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Nazwa przedmiotu Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Jednostka prowadząca przedmiot
Nazwisko prowadzącego

IHZ

Nazwa kierunku

Ekonomia/MSG

Kod ECTS

14.3.E.PZ.2086

Pkt.ECTS

4

Nazwa specjalności

BRAK;

dr Renata Orłowska, dr Tomasz Michałowski, prof. UG dr hab. Sylwia Pangsy-Kania, prof. dr hab.
Ewa Oziewicz
Forma zajęć/Liczba godzin

Wykład

30

Ćwiczenia

15

Konwersatoria

0

Laboratoria komputerowe

Forma aktywności

0

Seminaria

0

Lektoraty

Rok i rodzaj studiów:

2 SS1,

Godziny z udziałem nauczyciela akademickiego (w tym
konsultacje, egzaminy i inne):

63

Semestr:

3,

Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego (samodzielna
praca studenta):

37

Status przedmiotu:

Obligatoryjny

100

Język wykładowy:

polski

Sumaryczna liczba godzin:

0

Sposób realizacji zajęć Zajęcia w sali dydaktycznej.
Wydział Ekonomiczny
Metody dydaktyczne

Wykłady z prezentacjami multimedialnymi, Ćwiczenia z wykorzystaniem metod aktywizujących,
Aktywność w grupach, współpraca,
Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi

Wymagania formalne

Przedmioty, które student powinien wcześniej zaliczyć to: makroekonomia i mikroekonomia.

Wymagania wstepne

Zakres wiedzy, umiejętności i kompetencje odpowiednie dla przedmiotów mikroekonomia,
makroekonomia.
Sposób i forma zaliczenia oraz kryteria oceny

Sposób zaliczenia
Kryteria oceny

Egzamin
zaliczenie ćwiczeń: aktywne uczestnictwo w zajęciach, test zaliczeniowy
zaliczenie egzaminu:
egzamin pisemny w formie testu wielokrotnego wyboru - 100%
91%-100% bdb
81%-90 % db+
71%-80% db
61%-70% dst+
51%-60% dst
50% i poniżej - ndst
Cele przedmiotu

Przedstawienie studentom podstawowych zagadnień dotyczących gospodarki światowej i międzynarodowych stosunków
ekonomicznych, procesu ich ewolucji, przyczynach i konsekwencjach. Ukazanie związków przyczynowo-skutkowych w
ekonomicznych relacjach międzynarodowych. Stworzenie podstaw do wykorzystania przez studentów podstawowych teorii
handlu, zasad polityki handlu zagranicznego i kursu walutowego oraz teorii międzynarodowego przepływu czynników produkcji
do analizy problemów występujących w praktyce gospodarczej. Zapoznanie ich z instytucjonalną strukturą gospodarki
światowej (MFW,Bank Światowy, WTO, OECD) oraz bilansem płatniczym.

Efekty uczenia się
Wiedza

E1_W01

Student ma podstawową wiedzę o miejscu międzynarodowych stosunków gospodarczych
w systemie nauk.

E1_W02

Poprawnie rozumie i posługuje się podstawowymi kategoriami ekonomicznymi,
odnoszącymi się do gospodarki światowej i międzynarodowych stosunków
gospodarczych.
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E1_W04

Ma podstawową wiedzę na temat różnych międzynarodowych instytucji istotnych dla
międzynarodowych stosunków gospodarczych.
Weryfikacja efektów uczenia się - Wiedza
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Umiejętności

E1_U01

Student posiada umiejętności prawidłowego oceniania relacji gospodarczych między
podmiotami gospodarki światowej,

E1_U02

Student potrafi przeanalizować i zinterpretować dane statystyczne odnoszące się do
podmiotów gospodarki światowej w różnych jej aspektach.

E1_U03

Potrafi właściwie analizować symptomy, przyczyny i efekty procesów zachodzących w
gospodarce światowej. Umie powiązać różne zjawiska z podstawowymi teoriami z tego
obszaru.

