
Załącznik nr 5 do dokumentacji programowej 
 

KARTA PRZEDMIOTU 

 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Międzynarodowe stosunki gospodarcze 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim International economic relations 

Kierunek studiów Stosunki międzynarodowe 

Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) I 

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) stacjonarne 

Dyscyplina nauki o polityce i administracji 

Język wykładowy polski 

 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna Dr hab.  Dariusz Eligiusz Staszczak, prof. KUL 
 

 

Forma zajęć (katalog 
zamknięty ze słownika) 

Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

wykład 30 IV 3 

konwersatorium   

ćwiczenia   

laboratorium   

warsztaty   

seminarium   

proseminarium   

lektorat   

praktyki   

zajęcia terenowe   

pracownia dyplomowa   

translatorium   

wizyta studyjna   

 

Wymagania wstępne brak 

 

 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu 

C1. Przekazanie studentom wiedzy z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych 

C2. Ilustracja różnic w teoretycznych interpretacjach wymiany międzynarodowej. 
C3. Analiza znaczenia czynników politycznych i ekonomicznych w skali globalnej. 
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III. Efekty uczenia się dla przedmiotu wraz z odniesieniem do efektów kierunkowych 

Symbol Opis efektu przedmiotowego 
Odniesienie do 

efektu kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 Zna i rozumie teoretyczne aspekty handlu międzynarodowego K_W02, K_W03, 
K_W07 

W_02 Ma wiedzę o relacjach sfery ekonomicznej i politycznej K_W01, K_W02, 
K_W05 

W_03 Ma wiedzę o systemach walutowych i  walucie euro K_W05 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną i praktyczną i 
interpretowania zmian w międzynarodowych stosunkach 
ekonomicznych i politycznych 

K_U01, K_U02 
K_U03 
 

U_02 Potrafi zinterpretować wpływy polityki na gospodarkę globalną. K_U03, K_U04 
K_U05 

U_….   

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Ma świadomość konieczności stałego dokształcania się K_K02 

K_02   

K_...   

 

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

 

L.p. Temat Godziny 

1. Wprowadzenie do przedmiotu. Teoretyczne interpretacje wymiany 
międzynarodowej: teoria kosztów absolutnych, teoria kosztów względnych 

3 

2. Teoretyczne interpretacje wymiany międzynarodowej: teoria obfitości 
zasobów, paradoks Leontieffa (Leontieva) 

3 

3. Współczesne teorie wymiany międzynarodowej: teorie neoczynnikowe, 
teorie neotechnologiczne, teorie popytowo-podażowe 

3 

4. Narzędzia regulacji handlu zagranicznego. Ograniczanie znaczenia regulacji 
handlu zagranicznego w ramach Unii Europejskiej i WTO 

3 

5. Systemy walutowe do 1944 roku 3 

6. Ewolucja światowego systemu walutowego: system z Breton Woods 3 

7. Ewolucja światowego systemu walutowego: system płynnych kursów 
walutowych.  

3 

8. Droga do euro. Eurosystem. Znaczenie dolara USA, euro i innych walut w 
gospodarce światowej 

3 

9. Paradygmaty ekonomii globalnej. 3 

10. Współczesne teorie międzynarodowej ekonomii politycznej 3 
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V. Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się 

 
 

Symbol 
efektu 

Metody dydaktyczne 
(lista wyboru) 

Metody weryfikacji 
(lista wyboru) 

Sposoby dokumentacji 
(lista wyboru) 

WIEDZA 

W_01 
W_02 

- wykład konwencjonalny 
 
- wykład konwencjonalny 

- egzamin pisemny 
 
- egzamin pisemny 

- oceniony egzamin 
pisemny 
 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 
U_02 
 
 

- wykład konwencjonalny 
- wykład konwencjonalny 

- egzamin pisemny 
- egzamin pisemny 

- oceniony egzamin 
pisemny 
- oceniony egzamin 
pisemny 
 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 
 

- wykład konwencjonalny - egzamin pisemny - oceniony egzamin 
pisemny 
 

 
 

VI. Kryteria oceny, wagi… 

VII. Ocena Kryteria oceny   

bardzo dobra (5) student realizuje zakładane 
efekty kształcenia w 
stopniu bardzo dobrym 

wykazuje znajomość treści kształcenia na 
poziomie 91-100 % 

ponad dobra (4,5) student realizuje zakładane 
efekty kształcenia w 
stopniu ponad dobrym 

wykazuje znajomość treści kształcenia na 
poziomie 86-90 % 

dobra (4) student realizuje zakładane 
efekty kształcenia w 
stopniu dobrym 

wykazuje znajomość treści kształcenia na 
poziomie 71-85% 

dość dobra (3,5) student realizuje zakładane 
efekty kształcenia w 
stopniu dość dobrym 

wykazuje znajomość treści kształcenia na 
poziomie poniżej 66-70% 

dostateczna (3) student realizuje zakładane 
efekty kształcenia w 
stopniu dostatecznym 

wykazuje znajomość treści kształcenia na 
poziomie 51-65% 

niedostateczna (2) student realizuje zakładane 
efekty kształcenia w 
stopniu niedostatecznym 

wykazuje znajomość treści kształcenia na 
poziomie poniżej 51%  
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VIII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem 
 

30 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 
 

30 

 

IX. Literatura 

Literatura podstawowa 

Staszczak D. E.: Globalizacja. Zbiorowa hegemonia mocarstw i korporacji transnarodowych a 
globalny marketing; Toruń: Wydawnictwo A. Marszałek 2007; 
 
Rymarczyk J.: Międzynarodowe stosunki gospodarcze; Warszawa: PWE, wydanie II 2015 
 

Literatura uzupełniająca 

Staszczak D. E.: USA-UE. Wzajemne stosunki na tle zmian systemu światowego Toruń: Wydawnictwo 
A. Marszałek 2004 
 

 

 


