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MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE 

SYLABUS 
A. Informacje ogólne 

 

Elementy składowe 

sylabusu 
Opis 

 
Nazwa jednostki 

prowadzącej kierunek 
Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie 

Nazwa kierunku studiów Ekonomia 

Poziom kształcenia Studia pierwszego stopnia 

Profil studiów Ogólnoakademicki 

Forma studiów Stacjonarne 

Kod przedmiotu 1000-ES1-2MSG 

Język przedmiotu polski 

Rodzaj przedmiotu Podstawowy (ME_2) 
 

Rok studiów /semestr II  rok/ IV semestr  

Wymagania wstępne (tzw. 

sekwencyjny system zajęć i 

egzaminów) 

Znajomość zagadnień z zakresu mikro- i makroekonomii  

Liczba godzin zajęć 

dydaktycznych z podziałem 

na formy prowadzenia zajęć 

30 godzin wykładu + 30 godzin ćwiczeń 

dodatkowo 2 godziny tygodniowo – konsultacje  

Założenia i cele przedmiotu 

Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy dotyczącej międzynarodowego podziału pracy, 

podmiotów gospodarki światowej, międzynarodowego przepływu czynników wytwórczych 

i ich konsekwencji, cen międzynarodowych, formowania się systemów walutowych, 

kursów walutowych i ich czynników, bilansu płatniczego, narzędzi zagranicznej polityki 

ekonomicznej i wybranych Incoterms. 

Metody dydaktyczne oraz 

ogólna forma zaliczenia 

przedmiotu 

Wykład z wykorzystaniem rzutnika multimedialnego i prezentacji Power Point. 

Ćwiczenia wymagające czynnego uczestnictwa studentów, w tym: odpowiedzi ustnych, 

rozwiązywania zadań, przedstawiania prezentacji, wspólnego omawiania zagadnień oraz  

samodzielnych prac pisemnych. 

Konsultacje - indywidualne. 

 

Formy zaliczenia przedmiotu: 

Wykład- egzamin pisemny. 

Ćwiczenia - zaliczenie na ocenę na postawie: oceny aktywności studenta na zajęciach, 

wyników kolokwiów oraz prezentacji. 

 

Efekty kształcenia
i
 

Odniesienie do kierunkowych 

efektów kształcenia 

WIEDZA  
1. Student ma podstawową wiedzę z zakresu międzynarodowych stosunków 

gospodarczych, posługuje się kategoriami makroekonomicznymi oraz  

potrafi je definiować 
E1A_W01, E1A_W02 

2. Student posiada elementarną wiedzę o polityce pieniężnej i kursu 

walutowego 
E1A_W05 

3. Student ma wiedzę na temat  organizacji funkcjonujących  w skali krajowej i 

międzynarodowej 
E1A_W07 

UMIEJĘTNOŚCI  
1. Student potrafi interpretować zależności między wybranymi podstawowymi 

kategoriami ekonomicznymi 
E1A_U01 

2. Student  dokonuje obserwacji i posiada umiejętność logicznego 

rozumowania oraz interpretacji wybranych zjawisk gospodarczych 
E1A_U02 

3. Student potrafi praktycznie wykorzystywać wiedzę do ukształtowania własnej 

opinii na temat kwestii gospodarczych 
E1A_U06 



4. Student rozumie teksty ekonomiczne, prawidłowo wykorzystuje kategorie  

ekonomiczne 
E1A_U19, E1A_U22 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

1. Student potrafi pracować w grupie E1A_K04, E1A_K03 
 

Punkty ECTS 6 

Bilans nakładu pracy 

studenta
ii
 

Udział w wykładach – 30 godz. 

Udział w ćwiczeniach – 30 godz. 

Przygotowanie do ćwiczeń – 30 godz. 

Przygotowanie prezentacji – 15 godz. 

Przygotowanie do kolokwium – 30 godz. 

Przygotowanie do egzaminu – 30 godz. 

Egzamin – 2 godz. 

Ogółem: 167 godz., co odpowiada 6 pkt. ECTS. 

Wskaźniki ilościowe 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami
iii

: Liczba godzin Punkty ECTS 

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 80 3 

o charakterze praktycznym 75 3 

  

Data opracowania: 02.09.2014 
Koordynator 

przedmiotu: 
dr  Justyna Lučinska 

 

 

 

SYLABUS 
B. Informacje szczegółowe 

 

Elementy składowe sylabusu Opis 

 

Nazwa przedmiotu Międzynarodowe stosunki gospodarcze 

Kod przedmiotu 1000-ES1-2MSG 

Nazwa kierunku Ekonomia 

Nazwa jednostki prowadzącej 

kierunek 

Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie 

Język przedmiotu polski 

Rok studiów/ semestr II  rok/ IV semestr 

Liczba godzin zajęć dydaktycznych 

oraz forma prowadzenia zajęć 

Wykład- 30 godz. 

Liczba punktów ECTS 6 

Prowadzący  Justyna Lučinska, dr   

Treści merytoryczne przedmiotu 1. Wprowadzenie do MSG 

2. Międzynarodowy podział pracy 

3. Gospodarka światowa 

4. Teorie wymiany międzynarodowej 

5. Międzynarodowy przepływ czynników wytwórczych 

6. Korzyści z międzynarodowego handlu towarami i 

usługami  

7. Ceny międzynarodowe   

8. Międzynarodowy system walutowy   

9. Kursy walutowe   

10.  Bilans płatniczy   

11.  Zagraniczna polityka ekonomiczna 

12. Incoterms  

Efekty kształcenia wraz ze 

sposobem ich weryfikacji 

E1A_W01, E1A_W02, E1A_W05, E1A_W07, E1A_U01 
Jedyną formą weryfikacji wymienionych wyżej efektów 

kształcenia w ramach wykładu jest egzamin pisemny. 

