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KARTA  MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU 
 

Kod modułu  

Nazwa modułu Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze 

Nazwa modułu w języku angielskim International Economics 

Obowiązuje od roku akademickiego 2017/2018 

 

 

A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW 

 

Kierunek studiów Ekonomia 

Poziom kształcenia I stopień 

Profil studiów Ogólnoakademicki 

Forma i tryb prowadzenia studiów studia stacjonarne  

Specjalność Finanse przedsiębiorstw 

Jednostka prowadząca moduł Katedra Ekonomii i Finansów 

Koordynator modułu dr Anna Żyła 

Zatwierdził  

 
 
B. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU 
 

Przynależność do grupy/bloku przed-
miotów 

Kierunkowy  

Status modułu  Obowiązkowy 

Język prowadzenia zajęć Polski 

Usytuowanie modułu w planie studiów 
- semestr 

Semestr IV 

Usytuowanie realizacji przedmiotu 
w roku akademickim 

Semestr letni 

Wymagania wstępne Makroekonomia, Historia gospodarcza  

Egzamin (TAK/NIE) NIE 

Liczba punktów ECTS 2 

 

Forma 
prowadzenia zajęć 

wykład ćwiczenia laboratorium projekt inne 

Liczba godzin 
w semestrze 

30     
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C. EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY SPRAWDZANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

 

Cel 
modułu 

Student uzyska wiedzę o ogólnych zasadach i prawidłowościach międzynarodowych relacji 
gospodarczych oraz głównych nurtach i tendencjach istniejących w polityce i gospodarce 
współczesnego świata, a także o zagadnieniach handlu zagranicznego, rynków centralnych, 
polityki handlowej państw, międzynarodowych stosunków walutowych, finansowych, i pro-
blemach globalnych. 

 
 

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia 

Forma 
prowa-
dzenia 
zajęć 

Odniesienie 
do efektów 
kierunko-

wych 

Odniesienie 
do efektów 
obszaro-

wych 

W_01 

Ma podstawowa wiedzę na temat mechanizmów 
funkcjonowania gospodarki rynkowej i jej związków 
z gospodarką światową z uwzględnieniem ich hi-
storycznej ewolucji  

wykład K_W02 
S1A_W03 
S1A_W09 

W_02 

Student ma wiedzę o relacjach zachodzących po-
między wielkościami makroekonomicznymi takimi 
jak wzrost gospodarczy, zatrudnienie, inflacja, 
bilans płatniczy oraz o metodach polityki handlowej 
i gospodarczej  

wykład K_W05 
S1A_W02 
S1A_W06 

U_01 

Wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania 
dylematów pojawiających się w gospodarce  
światowej. Analizuje sytuacje i proponuje odpo-
wiednie rozstrzygnięcia  

wykład K_U05 
S1A_W06 
S1A_W07 

U_02 

Potrafi obserwować i interpretować zjawiska, kate-
gorie i instytucje ekonomiczne w ich  
historycznym rozwoju, a także analizuje ich relacje 
z różnymi obszarami działalności gospodarczej  

wykład K_U08 S1A_U01 

K_01 

Rozumie potrzebę uzupełniania i pogłębiania wie-
dzy w związku z postępem gospodarczym, techno-
logicznym i ogólnym rozwojem nauki oraz zmienia-
jącymi się uwarunkowaniami rynkowymi w skali 
krajowej i międzynarodowej.  

wykład K_K01 S1A_K01 

K_02 
Potrafi myśleć o zmianach gospodarczych i spo-
łecznych  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 Wprowadzenie do międzynarodowych stosunków gospodarczych. 
Podstawowe terminy i pojęcia z zakresu międzynarodowych stosunków 
gospodarczych. 
Międzynarodowy podział pracy i jego determinanty 
Międzynarodowa komplementarność struktur gospodarczych. 

W_02 
U_01 
K_01 

2-3 Gospodarka światowa i jej cechy. 
Podmioty gospodarki światowej. 
Miejsce handlu zagranicznego w rozwoju gospodarczym świata: 
Pojęcie handlu zagranicznego, 
Handel zagraniczny a wzrost gospodarczy 
Czynniki wpływające na handel zagraniczny 
Rozmiary i dynamika światowego handlu zagranicznego 
Międzynarodowy handel towarami i usługami 
Teorie handlu zagranicznego 
Handel zagraniczny Polski z krajami UE. 

W_01 
W_02 
U_02 
K_02 
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Handel zagraniczny Polski z Azją. 

4-5 Formy internacjonalizacji działalności przedsiębiorstw.  
Podstawowe i specyficzne formy handlu zagranicznego. 

