
 

 

HISTORIA GOSPODARCZA 
 

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-ES1-1HIG 

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 + 30 godzin ćwiczeń 

dodatkowo 2 godziny tygodniowo – konsultacje  

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. Zdobyta wiedza pozwoli na zrozumienie 

procesów tworzenia i podziału dochodu społecznego w danym okresie historycznym, na 

określonym terytorium. 

Metody dydaktyczne oraz 

ogólna forma zaliczenia 

przedmiotu 

Wykłady: wykład, prezentacja przygotowana w oparciu o dostępną literaturę naukową, 

studenci mogą również korzystać z konsultacji u prowadzącego zajęcia. 

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

wspólnego omawiania zagadnień, prac pisemnych (prezentacji). 

Konsultacje indywidualne 

 

Formy zaliczenia przedmiotu: 

Wykład - egzamin 

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

oceny zrealizowanych prac pisemnych (prezentacji) oraz wyników kolokwiów. 

 

Efekty kształcenia 

Odniesienie do 

kierunkowych 

efektów kształcenia 

WIEDZA  

K_W01  

Student ma podstawową wiedzę ogólną z dziedziny nauk ekonomicznych i 

pokrewnych, zna podstawowe kategorie ekonomiczne oraz metody i narzędzia 

badań ekonomicznych wraz z podstawową literaturą.  

S1A_W01 

S1A_W06 

S1A_W10 

K_W03 

Student ma wiedzę na temat modeli ustrojowych i systemów gospodarczych 

współczesnego świata oraz rozumie relacje pomiędzy państwem a rynkiem. 

S1A_W02 

S1A_W03 

UMIEJĘTNOŚCI  

K_U02  

Student dostrzega, dokonuje obserwacji i posiada umiejętność logicznego 

rozumowania oraz interpretacji zjawisk gospodarczych. 

S1A_U01 

S1A_U08 

K_U03  

Student potrafi gromadzić i przetwarzać informacje gospodarcze oraz 

S1A_U02 

S1A_U03 



wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną do analizy zjawisk,  przyczyn i 

skutków działalności gospodarczej. 

K_U17  

Student potrafi samodzielnie dokształcać się 
S1A_U02 

K_U20 

Student posiada umiejętność przygotowania prac pisemnych z wykorzystaniem 

kategorii ekonomicznych oraz literatury przedmiotu 

S1A_U09 

K_U22  

Student w wypowiedziach ustnych prawidłowo wykorzystuje kategorie  

ekonomiczne 

S1A_U10 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_K01 

Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz umie 

uzasadnić potrzebę dalszego uczenia się 

S1A_K01 

S1A_K06 

 

Punkty ECTS 7 

 

Bilans nakładu pracy 

studenta 

 

Rodzaj aktywności: Liczba godzin: 

Udział w wykładach 30 

Udział w ćwiczeniach 30 

Przygotowanie do ćwiczeń 30 

Opracowanie pisemne (w domu) zagadnień z ćwiczeń 10 

Przygotowanie do kolokwiów/testów kontrolnych 40 

Udział w konsultacjach związanych z zajęciami 30 

Przygotowanie do egzaminu  30 

Egzamin 2 

202 godzin Razem: odpowiada 7 pkt ECTS 

Wskaźniki ilościowe 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami: Liczba godzin Punkty ECTS 

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 92 

 

odpowiada 3 pkt 

ECTS
 

 

o charakterze praktycznym 110 

 

odpowiada 4 pkt 

ECTS
 

 

 

 Data 

opracowania: 
29.09.2014 

Koordynator 

przedmiotu: 
Prof. dr hab. Czesław Noniewicz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HISTORIA GOSPODARCZA – wykład  
SYLABUS 

B. Informacje szczegółowe 

 

Elementy składowe sylabusu Opis 

 
Nazwa przedmiotu Historia gospodarcza 

Kod przedmiotu 1000-ES1-1HIG 

Nazwa kierunku Ekonomia 

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  

2 godziny konsultacji tygodniowo 

Liczba punktów ECTS 7 

Prowadzący  Prowadzący, egzaminator: prof. dr hab. Czesław Noniewicz 

Treści merytoryczne przedmiotu Temat I: Charakterystyka ogólna średniowiecza w Europie (2 

godz.)  

Czas trwania średniowiecza i podział okresu średniowiecza na 

podokresy. Poddaństwo i hierarchia społeczna. Kategoria lenna. 

Idea stagnacji gospodarczej i społecznej. Rola Kościoła w życiu 

społecznym.   

