
Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie 

SYLLABUS  na rok akademicki 2012/2013 
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 

II/IV 

 
Specjalność 

Bez specjalności 

 

Kod katedry/zakładu w systemie USOS  

10000000 Wydział Ekonomiczno-Informatyczny  

10010000 Katedra Ekonomii 

 

Kod kursu/przedmiotu w systemie USOS 

1000-ES1-2MSG 

 

Liczba punktów kredytowych ECTS 

7 

 

Tytuł kursu/przedmiotu 

Międzynarodowe stosunki gospodarcze 

 
Grupa treści kształcenia, w ramach której przedmiot jest realizowany 

Podstawowe 

 

Typ kursu / przedmiotu 

Obowiązujący                                                             

 

Język kursu/przedmiotu 

Jęz. polski 

 

 
Imię, nazwisko i tytuł/stopień prowadzącego kurs/przedmiot  

Justyna Lučinska, dr 

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

Justyna Lučinska, dr 

 



Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie 

SYLLABUS  na rok akademicki 2012/2013 
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 
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Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego  
 

 

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 

Oczekiwane efekty kształcenia to:  
 Posiadanie podstawowej wiedzy z Międzynarodowych stosunków 

gospodarczych 
 Posiadanie umiejętności interpretowania zależności między podstawowymi 

kategoriami ekonomicznymi 

 Posiadanie umiejętności samodzielnego pozyskiwania, przetwarzania, 
analizowania, interpretowania danych statystycznych i informacji 

rynkowych 
 Posiadanie umiejętności podejmowania decyzji i organizowania pracy w 

zespole 

 Posiadanie umiejętności przygotowania prac pisemnych z wykorzystaniem 
kategorii ekonomicznych oraz literatury przedmiotu 

 

 

Wymagania wstępne 

Znajomość zagadnień z zakresu mikro- i makroekonomii 

 

Treści merytoryczne przedmiotu  

Najistotniejsze treści merytoryczne: międzynarodowy podział pracy, mechanizmy 
i instytucje współczesnej gospodarki światowej, ewolucja teorii wymiany 

międzynarodowej, międzynarodowe przepływy czynników wytwórczych i ich 
znaczenie, teoria i polityka kursu walutowego, międzynarodowy system walutowy 
i jego ewolucja, równowaga płatnicza, zagraniczna polityka ekonomiczna i jej 

instrumenty 

 
Wykład  

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

1. Przedmiot międzynarodowych stosunków gospodarczych 

1. Definicja międzynarodowych stosunków gospodarczych 
2. Międzynarodowe stosunki gospodarcze jako dyscyplina nauki 
 

1 

2. Międzynarodowy podział pracy  

1. Pojęcie międzynarodowego podziału pracy 
2. Czynniki międzynarodowego podziału pracy 
3. Międzynarodowa komplementarność struktur gospodarczych 

4. Mierniki zaangażowania w międzynarodowy podział pracy 
 

3 

3. Gospodarka światowa 2 
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1. Pojęcie gospodarki światowej 

2. Tradycyjna a współczesna gospodarka światowa 
3. Podmioty współczesnej gospodarki światowej 
4. Regionalna struktura współczesnej gospodarki światowej 

5. Globalizacja a międzynarodowy podział pracy i integracja 
regionalna. Wzrost zależności ekonomicznej w skali globalnej 

 

4. Teorie wymiany międzynarodowej  

1. Teorie przedklasyczne 
2. Teoria kosztów absolutnych 

3. Teoria kosztów względnych 
4. Wybrane nowe teorie rozwoju handlu międzynarodowego 
 

2 

5. Międzynarodowe przepływy czynników wytwórczych  
1. Istota międzynarodowych przepływów czynników wytwórczych 

2. Międzynarodowe przepływy kapitału 
3. Międzynarodowe przepływy pracy 

4. Międzynarodowe przepływy wiedzy naukowo–technicznej 
 

2 

6. Korzyści z międzynarodowego handlu towarami i usługami 
1. Przyczyny rozwoju międzynarodowego handlu towarami 

2. Mnożnik inwestycyjny i eksportowy 
3. Organizacja i funkcjonowanie międzynarodowych rynków 

towarowych 

 

2 

7. Międzynarodowe organizacje gospodarcze 

1. Wybrane międzynarodowe organizacje gospodarcze i ich wpływ na 
liberalizację handlu międzynarodowego  

 

2 

8. Ceny międzynarodowe 

1. Pojęcie cen międzynarodowych 

2. Zależności między popytem, podażą, dochodem a ceną 

3. Terms of trade 

 

2 

9. Międzynarodowy system walutowy 
1. System waluty złotej, system waluty sztabowo-złotej i dewizowo-

złotej  

2. System z Bretton Woods i jego ewolucja  
3. System walutowy Litwy 

 

