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Decyzją Dziekana WEI syllabusy przedmiotów realizowanych podczas studiów na Wydziale Ekonomiczno-Informatycznym Filii UwB w Wilnie są udostępniane  

studentom i absolwentom przed rozpoczęciem zajęć, w postaci elektronicznej (na stronie internetowej WEI) oraz papierowej (w Dziekanacie). Zbiory papierowe są 

oprawiane według lat akademickich i archiwizowane w bibliotece wydziałowej. Syllabusy powinno się drukować obustronnie. Za przygotowanie syllabusa oraz jego 

terminowe przekazanie do opublikowania w postaci elektronicznej odpowiada koordynator przedmiotu. Dziekanat prowadzi zbiór bieżących i archiwalnych 

syllabusów zgodnie z wykazem przedmiotów realizowanych przez pracowników dydaktycznych zatrudnionych na Wydziale. Dany rocznik syllabusów w wersji 

papierowej powinien zawierać płytkę CD z kopiami zarchiwizowanych plików syllabusów w postaci elektronicznej, służącą jako źródło plików do wysyłki pocztą 

elektroniczną w razie prośby studenta lub absolwenta . Kopia papierowej wersji syllabusa danego przedmiotu wydawana jest na prośbę studenta lub absolwenta WEI.  

Zgodność kopii z oryginałem poświadcza swoim podpisem i pieczątką uczelni Prodziekan ds. Dydaktyki.   

 
Tryb studiów 

Studia stacjonarne  

 

Kierunek studiów 

Ekonomia  

 

Poziom studiów 

Pierwszego stopnia                                           

 
Rok studiów/ semestr 

Pierwszy rok studiów, semestr pierwszy                                           

 
Specjalność 

Bez specjalności 

 

Kod katedry/zakładu w systemie USOS  

10000000 Wydział Ekonomiczno-Informatyczny                                                                

10010000 Katedra Ekonomii 

 

Kod kursu/przedmiotu w systemie USOS 

1000-ES1-1HIG 

 

Liczba punktów kredytowych ECTS 

7 

 
Tytuł kursu/przedmiotu 

Historia gospodarcza                                           

 
Grupa treści kształcenia, w ramach której przedmiot jest realizowany 

Ogólna 

 
Typ kursu / przedmiotu 

Obowiązujący  

 
Język kursu/przedmiotu 

Polski                                           

 
Imię, nazwisko i tytuł/stopień prowadzącego kurs/przedmiot  

Jarosław Wołkonowski, dr hab. prof. UwB/ Justyna Lučinska, mgr 

 
Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu – 
zatwierdzającego protokoły w systemie USOS  

Jarosław Wołkonowski dr hab. prof. UwB 
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Jarosław Wołkonowski, dr hab. prof. UwB/ Justyna Lučinska, mgr 

 

Forma zaliczenia kursu 

Forma kursu Wykład Ćwiczenia Seminarium 

Ogólna ilość godzin 30 30  

Liczba godzin w tygodniu / 
liczba godzin na zjazd 

2 2 
 

 
Założenia i cel przedmiotu 

Zajęcia z przedmiotu Historia gospodarcza, poprzez analizę ewolucji ustrojów 
społeczno-gospodarczych na przestrzeni dziejów, mają zapoznać studenta z 

prawidłowościami rozwoju poszczególnych społeczeństw oraz ukazać tkwiące w 
przeszłości źródła współczesnych problemów gospodarczych.  

 
Wymagania wstępne 

Warunkiem zrozumienia problematyki podejmowanej w ramach przedmiotu jest 
ogólna znajomość historycznego tła procesów ewolucyjnych świata. 

