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Nazwa przedmiotu Międzynarodowe stosunki gospodarcze II

Jednostka prowadząca przedmiot
Nazwisko prowadzącego

IHZ

Nazwa kierunku

MSG

Kod ECTS

14.3.E.KZ.2252

Pkt.ECTS

6

Nazwa specjalności

BRAK;

dr Renata Orłowska, dr Tomasz Michałowski, prof. UG dr hab. Piotr Zientara
Forma zajęć/Liczba godzin

Wykład

30

Ćwiczenia

15

Konwersatoria

0

Laboratoria komputerowe

Forma aktywności

0

Seminaria

0

Lektoraty

Rok i rodzaj studiów:

1 SS2,

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

90

Semestr:

1,

Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego (samodzielna
praca studenta):

60

Status przedmiotu:

Obligatoryjny

150

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, Studia przypadków,
Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi

Wymagania formalne

brak

Wymagania wstepne

Student powinien znać podstawy makroekonomii i międzynarodowych stosunków gospodarczych.
Sposób i forma zaliczenia oraz kryteria oceny

Sposób zaliczenia
Kryteria oceny

Egzamin
Zaliczenie ćwiczeń: aktywne uczestnictwo w zajęciach, test wyboru
Zaliczenie egzaminu: pisemny testu wielokrotnego wyboru.
Oceny zgodnie z Regulaminem studiów.
Cele przedmiotu

Przedstawienie studentom rozszerzonych zagadnień dotyczących gospodarki światowej i międzynarodowych stosunkach
ekonomicznych, problemów nierównomiernego rozwoju gospodarczego świata. Ukazanie związków przyczynowo-skutkowych w
ekonomicznych relacjach międzynarodowych.Stworzenie podstaw do wykorzystania przez studentów współczesnych teorii
handlu międzynarodowego, zasad polityki handlu międzynarodowego, konkurencyjności międzynarodowej i ceny światowej.
Efekty uczenia się
Wiedza

MSG2_W01 Student ma rozszerzoną wiedzę z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych
MSG2_W02 Student zna bardzo dobrze terminologię z tego zakresu.
MSG2_W05 Student zna rodzaje więzi ekonomicznych oraz rządzące nimi prawidłowości w aspekcie
krajowym, międzynarodowym, jak i globalnym.
MSG2_W10 Student zna rodzaje więzi ekonomicznych oraz rządzStudent posiada pogłębioną wiedzę o
gospodarce światowej, jej podmiotach, przyczynach, prawidłowościach i konsekwencjach,
a także zasadach funkcjonowania rynku globalnego. Student wie, jakie konsekwencje
niosą za sobą zmiany w gospodarce światowej dla poszczególnych jej uczestników.
Weryfikacja efektów uczenia się - Wiedza

Efekty

MSG2_W01

X

X

X

MSG2_W02

X

X

X

MSG2_W05

X

X

X

MSG2_W10

X

X

X
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Umiejętności

MSG2_U01

Student potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać zjawiska z zakresu
międzynarodowych stosunków gospodarczych oraz relacje występujące między
podmiotami gospodarki światowej.

MSG2_U03

Student potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg procesów i zjawisk
współczesnej gospodarki światowej oraz formułować własne opinie na ten temat.

MSG2_U04

Student dokonuje obserwacji i analiz procesów zachodzących w gospodarce światowej.

MSG2_U07

Potrafi dokonać interpretacji danych statystycznych i wskaźników ekonomicznych oraz
potrafi identyfikować i analizować relacje występujące między różnymi podmiotami
gospodarki światowej.

MSG2_U09

Prawidłowo posługuje się specjalistycznymi pojęciami z zakresu międzynarodowych
stosunków gospodarczych.

MSG2_U12

Student posiada umiejętność prezentowania własnego stanowiska, wątpliwości i sugestii,
popierając je argumentacją opartą na wybranych teoriach.
Weryfikacja efektów uczenia się - Umiejętności

Efekty

MSG2_U01

X

X

X

MSG2_U03

X

X

X

MSG2_U04

X

X

X

MSG2_U07

X

X

X

MSG2_U09

X

X

X

MSG2_U12

X

X

X

Kompetencje

MSG2_K01

Student znając ograniczenia własnej wiedzy oraz umiejętności z zakresu
międzynarodowych stosunków gospodarczych dobrze rozumie potrzebę uczenia się przez
całe życie oraz pogłębiania i uzupełniania nabytej wiedzy i umiejętność.

