
Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie 

SYLLABUS  na rok akademicki 2011/2012 
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.   

 
Tryb studiów 

Studia stacjonarne  

 

Kierunek studiów 

Ekonomia                                                                

 

Poziom studiów 

Pierwszego stopnia                                           

 
Rok studiów/ semestr 

I ROK, SEMESTR LETNI 

 
Specjalność 

Bez specjalności 

 

Kod katedry/zakładu w systemie USOS  

10000000 Wydział Ekonomiczno-Informatyczny                                                               

10010000 Katedra Ekonomii 

 

Kod kursu/przedmiotu w systemie USOS 

1000-ES1-1GLG 

 

Liczba punktów kredytowych ECTS 

3 

 
Tytuł kursu/przedmiotu 

Globalizacja gospodarki 

 
Grupa treści kształcenia, w ramach której przedmiot jest realizowany 

Przedmiot  kierunkowy 

 
Typ kursu / przedmiotu 

Obowiązujący                                                              

 
Język kursu/przedmiotu 

polski 

 
 

Imię, nazwisko i tytuł/stopień prowadzącego kurs/przedmiot  

BOGUSŁAW  GRUŻEWSKI, prof. UwB dr hab. 

 
Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu – 

zatwierdzającego protokoły w systemie USOS  

BOGUSŁAW  GRUŻEWSKI, prof. UwB dr hab. 
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Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego  

BOGUSŁAW  GRUŻEWSKI, prof. UwB dr hab. (wykład) 

 

Forma zaliczenia kursu 

Forma kursu Wykład Ćwiczenia Seminarium 

Ogólna ilość godzin 30   

Liczba godzin w tygodniu / 
liczba godzin na zjazd 

2   

 
Założenia i cel przedmiotu 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi, wybranymi 
procesami zachodzącymi w gospodarce światowej w świecie procesów 

integracyjnych (globalizacji), ze szczególnym zwróceniem uwagi na aspekty 
ekonomiczne i społeczne w wymiarze światowym. 

 
Wymagania wstępne 

Znajomość podstaw ekonomii 

 
 
Treści merytoryczne przedmiotu  

Wykład  

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

Globalizacja jako zjawisko w gospodarce światowej 

Podstawowe określenia procesu globalizacji 
Główne cechy globalizacji i ich charakterystyka 

 

4 

Spory wokół nowego ładu globalizacyjnego 
Największe gospodarki świata 
Scenariusze przesunięcia wpływów na świecie 

4 

Korporacje transnarodowe i ich rola w globalizacji 
Przyczyny ekspansji i rozwoju 

Cechy korporacji transnarodowych 

2 

Przepływy kapitałowe w gospodarce globalnej 
Współczesne kryzysy finansowe i walutowe 
Formy i dynamika przepływów kapitałowych  

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne i ich wpływ 

4 

Międzynarodowa integracja gospodarcza a procesy globalizacji  

Formy ugrupowań integracyjnych na świecie 
Efekty integracji międzynarodowej  

 

4 

Integracja gospodarcza w ramach Wspólnot Europejskich 
Cele integracji w ramach Wspólnot Europejskich 

Koncepcja i rozwój jednolitego rynku wewnętrznego Unii 
Europejskiej, 
Polityka spójności UE 

 
4 

Społeczne problemy globalnego świata 

Ubóstwo, zatrudnienie, migracje, turystyka międzynarodowa 
Środowisko  i zmiany klimatyczne 
Urbanizacja i metropolizacja na świecie 

 

4 
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Skutki i perspektywy procesu globalizacji – ocena 

Zagrożenia związane z procesem globalizacji- ekologiczne, 
demograficzne, głodu, terroryzmu 
Wizje sprawiedliwej globalizacji  

 

4 

Razem godzin 30 

 
 

Ćwiczenia 

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

  

Razem godzin  

 

 
Literatura podstawowa i dodatkowa 

 
Literatura podstawowa: 
1. Bobińska K. Od niekontrolowanej globalizacji do zinstytucjonalizowanej 

gospodarki światowej. Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Warszawa, 2009. 
2. Globalizacja: szanse i zagrożenia (red.) A.Sadowski, A.Wyszkowski, UwB, 

Białystok, 2011. 
3. Europa wobec wyzwań gospodarki globalnej. (red.) A.P.Balcerzak, E. 

Rogalska. Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, 2008. 
4. Rozwój w dobie globalizacji (red..) A.Bąkiewicz, U.Żuławska, PWE, Warszawa 
2010. 

5. Borowski J., Globalizacja, konkurencyjność międzynarodowa i strategie 
przedsiębiorstw, UwB, Białystok 2008. 

6. Stiglitz J.E, Globalizacja, PWN, Warszawa 2006. 
7. Stiglitz J.E. Wizja sprawiedliwej globalizacji. Warszawa, 2007. 
 

 
Literatura dodatkowa: 

1. Kaczmarek T.T. Globalistyka. Przyszłość globalnej gospodarki. Difin, 
Warszawa, 2007. 
2. Polak E., Globalizacja a zróżnicowanie społeczno-ekonomiczne, Difin, 

Warszawa 2009 
3. Harold J. Koniec globalizacji: czego nauczył nas wielki kryzys? Warszawa, 

2010. 
4. Misiak W. Globalizacja. Więcej niż podręcznik: społeczeństwa, kultura, polityka 
(z perspektywy nowej struktury ładu światowego). 2009.Difin, Warszawa 

 
 

 
Wymagany minimalny nakład pracy własnej studenta (oprócz zajęć z 

nauczycielem) w godzinach zegarowych 

30 
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Warunki zaliczenia przedmiotu:  

 
Egzamin pisemny w formie testu. 

Skala ocen – 50-56% poprawnych odpowiedzi – dst; 
                 - 57-63% ..................................-  dst+; 

                 - 64-70%...................................-  db; 
                 - 71-86%...................................-  db+; 
                 - 87-100%.................................-  bdb. 

 
Aktywność – przewidziana jest możliwość opracowania referatu, co bezpośrednio 

dodatnio (+1)  wpływa na ostateczną ocenę. 
Obecność na wykładach nie jest obowiązkowa. 

 

 


