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Prof. zw. dr hab. Elżbieta Jantoń-Drozdowska
Kierownik Katedry Nauk Ekonomicznych

Opis modułu kształcenia (Sylabus)
dla przedmiotu Międzynarodowe stosunki gospodarcze
I.

Informacje ogólne
1. Nazwa modułu kształcenia:
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
2. Kod modułu kształcenia:
10-MSG-w-z2-s
3. Rodzaj modułu kształcenia (obowiązkowy albo fakultatywny):
Fakultatywny
4. Kierunek studiów:
Zarządzanie
5. Poziom studiów(I lub II stopień albo jednolite studia magisterskie):
II stopień
6. Rok studiów:
Drugi
7. Semestr (zimowy lub letni):
Semestr zimowy
8. Rodzaje zajęć i liczba godzin:
Studia stacjonarne: 45 godz. wykładu
Studia niestacjonarne: 18 godz. wykładu
9. Liczba punktów ECTS:
4 punkty ECTS
10. Imię i nazwisko, tytuł lub stopień naukowy, adres e-mail wykładowcy lub osoby prowadzącej
zajęcia:
Elżbieta Jantoń-Drozdowska, Prof. zw. dr hab., janton@amu.edu.pl
11.Język wykładowy:
Język polski

II. Informacje szczegółowe:
1. Cel modułu kształcenia:
Przyswojenie przez studenta wiedzy z zakresu Ekonomii międzynarodowej
(Międzynarodowych stosunków gospodarczych)
2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy są następujące:
Znajomość zagadnień mikro- i makroekonomii
3. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych dla modułu
kształcenia i odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów
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Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i
potwierdzeniu osiągnięcia efektów
kształcenia student potrafi:

Odniesienie do efektów
kształcenia dla kierunku
studiów#

MSG_01

Wyjaśnić pojęcie gospodarki światowej i
wymiany międzynarodowej oraz
zachodzących w nich zmian

K_ U01

MSG_02

Wyjaśnić istotę i formy
międzynarodowych przepływów
finansowych

K_ U02

MSG_03

Wyjaśnić istotę międzynarodowej
integracji gospodarczej jako szczególnej
formy stosunków gospodarczych
między krajami

K_ U03

MSG_04

Zrozumieć znaczenie pieniądza w
międzynarodowych stosunkach
gospodarczych i poznać
międzynarodowe systemy walutowe

K_ U04

MSG_05

Przedstawić istotę oraz strukturę bilansu
płatniczego państwa

K_ U05

MSG_06

Omówić podstawowe instrumenty
polityki handlowej – taryfowe,
parataryfowe i pozataryfowe

K_ U06

MSG_07

Wyjaśnić cele i zasady funkcjonowania
międzynarodowych organizacji o
charakterze gospodarczym

K_ U07

Symbol efektów kształcenia

4. Treści kształcenia
Nazwa modułu kształcenia: Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Symbol treści kształcenia

Opis treści kształcenia

Odniesienie do efektów
kształcenia modułu

TK_01

Gospodarka światowa i handel
międzynarodowy

MSG_01

TK_02

Międzynarodowe przepływy finansowe

MSG_02

TK_03

Międzynarodowa integracja gospodarcza
jako szczególna forma stosunków
gospodarczych między krajami

MSG_03

TK_04

Pieniądz w stosunkach międzynarodowych

MSG_04

TK_05

Bilans płatniczy państwa

MSG_05

TK_06

Zagraniczna polityka handlowa

MSG_06

TK_07

Międzynarodowe organizacje gospodarcze

MSG_07

5. Zalecana literatura:
1. E. Jantoń-Drozdowska, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Wyd. III, Ars boni et
aequi, Poznań 2009.
2. J. Świerkocki, Zarys ekonomii międzynarodowej, PWE, Warszawa 2011.

III. Informacje dodatkowe
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1. Odniesienie efektów kształcenia i treści kształcenia do sposobów prowadzenia zajęć i metod
oceniania:
Nazwa modułu (przedmiotu): Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Sposoby prowadzenia zajęć
Metody oceniania
Symbol efektu
Symbol treści kształcenia
umożliwiające osiągnięcie
stopnia osiągnięcia
kształcenia dla
realizowanych w trakcie
założonych efektów
założonego efektu
modułu
zajęć
kształcenia
kształcenia
MSG_01-07

TK_01-07

Wykład

Egzamin pisemny

2. Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS)
Nazwa modułu (przedmiotu): Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Forma aktywności
Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem
Sumaryczna liczba punktów ECTS dla modułu

Średnia liczba godzin na zrealizowanie
aktywności
Studia stacjonarne: 45godz. wykładu
Studia niestacjonarne: 18 godz. wykładu
4 punkty ECTS

3. Sumaryczne wskaźniki ilościowe:
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego
udziału nauczyciela akademickiego:
4 punkty ECTS
4. Kryteria oceniania:
Stosuje się następujące kryteria oceniania:
Znajomość zagadnień omawianych na wykładzie
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