
 

HISTORIA GOSPODARCZA 
 

SYLABUS 
 

A. Informacje ogólne 
 

Elementy składowe 

sylabusu 
Opis 

 
Nazwa jednostki 

prowadzącej kierunek 
Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie 

Nazwa kierunku studiów Informatyka 

Poziom kształcenia Studia pierwszego stopnia 

Profil studiów Ogólnoakademicki 

Forma studiów Stacjonarne 

Kod przedmiotu 1000-IS1-1HUM1 

Język przedmiotu Polski 

Rodzaj przedmiotu Obowiązkowy 

Rok studiów /semestr Rok 1 / semestr I 

Wymagania wstępne (tzw. 

sekwencyjny system zajęć i 

egzaminów) 

Matura na poziomie szkoły średniej. Warunkiem zrozumienia problematyki podejmowanej 

w ramach przedmiotu jest ogólna znajomość historycznego tła procesów ewolucyjnych 

świata.  

Liczba godzin zajęć 

dydaktycznych z podziałem 

na formy prowadzenia zajęć 

30 godzin wykładu  

Założenia i cele 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.   

Metody dydaktyczne oraz 

ogólna forma zaliczenia 

przedmiotu 

Wykład z wykorzystaniem rzutnika multimedialnego i prezentacji MS Power Point. 

Formy zaliczenia przedmiotu: 

Wykład- test wielokrotnego wyboru z I części, zaliczenie ustne (pytania otwarte) z II części 

 

Efekty kształcenia 

Odniesienie do 

kierunkowych 

efektów kształcenia 

WIEDZA  

K_W13 Ma podstawową wiedzę dotyczącą prowadzenia samodzielnej działalności 

gospodarczej 

X1A_W09 

T1A_W08, 

T1A_W09, 

T1A_W11; 
UMIEJĘTNOŚCI  

K_U22 Umie praktycznie stosować podstawową wiedzę dotyczącą prowadzenia 

samodzielnej działalności gospodarczej 

T1A_U03, 

T1A_U04, 

T1A_U07, 

T1A_U11, 

T1A_U12, T1A_U16 
KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_K05 Wykazuje postawę kreatywności i innowacyjności niezbędną do podjęcia 

praktycznej aktywności w społeczeństwie informacyjnym.  
X1A_K06 

X1A_K07 

 T1A_K07 

 

Punkty ECTS 7 

 

Bilans nakładu pracy 

studenta 

 

Rodzaj aktywności: Liczba godzin: 

Udział w wykładach 30 

Udział w ćwiczeniach  

Przygotowanie do ćwiczeń  

Opracowanie pisemne (w domu) zagadnień z ćwiczeń  



Przygotowanie do kolokwiów/testów kontrolnych 16 

Udział w konsultacjach związanych z zajęciami  

Przygotowanie do zaliczenia 14 

Zaliczenie 2 

62 godz. Razem: odpowiada 2 pkt ECTS 

Wskaźniki ilościowe 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami: Liczba godzin Punkty ECTS 

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 30 odpowiada 1 pkt 

ECTS
 

o charakterze praktycznym 32 odpowiada 1 pkt 

ECTS
 

 

Data opracowania: 30.09.2014 
Koordynator 

przedmiotu: 
Dr hab. Jarosław Wołkonowski prof. UwB 

 



HISTORIA GOSPODARCZA – wykład  
 

SYLABUS 
B. Informacje szczegółowe 

Elementy składowe sylabusu Opis 

Nazwa przedmiotu Historia gospodarcza 

Kod przedmiotu 1000-IS1-1HUM1 

Nazwa kierunku Informatyka 

Nazwa jednostki prowadzącej 

kierunek 
Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie 

Język przedmiotu Polski 

Rok studiów/ semestr Rok 1/semestr 1 

Liczba godzin zajęć dydaktycznych 

oraz forma prowadzenia zajęć 
30 godzin wykładów  

Liczba punktów ECTS 2 

Prowadzący  dr hab. Jarosław Wołkonowski prof. UwB (koordynator) 

