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KARTA ZAJĘĆ (SYLABUS) 
 
Zajęcia i ich usytuowanie w harmonogramie realizacji programu 
 

1. Jednostka prowadząca kierunek 
studiów 

Instytut Stosunków Międzynarodowych i 
Politologii 

2. Nazwa kierunku studiów Stosunki międzynarodowe 

3. Forma prowadzenia studiów Stacjonarne 

4. Profil studiów Praktyczny 

5. Poziom kształcenia  studia I stopnia 
6. Nazwa zajęć Międzynarodowe stosunki gospodarcze 

7. Kod zajęć K 07 

8. Poziom/kategoria zajęć Zajęcia kierunkowe  

9. Status zajęć Obowiązkowy 

10. Usytuowanie zajęć w 
harmonogramie realizacji zajęć semestr III 

11. Język wykładowy polski 

12. Liczba punktów ECTS 4 

13. Koordynator zajęć Dr Małgorzata Kuźbida 

14. Odpowiedzialny za realizację zajęć  
 
2. Formy zajęć dydaktycznych i ich wymiar w harmonogramie realizacji programu 
studiów 
 

Wykład 
W 

Ćwiczenia 
C 

Konwersatorium 
K 

Laboratorium 
L 

Projekt 
P 

Praktyka 
PZ 

Inne 

30 15      
 
3. Cele zajęć 
 
 
C1 – zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi genezy gospodarki 
rynkowej, rozwoju kapitalizmu i monopolizacji gospodarki.  
 
C2 – zapoznanie studentów z podstawowymi informacjami dotyczącymi najważniejszych 
zagadnień odnoszących się do międzynarodowych stosunków gospodarczych XX i XXI wieku 
oraz problemów ekonomicznych współczesnego świata. 
 
C3 – zdobycie przez studentów umiejętność formułowania krótkich analiz na temat 
międzynarodowych stosunków gospodarczych.  
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4. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji 
Brak. 

 
5. Efekty uczenia się dla zajęć, wraz z odniesieniem do kierunkowych efektów uczenia się 
 

Lp. Opis efektów uczenia się dla zajęć 

Odniesienie 
do kierunkowych 
efektów uczenia się – 
identyfikator 
kierunkowych 
efektów uczenia się 

W_01 Ma podstawową wiedzę o ekonomicznych rodzajach struktur 
i podmiotów w stosunkach międzynarodowych. 

K_W03, K_W04, 
K_W09, K_W11  

W_02 

Ma wiedzę o ewolucji gospodarczych stosunków 
międzynarodowych w perspektywie historycznej. Posiada wiedzę 
na temat ekonomicznych podstaw zjawisk zachodzących w 
stosunkach międzynarodowych. 

K_W03, K_W04, 
K_W09, K_W11 

U_01 
Wykorzystuje metody badawcze i narzędzia właściwe w badaniu 
gospodarczych, dzięki czemu potrafi wyjaśnić pojęcia i zjawiska 
zachodzące w stosunkach międzynarodowych. 

K_U05 

U_02 
Posiada umiejętność analizy przyczyn i przebiegu konkretnych 
procesów i zjawisk gospodarczych zachodzących w stosunkach 
międzynarodowych. 

K_U04, K_U11, 
K_U12 

U_03 Przygotowuje krótkie analizy poświęcone międzynarodowym 
stosunkom gospodarczym.  K_U09, K_U11 

K_01 Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie. K_K04 

K_02 
Współpracuje w grupie celem przygotowania wspólnej analizy lub 
ekspertyzy odnoszącej się międzynarodowych stosunków 
gospodarczych  

K_K01, K_K03, 
K_K06 

6. Treści kształcenia – oddzielnie dla każdej formy zajęć dydaktycznych  
(W- wykład, K- konwersatorium, L- laboratorium, P- projekt, PZ- praktyka zawodowa) 
 

Wykład 

Lp. Tematyka zajęć – szczegółowy opis bloków tematycznych Liczba 
godzin 

W1 Narodziny kapitalizmu. Rozwój instytucji bankowych i giełdy. 2 
W2 Industrializacja w Europie, USA oraz krajach azjatyckich 2 

W3 Ukształtowanie się gospodarki światowej (1870-1914) i dezintegracja 
międzynarodowego podziału pracy w latach 1914-1939 

2 

W4 
Ewolucja gospodarki światowej w okresie II wojny światowej i w pierwszych 
latach odbudowy (1939-1947). Powstanie i funkcjonowanie gospodarki 
centralnie planowanej i centralnie zarządzanej.  

