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16. Międzynarodowe stosunki gospodarcze 

Kod 

przedmiotu 
 

Nazwa 

przedmiotu 
Międzynarodowe stosunki gospodarcze 

Kierunek Ekonomia - studia pierwszego stopnia 

Rodzaj przedmiotu lub modułu B. Przedmioty podstawowe 

Profil kształcenia (studiów) praktyczny 

Semestr 3 

Osoba koordynująca 

przedmiot 
 

Osoby prowadzące zajęcia  

Język prowadzenia zajęć Język polski 

 

Wymiar godzinowy zajęć i pracy studenta Stacjonarne Niestacjonarne 

1. Wykłady (wspólny udział nauczycieli akademickich i 

studentów) 
30 18 

2. Ćwiczenia (wspólny udział nauczycieli akademickich i 

studentów) 
30 18 

Razem 1+2 60 36 

3. Praktyki (realizowane samodzielnie przez studentów)   

4. Praca własna studenta (w tym prace domowe i projektowe, 

przygotowanie się do zaliczenia/egzaminu) 
40 64 

Razem 3+4 40 64 

SUMA 1+2+3+4 100 100 

Łącznie punktów ECTS wg planu studiów 4 4 

Wymagania wstępne i dodatkowe 

 Mikroekonomia z elementami makroekonomii + Geografia społeczno-gospodarcza 

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu  

 OPIS PRZEDMIOTOWEGO EFEKTU UCZENIA SIĘ 

SYMBOL EKK 

(odniesienie 

do kierunkowych 

efektów uczenia 

się) 

 ma wiedzę – zna i rozumie: Kod efektu 
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kierunkowego 

 w zaawansowanym stopniu wybrane fakty, obiekt i zjawiska właściwe dla MSG EK.I_W01 

 
w zaawansowanym stopniu kluczową terminologię ekonomiczną i rozumie jej źródła 

oraz zastosowanie w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych 
EK.I_W02 

 
w zaawansowanym stopniu zachowania człowieka na rynku globalnym i w obrocie 

międzynarodowym 
EK.I_W03 

 
w zaawansowanym stopniu istotę oraz mechanizmy funkcjonowania gospodarki, w tym 

zagadnienia integracji i globalizacji rynków 
EK.I_W04 

 

w zaawansowanym stopniu mechanizmy zmian zachodzących w procesach 

gospodarczych i społecznych, ich wpływ na uczestników życia gospodarczego i 

społecznego 

EK.I_W07 

 
w zaawansowanym stopniu zasady funkcjonowania gospodarki rynkowej i jej 

podmiotów gospodarczych 
EK.I_W08 

 ma następujące umiejętności – potrafi, umie:   

 

analizować i krytycznie oceniać informacje rynkowe i wykorzystywać je do 

rozwiązywania praktycznych problemów  gospodarczych, w tym do oceny kondycji 

ekonomicznej przedsiębiorstw i ich pozycji rynkowej 

EK.I_U05 

 posiada następujące kompetencje społeczne – ma świadomość i jest gotów do:   

 

krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści dotyczących zagadnień 

ekonomicznych, uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów 

poznawczych i praktycznych w realizacji projektów społeczno-ekonomicznych   

EK.I_K01 

Cele kształcenia 

Zapoznanie studentów z podstawowymi problemami i relacjami ekonomicznymi w wymiarze 

międzynarodowym oraz wypracowanie umiejętności rozumienia, analizowania i interpretowania 

mechanizmów ekonomicznych działających w sferze międzynarodowych stosunków 

gospodarczych. Prezentacja podstawowych zagadnień dotyczących międzynarodowych stosunków 

gospodarczych. Prezentacja mechanizmów i związków przyczynowo-skutkowych w 

międzynarodowych relacjach ekonomicznych. Wypracowanie umiejętności oceny danych 

odnoszących się do podmiotów gospodarki światowej w różnych jej aspektach. 

Treści kształcenia 

Wykłady: 

– Wprowadzenie do MSG – definicja, istota i specyfikacja międzynarodowych stosunków 

gospodarczych jako nauki ekonomicznej; pojęcie gospodarki światowej; podstawowe 

podmioty międzynarodowych stosunków gospodarczych. 

– Międzynarodowy podział pracy, jego przyczyny i konsekwencje. 

– Przyczyny rozwoju handlu światowego oraz ewolucja teorii międzynarodowego podziału 

pracy i handlu międzynarodowego. 
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– Zagraniczna polityka ekonomiczna – jej cele i narzędzia.  

– Przepływy kapitału w skali międzynarodowej. 

– Międzynarodowe przepływy siły roboczej, usług i technologii. 

– Pieniądz światowy oraz międzynarodowe systemy walutowe – wybrane zagadnienia. 