MSG2_K02

Potrafi także pracować w grupie oraz posiada umiejętności organizacyjne, które
pozwalają na realizację celów związanych z podejmowaniem różnych działań i decyzji,
przez co zwiększa poczucie swojej odpowiedzialności i poszanowanie pracy innych.

MSG2_K04

Znajomość zagadnień z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych powoduje,
że student wie, że w życiu zawodowym ma zachowywać się w sposób profesjonalny,
etyczny, z poszanowaniem różnorodności poglądów i kultur.
Weryfikacja efektów uczenia się - Kompetencje

Efekty

MSG2_K01

X

X

X

MSG2_K02

X

X

X

MSG2_K04

X

X

X
Treści programowe

1. MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE (w. 2 godz., ćw. 1 godz.)
a) istota, definicja i cele międzynarodowych stosunków gospodarczych
b) międzynarodowe stosunki gospodarcze w świetle innych nauk
c) znaczenie międzynarodowych stosunków gospodarczych w gospodarce światowej
d) wymagania co do zaliczenia przedmiotu
e) obowiązująca literatura
2. NIERÓWNOMIERNY ROZWÓJ GOSPODARCZY (w. 4 godz., ćw. 2 godz.)
a) przyczyny nierównomierności w rozwoju gospodarczym
b) główne grupy krajów i ich ogólna charakterystyka
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c) problemy rozwoju krajów rozwijających się
d) skutki zróżnicowania gospodarczego dla gospodarki światowej
e) różne formy pomocy dla krajów rozwijających się
3. WSPÓŁCZESNE TEORIE HANDLU MIĘDZYNARODOWEGO A WSPÓŁCZESNY MIĘDZYNARODOWY PODZIAŁ PRACY
(w. 6 godz., ćw. 2 godz.)
a) teorie neoczynnikowe
b) teorie neotechnologiczne
c) teorie popytowo-podażowe
4. HANDEL WEWNĄTRZGAŁĘZIOWY I NOWA TEORIA HANDLU MIĘDZYNARODOWEGO (w. 4 godz., ćw. 2 godz.)
a) definicja i opis zjawiska
b) pomiar handlu wewnątrzgałęziowego (indeks Grubela-Lloyda)
c) przyczyny i skutki
d) Model Dixita-Stiglitza
e) teoria handlu Krugmana (NTT) i Melitza (NNTT)
5. GRAWITACYJNY MODEL HANDLU (w. 4 godz., ćw. 2 godz.)
a) definicja, wzór
b) mechanizm modelu grawitacyjnego
c) logika modelu grawitacyjnego
d) model grawitacyjny w praktyce
e) ograniczenia w handlu: odległość, bariery i granice
6. KRYZYSY EKONOMICZNE W GOSPODARCE ŚWIATOWEJ (w. 2 godz., ćw. 2 godz.)
a) pojęcie i istota kryzysów
b) koncepcje teoretyczne, wyjaśniające powstawanie kryzysów
c) wybrane przykłady kryzysów ekonomicznych i ich wpływ na gospodarkę światową
7. RÓWNOWAGA BILANSU PŁATNICZEGO (w. 4 godz., ćw. 2 godz.)
a) problem równowagi bilansu płatniczego
b) przywracanie równowagi bilansu płatniczego
- mechanizmy automatycznego równoważenia bilansu płatniczego
- polityka dostosowawcza państwa
c) równowaga płatnicza na świecie
8. CENY RYNKU MIĘDZYNARODOWEGO (w. 6 godz., ćw. 2 godz.)
a) definicja i funkcje ceny krajowej i światowej
b) czynniki zniekształcające cenę światową
c) czynniki przybliżające poziom ceny światowej do ceny krajowej i poziomu optymalnego
d) tendencje zmian ceny światowej w krótkim okresie
e) długookresowe tendencje zmian cen na rynku światowym
Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej
Literatura obowiązkowa:
Międzynarodowe stosunki gospodarcze, (red) T.Michałowski, E.Oziewicz, Wydawnictwo PWE, Warszawa 2013,
Krugman P., Obstfeld M., Ekonomia międzynarodowa. Teoria i Polityka, tom 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
Literatura uzupełniająca:
Globalizacja i regionalizacja w gospodarce światowej, red. R.Orłowska, K.Żołądkiewicz, PWE, Warszawa 2012,
Budnikowski A., Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWE, Warszawa 2001 lub późniejsze wydania,
Rymarczyk J., Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWE, Warszawa 2010.
Kontakt

renata.orlowska@ug.edu.pl, tomasz.michalowski@ug.edu.pl,
piotr.zientara@ug.edu.pl,
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