 
Treści merytoryczne przedmiotu  

Wiedza z przedmiotowej tematyki Historii gospodarczej pozwoli na zrozumienie 
procesów tworzenia i podziału dochodu społecznego w danym okresie 

historycznym, na danym terytorium. Wobec przedmiotu badań jakim jest 
gospodarka, w nauczaniu Historii gospodarczej, powinno zwrócić szczególną 
uwagę na poprawne posługiwanie się podstawowym zestawem pojęć 

ekonomicznych, co przyczyni się do pełniejszego zrozumienia problematyki 
poruszanej na innych zajęciach objętych programem wyższych studiów 

ekonomicznych.  
Historia gospodarcza pozwala na badanie procesów gospodarczych na 
konkretnym materiale źródłowym i tym samym uzupełnia teorię ekonomii. 

 

Wykład  
Zawartość tematyczna poszczególnych wykładów (w skrócie) L.godz. 
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1. Wstęp, obiekt badawczy historii gospodarczej. Średniowiecze, 

poddaństwo i hierarchia społeczna, rola Kościoła w życiu społecznym. 
Chrystianizacja. Idea stagnacji gospodarczej i społecznej. Handel i 
sposób uprawiania ziemi.  

2. Cywilizacje i miasta antyczne. Miasto średniowieczne. Pieniądz 
antyczny, pieniądz w średniowiecznej Europie.  

3. Ustrój rolny Rzeczypospolitej. Rozwój wielkiej własności ziemskiej. 
Przesłanki rewolucji przemysłowej w Europie. Odkrycie kontynentu 
amerykańskiego i napływ złota do Europy. Wzrost cen.  

4. Przemiany społeczne i polityczne w Anglii XVII wieku. Rewolucja 
angielska, skutki społeczne, gospodarcze i polityczne. Rewolucja 

francuska i jej wpływ na dzieje kontynentu. Podłoże ideologiczne 
rewolucji. Podstawowe dokumenty prawne: Deklaracja Praw Człowieka i 

Obywatela, zniesienie feudalizmu, nowe rozwiązania ustrojowe. 
5. Polska czasów Stanisławowskich. Próby reform oraz upadek państwa. 
Przyczyny upadku, stosunek państw i społeczeństw europejskich. 

Znaczenie epoki napoleońskiej w historii Europy. 
6. Rozwój gospodarczy w Europie w pierwszej połowie XIX wieku. 

System pieniądza kruszcowego. Liberalizm gospodarczy. Rozwój spółek 
akcyjnych i koncentracja kapitału. 
7. Uprzemysłowienie Europy w latach 1850-1912. Rozwój transportu 

kolejowego i zmiany przestrzeni gospodarczej. Migracja ze wsi i wzrost 
miast. 

8. Kapitalizm na ziemiach polskich i litewskich. Sytuacja społeczno-
polityczna w trzech zaborach przed pierwszą wojną światową. Problemy 
agrarne i rozwój przemysłu. 

9. I wojna światowa a kwestia polska i litewska. Zmiany układu sił 
politycznych i gospodarczych w czasie I wojny światowej. Sytuacja 

gospodarcza na ziemiach polskich.  
10. Rzeczpospolita w okresie międzywojennym, terytorium demografia 
struktura społeczno-zawodowa. Polityka gospodarcza, system pieniężny, 

kwestia agrarna. Rozmieszczenie i struktura przemysłu. Rozwój 
gospodarczy miasta Wilna i Wileńszczyzny.  

11. Polska i Litwa pod okupacją Niemiec i ZSRR. Polityka okupacyjna 
Niemiec. Sprawa polska i litewska na konferencjach międzynarodowych. 
Konsekwencje Porozumienia jałtańskiego dla Polski i Litwy.  

12. Odbudowa gospodarcza Polski po II wojnie światowej. Stalinizm w 
ZSRR i państwach bloku sowieckiego. 

13. Dzieje polityczne i gospodarcze Europy Zachodniej po II wojnie 
światowej. Gospodarka PRL do 1989 roku. 
14. Jesień Ludów 1989 r. i jej konsekwencje. Zmiany układu 

politycznego. Prywatyzacja gospodarki. Główne reformy systemu 
oświaty, ochrony zdrowia, systemu ubezpieczeń społecznych. Procesy 

integracyjne w Europie.   
15.Techniczne determinanty rozwoju społecznego w XX w. Rozwój trakcji 
spalinowej i jego konsekwencje w zakresie urbanistyki Społeczne 

znaczenie nowych środków łączności. Mechanizacja i chemizacja 
rolnictwa. Energetyka a rozwój społeczny. 