Ćwiczenia: 

– Teorie międzynarodowej wymiany towarowej: klasyczne teorie wymiany; teoria obfitości 

zasobów; teorie neotechnologiczne, teorie popytowo-podażowe, teorie handlu 

wewnątrzgałęziowego. 

– Międzynarodowy handel towarami i usługami:  uczestnicy, struktura geograficzna i 

przedmiotowa, międzynarodowe rynki towarowe, procesy liberalizacji handlu (GATT, 

WTO), pozycja Polski w międzynarodowej wymianie handlowej. 

– Międzynarodowe przepływy kapitału: pojęcie, formy, czynniki sprawcze, klasyfikacja, 

uczestnicy. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ) – determinanty, rozmiary, 

struktura; internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstw; pozytywne i negatywne strony 

BIZ na świecie i w Polsce. 

– Międzynarodowe przepływy pracy: pojęcie i formy migracji; teorie migracji i jej 

oddziaływania; ekonomiczne i pozaekonomiczne przyczyny i skutki migracji; rozmiary, 

kierunki i tendencje ruchów migracyjnych na świecie i w Polsce. 

– Międzynarodowy rynek walutowy i kurs walutowy: rodzaje i funkcje kursu walutowego; 

charakterystyka rynku walutowego – uczestnicy, rodzaje transakcji, mechanizm 

kształtowania się kursu walutowego; czynniki wpływające na zmianę kursów walutowych; 

ekonomiczne skutki zmian kursu walutowego. 

– Ceny w obrocie międzynarodowym: pojęcie ceny światowej, wzajemne zależności cen i 

dochodów oraz popytu i podaży na rynku towarów i usług; kształtowanie się cen towarów 

wystandaryzowanych i zindywidualizowanych w krótkim i długim okresie; terms of trade. 

Zalecana literatura  

Podstawowa: 

– Budnikowski A., Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWE, Warszawa 2006. 

– Rymarczyk J. (red.), Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWE, Warszawa 2010. 

– Bożyk P., Międzynarodowe stosunki ekonomiczne, PWE, Warszawa 2008. 

Uzupełniająca: 

– Budnikowski A., Ekonomia międzynarodowa, PWE, Warszawa 2017. 

– Bożyk P. (red.), Egzemplifikacja międzynarodowych stosunków gospodarczych. Materiały 
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do ćwiczeń, (wyd. I popr.), Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. 

Ryszarda Łazarskiego, Warszawa 2004. 

– Oziewicz E., Przemiany we współczesnej gospodarce światowej, PWE, Warszawa 2006. 

– Puchalska K., Barwińska-Małajowicz A., Międzynarodowe przepływy kapitału i siły 

roboczej, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2010. 

Metody i formy prowadzenia zajęć Tak (X) / nie 

Wykład z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień  

Wykład konwersatoryjny  

Wykład problemowy X 

Wykład informacyjny X 

Dyskusja X 

Praca z tekstem  

Metoda analizy przypadków X 

Uczenie problemowe (Problem-based learning)  

Gra dydaktyczna/symulacyjna  

Metoda ćwiczeniowa  

Metoda warsztatowa X 

Metoda projektu X 

Prezentacja multimedialna  

Demonstracje dźwiękowe i/lub video  

Metody aktywizujące (np.: „burza mózgów”, technika analizy SWOT, technika 

drzewka decyzyjnego, metoda „kuli śniegowej”, konstruowanie „map myśli”) 
X 

Praca w grupach X 

Praca indywidualna ze studentem (w tym tutoring)  

Hospitacje zajęć realizowanych przez nauczycieli lub innych studentów  

Samodzielne prowadzenie zajęć z dziećmi (uczniami, wychowankami)  

Inne (jakie?) - …………………………....  

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się Tak (X) / nie 

Egzamin pisemny X 

Egzamin ustny  

Zaliczenie pisemne na zakończenie zajęć  

Zaliczenie ustne na zakończenie zajęć X 

Kolokwium pisemne śródsemestralne  
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Kolokwium ustne śródsemestralne  

Test  

Esej X 

Raport  

Prezentacja multimedialna  

Udział w debacie  

Projekt lub wytworzenie produktu  

Sprawozdania z zajęć laboratoryjnych  

Inne (jakie?) - …………………………....  

Uwagi prowadzącego 

 

Skala ocen i sposób ustalania ocen 

Skala ocen: 

niedostateczny (2) 

dostateczny (3) 

dostateczny plus (3,5) 

dobry (4) 

dobry plus (4,5) 

bardzo dobry (5) 

Ocena ustalana jest na podstawie następującej skali: 

Poniżej 55.00 % - ocena 2 

55.00 % i więcej - ocena 3 

60.00 % i więcej - ocena 3,5 

70.00 % i więcej - ocena 4 

80.00 % i więcej - ocena 4,5 

90.00 % i więcej - ocena 5 

 

  


