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Projekt współfinansowany przez
Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu

Społecznego

Nazwa przedmiotu

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Kod ECTS

14.3.5717
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot

Instytut Handlu Zagranicznego
Studia

wydział kierunek poziom pierwszego stopnia
Wydział Filologiczny Rosjoznawstwo forma stacjonarne

moduł
specjalnościowy wszystkie

specjalizacja wszystkie

Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących)

dr Tomasz Michałowski; prof. UG, dr hab. Piotr Zientara; prof. UG, dr hab. Sylwia Pangsy Kania; prof. dr hab. Ewa Oziewicz
Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin
Formy zajęć

Wykład
Sposób realizacji zajęć

zajęcia on-line, zajęcia w sali dydaktycznej
Liczba godzin

Wykład: 30 godz.

Liczba punktów ECTS

2
Semestr 3:
30 godzin - aktywne uczestnictwo w zajęciach;
20 godzin - opracowanie literatury przedmiotu,
przygotowanie do zaliczenia i zaliczenie.
Razem: 50 godzin = 2 ECTS.

Termin realizacji przedmiotu

2023/2024 zimowy
Status przedmiotu

fakultatywny (do wyboru)

Język wykładowy

polski
Metody dydaktyczne

Analiza zdarzeń krytycznych (przypadków)-
Wykład konwersatoryjny-
Wykład z prezentacją multimedialną-

Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny lub
wymagania egzaminacyjne
Sposób zaliczenia

Zaliczenie na ocenę
Formy zaliczenia

Zaliczenie w formie testu
Podstawowe kryteria oceny

Student otrzymuje ocenę na podstawie zaliczenia pisemnego w formie testu wyboru z
zakresu treści programowych.

Sposób weryfikacji założonych efektów uczenia się

zakładany efekt uczenia się dyskusja studia przypadków test

 Wiedza

K_W01 X X X

K_W03 X X X

K_W06 X X X

 Umiejętności

K_U04  X X

K_U11 X X X

 Kompetencje społeczne

K_K01  X  

K_K05   X

Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi
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A. Wymagania formalne
Brak wymagań formalnych.

B. Wymagania wstępne
Brak wymagań wstępnych.

Cele kształcenia

Student zdobywa uporządkowaną podstawową wiedzę z zakresu gospodarki światowej, zorientowaną na zastosowanie praktyczne w sferze
międzynarodowych stosunków ekonomicznych.

Treści programowe

Pojęcie i struktura gospodarki światowej: pojęcie gospodarki światowej, struktura gospodarki światowej (sfera realna, sfera regulacyjna), podmioty
gospodarki  światowej.  Handel  towarowy  i  podstawy  teorii  handlu  międzynarodowego:  rozważania  wstępne  na  temat  istoty  teorii  handlu
międzynarodowego, klasyczne i neoklasyczne teorie handlu międzynarodowego, rozmiary, struktura, dynamika współczesnego międzynarodowego
handlu towarowego. Międzynarodowe obroty usługami: pojęcie i cechy charakterystyczne usług, czynniki wzrostu znaczenia usług, klasyfikacja i
rodzaje usług w handlu międzynarodowym, rozmiary, dynamika i struktura współczesnego międzynarodowego handlu usługami. Międzynarodowe
przepływy  kapitałowe:  pojęcie  międzynarodowych  przepływów  kapitału,  formy  międzynarodowych  przepływów  kapitałowych,  przyczyny
międzynarodowych ruchów kapitałów, znaczenie i skutki międzynarodowych przepływów kapitału. Międzynarodowe przepływy pracy: pojęcie, istota i
rodzaje międzynarodowych przepływów pracy, przyczyny międzynarodowych przepływów pracy, ekonomiczne skutki migracji siły roboczej, rozmiary,
struktura,  dynamika współczesnych międzynarodowych przepływów pracy.  Międzynarodowe przepływy wiedzy:  rodzaje międzynarodowych
przepływów wiedzy, rozmiary i kierunki międzynarodowych przepływów wiedzy. Zagraniczna i międzynarodowa polityka handlowa: zagraniczna a
międzynarodowa polityka handlowa, narzędzia zagranicznej polityki handlowej, wpływ Układu Ogólnego w sprawie Taryf Celnych i Handlu (GATT) i
Światowej Organizacji Handlu (WTO) na liberalizację międzynarodowej wymiany handlowej. MFW i grupa Banku Światowego – ważne elementy
instytucjonalnej struktury współczesnej gospodarki światowej: MFW – geneza oraz wpływ na gospodarkę światową i międzynarodowe stosunki
ekonomiczne, grupa Banku Światowego – geneza oraz wpływ na gospodarkę światową i międzynarodowe stosunki ekonomiczne. Podstawowe
problemy międzynarodowej  integracji  gospodarczej:  pojęcie,  cele  i  uwarunkowania  międzynarodowej  integracji  gospodarczej,  typy i  etapy
międzynarodowej integracji gospodarczej – główne rodzaje regionalnych ugrupowań integracyjnych. Problemy walutowe i płatnicze we współczesnej
gospodarce światowej: definicja i rodzaje kursu walutowego, główne czynniki wpływające na zmiany poziomu kursu walutowego, pojęcie i ewolucja
międzynarodowego systemu walutowego, rozwój międzynarodowej współpracy walutowej w świecie, bilans płatniczy kraju.