Razem godzin 
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Ćwiczenia 

Zawartość tematyczna poszczególnych ćwiczeń (w skrócie) L.godz. 

  

1. Zajęcie organizacyjno-informacyjne  

     Charakterystyka przedmiotu, przedstawienie bloków tematycznych 
oraz planu ćwiczeń, zapoznanie studentów z warunkami zaliczenia 

ćwiczeń, skalą ocen. 
 
2. Wstęp do Historii gospodarczej: powstanie i rozwój historii 

gospodarczej, historia gospodarcza jako nauka, zakres badań, 
przyczyny studiowania historii gospodarczej, źródła do historii 

gospodarczej 
     Prehistoria: periodyzacja pradziejów, ewolucja człowieka, Paleolit, 

Mezolit, Neolityczna rewolucja rolnicza 

     Rozwój gospodarczy w Starożytności: znaczenie niewolnictwa w 
gospodarce, azjatycki sposób produkcji, cywilizacje starożytnego 

Wschodu, cywilizacja grecka, Imperium Rzymskie 
     Literatura: 
     J. Szpak, Historia gospodarcza powszechna, Polskie Wydawnictwo 

Ekonomiczne, Warszawa 2007, ss. 29-35; 37-39; 53-58; 60-76.  
     R. Cameron, L. Neal, Historia gospodarcza świata. Od Paleolitu do 

czasów najnowszych, Książka i Wiedza, ss. 41, 47. 
 
3. Średniowiecze: feudalizm, gospodarka europejska wczesnego 

Średniowiecza, gospodarka europejska w okresie rozkwitu 
Średniowiecza, gospodarka europejska w okresie schyłku 

Średniowiecza 
     Literatura: 

     J. Szpak, Historia gospodarcza powszechna, Polskie Wydawnictwo 
Ekonomiczne, Warszawa 2007, ss. 78-113.  

     R. Cameron, L. Neal, Historia gospodarcza świata. Od Paleolitu do 

czasów najnowszych, Książka i Wiedza, s. 74. 
 

4. Gospodarka europejska w latach 1450-1600: cechy, teorie i 
warunki powstania kapitalizmu, rysy rozwojowe epoki, Wielkie 
odkrycia geograficzne i ich konsekwencje ekonomiczne, zmiany w 

organizacji produkcji, dualizm agrarny w Europie 
     Literatura: 

     J. Szpak, Historia gospodarcza powszechna, Polskie Wydawnictwo 
Ekonomiczne, Warszawa 2007, ss. 117-149. 

     M. Maciejewski, M. Sadowski, Powszechna Historia Gospodarcza od 

XV do XX wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 
2007, ss. 22-24; 32-35; 36-39.  

 
5. Gospodarka europejska w latach 1600-1750: Kryzys XVII wieku, 

etapy rozwoju europejskiego kolonializmu, nowożytne niewolnictwo, 

procesy akumulacji kapitału, merkantylizm (handlowy, kolbertyzm, 
kameralizm) 
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Rewolucja przemysłowa w Anglii (1760-1830): przesłanki, 

etapy i skutki 
Literatura: 
J. Szpak, Historia gospodarcza powszechna, Polskie Wydawnictwo 

Ekonomiczne, Warszawa 2007, ss. 152-169; 177-188. 
M. Maciejewski, M. Sadowski, Powszechna Historia Gospodarcza od 

XV do XX wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 
2007, ss. 69-81. 
 