2 

10. Kurs walutowy  

1. Kurs walutowy i jego funkcje. Klasyfikacja kursów walut 
2. Czynniki determinujące poziom kursów walut 

3. Dewaluacja, deprecjacja, rewaluacja i aprecjacja kursu 
walutowego. 

 

2 

11. Bilans płatniczy i równowaga płatnicza  
1. Struktura bilansu płatniczego 

2 
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2. Mechanizmy równoważenia bilansu płatniczego 

3. Bilans płatniczy Litwy 
 

12. Zagraniczna polityka ekonomiczna 
1. Pojęcie zagranicznej polityki ekonomicznej i jej cele 

2. Polityka wolnego handlu a polityka protekcjonizmu 
3. Formy zagranicznej polityki ekonomicznej (handlowa, usługowa, 

kapitałowa, migracyjna, technologiczna) 

4. Narzędzia taryfowe zagranicznej polityki ekonomicznej 
5. Narzędzia parataryfowe i pozataryfowe zagranicznej polityki 

ekonomicznej 
 

4 

Godziny rezerwowe 4 

Razem godzin 30 

 
Ćwiczenia 

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

1. Zagadnienia wstępne  
Charakterystyka przedmiotu, przedstawienie bloków tematycznych 
oraz planu ćwiczeń, zapoznanie z warunkami zaliczenia ćwiczeń, skalą 

ocen. 
 

2 

2. Międzynarodowy podział pracy 
1. Pojęcie międzynarodowego podziału pracy 

2. Czynniki określające międzynarodowy podział pracy: strukturalne, 
techniczne, instytucjonalne, koniunkturalne 

3. Międzynarodowa komplementarność struktur gospodarczych 
4. Mierniki zaangażowania w międzynarodowy podział pracy  

 

Literatura:  
1. Bożyk P., Misala J., Puławski M., Międzynarodowe stosunki 

ekonomiczne, PWE, Warszawa 2002, s. 23-37. 
2. WTO, International Trade Statistics 2010 
3. www.stat.gov.lt 

 

2 

3. Gospodarka światowa 

1. Pojęcie gospodarki światowej 
2. Tradycyjna a współczesna gospodarka światowa 

3. Podmioty współczesnej gospodarki światowej 
4. Regionalna struktura współczesnej gospodarki światowej 
5. Globalizacja a międzynarodowy podział pracy i integracja 

regionalna. Wzrost zależności ekonomicznej w skali globalnej 
 

Literatura:  
1. Bożyk P., Misala J., Puławski M., Międzynarodowe stosunki 

ekonomiczne, PWE, Warszawa 2002, s. 37-40; 395-400.  

2. Oziewicz E. (red.), Przemiany we współczesnej gospodarce 
światowej, PWE, Warszawa 2006, s. 13-29. 

2 
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Prezentacja: WTO 
 

4. Teorie rozwoju międzynarodowego podziału pracy 
1. Teorie przedklasyczne 

2. Teoria kosztów absolutnych 
3. Teoria kosztów względnych 
4. Nowe teorie rozwoju handlu międzynarodowego 

 
Literatura:  

1. Bożyk P., Misala J., Puławski M., Międzynarodowe stosunki 
ekonomiczne, PWE, Warszawa 2002, s. 41-48; 67-69. 

 

Prezentacja: Handel zagraniczny Litwy w latach 2002-2012 
 

2 

5. Międzynarodowe przepływy czynników wytwórczych 
1. Pojęcie i istota międzynarodowych przepływów czynników 

produkcji 
2. Międzynarodowe przepływy siły roboczej 
3. Międzynarodowe przepływy kapitału 

4. Międzynarodowe przepływy technologii 
 

Literatura:  
1. Bożyk P., Międzynarodowe stosunki ekonomiczne, PWE, Warszawa 

2008, s. 97-116. 

 
Prezentacja: Bezpośrednie inwestycje zagraniczne na Litwie w latach 

2002-2012  
 

2 

6. Korzyści z międzynarodowego handlu towarami i usługami 
1. Przyczyny rozwoju międzynarodowego handlu towarami 

2. Mnożnik inwestycyjny i eksportowy 
3. Organizacja i funkcjonowania międzynarodowych rynków 

towarowych 

 
Literatura:  

1. Bożyk P., Misala J., Puławski M., Międzynarodowe stosunki 
ekonomiczne, PWE, Warszawa 2002, s. 72-74, 95-100. 

2. Oziewicz E. (red.), Przemiany we współczesnej gospodarce 

światowej, PWE, Warszawa 2006, s. 47-56 
 

Prezentacja: OPEC 
 

2 

7. KOLOKWIUM 2 

8. Ceny międzynarodowe 

1. Pojęcie cen międzynarodowych 
2. Zależności między popytem, podażą, dochodami a ceną 

3. Terms of trade – obliczanie wskaźników 

2 
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Literatura:  
1. Bożyk P., Misala J., Puławski M., Międzynarodowe stosunki 

ekonomiczne, PWE, Warszawa 2002, s. 168-173. 