Wykaz literatury

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu)
A.1. wykorzystywana podczas zajęć

Międzynarodowe stosunki gospodarcze, red. E. Oziewicz, T. Michałowski, Warszawa 2013.•
A.2. studiowana samodzielnie przez studenta

P. Krugman, M. Obstfeld, Ekonomia międzynarodowa, Warszawa 2007.•
Prowadzący każdorazowo uaktualnia obowiązujący zestaw literatury przedmiotu.

Kierunkowe efekty uczenia się

K_W01, K_W03, K_W06
K_U04, K_U11
K_K01, K_K05

Wiedza

K_W01, K_W03, K_W06
Student:

ma  uporządkowaną  wiedzę  z  gospodarki  światowej,  zorientowaną  na
zastosowanie  praktyczne  w  sferze  międzynarodowych  stosunków
ekonomicznych, przede wszystkim z zakresu współpracy międzynarodowej
związanej z obszarem języka polskiego i rosyjskiego (K_W03, K_W06),

•

zna  podstawową  terminologię  z  zakresu  międzynarodowych  stosunków
ekonomicznych (K_W01, K_W06),

•

ma  podstawową  wiedzę  o  prawnych  i  ekonomicznych  uwarunkowaniach
funkcjonowania  gospodarczych  instytucji  międzynarodowych  w  zakresie
współpracy  międzynarodowej  związanej  z  obszarem  języka  polskiego  i
rosyjskiego (K_W03, K_W06).

•

Umiejętności

K_U04, K_U11
Student:

umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności, korzystając
różnorodnych źródeł (K_U04),

•

definiuje, objaśnia i  stosuje podstawowe zagadnienia z zakresu stosunków
międzynarodowych  w  pracy  nad  wybranymi  tematami  w  języku  polskim
(K_U11).

•

Kompetencje społeczne (postawy)

K_K01, K_K05
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Student:
ma świadomość zakresu swojej  wiedzy i  umiejętności  fachowych,  a także
rozumie potrzebę dalszego, ciągłego rozwoju kompetencji w zakresie wybranej
specjalności, jak też kompetencji personalnych i społecznych (K_K01),

•

dostrzega  i  formułuje  problemy  moralne  i  dylematy  etyczne  związane  z
środowiskiem profesjonalnym (K_K05);

•

poszukuje  optymalnych  rozwiązań,  postępuje  zgodnie  z  zasadami  etyki
(K_K05).

•

Kontakt

tomasz.michalowski@ug.edu.pl
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