6. Liberalizm gospodarczy: fizjokratyzm i Angielska klasyczna 
ekonomia polityczna, założenia liberalnej polityki gospodarczej 

Przemiany ludnościowe w XIX w.: przyczyny i konsekwencje, 
maltuzjanizm 

Przemiany w rolnictwie w XIX w.: aspekty techniczne i społeczno-
ekonomiczne przemian oraz ich konsekwencje 
Literatura: 

J. Szpak, Historia gospodarcza powszechna, Polskie Wydawnictwo 
Ekonomiczne, Warszawa 2007, ss. 188-193; 204-221 . 

J. Kaliński, Historia Gospodarcza XIX i XX w., Polskie Wydawnictwo 
Ekonomiczne, Warszawa 2008, ss. 37-39.  
M. Maciejewski, M. Sadowski, Powszechna Historia Gospodarcza od 

XV do XX wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 
2007, ss. 104-105, 110-114. 

 
7. POWTÓRKA 

 

8. KOLOKWIUM 
 

9. Druga rewolucja przemysłowa (1870-1914): postęp techniczny i 
organizacyjny, rozwój produkcji przemysłowej, postęp w transporcie i 
komunikacji 

Główne zjawiska i procesy gospodarcze w okresie 1870-1914: 
monopolizacja, eksport kapitału, imperializm ekonomiczny, powrót do 

protekcjonizmu, system waluty złotej 
Literatura: 
J. Szpak, Historia gospodarcza powszechna, Polskie Wydawnictwo 

Ekonomiczne, Warszawa 2007, ss. 228-237; 240-254. 
M. Maciejewski, M. Sadowski, Powszechna Historia Gospodarcza od 

XV do XX wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 
2007, ss. 155-157; 159-160, 162-163, 168. 
 

10. Gospodarka światowa w okresie wojny 1914-1918: 
przyczyny ekonomiczne wojny, jej przebieg i charakter, gospodarka 

wojenna, straty wojenne oraz skutki 
Wielki kryzys gospodarki światowej 1929-1933: cechy kryzysu, 
charakterystyka kryzysu w różnych działach gospodarki oraz jego 

skutki 
Literatura: 

J. Szpak, Historia gospodarcza powszechna, Polskie Wydawnictwo 
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Ekonomiczne, Warszawa 2007, ss. 280-294; 298-310. 

M. Maciejewski, M. Sadowski, Powszechna Historia Gospodarcza od 
XV do XX wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 
2007, ss. 189-190. 

 
11. Gospodarka światowa w okresie wojny 1939-1945: przebieg 

wojny, charakter, gospodarka wojenna: Niemiec, Wielkiej Brytanii, 
Stanów Zjednoczonych i Związku Radzieckiego, straty i zniszczenia 
wojenne, powojenne urządzenie polityczne świata 

Pomoc międzynarodowa i nowy ład gospodarczy: UNRRA, Plan 
Marshalla, konferencja w Bretton Woods, Międzynarodowy Fundusz 

Walutowy, Bank Światowy, GATT, początki integracji gospodarczej 
Literatura: 

J. Szpak, Historia gospodarcza powszechna, Polskie Wydawnictwo 
Ekonomiczne, Warszawa 2007, ss. 336-349, 356-360 
 

12. Główne zjawiska i procesy gospodarcze w okresie 1950-
1990: rewolucja naukowo-techniczna, „zielona rewolucja”, kryzysy 

energetyczne, zmiany w systemie walutowym, dalsza integracja 
gospodarcza 
Literatura: 

J. Szpak, Historia gospodarcza powszechna, Polskie Wydawnictwo 
Ekonomiczne, Warszawa 2007, ss. 386-396. 

J. Kaliński, Historia Gospodarcza XIX i XX w., Polskie Wydawnictwo 
Ekonomiczne, Warszawa 2008, ss. 337-341. 
M. Maciejewski, M. Sadowski, Powszechna Historia Gospodarcza od 

XV do XX wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 
2007, ss. 302-306. 

  
13. POWTÓRKA 
 

14. KOLOKWIUM 
 

15. ZALICZENIE ĆWICZEŃ 

 

 
 
 

 
2 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

2 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
2 
 

2 
 

2 

Razem godzin 30 

 
Literatura podstawowa i dodatkowa 

Literatura podstawowa: 
1. Szpak J. Historia gospodarcza powszechna, PWE, Warszawa 2003. 

