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Wydział Nauk Technicznych i Ekonomicznych 

Kierunek studiów:  Zarządzanie 
Poziom kształcenia:  Studia pierwszego stopnia 

Profil kształcenia: Praktyczny 

Forma studiów:  Stacjonarne, niestacjonarne 

Nazwa modułu kształcenia: Międzynarodowe stosunki gospodarcze 
Rodzaj modułu kształcenia: Obowiązkowy 

Sposób realizacji modułu: Zajęcia kontaktowe 
Rok studiów Semestr ECTS Formy zajęć i liczba 

godzin w planie studiów 
Studia 

stacjonarne 
Studia 

niestacjonarne 
3 5 2 Wykład 15 6 

Warsztat 15 6 
 

Cele kształcenia:  
Cel1: Poznanie teorii międzynarodowego podziału p racy i międzynarodowej wymiany 

Cel2: Rozumienie istoty i mechanizmów gospodarki otwartej, form rzeczowych i instytucjonalnych międzynarodowej 

współpracy gospodarczej 

Cel3: Wykształcenie zdolności dokonywania wyboru form i narzędzi realizacji współpracy gospodarczej z zagranicą 

 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych: 
Zaliczenie kursu makroekonomia 
 

Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych: 

(efekty - przepisane z poprzednich wersji sylabusu - jeśli to możliwe, jeśli konieczne proszę 

aktualizować) 

Kod efektu Zakres efektu Opis efektu modułowego 

EK1 Wiedza  
Zna istotę i mechanizmy gospodarki otwartej, formy rzeczowe i instytucjonalne 

powiązań z zagranicą i współpracy międzynarodowej. 

EK2 Wiedza 
Ma wiedzę w zakresie teorii międzynarodowych stosunków gospodarczych, 

międzynarodowej i zagranicznej polityki ekonomicznej w wymiarze merytorycznym 

i regulacyjnym. 

EK3 Umiejętności 
Potrafi określać, analizować i stosować właściwe narzędzia i regulacje 

ekonomiczno-prawne dla rozwiązywania problemów współpracy zagranicznej, 

międzynarodowej, regionalnej. 
 

Treści programowe  

Forma zajęć:wykład Liczba godzin 

Kod Tematyka zajęć 
studia 

stacjonarne 
studia  

niestacjonarne 

w1 
Powstanie i rozwój gospodarki światowej. Klasyczne, neoklasyczne i 

alternatywne teorie handlu międzynarodowego 4 1 

w2 
Międzynarodowy podział pracy. Przemiany strukturalne w gospodarce 

światowej 2 1 

w3 
Polityka handlowa. Wolny handel a protekcjonizm. Rola WTO w 

liberalizacji wymiany handlowej 2 1 

w4 Międzynarodowy system i rynek walutowy 2 1 

w5 
Automatyczny mechanizm dostosowawczy - cenowy, dochodowy i 

monetarny. Polityka dostosowawcza 2 1 

w6 
Procesy integracji ekonomicznej w gospodarce światowej. Integracja 

europejska. Problemy globalizacji gospodarki światowej 3 1 

 

Forma zajęć:ćwiczenia Liczba godzin 

Kod Tematyka zajęć 
studia 

stacjonarne 
studia  

niestacjonarne 

ćw1 
Normy sterujące w handlu zagranicznym; kurs walutowy; czynniki 

kształtujące poziom kursu walutowego, system kursów stałych i kursów 
6 2 



elastycznych, ryzyko kursowe, wpływ zmian kursu walutowego na bilans 

płatniczy 
ćw2 Narzędzia regulacji w handlu zagranicznym: taryfowe i pozataryfowe 4 1 

ćw3 
Pojęcie , istota i formy międzynarodowych przepływów, czynników 

produkcji ( przepływy kapitału, pracy, myśli technicznej) 4 2 

ćw4 Kolokwium 1 1 
 

 

Metody kształcenia (narzędzia dydaktyczne):  
MK1: Wykład 

MK2: Warsztaty 
 

Zasady oceniania zajęć: 

 

Ogólne zasady zaliczania zajęć  
Zaliczenie zajęć może odbywać się zarówno w formie pisemnej jak i ustnej. Praca pisemna powinna być 

udostępniona studentowi na jego życzenie, a prowadzący musi ją przechowywać przez okres jednego roku 

lub do zaliczenia kierunkowego efektu kształcenia. 

