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KARTA PRZEDMIOTU

I.

Dane podstawowe

Nazwa przedmiotu
Nazwa przedmiotu w języku angielskim

Międzynarodowe stosunki gospodarcze
International economic relations

Kierunek studiów
Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie)
Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne)
Dyscyplina
Język wykładowy

Ekonomia
I
stacjonarne
Ekonomia i finanse
polski

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna

Dr Jarosław Kuśpit

Forma zajęć(katalog
zamknięty ze słownika)
wykład
konwersatorium
ćwiczenia
laboratorium
warsztaty
seminarium
proseminarium
lektorat
praktyki
zajęcia terenowe
pracownia dyplomowa
translatorium
wizyta studyjna
Wymagania wstępne

II.

Liczba godzin

semestr

30

5

30

5

Punkty ECTS
5

W1- znajomość zagadnień z przedmiotu makroekonomia
W2- znajomość zagadnień z przedmiotu historia gospodarcza

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1- Słuchacz powinien nabyć wiedzę dotyczącą praw, procesów, mechanizmów i zasad rządzących
gospodarką w skali międzynarodowej.
C2- Powinien zyskać umiejętność analizy i formułowania zależności występujących na rynkach
międzynarodowych
C3- Przekazanie wiedzy na temat relacji gospodarczych zachodzących pomiędzy gospodarką
narodową a otoczeniem zewnętrznym, w ramach ugrupowań integracyjnych a także w skali
globalnej
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III.
Symbol
W_01

W_02

U_01
U_02
U_03
K_01
K_02

IV.

Efekty uczenia się dla przedmiotu wraz z odniesieniem do efektów kierunkowych
Opis efektu przedmiotowego
WIEDZA
Zna i rozumie pojęcia używane w międzynarodowych
stosunkach gospodarczych oraz dziedzinach pokrewnych,
rozumie kontekst ich poprawnego użycia oraz uwarunkowania
interpretacji
Zna i rozumie mechanizmy kształtujące międzynarodowy
kontekst relacji gospodarczych, zwłaszcza w zakresie
współczesnych determinantów handlu międzynarodowego oraz
procesów globalizacji i integracji
UMIEJĘTNOŚCI
Student umie analizować dane dotyczące międzynarodowych
obrotów i zaprezentować swoje obserwacje.
Student potrafi współpracować w zespole.
Student potrafi samodzielnie pogłębiać swoją wiedzę.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
Student ma świadomość zakresu swojej wiedzy i konieczności
jej dalszego uzupełniania.
Student potrafi samodzielnie rozwiązywać problemy,
dyskutować i pracować w zespole.

Odniesienie do
efektu kierunkowego
K_W04

K_W07

K_U02
K_U08
K_U07
K_K01
K_K02

Opis przedmiotu/ treści programowe

Wykład
1. Pojęcie, przedmiot i podmioty międzynarodowych stosunków gospodarczych
2. Czynniki wpływające na rozwój i ewolucję międzynarodowych relacji gospodarczych
3. Etapy rozwoju gospodarki światowej
4. Współczesna gospodarka światowa
5. Teorie wymiany międzynarodowej
6. Organizacje regulujące i wspierające handel międzynarodowy
7. Rola handlu zagranicznego w gospodarce
8. Zagraniczna i międzynarodowa polityka ekonomiczna
9. Rynki międzynarodowe towarów i usług
10. Międzynarodowy przepływ kapitału
11. Migracje międzynarodowe
12. Przepływ wiedzy technicznej w skali międzynarodowej
13. Międzynarodowy system walutowy i jego ewolucja
14. Międzynarodowy rynek finansowy
15. Problemy globalne we współczesnej gospodarce światowej
Ćwiczenia będą rozwijały umiejętności w ramach poszczególnych tematów
1. Wprowadzenie do teorii handlu międzynarodowego
2-3. Wydajność pracy i przewaga komparatywna. Model Davida Ricardo
4-5. Zasoby, przewaga komparatywna i podział dochodu. Model Heckschera–Ohlina
6-7. Standardowy model gospodarki zaangażowanej w wymianę handlową
8. Międzynarodowe przepływy czynników produkcji
9. Narzędzia polityki handlowej
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10. Polityka handlowa w krajach rozwijających się
11. Rachunki dochodu narodowego i bilans płatniczy
12. Międzynarodowy system walutowy
13. Optymalne obszary walutowe a doświadczenia europejskie
14. Globalny rynek kapitałowy: działanie i problemy polityki

V.
Symbol
efektu
W_01

W_02

U_01

U_02

U_03

Metody realizacjii weryfikacji efektów uczenia się
Metody dydaktyczne

Metody weryfikacji

Sposoby dokumentacji

(lista wyboru)