2. Cameron R., Neal L., Historia gospodarcza świata od paleolitu do czasów 
najnowszych, Warszawa 2004 

3. Davies N., Europa: Rozprawa historyka z historią, Kraków 2006 (lub 
wcześniejsze wydanie). 

4. Jezierski A., Leszczyńska C., Historia gospodarcza Polski, Warszawa 1998. 

5. Maciejewski M., Sadowski M., Powszechna historia gospodarcza od XV do XX 
wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2007. 

6. Noniewicz Cz. Historia gospodarcza Polski Odrodzonej, Białystok 2004. 
7. Noniewicz Cz. Rozwój gospodarki chłopskiej, Białystok 1996. 
8. Kaliński J. Historia gospodarcza XIX i XX w. PWE, Warszawa 2008.  



Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie 

SYLLABUS  na rok akademicki 2009/2010 
http://www.wilno.uwb.edu.pl/ 

Decyzją Dziekana WEI syllabusy przedmiotów realizowanych podczas studiów na Wydziale Ekonomiczno-Informatycznym Filii UwB w Wilnie są udostępniane  

studentom i absolwentom przed rozpoczęciem zajęć, w postaci elektronicznej (na stronie internetowej WEI) oraz papierowej (w Dziekanacie). Zbiory papierowe są 

oprawiane według lat akademickich i archiwizowane w bibliotece wydziałowej. Syllabusy powinno się drukować obustronnie. Za przygotowanie syllabusa oraz jego 

terminowe przekazanie do opublikowania w postaci elektronicznej odpowiada koordynator przedmiotu. Dziekanat prowadzi zbiór bieżących i archiwalnych 

syllabusów zgodnie z wykazem przedmiotów realizowanych przez pracowników dydaktycznych zatrudnionych na Wydziale. Dany rocznik syllabusów w wersji 

papierowej powinien zawierać płytkę CD z kopiami zarchiwizowanych plików syllabusów w postaci elektronicznej, służącą jako źródło plików do wysyłki pocztą 

elektroniczną w razie prośby studenta lub absolwenta . Kopia papierowej wersji syllabusa danego przedmiotu wydawana jest na prośbę studenta lub absolwenta WEI.  

Zgodność kopii z oryginałem poświadcza swoim podpisem i pieczątką uczelni Prodziekan ds. Dydaktyki.   

Literatura pomocnicza:  

1. Słownik wyrazów obcych PWN, Warszawa 1971 (lub późniejsze wydania). 

 
Wymagany minimalny nakład pracy własnej studenta (oprócz zajęć z 
nauczycielem) w godzinach zegarowych 

60 h 

 
Warunki zaliczenia przedmiotu:  

Formy i warunki zaliczenia przedmiotu: 

Po pierwszych 8 wykładach (pp 1-8) studenci składają 30 minutowy test (30 pytań 
wielokrotnego wyboru), z drugiej części wykładów jest egzamin ustny.  
Niezbędnym warunkiem przystąpienia do egzaminu jest złożenie zaliczenia z 

ćwiczeń.  
Osobom, które otrzymały ocenę zaliczenia 4,5 lub 5, oraz otrzymały pozytywną 

ocenę z testu ocena egzaminacyjna jest przepisywana z zaliczenia z ćwiczeń.    
Ocena końcowa w przypadku składania egzaminu ustnego jest średnią z 
kolokwium testowego z części pierwszej, oceny z ćwiczeń oraz oceny egzaminu 

ustnego z drugiej części wykładów. 
Formy i warunki zaliczenia ćwiczeń:  

Ocena wiedzy studentów z zakresu programu ćwiczeń jest prowadzona w systemie 
punktowym: 

1) Kolokwium (tematy: II-VI) – 20 pkt. 

2) Kolokwium (tematy: IX-XII) – 20 pkt. 
3) Aktywność na ćwiczeniach – 11 pkt. 

 
 