2 

W5 
Gospodarka światowa w szczytowym okresie zimnej wojny oraz w okresie 
ekspansji gospodarczej Zachodu. Gospodarka światowa w okresie recesji lat 70. 
i 80. XX w. Konfrontacja ekonomiczna kapitalizmu i komunizmu.  

4 

W6 Globalizacja gospodarki światowej. Nowy ład ekonomiczny w XXI w.  
W7 Procesy międzynarodowej integracji gospodarczej.  2 
W8 Międzynarodowe instytucje finansowe i organizacje gospodarcze 2 
W9 Polityka gospodarcza Unii Europejskiej 2 
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W10 Międzynarodowe przepływy kapitału 2 
W11 Kryzysy walutowe XX i XXI wieku 2 
W12 Międzynarodowe przemieszczenia siły roboczej.  2 
W13 Znaczenie korporacji ponadnarodowych w ekonomice światowej.  2 
W14 Gospodarcze wyzwania przyszłości.  2 
C1 Aktualne problemy międzynarodowych stosunków gospodarczych w Europie  3 

C2 Aktualne problemy międzynarodowych stosunków gospodarczych w Ameryce 
Północnej i Południowej 

3 

C3 Aktualne problemy międzynarodowych stosunków gospodarczych w Azji 
Centralnej i Wschodniej  

3 

C4 Aktualne problemy międzynarodowych stosunków gospodarczych na Bliskim 
Wschodzie  

3 

C5 Aktualne problemy międzynarodowych stosunków gospodarczych w Afryce 3 
 Razem 45 

 
7. Metody weryfikacji uczenia się /w odniesieniu do poszczególnych efektów/ 
 
Symbol 
efektu 
uczenia się 

Forma weryfikacji 
Egzamin 
ustny 

Egzamin 
pisemny Kolokwium Projekt Sprawdzian 

wejściowy Sprawozdanie Inne 

W_01  X      

W_02  X      

U_01    X    

U_02  X  X    

U_03    X    

K_01       
X (ocena 
aktywnoś

ci) 

K_02       
X (ocena 
aktywnoś

ci) 
 
8. Narzędzia dydaktyczne 
Symbol Rodzaj zajęć  
N1 – Metody podające – wykład informacyjny W1-W14 
N2 – Metody problemowe – wykład problemowy W1-W14 
N3 – Metody praktyczne – metoda projektów  C1-C5 
N4 – Metody problemowe – aktywizujące – dyskusja dydaktyczna    C1-C5  
N5 – Metody praktyczne – metoda przewodniego tekstu C1-C5 

 
9. Ocena osiągniętych efektów uczenia się 

 
9.1. Sposoby oceny 

Ocena formująca 
F1 Egzamin pisemny 
F2 Projekt (krótkie analizy pisemne przygotowywane podczas ćwiczeń w grupach) 
F3 Ocena aktywności podczas zajęć  
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Ocena podsumowująca 
P1 zaliczenie ćwiczeń na podstawie średniej ważonej F1 oraz F2, gdzie F1 = 60%, F2 

= 40%.   
P2 Do egzaminu dopuszczone jedynie te osoby, które uzyskają zaliczenie z ćwiczeń na 

podstawie średniej ważonej F2 oraz F3, gdzie F2 = 75%, F3 = 25%.   
 
9.2. Kryteria oceny 
 
Sym 
bol 
efektu 
uczen
ia się 

Na ocenę 3 Na ocenę 3,5 Na ocenę 4 Na ocenę 4,5 Na ocenę 5 

W_01 

Ma wiedzę o 
ekonomicznych 
rodzajach struktur 
i podmiotów w 
stosunkach 
międzynarodowyc
h w stopniu 
podstawowym 
zaliczenie 
przedmiotu: 51%-
60% pkt. 

Ma wiedzę o 
ekonomicznych 
rodzajach struktur 
i podmiotów w 
stosunkach 
międzynarodowyc
h w stopniu 
podstawowym 
zaliczenie 
przedmiotu: 61%-
71% pkt. 

Ma wiedzę o 
ekonomicznych 
rodzajach struktur 
i podmiotów w 
stosunkach 
międzynarodowyc
h w stopniu 
średnim zaliczenie 
przedmiotu: 71%-
80% pkt. 