Treści merytoryczne przedmiotu 1. Wstęp, obiekt badawczy historii gospodarczej. Średniowiecze, 

poddaństwo i hierarchia społeczna, rola Kościoła w życiu 

społecznym. Idea stagnacji gospodarczej i społecznej. Handel i 

sposób uprawiania ziemi. Rzemiosło jako nowe rozwiązanie - 2 h  

2. Cywilizacje i miasta antyczne. Miasto średniowieczne. Pieniądz 

antyczny, pieniądz w średniowiecznej Europie - 2h  

3. Ustrój rolny Rzeczypospolitej. Rozwój wielkiej własności 

ziemskiej. Przesłanki rewolucji przemysłowej w Europie. Odkrycie 

kontynentu amerykańskiego i napływ złota do Europy. Wzrost cen.  

4. Adam Smith i jego teoria wolnego rynku i "niewidzialnej ręki" - 2h 

5. Rozwój gospodarczy w Europie w pierwszej połowie XIX wieku. 

System pieniądza kruszcowego. Liberalizm gospodarczy. Rozwój 

spółek akcyjnych i koncentracja kapitału - 2h 

6. Uprzemysłowienie Europy w latach 1850-1912. Rozwój transportu 

kolejowego i zmiany przestrzeni gospodarczej. Migracja ze wsi i 

wzrost miast - 2h 

7. Kapitalizm na ziemiach polskich i litewskich. Sytuacja społeczno-

polityczna w trzech zaborach przed pierwszą wojną światową. 

Problemy agrarne i rozwój przemysłu - 2h 

8. I wojna światowa a kwestia polska i litewska. Zmiany układu sił 

politycznych i gospodarczych w czasie I wojny światowej. Sytuacja 

gospodarcza na ziemiach polskich - 2h 

9. 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 - 2h 

10. Teoria Johna Maynarda Keynesa o interwencjonizmie 

państwowym i teoria Friedricha Hayeka o cyklach koniunkturalnych - 

2h  

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 - 2h  

12. Odbudowa gospodarcza Polski po II wojnie światowej. 

Gospodarka socjalistyczna - 2h  

13. Dzieje polityczne i gospodarcze Europy Zachodniej po II wojnie 

światowej. Gospodarka PRL do 1989 roku - 2h 

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 - 2h 

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 - 2h 



Efekty kształcenia wraz ze sposobem ich 

weryfikacji 

1. Ma podstawową wiedzę dotyczącą prowadzenia samodzielnej 

działalności gospodarczej  

2. Umie praktycznie stosować podstawową wiedzę dotyczącą 

prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej. 

3. Wykazuje postawę kreatywności i innowacyjności niezbędną do 

podjęcia praktycznej aktywności w społeczeństwie informacyjnym.  

 

Jedyną formą weryfikacji efektów kształcenia w ramach wykładu jest 

pisemny test z 8 wykładów, z drugiej części zaliczenie ustne – 

dotyczy to efektów: K_W13, K_U22, K_K05 

Forma 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 

zaliczenie ustne. Niezbędnym warunkiem przystąpienia do zaliczenia 

jest złożenie kolokwium z pierwszej części. Ocena końcowa 

zaliczenia jest średnią z kolokwium testowego z części pierwszej oraz 

oceny zaliczenia ustnego z drugiej części wykładów.  

Wykaz literatury podstawowej 

i uzupełniającej 

Literatura podstawowa:  
1. Cameron R., Neal L., Historia gospodarcza świata od paleolitu do 

czasów najnowszych, Warszawa 2004  

2. Kaliński J., Historia gospodarcza XIX i XX w. PWE, Warszawa 

2004.  

3. Szpak J. Historia gospodarcza powszechna, PWE, Warszawa 2003.  

 

Literatura uzupełniająca:  
1. Kengor P., Ronald Reagan i obalenie komunizmu, Warszawa 2007.  

 

Literatura pomocnicza:  
1. Słownik wyrazów obcych PWN, Warszawa 1971 (lub późniejsze 

wydania).  

 

 

        ……………………………….  

 
        podpis osoby składającej sylabus 