Temat II: Wieś średniowieczna (2 godz.)  

Sposób uprawiania ziemi i produkcja rolna.  Powstanie wielkiej 

własności ziemskiej. Stan rycerski. Zależność chłopów od dworu. 

Produkcja zwierzęca.   Ustrój rolny.   Współzależność chłopów i 

dworu. Stagnacja gospodarcza wsi.  

Temat III: Miasto średniowieczne (2 godz.)  

Plan miasta średniowiecznego.  Organizacja życia społecznego w 

mieście.  Ustrój cechowy.  Osiągnięcia rzemiosła 

średniowiecznego i stagnacja w ustroju cechowym.  

Temat IV: Handel średniowieczny (2 godz.)  

Przedmioty handlu w średniowiecznej Europie.   Organizacja 

handlu. Korporacje kupieckie. Rozwój i upadek Hanzy.  

Temat V: Pieniądz w średniowiecznej Europie (2 godz.)  

Monety rzymskie.  Reforma pieniężna Karola Wielkiego.  „Psucie” 

pieniądza. Pojawienie się groszy.  

Temat VI: Ustrój rolny Rzeczypospolitej (2 godz.)  

Rozwój wielkiej własności ziemskiej. Wzajemne uzależnienie wsi i 

dworu.  Kategorie ludności chłopskiej.  Majątkowe zróżnicowanie 

szlachty. 

Temat VII: Przesłanki rewolucji przemysłowej (2 godz.)  

Odkrycie kontynentu amerykańskiego i napływ złota do Europy. 

Wzrost cen.  Merkantylistyczna koncepcja bogactwa i 

protekcjonizm państwowy.  Rozwój manufaktur i powstanie klasy 

robotniczej. Rynek papierów wartościowych.  

Temat VIII: Rewolucja przemysłowa w Anglii (2 godz.)  

Ogradzanie w Anglii. Eksport wełny i wyrobów wełnianych.  

Pierwsze wynalazki w przędzalnictwie i tkactwie.  Zastosowanie 

maszyny parowej.  Postęp w hutnictwie żelaza. Ogólny wzrost 

bogactwa. Ideologia bogacenia się.  

Temat IX: Sytuacja poszczególnych grup ludności w 

pierwszych latach pod zaborami (2 godz.) 

Ograniczenie prawa szlachty. Wzrost obciążeń podatkowych 

mieszczan i likwidacja przywilejów korporacyjnych. 

Zróżnicowana sytuacja chłopów w poszczególnych zaborach. 

Temat X: Uwłaszczenie chłopów we Wschodniej Europie (2 

godz.)  

Przebieg i skutki uwłaszczenia chłopów w zaborze rosyjskim w 

porównaniu z innymi zaborami. Uwłaszczenie chłopów w Rosji. 

Przemiany struktury agrarnej po uwłaszczeniu. Postęp techniczny i 

agrotechniczny w rolnictwie XIX w.  

Temat XI: Rozwój gospodarczy w Europie pierwszej połowy 



XIX w. (2 godz.)  

Rozwinięty system pieniądza kruszcowego. Liberalizm 

gospodarczy. Wahania koniunkturalne. Rozwój spółek akcyjnych i 

koncentracja kapitału.  

Temat XII: Uprzemysłowienie Europy w latach 1850-1912 (2 

godz.)  

Przestrzeń gospodarcza przed trakcją parową. Rozwój transportu 

kolejowego i zmiany przestrzeni gospodarczej. Migracja ze wsi i 

wzrost miast.  

Temat XIII: Techniczne determinanty rozwoju społecznego w 

XX w. (2 godz.) 

Rozwój trakcji spalinowej i jego konsekwencje w zakresie 

urbanistyki. Społeczne znaczenie nowych środków łączności. 

Mechanizacja i chemizacja rolnictwa – wpływ na strukturę 

zawodową społeczeństwa. Energetyka a rozwój społeczny.  

Temat XIV: Kapitalizm na ziemiach byłej I Rzeczypospolitej (2 

godz.)  

Sytuacja polityczna w trzech zaborach. Społeczno-zawodowa 

struktura ludności. Problemy agrarne. Rozwój przemysłu w 

układzie przestrzennym. Łączność i komunikacja. Rozwój handlu 

wewnętrznego i zagranicznego. System pieniężny i bankowy. 

Temat XV: Rzeczpospolita w okresie międzywojennym (2  

godz.) 