Ma wiedzę o 
ekonomicznych 
rodzajach struktur 
i podmiotów w 
stosunkach 
międzynarodowyc
h w stopniu 
zaawansowanym 
zaliczenie 
przedmiotu: 81% - 
90% pkt. 

Ma wiedzę o 
ekonomicznych 
rodzajach struktur 
i podmiotów w 
stosunkach 
międzynarodowyc
h stopniu bardzo 
zaawansowanym 
zaliczenie 
przedmiotu: 91% - 
100% pkt. 

W_02 

Ma wiedzę o 
ewolucji 
gospodarczych 
stosunków 
międzynarodowyc
h w perspektywie 
historycznej. 
Posiada wiedzę na 
temat 
ekonomicznych 
podstaw zjawisk 
zachodzących w 
stosunkach 
międzynarodowyc
h w stopniu 
podstawowym 
zaliczenie 
przedmiotu: 51%-
60% pkt. 

Ma wiedzę o 
ewolucji 
gospodarczych 
stosunków 
międzynarodowyc
h w perspektywie 
historycznej. 
Posiada wiedzę na 
temat 
ekonomicznych 
podstaw zjawisk 
zachodzących w 
stosunkach 
międzynarodowyc
h w stopniu 
podstawowym 
zaliczenie 
przedmiotu: 61%-
71% pkt. 

Ma wiedzę o 
ewolucji 
gospodarczych 
stosunków 
międzynarodowyc
h w perspektywie 
historycznej. 
Posiada wiedzę na 
temat 
ekonomicznych 
podstaw zjawisk 
zachodzących w 
stosunkach 
międzynarodowyc
h w stopniu 
średnim zaliczenie 
przedmiotu: 71%-
80% pkt. 

Ma wiedzę o 
ewolucji 
gospodarczych 
stosunków 
międzynarodowyc
h w perspektywie 
historycznej. 
Posiada wiedzę na 
temat 
ekonomicznych 
podstaw zjawisk 
zachodzących w 
stosunkach 
międzynarodowyc
h w stopniu 
zaawansowanym 
zaliczenie 
przedmiotu: 81% - 
90% pkt. 

Ma wiedzę o 
ewolucji 
gospodarczych 
stosunków 
międzynarodowyc
h w perspektywie 
historycznej. 
Posiada wiedzę na 
temat 
ekonomicznych 
podstaw zjawisk 
zachodzących w 
stosunkach 
międzynarodowyc
h stopniu bardzo 
zaawansowanym 
zaliczenie 
przedmiotu: 91% - 
100% pkt. 

U_01 

Wykorzystuje 
metody badawcze i 
narzędzia 
właściwe w 
badaniu 
gospodarczych, 
dzięki czemu 
potrafi wyjaśnić 
pojęcia i zjawiska 
zachodzące w 
stosunkach 
międzynarodowyc
h w stopniu 
podstawowym 
zaliczenie 

Wykorzystuje 
metody badawcze i 
narzędzia 
właściwe w 
badaniu 
gospodarczych, 
dzięki czemu 
potrafi wyjaśnić 
pojęcia i zjawiska 
zachodzące w 
stosunkach 
międzynarodowyc
h w stopniu 
podstawowym 
zaliczenie 

Wykorzystuje 
metody badawcze i 
narzędzia 
właściwe w 
badaniu 
gospodarczych, 
dzięki czemu 
potrafi wyjaśnić 
pojęcia i zjawiska 
zachodzące w 
stosunkach 
międzynarodowyc
h w stopniu 
średnim zaliczenie 
przedmiotu: 71%-

Wykorzystuje 
metody badawcze i 
narzędzia 
właściwe w 
badaniu 
gospodarczych, 
dzięki czemu 
potrafi wyjaśnić 
pojęcia i zjawiska 
zachodzące w 
stosunkach 
międzynarodowyc
h w stopniu 
zaawansowanym 
zaliczenie 

Wykorzystuje 
metody badawcze i 
narzędzia 
właściwe w 
badaniu 
gospodarczych, 
dzięki czemu 
potrafi wyjaśnić 
pojęcia i zjawiska 
zachodzące w 
stosunkach 
międzynarodowyc
h w stopniu bardzo 
zaawansowanym 
zaliczenie 
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przedmiotu: 51%-
60% pkt. 

przedmiotu: 61%-
71% pkt. 