Forma i warunki zaliczenia Studenci są oceniani na postawie egzaminu pisemnego. 



przedmiotu Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z 

ćwiczeń.  

Wykaz literatury podstawowej 

i uzupełniającej 

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 

 

 

 

        ………………………………. 
        podpis osoby składającej sylabus 

SYLABUS 
C. Informacje szczegółowe 

 

Elementy składowe sylabusu Opis 

 

Nazwa przedmiotu Międzynarodowe stosunki gospodarcze 

Kod przedmiotu 1000-ES1-2MSG 

Nazwa kierunku Ekonomia 

Nazwa jednostki prowadzącej 

kierunek 

Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie 

Język przedmiotu Polski 

Rok studiów/ semestr II  rok/ IV semestr 

Liczba godzin zajęć dydaktycznych 

oraz forma prowadzenia zajęć 

Ćwiczenia- 30 godz. 

Liczba punktów ECTS 6 

Prowadzący  Justyna Lučinska, dr   

Treści merytoryczne przedmiotu Ćwiczenie 1. Organizacyjne. Charakterystyka przedmiotu, 

przedstawienie bloków tematycznych oraz planu ćwiczeń, 

zapoznanie z warunkami zaliczenia ćwiczeń, skalą ocen.  

Ćwiczenie 2. Międzynarodowy podział pracy. Obliczanie 

mierników zaangażowania w międzynarodowy podział pracy 

Ćwiczenie 3. Gospodarka światowa. Prezentacja: Charakterystyka 

WTO 

Ćwiczenie 4. Teorie wymiany międzynarodowej. Prezentacja: 

Handel zagraniczny Litwy w latach 2002-2013 

Ćwiczenie 5. Międzynarodowy przepływ czynników 

wytwórczych. Prezentacja: BIZ na Litwie w latach 2002-2013 

Ćwiczenie 6. Korzyści z międzynarodowego handlu towarami i 

usługami. Prezentacja: Charakterystyka OPEC 

Ćwiczenie 7. Kolokwium 

Ćwiczenie 8. Ceny międzynarodowe. Obliczanie terms of trade  

Ćwiczenie 9. Międzynarodowy system walutowy. System 

walutowy Litwy 

Ćwiczenie 10. Kursy walutowe. Prezentacja: Euro – przeszłość, 

teraźniejszość, przyszłość  

Ćwiczenie 11. Bilans płatniczy. Prezentacja: Bilans płatniczy 

Litwy 2005-2013 

Ćwiczenie 12 i 13. Zagraniczna polityka ekonomiczna. 

Prezentacja: Urząd celny Republiki Litewskiej 



Ćwiczenie 14. Kolokwium 

Ćwiczenie 15. Zaliczenie ćwiczeń 

Efekty kształcenia wraz ze 

sposobem ich weryfikacji 

Efekt 

kształcenia 

Kolokwium Ocena 

aktywności na 

ćwiczeniach 

Prezentacja 

E1A_W01 X X  

E1A_W02 X   

E1A_W05 X   

E1A_W07 X   

E1A_U01 X X  

E1A_U02  X X 

E1A_U06  X  

E1A_U19,   X  

E1A_U22 X  X 

E1A_K04   X 

E1A_K03   X 

Forma i warunki zaliczenia 

przedmiotu 

 

Ocena wiedzy studentów z zakresu programu ćwiczeń prowadzona 

jest w systemie punktowym:  

- Kolokwium I – waga: 24%  

- Kolokwium II – waga: 24% 

- Prezentacja – waga: 12% 

- Aktywność na ćwiczeniach – waga: 40%.   
Można mieć 2 nieusprawiedliwione nieobecności. Każda kolejna 

nieobecność wymaga zaliczenia opuszczonego tematu na 

konsultacjach w trakcie semestru, co jest warunkiem dopuszczenia 

studenta do zaliczenia końcowego. 

Wykaz literatury podstawowej 

i uzupełniającej 

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: 

4) Guzek M., Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Zarys 

teorii i polityki handlowej, PWE, Warszawa 2006 

5) A. Budnikowski, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, 

PWE, Warszawa 2006 

6) E. Jantoń-Drozdowska, Międzynarodowe stosunki 

gospodarcze, Ars boni et aequi, Poznań 2009 

 

 

 

        ………………………………. 
        podpis osoby składającej sylabus 

 

                                                 
i
 Opis zakładanych efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, z uwzględnieniem form zajęć. 

Uwzględnia się tylko efekty możliwe do sprawdzenia (mierzalne / weryfikowalne). 
ii Przykładowe rodzaje aktywności: udział w wykładach, ćwiczeniach, przygotowanie do zajęć, udział w konsultacjach, 

realizacja zadań projektowych, pisanie eseju, przygotowanie do egzaminu. Liczba godzin nakładu pracy studenta powinna 

być zgodna z przypisanymi do tego przedmiotu punktami ECTS wg przelicznika : 1 ECTS – 25÷30 h. 
iii Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela są to tzw. godziny kontaktowe (również te nieujęte w rozkładzie 

zajęć, np. konsultacje lub zaliczenia/egzaminy). Suma punktów ECTS obu nakładów może być większa od ogólnej liczby 

punktów ECTS przypisanej temu przedmiotowi. 

 

 


