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A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW 

 

Kierunek studiów Ekonomia 

Poziom kształcenia I stopień 
(I stopień / II stopień) 

Profil studiów Ogólnoakademicki 
(ogólno akademicki / praktyczny) 

Forma i tryb prowadzenia studiów Nietacjonarne 
(stacjonarne / niestacjonarne) 

Specjalność Wszystkie 
Jednostka prowadząca moduł Katedra Strategii Gospodarczych 
Koordynator modułu Dr hab. Stanisław Meducki, Prof. PŚk 

Zatwierdził: 

 
 
 
 

 
 
B. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU 

 

Przynależność do grupy/bloku 
przedmiotów 

Kierunkowy 
(podstawowy / kierunkowy / inny HES) 

Status modułu  Obowiązkowy 
(obowiązkowy / nieobowiązkowy) 

Język prowadzenia zajęć Polski 

Usytuowanie modułu w planie studiów 
- semestr 

IV 

Usytuowanie realizacji przedmiotu w 
roku akademickim 

Letni 
(semestr zimowy / letni) 

Wymagania wstępne Makroekonomia, Historia gospodarcza 
(kody modułów / nazwy modułów) 

Egzamin  Nie 
(tak / nie) 

Liczba punktów ECTS 2 

 
 

Forma 
prowadzenia zajęć 

wykład Ćwiczenia laboratorium projekt inne 

w semestrze 20     
 

 

 

 

 



C. EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY SPRAWDZANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

 

 

Cel 
modułu 

Wykazanie współczesnych uwarunkowań gospodarczego rozwoju świata. Wyjaśnienie 
ogólnych zasad i prawidłowości międzynarodowych relacji gospodarczych oraz głównych 
nurtów i tendencji w wymianie dóbr i usług a także w przepływie finansów. Wskazanie na 
rosnące zadłużenie jako czynnik utrudniający gospodarkom wschodzącym dalszy rozwój. 
(3-4 linijki) 

 

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia 

Forma 
prowadzenia 

zajęć 
(w/ć/l/p/inne) 

odniesienie do 
efektów 

kierunkowych 

odniesienie do 
efektów 

obszarowych 

W_01 

Ma podstawową wiedzę dotyczącą  charakteru 
stosunków międzynarodowych i polityki handlowej 
oraz ich wpływu na procesy integracyjne i 
globalizację współczesnego świata, z 
uwzględnieniem ich historycznej ewolucji 

wykład 
 
 

K_W02 

 S1A_W03 
S1A_W09 

W_02 

Ma wiedzę o relacjach zachodzących pomiędzy 
podstawowymi wielkościami makroekonomicznymi 
(wzrost gospodarczy, zatrudnienie, inflacja, bilans 
płatniczy)  Rozumie wpływ polityki handlowej i 
gospodarczej na zmiany społeczno – gospodarcze i 
polityczne 

wykład 
 
 

K_W05 

 S1A_W02 
S1A_W06 

U_01 

Wykorzystuje zdobytą wiedzę do analizy problemów 
społecznych i gospodarczych pojawiających się w 
gospodarce światowej. Potrafi ocenić  sytuację i 
proponuje odpowiednie rozstrzygnięcia 

wykład 
 
 

K_U05 

S1A_W06 
S1A_W07 

U_02 

Potrafi obserwować i interpretować zjawiska i 
procesy o charakterze międzynarodowym.  
Analizuje relacje zachodzące w ramach tych 
stosunków różnymi obszarami działalności 
gospodarczej 

wykład 
 
 

K_U08 

S1A_U01 

K_01 

Rozumie potrzebę uzupełniania i pogłębiania wiedzy 
w związku z postępem gospodarczym, 
technologicznym i ogólnym rozwojem nauki oraz 
zmieniającymi się uwarunkowaniami rynkowymi w 
skali krajowej i międzynarodowej. 

 
wykład 

K_K01 

 S1A_K01 

K_02 

Potrafi myśleć o zmianach gospodarczych i 
społecznych  w skali światowej  wykorzystując 
wiedzę ekonomiczną  

 
wykład 

K_K04 

S1A_K07  

 
Treści kształcenia: 
 
1. Treści kształcenia w zakresie wykładu 

Nr 
wykładu 

Treści kształcenia 

Odniesienie 
do efektów 

kształcenia dla 
modułu 

1. Międzynarodowy podział pracy. Jego determinanty W_01 
U_02 
K_02 

2. Wpływ międzynarodowej polityki na gospodarkę współczesnego świata W_01 
U_02 
K_02 

3. Polityka handlowa W_02 
U_01 
K_01 

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



U_01 
K_01 

5. Wpływ handlu zagranicznego na strukturę gospodarki narodowej. W_02 
U_01 
K_01 

6  Międzynarodowe stosunki walutowe i finansowe. W_02 
U_01 
K_01 

7. Pieniądz światowy i waluty międzynarodowe. W_01 
U_02 
K_02 

8 i 9. Kryzysy polityczne Bliskim Wschodzie i ich wpływ na gospodarkę  światową. W_01 
U_02 
K_02 

10 i 
11. 

Problemy międzynarodowego zadłużenia W_01 
U_02 
K_02 

12. Międzynarodowa 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 świat – różne drogi rozwoju. W_02 
U_01 
K_02 

 
 
 

Metody sprawdzania efektów kształcenia  
 

Symbol 
efektu 

Metody sprawdzania efektów kształcenia  
(sposób sprawdzenia, w tym dla umiejętności – odwołanie do konkretnych zadań 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. NAKŁAD PRACY STUDENTA 

 

Bilans punktów ECTS 
 

Rodzaj aktywności 
obciążenie 
studenta 

1 Udział w wykładach 20 
2 Udział w ćwiczeniach  
3 Udział w laboratoriach  
4 Udział w konsultacjach (2-3 razy w semestrze) 5 
5 Udział w zajęciach projektowych  
6 Konsultacje projektowe 

 
 

7 Udział w egzaminie  
8   
9 Liczba godzin realizowanych przy bezpośrednim udziale nauczyciela 

akademickiego 
25 
(suma) 

10 Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach 
wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego 
(1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta) 

1 ECTS 

11 Samodzielne studiowanie tematyki wykładów  
12 Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń  
13 Samodzielne przygotowanie się do kolokwiów 20 
14 Samodzielne przygotowanie się do laboratoriów  
15 Wykonanie sprawozdań  
15 Przygotowanie do kolokwium końcowego z laboratorium  
17 Wykonanie projektu lub dokumentacji  
18 Przygotowanie do egzaminu  
19   
20 

Liczba godzin samodzielnej pracy studenta 20 
(suma) 

21 Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach samodzielnej 
pracy 
(1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta) 

0.6 ECTS 

22 Sumaryczne obciążenie pracą studenta  55 
23 Punkty ECTS za moduł 

1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta 
2 

24 Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym 
Suma godzin związanych z zajęciami praktycznymi 5 

25 Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o 
charakterze praktycznym 
1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta 

0,2 ECTS 
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