80% pkt. przedmiotu: 81% - 
90% pkt. 

przedmiotu: 91% - 
100% pkt. 

U_02 

Posiada 
umiejętność 
analizy przyczyn 
i przebiegu 
konkretnych 
procesów i zjawisk 
gospodarczych 
zachodzących 
w stosunkach 
międzynarodowyc
h w stopniu 
podstawowym 
zaliczenie 
przedmiotu: 51%-
60% pkt. 

Posiada 
umiejętność 
analizy przyczyn 
i przebiegu 
konkretnych 
procesów i zjawisk 
gospodarczych 
zachodzących 
w stosunkach 
międzynarodowyc
h w stopniu 
podstawowym 
zaliczenie 
przedmiotu: 61%-
71% pkt. 

Posiada 
umiejętność 
analizy przyczyn 
i przebiegu 
konkretnych 
procesów i zjawisk 
gospodarczych 
zachodzących 
w stosunkach 
międzynarodowyc
h w stopniu 
średnim zaliczenie 
przedmiotu: 71%-
80% pkt. 

Posiada 
umiejętność 
analizy przyczyn 
i przebiegu 
konkretnych 
procesów i zjawisk 
gospodarczych 
zachodzących 
w stosunkach 
międzynarodowyc
h w stopniu 
zaawansowanym 
zaliczenie 
przedmiotu: 81% - 
90% pkt. 

Posiada 
umiejętność 
analizy przyczyn 
i przebiegu 
konkretnych 
procesów i zjawisk 
gospodarczych 
zachodzących 
w stosunkach 
międzynarodowyc
h w stopniu bardzo 
zaawansowanym 
zaliczenie 
przedmiotu: 91% - 
100% pkt. 

U_03 

Przygotowuje 
krótkie analizy 
poświęcone 
międzynarodowym 
stosunkom 
gospodarczym w 
stopniu 
podstawowym 
zaliczenie 
przedmiotu: 51%-
60% pkt. 

Posiada 
umiejętność 
Przygotowuje 
krótkie analizy 
poświęcone 
międzynarodowym 
stosunkom 
gospodarczym w 
stopniu 
podstawowym 
zaliczenie 
przedmiotu: 61%-
71% pkt. 

Przygotowuje 
krótkie analizy 
poświęcone 
międzynarodowym 
stosunkom 
gospodarczym w 
stopniu średnim 
zaliczenie 
przedmiotu: 71%-
80% pkt. 

Przygotowuje 
krótkie analizy 
poświęcone 
międzynarodowym 
stosunkom 
gospodarczym w 
stopniu 
zaawansowanym 
zaliczenie 
przedmiotu: 81% - 
90% pkt. 

Przygotowuje 
krótkie analizy 
poświęcone 
międzynarodowym 
stosunkom 
gospodarczym w 
stopniu bardzo 
zaawansowanym 
zaliczenie 
przedmiotu: 91% - 
100% pkt. 

K_01 

Rozumie potrzebę 
uczenia się przez 
całe życie, 
oceniając 
krytycznie wiedzę 
i umiejętności 
własne  

Rozumie potrzebę 
uczenia się przez 
całe życie, 
oceniając 
krytycznie wiedzę 
i umiejętności 
własne  

Rozumie potrzebę 
uczenia się przez 
całe życie, 
oceniając 
krytycznie wiedzę 
i umiejętności 
własne dążąc do 
poznania nowych 
rozwiązań  

Rozumie potrzebę 
uczenia się przez 
całe życie, 
oceniając 
krytycznie wiedzę 
i umiejętności 
własne dążąc do 
poznania nowych 
rozwiązań 

Rozumie potrzebę 
uczenia się przez 
całe życie, 
oceniając 
krytycznie wiedzę 
i umiejętności 
własne dążąc do 
poznania nowych 
rozwiązań  

K_02 

Współpracuje w 
grupie celem 
przygotowania 
wspólnej analizy 
lub ekspertyzy 
odnoszącej się 
międzynarodowyc
h stosunków 
gospodarczych, 
oceniając 
krytycznie wiedzę 
i umiejętności 
własne  

Współpracuje w 
grupie celem 
przygotowania 
wspólnej analizy 
lub ekspertyzy 
odnoszącej się 
międzynarodowyc
h stosunków 
gospodarczych, 
oceniając 
krytycznie wiedzę 
i umiejętności 
własne  