(lista wyboru)

(lista wyboru)

wykład konwencjonalny
(stacjonarnie lub zdalnie
przy wykorzystaniu
narzędzia Microsoft Office
365),
wykład problemowy
(stacjonarnie lub zdalnie
przy wykorzystaniu
narzędzia Microsoft Office
365
praca do samodzielnego
wykonania przez
studentów, praca w
grupach
praca do samodzielnego
wykonania przez
studentów, praca w
grupach,
praca do samodzielnego
wykonania przez
studentów, praca w
grupach,

WIEDZA
Zaliczenie testowe

Zaliczenie testowe

UMIEJĘTNOŚCI
Zaliczenie opisowe i
testowe/Obserwacja

Zaliczenie opisowe i
testowe/Obserwacja

Zaliczenie opisowe i
testowe/Obserwacja

zapis w pliku PDF
umieszczony na
platformie Moodle

zapis w pliku PDF
umieszczony na
platformie Moodle

zapis w pliku PDF, notatka
przygotowana przez
studentów. Notatka z
obserwacji.
zapis w pliku PDF, notatka
przygotowana przez
studentów. Notatka z
obserwacji.
zapis w pliku PDF, notatka
przygotowana przez
studentów. Notatka z
obserwacji.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
dialog prowadzącego
Obserwacja
Notatka z obserwacji.
zajęcia ze studentami,
dyskusja
K_02
dialog prowadzącego
Obserwacja
Notatka z obserwacji.
zajęcia ze studentami,
dyskusja
* W semestrze zimowym 2020/21 zajęcia odbywać się będą zgodnie z § 2 ust. 1 Zarządzenia Rektora
KUL z dnia 4 września 2020 r. (Nr ROP-0101-268/20) - w formie zdalnej z wykorzystaniem narzędzia
Microsoft Office 365 w ramach synchronicznego kontaktu, w którym studenci i prowadzący
uczestniczą w zajęciach w różnych miejscach w tym samym czasie w drodze wideokonferencji
internetowej.
K_01

Załącznik nr 5 do dokumentacji programowej
VI.