E1_U08

Student ma umiejętność obserwacji zjawisk zachodzących w relacjach między
podmiotami gospodarki światowej.Potrafi też sformułować prawidłowe wnioski z
bieżących faktów związanych z gospodarczą współpracą w skali międzynarodowej.
Posiada umiejętność wykorzystania podstawowych teorii handlu, zasad polityki handlu
zagranicznego i kursu walutowego oraz teorii międzynarodowego przepływu czynników
produkcji do analizy problemów występujących w praktyce gospodarczej, a także
umiejętność analizy bilansu płatniczego państw. Prawidłowo posługuje się pojęciami z
zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych. Umie powiązać różne zjawiska z
podstawowymi teoriami z tego obszaru. Umie zaprezentować wybrane, szczegółowe
zagadnienie z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych.

MSG1_U01

Student potrafi prawidłowo interpretować zjawiska zachodzące w gospodarce światowej z
wykorzystaniem różnych narzędzi i mechanizmów.

MSG1_U02

Student posiada umiejętność wykorzystania podstawowych teorii handlu, zasad polityki
handlu zagranicznego i kursu walutowego oraz teorii międzynarodowego przepływu
czynników produkcji do analizy problemów występujących w praktyce gospodarczej, a
także umiejętność analizy bilansu płatniczego państw.

MSG1_U03

Student potrafi sformułować prawidłowe wnioski z bieżących faktów związanych z
gospodarczą współpracą w skali międzynarodowej.

MSG1_U04

Student posiada umiejętność prawidłowego oceniania relacji gospodarczych między
podmiotami gospodarki światowej, potrafi przeanalizowaći zinterpretować dane
statystyczne odnoszące się do podmiotów gospodarki śwaitwoejw różnych jej aspektach.
Weryfikacja efektów uczenia się - Umiejętności

Efekty

E1_U01

X

X

X

X

E1_U02

X

X

X

X

E1_U03

X

X

X

X

E1_U08

X

X

X

X

MSG1_U01

X

X

X

X

Wszystkie prawa zastrzeżone (c) Renata Orłowska

2/6

SYLABUS rok akademicki 2021/22
Wydział Ekonomiczny
Uniwersytet Gdański

MSG1_U02

X

X

X

X

MSG1_U03

X

X

X

X

MSG1_U04

X

X

X

X

Kompetencje

E1_K01

Student znając ograniczenia własnej wiedzy oraz umiejętności dobrze rozumie potrzebę
uczenia się przez całe życie oraz pogłębiania i uzupełniania nabytej wiedzy i umiejętności.

E1_K06

Student potrafi samodzielnie doskonalić swoje umiejętności i wiedzę oraz jest otwarty na
nowe pomysły i rozwiązania.

E1_K07

Student wie, że w życiu zawodowym ma zachowywać się w sposób profesjonalny,
etyczny, z poszanowaniem różnorodności poglądów i kultur.

MSG1_K01

Student poznając zmieniające się relacje na świecie uświadamia sobie konieczność
nadążają za tymi zmianami, potzrebę ciągłego dokształcaniasię.

MSG1_K03

W trakcie zajęć student uczy się odpowiedniego komunikowania sięz grupą oraz
ponoszenia odpowiedzialności za podejmowane przez siebie działania.

MSG1_K05

W trakcie zajęć student uczy się pracy zespołowej.
Weryfikacja efektów uczenia się - Kompetencje
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Treści programowe

1. MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE (MSG) - WPROWADZENIE
a/ Zakres przedmiotu
b/ Międzynarodowe stosunki gospodarcze jako nauka
c/ Relacje z innymi naukami
d/ Definicje msg
e/ Geneza msg
f/ Wymagania co do zaliczenia przedmiotu
g/ Obowiązująca literatura

2. POJECIE I STRUKTURA GOSPODARKI ŚWIATOWEJ
a/ Pojecie gospodarki światowej
b/ Struktura gospodarki światowej (sfera realna, sfera regulacyjna)
c/ Podmioty gospodarki światowej i ich ogólna charakterystyka
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3. MIĘDZYNARODOWY PODZIAŁ PRACY
a/ Istota i przesłanki międzynarodowego podziału pracy
b/ Tradycyjny międzynarodowy podział pracy, jego rozwój i struktura, skutki, ekonomiczne, dezintegracja
c/ Przemysłowy międzynarodowy podział pracy; istota i charakter
d/ Informacyjny międzynarodowy podział pracy

4. HANDEL TOWAROWY I PRZEDKLASYCZNE I KLASYCZNE TEORIE HANDLU MIĘDZYNARODOWEGO
a/ Rozważania wstępne na temat istoty teorii handlu międzynarodowego
b/ Przedklasyczne i klasyczne teorie handlu międzynarodowego
c/ Rozmiary, struktura, dynamika współczesnego międzynarodowego handlu towarowego