Współpracuje w 
grupie celem 
przygotowania 
wspólnej analizy 
lub ekspertyzy 
odnoszącej się 
międzynarodowyc
h stosunków 
gospodarczych, 
oceniając 
krytycznie wiedzę 
i umiejętności 
własne dążąc do 
poznania nowych 
rozwiązań  

Współpracuje w 
grupie celem 
przygotowania 
wspólnej analizy 
lub ekspertyzy 
odnoszącej się 
międzynarodowyc
h stosunków 
gospodarczych, 
oceniając 
krytycznie wiedzę 
i umiejętności 
własne dążąc do 
poznania nowych 
rozwiązań 

Współpracuje w 
grupie celem 
przygotowania 
wspólnej analizy 
lub ekspertyzy 
odnoszącej się 
międzynarodowyc
h stosunków 
gospodarczych, 
oceniając 
krytycznie wiedzę 
i umiejętności 
własne dążąc do 
poznania nowych 
rozwiązań  

 
10. Literatura podstawowa i uzupełniająca 
 
Literatura podstawowa:  
1. Międzynarodowe stosunki gospodarcze, J. Rymarczyk (red.), Warszawa 2006. 
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2. Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Teoria i praktyka, E. Oziewicz, T. Michałowski, 
Warszawa 2013.  

3. Świerkocki, J., Zarys ekonomii międzynarodowej, Warszawa 2011.  
 
Literatura uzupełniająca:  
1. Budnikowski, A., Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Warszawa 2006. 
2. Krugman, P.R., Obstfeld, M., Ekonomia międzynarodowa. Teoria i polityka, Warszawa 

2007. 
3. Przemiany we współczesnej gospodarce światowej, E. Oziewicz (red.), Warszawa 2006. 
4. Rynarzewski, T., Zielińska-Głębocka, A., Międzynarodowe stosunki gospodarcze: Teoria 

wymiany i polityki handlu międzynarodowego, Warszawa 2006. 
 

 
11. Macierz realizacji przedmiotu 

Symbol 
efektu 
uczenia się 

Odniesienie efektu do 
efektów zde-

finiowanych dla 
programu 

Cele 
Przedmiotu 

Treści 
programowe 

Narzędzia 
dydaktyczne 

Sposoby 
oceny 

W_01 K_W03, K_W04, 
K_W09, K_W11  

C1, C2 W1-W14 N1, N2  F1 

W_02 K_W03, K_W04, 
K_W09, K_W11 

C1, C2 W1-W14 N1, N2 F1 

U_01 K_U05 C1, C2, C3  C1-C5 N3, N4, N5  F2, F3  

U_02 K_U04, K_U11, 
K_U12 

C1, C2, C3 C1-C5 N3, N4, N5 F2, F3 

U_03 K_U09, K_U11 C1, C2, C3 C1-C5 N3, N4, N5 F2, F3 
K_01 K_K04 C1, C2, C3 C1-C5 N3, N4, N5 F2, F3 

K_02 K_K01, K_K03, 
K_K06 

C1, C2, C3 C1-C5 N3, N4, N5 F2, F3 

 
 
12. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności Średnia liczba godzin 
na zrealizowanie aktywności 

Udział w wykładach  30 

Udział w ćwiczeniach 15 

Udział w konwersatoriach/laboratoriach  - 

Udział w praktyce zawodowej - 

Udział nauczyciela akademickiego w egzaminie  2 

Udział w konsultacjach 2 

Suma godzin kontaktowych 49 

Samodzielne studiowanie treści wykładów 6 
Samodzielne przygotowanie do zajęć kształtujących 
umiejętności praktyczne 20 

Przygotowanie do egzaminu i kolokwiów 15 
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Wykonanie projektu 10 

Suma godzin pracy własnej studenta 51 

Sumaryczne obciążenie studenta 100 

Liczba punktów ECTS za zajęcia 4 
Obciążenie studenta zajęciami kształtującymi umiejętności 
praktyczne 45 

Liczba punktów ECTS za zajęcia kształtujące umiejętności 
praktyczne 2 

 
 
 
13. Zatwierdzenie karty przedmiotu do realizacji. 
 
 
Odpowiedzialny za przedmiot:                                            Dyrektor Instytutu: 
 
 
 
 
 
Przemyśl, dnia  ………………… 


