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Cele przedmiotu 

C1- Słuchacz powinien nabyć wiedzę dotyczącą procesów i mechanizmów 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 

gospodarkami narodowymi 

 

Wymagania wstępne 

W1- znajomość zagadnień z przedmiotu ekonomia  

W2- znajomość zagadnień z przedmiotu stosunki międzynarodowe 

 

Efekty kształcenia dla przedmiotu 

Wiedza 
K_W11_12 zna i rozumie mechanizmy kształtujące międzynarodowy kontekst relacji 

gospodarczych, zwłaszcza determinujące handel międzynarodowy, procesy integracyjne oraz 

międzynarodowe rynki finansowe  

K_W04_12 zna i rozumie podstawy oraz specyfikę makroekonomicznych i 

mikroekonomicznych analiz: gospodarki jako całości, jej podmiotowych składowych, 

rynków i zachowań rynkowych  

K_W01_12 Ma podstawową wiedzę o miejscu ekonomii w systemie nauk, przedmiotowych 

powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi oraz metodologicznym kontekście 

prowadzonych w jej ramach analiz  

 

Umiejętności 
K_U02_12 potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu nauk 

ekonomicznych oraz powiązanych z nią dyscyplin, w celu analizowania i interpretowania 

problemów gospodarczych  

K_U07_12 potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne 

umiejętności, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym) oraz z 

nowoczesnych technologii (ICT)  

 

Kompetencje społeczne (postawy) 

K_K01_12 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę 

ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny 

własnych kompetencji i doskonali umiejętności  

K_K06_12 jest świadomy istnienia etycznego wymiaru w badaniach naukowych 

 

 

 

 



Metody dydaktyczne 

1. Prezentacja wiadomości w formie autorskiego wykładu 

2. Prowadzenie notatek oraz zadawanie pytań podczas zajęć 

3. Korzystanie z literatury źródłowej 

4. Indywidualne studia literaturowe w oparciu o literaturę uzupełniającą 

5. Analiza podstawowych wskaźników ekonomicznych dotyczących gospodarki i 

zachodzących w niej procesów na podstawie aktualnych informacji prasowych i 

internetowych. 

 

Treści programowe przedmiotu 

1. Wprowadzenie do międzynarodowych stosunków gospodarczych  

2. Wybrane teorie międzynarodowej wymiany handlowej 

3. Handel międzynarodowy w systemie rachunków narodowych 

4. Bilans płatniczy – definicja i struktura rachunków składowych  

5. Krzywa bilansu płatniczego i interpretacja jej składowych;  

6 . Konsekwencje deficytów na rachunku obrotów bieżących i kapitałowo-finansowym oraz 

sposoby ich równoważenia; 

7. Zagraniczna i międzynarodowa polityka gospodarcza – protekcjonizm i polityka wolnego 

handlu 

8. Instrumenty zagranicznej i międzynarodowej polityki handlowej 

9. Kurs walutowy, jako pośredni instrument zagranicznej polityki gospodarczej 

10. Sposoby ustalania kursów walutowych 

11. Czynniki kształtujące kurs walutowy 

12. Główne podmioty współczesnej gospodarki światowej 

13. Wybrane problemy polityczne współczesnej gospodarki światowej 

14. Podsumowanie tematyki zajęć i omówienie zagadnień egzaminacyjnych. 

 

Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia 

Niedostateczna  

(W): nie zna i nie rozumie mechanizmów kształtujących ekonomiczny kontekst 

międzynarodowych relacji gospodarczych; nie zna i nie rozumie specyfiki ekonomicznych 

analiz gospodarki; nie uzyskał z egzaminu pisemnego 50% punktów.  

 

(U): nie potrafi wykorzystywać wiedzy teoretycznej z zakresu międzynarodowych 

stosunków gospodarczych oraz powiązanych z nią dyscyplin, w celu analizowania i 

interpretowania problemów gospodarczych; 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 jest świadomy istnienia etycznego wymiaru w badaniach 

naukowych.  

 

Dostateczna  

(W): zna i rozumie najważniejsze mechanizmy kształtujące ekonomiczny kontekst 

międzynarodowych relacji gospodarczych; zna i ogólnie rozumie specyfikę ekonomicznych 

analiz gospodarki; uzyskał z egzaminu pisemnego 50% punktów  

 

(U): potrafi poprawnie wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu 

międzynarodowych stosunków gospodarczych oraz powiązanych z nią dyscyplin, w celu 



analizowania i interpretowania głównych problemów gospodarczych; potrafi zadowalająco 

samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności, korzystając z różnych ale 

ograniczonych źródeł  

 

(KS) ma ogólną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności i rozumie potrzebę 

dokształcania się zawodowego i potrafi dokonywać ogólnej samooceny własnych 

kompetencji; ma podstawową świadomość istnienia etycznego wymiaru w badaniach 

naukowych.  

 

Dobra  

(W): zna i prawidłowo rozumie większość mechanizmów kształtujących ekonomiczny 

kontekst międzynarodowych relacji gospodarczych; zna i dobrze rozumie specyfikę 

ekonomicznych analiz gospodarki; uzyskał z egzaminu pisemnego 70% punktów. 

  

(U): potrafi prawidłowo wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu międzynarodowych 

stosunków gospodarczych oraz powiązanych z nią dyscyplin, w celu analizowania i 

interpretowania problemów gospodarczych; dobrze potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i 

rozwijać swoje umiejętności, korzystając z różnych źródeł.  

 

(KS): ma ugruntowaną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności i rozumie 

potrzebę dokształcania się zawodowego i potrafi prawidłowo dokonywać samooceny 

własnych kompetencji; ma świadomość istnienia etycznego wymiaru w badaniach 

naukowych. 

 

Bardzo dobra  

(W) zna i prawidłowo rozumie mechanizmy kształtujące ekonomiczny kontekst 

międzynarodowych relacji gospodarczych; zna i bardzo dobrze rozumie specyfikę 

ekonomicznych analiz gospodarki; uzyskał z egzaminu pisemnego 85% punktów. 

(U) potrafi twórczo wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu 

międzynarodowych stosunków gospodarczych oraz powiązanych z nią dyscyplin, w celu 

analizowania i interpretowania problemów gospodarczych; potrafi samodzielnie zdobywać 

wiedzę i rozwijać swoje umiejętności, korzystając z różnych źródeł  

(KS): ma wysoką, ugruntowaną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności i 

rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i potrafi prawidłowo. 
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