2. Bożyk P., Międzynarodowe stosunki ekonomiczne, PWE, Warszawa 
2008, s. 127-133. 

 

9. Międzynarodowy system walutowy 

1. System waluty złotej, system waluty sztabowo-złotej i dewizowo-
złotej, system z Bretton Woods i jego ewolucja   

 
Literatura:  

1. Bożyk P., Misala J., Puławski M., Międzynarodowe stosunki 

ekonomiczne, PWE, Warszawa 2002, s. 186-195. 
 

Prezentacja: System walutowy Litwy 
 

2 

10. Kursy walutowe 
1. Pojęcie kursu walutowego, jego rodzaje i funkcje 
2. Czynniki determinujące poziom kursów walutowych 

3. Dewaluacja, deprecjacja, rewaluacja i aprecjacja kursu 
walutowego. 

 
Literatura: 

1. Bożyk P., Misala J., Puławski M., Międzynarodowe stosunki 

ekonomiczne, PWE, Warszawa 2002, s. 233-243. 
2. Oziewicz E. (red.), Przemiany we współczesnej gospodarce 

światowej, PWE, Warszawa 2006, s. 162-166. 
3. Bożyk P., Międzynarodowe stosunki ekonomiczne, PWE, Warszawa 

2008, s. 194-197. 
 

2 

11. Bilans płatniczy 
1. Struktura bilansu płatniczego. Równowaga bilansu płatniczego 
2. Mechanizmy równoważenia bilansu płatniczego: cenowy, 

walutowy, dochodowy i monetarny  
 

Literatura: 
1. Bożyk P., Międzynarodowe stosunki ekonomiczne, PWE, Warszawa 

2008, s. 139-152. 

 

2 

12. Zagraniczna polityka ekonomiczna 

1. Pojęcie zagranicznej polityki ekonomicznej i jej cele 
2. Polityka wolnego handlu a polityka protekcjonizmu 

3. Formy zagranicznej polityki ekonomicznej (handlowa, usługowa, 
kapitałowa, migracyjna, technologiczna) 

4. Narzędzia taryfowe zagranicznej polityki ekonomicznej 

5. Narzędzia parataryfowe i pozataryfowe zagranicznej polityki 
ekonomicznej 

 

4 
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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.   

Prezentacja: Urząd celny Republiki Litewskiej 

 
Literatura: 

1. Bożyk P., Międzynarodowe stosunki ekonomiczne, PWE, Warszawa 

2008, s. 220-236; 260-263; 272-289. 
 

14. KOLOKWIUM  2 

15. Zajęcia zaliczeniowe 2 

Razem godzin 30 

 
Literatura podstawowa i dodatkowa 

Literatura podstawowa: 
1) Bożyk P., Międzynarodowe stosunki ekonomiczne: teoria i polityka, PWE 

Warszawa 2008 

2) Bożyk P., Misala J., Puławski M., Międzynarodowe stosunki ekonomiczne, PWE, 

Warszawa 2002 
3) Oziewicz E. (red.), Przemiany we współczesnej gospodarce światowej, 

PWE, Warszawa 2006 
 
Literatura dodatkowa: 

1) Guzek M., Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Zarys teorii i polityki 
handlowej, PWE, Warszawa 2006 

2) A. Budnikowski, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWE, Warszawa 
2006 

3) E. Jantoń-Drozdowska, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Ars boni et 

aequi, Poznań 2009 
 

 

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

30 

 
Warunki zaliczenia przedmiotu:  

Egzamin – pisemny. Po pierwszych 6 wykładach studenci piszą 45 minutowy 
sprawdzian z tematów: 1-6.  
Z drugiej części wykładów (tematy 7-12) jest zaliczenie pisemne.  

Ocena końcowa jest średnią ze sprawdzianów z części pierwszej i drugiej. 
Zasady dopuszczenia do egzaminu: zaliczenie ćwiczeń. Oceny 5,0 i 4,5 z ćwiczeń 

zostaną przepisane.  
 

Formy i warunki zaliczenia ćwiczeń:  
Ocena wiedzy studentów z zakresu programu ćwiczeń jest prowadzona w systemie 
punktowym: 

1) Kolokwium (tematy: 2-6). Waga: 24% 
2) Kolokwium (tematy: 9-12). Waga: 24% 

3) Aktywność na ćwiczeniach. Waga: 40% 
4) Prezentacja. Waga: 12% 

Można mieć 2 nieusprawiedliwione nieobecności. Każda kolejna nieobecność 



Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie 

SYLLABUS  na rok akademicki 2012/2013 
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.   

wymaga zaliczenia opuszczonego tematu na konsultacjach w trakcie semestru, co 

jest warunkiem dopuszczenia studenta do zaliczenia końcowego. 
 

 

 