5. MIĘDZYNARODOWE OBROTY USŁUGAMI
a/ Pojecie i cechy charakterystyczne usług
b/ Czynniki wzrostu znaczenia usług
c/ Klasyfikacja i rodzaje usług w handlu międzynarodowym
d/ Rozmiary, dynamika i struktura współczesnego międzynarodowego handlu usługami

6. MIĘDZYNARODOWE PRZEPŁYWY KAPITAŁOWE
a/ Pojecie międzynarodowych przepływów kapitału
b/ Formy międzynarodowych przepływów kapitałowych
c/ Przyczyny międzynarodowych ruchów kapitałów
d/ Znaczenie i skutki międzynarodowych przepływów kapitału

7. MIĘDZYNARODOWE PRZEPŁYWY PRACY I TECHNOLOGII
a/ Pojecie, istota i rodzaje międzynarodowych przepływów pracy
b/ Przyczyny międzynarodowych przepływów pracy
c/ Ekonomiczne skutki migracji siły roboczej
d/ Rozmiary, struktura, dynamika współczesnych międzynarodowych przepływów pracy
e/ Międzynarodowe przepływy technologii: ich rodzaje, rozmiary i kierunki

8. ZAGRANICZNA POLITYKA HANDLOWA, JEJ NARZĘDZIA I ICH ZASTOSOWANIE
a/ Definicja zagranicznej polityki handlowej
b/ Środki taryfowe
c/ Śródki parataryfowe
d/ Środki pozataryfowe / Inne środki polityki handlowej
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9. INSTYTUCJONALNA STRUKTURA WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARKI ŚWIATOWEJ
Geneza, podstawowe założenia, skład, funkcjonowanie, rola w gospodarce światowej
a) MFW
b) Banku Światowego
c) GATT/WTO

10. PROCESY MIĘDZYNARODOWEJ INTEGRACJI GOSPODARCZEJ WE WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARCE ŚWIATOWEJ
a/ Pojecie, cele i uwarunkowania międzynarodowej integracji gospodarczej
b/ Przesłanki i warunki integracji gospodarczej
c/ Typy i etapy międzynarodowej integracji - główne rodzaje regionalnych ugrupowań
integracyjnych
d/ Mechanizm regionalnej integracji ekonomicznej; efekty unii celnej

11. WYBRANE PROBLEMY WALUTOWE I PŁATNICZE W GOSPODARCE ŚWIATOWEJ
a/ Pojecie i podstawowe rodzaje kursów walutowych
b/ Czynniki określające kształtowanie się kursu walutowego
c/ Współczesny międzynarodowy system walutowy - ewolucja, główne cechy

12. BILANS PŁATNICZY KRAJU
a/ Pojecie i istota bilansu płatniczego
b/ Struktura bilansu płatniczego

Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej
Literatura obowiązkowa:
Międzynarodowe stosunki gospodarcze, (red.) T. Michałowski, E. Oziewicz, PWE, Warszawa 2013
Literatura uzupełniająca:
Globalizacja i regionalizacja w gospodarce światowej, red. R. Orłowska, K. Żołądkiewicz, PWE, Warszawa 2012
R. Orłowska, Uwarunkowania i skutki rozwoju migracji ekonomicznych w Unii Europejskiej w świetle wybranych teorii migracji
międzynarodowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2013
P. Zientara, Międzynarodowe migracje o charakterze ekonomicznym: przyczyny, mechanizmy, konsekwencje, Wydawnictwo
Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2012
E. Gostomski, T. Michałowski, Handel światowy przed globalnym kryzysem finansowym i gospodarczym i po nim, "Studia
Oeconomica Posnaniensia" 2017, Vol. 5, no. 8, s. 86-99 (dostępne w Internecie:
http://soep.ue.poznan.pl/New_SOEP_site/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202017/06_gostomski_michalowski.pdf)
S. Pangsy-Kania, Polityka innowacyjna państwa a narodowa strategia konkurencyjnego rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu
Gdańskiego, Gdańsk 2007.
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Kontakt

renata.orlowska@ug.edu.pl, tomasz.michalowski@ug.edu.pl,
sylwia.pangsy-kania@ug.edu.pl, ewa.oziewicz@ug.edu.pl,
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