W_02  
U_01 
K_01 

6 Polityka handlowa. 
Cele zagranicznej polityki handlowej. 
Czynniki kształtujące zagraniczną politykę handlową. 
Rodzaje i typy polityki handlowej. 
Narzędzia polityki handlowej. 
Światowy system handlu. 

W_01 
W_02 
U_02 
K_01 

7 Międzynarodowe przepływy kapitałowe. Definicja. Podmioty. Klasyfikacja 
kapitału. 
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne. Definicja, cele, rodzaje. Cechy 
przedsiębiorstw dokonujących BIZ. Motywy podejmowania BIZ. Korzyści i 
koszty BIZ. 
Korporacje transnarodowe – definicja, cechy i własności. 

W_01 
W_02 
U_01 
U_02 
K_01 

8 Stosunki gospodarcze Polski z sąsiadami. 
Stosunki gospodarcze Polski z USA. 
Jak chiński kapitał podbija świat? 
Otoczenie przedsiębiorstwa międzynarodowego. 

W_02  
U_01 
K_01 
K_02 

9-10 Migracja zasobów siły roboczej. 
Transfer technologii w skali międzynarodowej. 
Międzynarodowa konkurencyjność krajów i przedsiębiorstw. 
Konkurencyjność Polski w gospodarce światowej. 

W_01 
W_02 
U_02 
K_01 

11-12 Kurs walutowy i międzynarodowy system walutowy.  
Bilans płatniczy. 
Kryzysy walutowe. 
Organizacje międzynarodowe – definicja. Klasyfikacja i przegląd najważ-
niejszych organizacji międzynarodowych. 
Międzynarodowa integracja gospodarcza – pojęcie i etapy. 
Polska w Unii Europejskiej. 

W_01 
W_02 
U_02 
K_01 

13-14 Przegląd najważniejszych ugrupowań integracyjnych. 
Azjatyckie Tygrysy i ich droga do gospodarczego sukcesu. 
Afryka – wschodzący rynek. 
Problemy rozwoju krajów rozwijających się. 
Globalizacja stosunków międzynarodowych. 
Skutki procesów globalizacji stosunków międzynarodowych. 
Nielegalne przepływy kapitałowe- szara strefa i „pranie brudnych pienię-
dzy”. 
Terroryzm i jego wpływ na handel zagraniczny. 
Raje podatkowe 

W_01 
W_02 
U_01 
U_02 
K_01 

15 Kolokwium zaliczeniowe  

Metody sprawdzania efektów kształcenia  
 

Symbol 
efektu 

Metody sprawdzania efektów kształcenia  
(sposób sprawdzenia, w tym dla umiejętności – odwołanie do konkretnych zadań projekto-

wych, laboratoryjnych, itp.) 

W_01 kolokwium zaliczeniowe  

W_02 kolokwium zaliczeniowe  

U_01 kolokwium zaliczeniowe  

U_02 kolokwium zaliczeniowe  

K_01 kolokwium zaliczeniowe  

K_02 kolokwium zaliczeniowe  
 
  



 

4 

 

D. NAKŁAD PRACY STUDENTA 
 

Bilans punktów ECTS 

Lp. Rodzaj aktywności 
Obciążenie 
studenta 

Jednostka 

1. Udział w wykładach 30 h 

2. Udział w ćwiczeniach  h 

3. Udział w laboratoriach  h 

4. Udział w zajęciach projektowych  h 

5. Udział w konsultacjach (2-3 razy w semestrze) 6 h 

6. Konsultacje projektowe  h 

7. Udział w egzaminie  h 

8.    

9. 
Liczba godzin realizowanych przy bezpośrednim udziale 
nauczyciela akademickiego 

36 h 

10. 

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

1,2 ECTS 

11. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów 10 h 

12. Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń  h 

13. Samodzielne przygotowanie się do kolokwiów 15 h 

14. Samodzielne przygotowanie się do laboratoriów  h 

15. Wykonanie sprawozdań  h 

16. Przygotowanie do kolokwium końcowego z laboratorium  h 

17. Wykonanie projektu lub dokumentacji  h 

18. Przygotowanie do egzaminu  h 

19. Liczba godzin samodzielnej pracy studenta 25 h 

20. 
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach 
samodzielnej pracy 
(1 punkt ECTS=25 godzin obciążenia studenta) 

0,8 ECTS 

21. Sumaryczne obciążenie pracą studenta  60 h 

22. 
Punkty ECTS za moduł 
1 punkt ECTS=25 godzin obciążenia studenta 

2 ECTS 

23. 
Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycz-
nym 
Suma godzin związanych z zajęciami praktycznymi 

31 h 

24. 
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach 
zajęć o charakterze praktycznym 
1 punkt ECTS=25 godzin obciążenia studenta 

1,1 ECTS 
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