Kryteria oceny, wagi…

Ocena końcowa z przedmiotu uwzględnia egzamin pisemny z części wykładowej przeprowadzony
zdalnie w formie testu online, umieszczonego na platformie Moodle lub Microsoft Office 365).
(maksymalnie70 punktów) i zaliczenie z ćwiczeń w oparciu o dwa kolokwia (przeprowadzane
stacjonarnie lub zdalnie przy wykorzystaniu platformy Moodle lub Microsoft Office 365 (test online),
obecność i aktywność na zajęciach (stacjonarnie lub zdalnie).według skali:
dostateczny 10 punktów
dostateczny plus 15 punktów
dobry 20 punktów
dobry plus 25 punktów
bardzo dobry 30 punktów
Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie z egzaminu pisemnego minimum 50% punktów.
niedostateczna
(W)
-nie zna i nie rozumie mechanizmów kształtujących międzynarodowy kontekst relacji gospodarczych
-nie zna i nie rozumie aparatu pojęciowego dotyczącego międzynarodowych stosunków
gospodarczych
-nie uzyskał z egzaminu pisemnego 50% punktów
(U)
-nie potrafi analizować danych dotyczących międzynarodowych obrotów gospodarczych i
prezentować wyników
-nie potrafi pracować w zespole
-nie potrafi samodzielnie zdobywać wiedzy i rozwijać swoich umiejętności, korzystając z różnych
źródeł
(KS)
-nie ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności i nie rozumie potrzeby ciągłego
dokształcania się zawodowego i rozwoju, nie potrafi dokonywać samooceny własnych kompetencji
- nie potrafi samodzielnie rozwiązywać problemów, dyskutować i pracować w zespole.
dostateczna
(W)
zna i rozumie najważniejsze mechanizmy kształtujące międzynarodowy kontekst relacji
gospodarczych
-zna i rozumie podstawowe pojęcia dotyczące międzynarodowych stosunków gospodarczych
-uzyskał z egzaminu pisemnego 50% punktów
- łączna liczba punktów z egzaminu i zaliczenia ćwiczeń w przedziale 45-55
(U)
-potrafi w podstawowym zakresie analizować dane dotyczące międzynarodowych obrotów
gospodarczych i prezentować wyniki
- potrafi pracować w zespole
-potrafi zadowalająco samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności, korzystając z
różnych źródeł
(KS)
-ma ogólną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności i rozumie potrzebę ciągłego
dokształcania się zawodowego i rozwoju, potrafi dokonywać samooceny własnych kompetencji
-potrafi zadowalająco samodzielnie rozwiązywać problemy, dyskutować i pracować w zespole.
dostateczna plus
(W)
zna i rozumie podstawowe mechanizmy kształtujące międzynarodowy kontekst relacji gospodarczych
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-zna i rozumie podstawowe pojęcia dotyczące międzynarodowych stosunków gospodarczych
-uzyskał z egzaminu pisemnego 50% punktów
- łączna liczba punktów z egzaminu i zaliczenia ćwiczeń w przedziale 56-65
(U)
-potrafi w podstawowym zakresie analizować dane dotyczące międzynarodowych obrotów
gospodarczych i prezentować wyniki
- potrafi pracować w zespole
-potrafi zadowalająco samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności, korzystając z
różnych źródeł
(KS)
-ma ogólną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności i rozumie potrzebę ciągłego
dokształcania się zawodowego i rozwoju, potrafi dokonywać samooceny własnych kompetencji
-potrafi zadowalająco samodzielnie rozwiązywać problemy, dyskutować i pracować w zespole.
dobra
(W)
-zna i prawidłowo rozumie większość mechanizmów kształtujących międzynarodowy kontekst relacji
gospodarczych
-zna i rozumie większość pojęć dotyczących międzynarodowych stosunków gospodarczych
-uzyskał z egzaminu pisemnego 50% punktów
- łączna liczba punktów z egzaminu i zaliczenia ćwiczeń w przedziale 66-75
(U)
-potrafi prawidłowo analizować dane dotyczące międzynarodowych obrotów gospodarczych i
prezentować wyniki
- potrafi pracować w zespole
-dobrze potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności, korzystając z różnych
źródeł
(KS)
-ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności i rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się
zawodowego i rozwoju, potrafi dokonywać samooceny własnych kompetencji
-dobrze potrafi samodzielnie rozwiązywać problemy, dyskutować i pracować w zespole.
dobra plus
(W)
-zna i prawidłowo rozumie większość mechanizmów kształtujących międzynarodowy kontekst relacji
gospodarczych
-zna i rozumie pojęcia dotyczące międzynarodowych stosunków gospodarczych
-uzyskał z egzaminu pisemnego 50% punktów
- łączna liczba punktów z egzaminu i zaliczenia ćwiczeń w przedziale 76-85
(U)
-potrafi sprawnie analizować dane dotyczące międzynarodowych obrotów gospodarczych i
prezentować wyniki
- potrafi aktywnie pracować w zespole
-dobrze potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności, korzystając z różnych
źródeł
(KS)
-ma dużą świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności i rozumie potrzebę ciągłego
dokształcania się zawodowego i rozwoju, potrafi dokonywać samooceny własnych kompetencji
-dobrze potrafi samodzielnie rozwiązywać problemy, dyskutować i pracować w zespole.
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bardzo dobra
(W)
-zna i w pełni rozumie większość mechanizmów kształtujących międzynarodowy kontekst relacji
gospodarczych
-zna i rozumie pojęcia dotyczące międzynarodowych stosunków gospodarczych
-uzyskał z egzaminu pisemnego 50% punktów
- łączna liczba punktów z egzaminu i zaliczenia ćwiczeń w przedziale 86-100
(U)
-potrafi biegle analizować dane dotyczące międzynarodowych obrotów gospodarczych i prezentować
wyniki
- potrafi aktywnie pracować w zespole
-bardzo dobrze potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności, korzystając z
różnych źródeł
(KS)
-ma pełną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności i rozumie potrzebę ciągłego
dokształcania się zawodowego i rozwoju, potrafi dokonywać samooceny własnych kompetencji
-dobrze potrafi samodzielnie rozwiązywać problemy, dyskutować i pracować w zespole.
VII.

Obciążenie pracą studenta

Forma aktywności studenta
Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem

Liczba godzin
60

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta

75

VIII.

Literatura

Literatura podstawowa
1. E.Oziewicz, T.Michałowski, Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Teoria i praktyka, PWE,
Warszawa 2012
2. J.Rymaczyk red., Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWE, Warszawa 2010
3. M. Markiewicz, U. Mrzygłód, Finanse międzynarodowe, PWE, Warszawa 2015
Literatura uzupełniająca
1.B. Osoba, Ekonomia i finanse międzynarodowe, Wydawnictwo Difin S.A., Warszawa 2014
2.A. Zielińska-Głębocka, Współczesna gospodarka światowa. Przemiany, innowacje, kryzysy,
rozwiązania regionalne. Wolters Kluwer, Warszawa 2012
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