 

Warunki otrzymania oceny pozytywnej: 
Student powinien 

 przynajmniej dostatecznie poznać i zrozumieć podstawową wiedzę zawartą w literaturze podstawowej lub 

innej formie dostępnej w wyniku aktywnych form zajęć, 

 przynajmniej dostatecznie opanować wszelkie umiejętności przewidziane programem przedmiotu, 

 wykazać przynajmniej dostateczną umiejętność obserwowania i analizowania otaczających zjawisk, 

zwłaszcza tych, z którymi jako absolwent będzie miał styczność w praktycznej działalności, 

 sprostać wymaganiom przewidzianym dla uzyskania zaliczenia z form towarzyszących przed zaliczeniem 

formy wiodącej oraz modułu. 

 

Kryteria oceniania: 
Prowadzący ustala kryteria oceniania i przedstawia studentom na pierwszych zajęciach. Zasady zaliczenia są 

zgodne z Regulaminem Studiów; w szczególności musi być spełniony wymóg dotyczący stopnia opanowania 

programu: 50-59% - ocena dostateczna, 60-69% - ocena dostateczna plus, 70-79% - ocena dobra, 80-89% - 

ocena dobra plus, powyżej 90% - ocena bardzo dobra. 

 

 

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:  

Ocena formująca: 
OF1: Nieformalne rozmowy 

OF2: Referat 

  

Ocena podsumowująca: 
OP1: Kolokwium / praca pisemna pod czas zajęć 

 

Nakład pracy studenta 
Studia 

stacjonarne 
Studia  

niestacjonarne 
Łączna liczba godzin pracy studenta: 50 
Liczba godzin kontaktowych (realizowana podczas zajęć): 30 12 
Liczba godzin poświęconych na samokształcenie oraz przygotowanie do 

zajęć: 
10 18 

Liczba godzin poświęconych na przygotowanie do zaliczenia modułu: 10 20 
Łączna liczba punktów ECTS: 2 
Liczba punktów ECTS przypadająca na zajęcia kontaktowe (1): 1 1 
Procent programu modułu realizowany podczas zajęć z nauczycielem (2): 60 nie dotyczy 

(1) Należy podać całkowitą liczbę punktów ECTS. 

(2) Dotyczy tylko studiów stacjonarnych; minimalna wartość jest równa udziałowi liczby godzin kontaktowych w łącznej 

 liczbie godzin pracy studenta. 
 

 

 



Tabela odniesień dla modułu kształcenia:   

Efekt 

kształcenia 

Odniesienie  

do efektu 

kierunkowego 

Cele 

kształcenia 
Treści 

programowe 
Metody 

kształcenia 
Sposób weryfikacji  

efektów kształcenia 

EK1 K1Z_W05 
Cel1 

Cel2 

wyk1 

wyk2 

wyk3 

wyk4 

wyk5 

wyk6 

wt1 

wt2 

MK1 
MOF1 

MOF2 

MOP1 

EK2 K1Z_W05 Cel2 

wyk4 

wyk5 

wyk6 

wt1 

wt2 

MK1 

MK2 

MOF1 

MOF2 

MOP1 

EK3 K1Z_U10 Cel3 

wyk5 

wyk6 

wyk7 

wt3 

wt4 

MK1 

MK2 

MOF1 

MOF2 

MOP1 

 

 

 

Literatura podstawowa:  
1. P. Krugman, M. Obsfeld, Miedzynarodowe stosunki gospodarcze, PW N t. 1 (1993); t. 2 ( 1994) i kolejne wydania.  

2. S. Miklaszewski, (red. ) Miedzynarodowe stosunki gospodarcze u progu XXI wieku, wyd. Difin, Warszawa 2006. 

3. E. Mińska - Struzik, W. Nowara, Sz. Truskolaski, Miedzynarodowe stosunki gospodarcze, wyd. AE w Poznaniu, 

Poznań 2007. 

     

 

Literatura uzupełniająca: 
1: J. Kotyński, Globalizacja i integracja europejska, PWE , Warszawa 2005. 

2: W. Nawrot, Globalny kryzys finansowy XXI wieku. Przyczyny, przebieg, skutki, prognozy, wyd. CEDEWU.PL 

Warszawa 2009 

3: T. Kaczmarek, Nietypowe transakcje w praktyce handlu międzynarodowego wyd. Difin, Warszawa 2006. 
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