi¹zany z zajêciami o charakterze praktycznym 
Suma godzin zwi¹zanych z zajêciami praktycznymi 25 

25 Liczba punktów ECTS, któr¹ student uzyskuje w ramach zajêã o 

charakterze praktycznym 
1 punkt ECTS=25-30 godzin obci¹¿enia studenta 

1,0 ECTS 
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