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Społecznego

Nazwa przedmiotu

Gospodarka rosyjska

Kod ECTS

14.3.5744
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot

Zakład Rosjoznawstwa, Literatury i Kultury Rosyjskiej
Studia

wydział kierunek poziom pierwszego stopnia
Wydział Filologiczny Studia wschodnie forma stacjonarne

moduł
specjalnościowy wszystkie

specjalizacja wszystkie

Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących)

dr hab. Urszula Patocka-Sigłowy, profesor uczelni; prof. UG, dr hab. Piotr Zientara
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 4:
30 godzin - udział w zajęciach,
20 godzin - samodzielna praca studenta
(studiowanie literatury, przygotowanie do zaliczenia,
zaliczenie).
Razem: 50 godzin = 2 ECTS.

Termin realizacji przedmiotu

2023/2024 letni
Status przedmiotu

obowiązkowy

Język wykładowy

polski
Metody dydaktyczne

Wykład konwersatoryjny-
Wykład problemowy-
Wykład z prezentacją multimedialną-

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

Zaliczenie na ocenę
Formy zaliczenia

zaliczenie pisemne: testowe i z pytaniami otwartymi
Podstawowe kryteria oceny

Student otrzymuje zaliczenie na podstawie wyniku testu z zakresu treści wykładu (patrz:
treści programowe).

Sposób weryfikacji założonych efektów uczenia się
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zakładany efekt uczenia się Dyskusja Zaliczenie pisemne

 Wiedza

K_W02 X X

K_W04 X X

K_W05 X X

K_W07 X X

K_W11 X X

 Umiejętności

K_U01 X X

K_U10 X X

 Kompetencje społeczne

K_K01 X X

K_K04 X X

Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi

A. Wymagania formalne
Brak wymagań formalnych.

B. Wymagania wstępne
Podstawowa, usystematyzowana wiedza z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych.

Cele kształcenia

Dla zrozumienia pozycji Federacji Rosyjskiej we współczesnej strukturze gospodarki światowej, określenia możliwości współpracy gospodarczej,
społecznej, naukowej: multilateralnej i bilateralnej, na poziomie makro- , mezo - i mikroekonomicznym niezbędna jest charakterystyka gospodarki
Rosji od 1991 roku.
 

Treści programowe

Przedmiot, zakres i struktura wykładu. Ogólna charakterystyka Federacji Rosyjskiej. Potencjał gospodarczy Rosji. Udział Rosji w międzynarodowych
(globalnych) i  makroregionalnych organizacjach i  instytucjach gospodarczych. Handel zagraniczny Rosji:  struktura geograficzna i  towarowa.
Zagraniczne inwestycje Rosji i  zagraniczne inwestycje w Rosji. Udział Rosji w międzynarodowym handlu usługami. Rosja w Regionie Morza
Bałtyckiego. Pozycja Rosji  w grupie BRICS. Bilateralne stosunki gospodarcze Rosja – UE. Bilateralne stosunki gospodarcze Rosja – Chiny.
Bilateralne stosunki gospodarcze Rosja – Indie. Aktywności transgraniczne Rosji: euroregiony.

Wykaz literatury

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania zaliczenia):
Ciamaga L., Struktura gospodarki światowej, Warszawa 2003.•

Czerewacz K., Globalne konsekwencje procesów integracyjnych kreowanych przez Federację Rosyjską, [w:] Regionalizacja globalizacji,
Wrocław 2008.

•

Międzynarodowe stosunki gospodarcze, red. J. Rymarczyk, Warszawa 2010.•
B. Literatura uzupełniająca:

Ambasada Rosji w Polsce: www.rusemb.pl•
Biznes w Rosji: www.rosja.biz.pl•
Głos Rosji RUVR: www.russia.edu.ru•
Wydział Ekonomiczny Ambasady Polskiej w Moskwie: www.moskwa.polemb.net•

Kierunkowe efekty uczenia się

K_W02, K_W04, K_W05, K_W07, K_W11
K_U01, K_U10
K_K01, K_K04

Wiedza

K_W02, K_W04, K_W05, K_W07, K_W11
Student:

ma uporządkowaną wiedzę z  zakresu współczesnej  gospodarki  rosyjskiej
(K_W04, K_W05),

•

zna  podstawową  terminologię  z  zakresu  międzynarodowych  stosunków
gospodarczych (K_W02),

•

ma  podstawową  wiedzę  o  prawnych  i  ekonomicznych  uwarunkowaniach
funkcjonowania  gospodarki  rosyjskiej  oraz  współpracy  międzynarodowej
związanej  z  obszarem  języka  polskiego,  rosyjskiego  oraz  ukraińskiego
(K_W07),

•

ma  podstawową  wiedzę  o  metodyce  wykonywania  zadań,  normach,•

Gospodarka rosyjska #14.3.5744 | 2fc44557dfb21156d3be59b48719a708 | Strona 2 z 3



Gospodarka rosyjska #14.3.5744
Sylabusy - Centrum Informatyczne UG
Dział Kształcenia

procedurach i dobrych praktykach stosowanych w instytucjach związanych z
działalnością  handlową  w  zakresie  międzynarodowych  stosunków
ekonomicznych (K_W11).

Umiejętności

K_U01, K_U10
Student:

umie samodzielnie zdobywać wiedzę o gospodarce rosyjskiej i rozwijać swoje
umiejętności oceny roli Federacji Rosyjskiej w międzynarodowych stosunkach
ekonomicznych  (K_U01),

•

def iniuje,  objaśnia  i  stosuje  podstawowe  zagadnienia  z  zakresu
międzynarodowych stosunków ekonomicznych (K_U10).

•

Kompetencje społeczne (postawy)

K_K01, K_K04
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; poszukuje optymalnych rozwiązań, postępuje
zgodnie z zasadami etyki (K_K04).

•

Kontakt

urszula.patocka@ug.edu.pl
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