Terytorium i ustrój polityczny państwa po zakończeniu I wojny 

światowej. Demograficzna i społeczno-zawodowa struktura 

ludności. Polityka gospodarcza okresu międzywojennego. Kwestia 

agrarna (reforma rolna i polityka rolna). Rozmieszczenie i struktura 

gałęziowa przemysłu. Rozwój komunikacji. System pieniężny. 

Czteroletni plan inwestycyjny. 

Efekty kształcenia wraz ze sposobem ich 

weryfikacji 

Efekt kształcenia Egzamin 

HIG_W01 X 

HIG_W02 X 

HIG_W03 X 

HIG_W04 X 

HIG_W05 X 

HIG_W06 X 

HIG_U01  

HIG_U02  

HIG_U03  

HIG_U04  

HIG_U05  

HIG_K01  
 

Forma i warunki zaliczenia 

przedmiotu 

 

Forma zaliczenia przedmiotu: 

- egzamin 

Warunki zaliczenia przedmiotu: 

- warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń 

Wykaz literatury podstawowej 

i uzupełniającej 
Literatura podstawowa:  
1. Kaliński J., Historia gospodarcza świata XIX i XX wieku, 

Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2013. 

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

Warszawa 2008.  

3. Skodlarski J., Historia gospodarcza, Wydawnictwo Naukowe 

PWN, Warszawa 2012.  

4. Szpak J., Historia gospodarcza powszechna, PWE, Warszawa 

2007.  

Literatura uzupełniająca:  
1. Ciepielewski J., Kostrowicka I., Landau Z., Tomaszewski J., 

Dzieje gospodarcze świata do roku 1980, PWE, Warszawa 

1985.  

2. Jezierski A., Leszczyńska C., Historia gospodarcza Polski, 

Wyd. Key Text, Warszawa 2010.   

 

 

        ……………………………….  

 
        podpis osoby składającej sylabus 



 

 

HISTORIA GOSPODARCZA – ćwiczenia  
 

B. Informacje szczegółowe 

 

Elementy składowe sylabusu Opis 

 

Nazwa przedmiotu Historia gospodarcza 

Kod przedmiotu 1000-ES1-1HIG 

Nazwa kierunku Ekonomia 

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 ćwiczeń + 2 godziny konsultacji tygodniowo 

Liczba punktów ECTS 7 

Prowadzący  dr Henryk Ziemski 

Treści merytoryczne 

przedmiotu 

1. Wprowadzenie: wstęp do Historii gospodarczej (historia 

gospodarcza jako nauka, zakres badań); rozwój w epoce kamienia 

(Paleolit, Mezolit, Neolityczna rewolucja rolnicza); Starożytność 

(znaczenie niewolnictwa w gospodarce, niewolnictwo na Wschodzie, 

cywilizacje starożytne, rozwój Imperium Rzymskiego). 

2. Średniowiecze: zasady funkcjonowania gospodarki feudalnej 

(system lenny, poddaństwo, renta feudalna, podział społeczeństwa 

feudalnego); dzieje gospodarki europejskiej w Średniowieczu (postęp w 

rolnictwie, rzemieślnictwo, organizacja handlu, pieniądz, kryzys XIV 

w.). 

3. Etap genezy kapitalizmu oraz kształtowania się rynku 

światowego (1450-1600): cechy, teorie i warunki powstania 

kapitalizmu; Wielkie odkrycia geograficzne i ich konsekwencje 

ekonomiczne; kapitalizm handlowy; rewolucja cen w XVI w.; zmiany w 

organizacji produkcji; dualizm agrarny w Europie. 

4. Etap genezy kapitalizmu oraz kształtowania się rynku 

światowego (1600-1750): kryzys XVII wieku; etapy rozwoju 

europejskiego kolonializmu; nowożytne niewolnictwo; akumulacja 

kapitału; polityka merkantylistyczna (merkantylizm handlowy, 

kolbertyzm, kameralizm). 

Rewolucja przemysłowa w Anglii (1760-1830): przesłanki; główne 

wynalazki; skutki. 

5. Ugruntowanie kapitalizmu (1750-1870): geneza i zasady 

liberalnej polityki gospodarczej; industrializacja w Europie i USA; 

postęp w transporcie; rewolucja (eksplozja) demograficzna w XIX w.; 

maltuzjanizm; rewolucja agrarna w XIX w.;  pieniądz, rozwój banków i 

handlu. 

6. Prezentacje 

7. Kolokwium I (test) 

8. Gospodarka światowa w okresie kapitalizmu monopolistycznego 

(1870-1914): druga rewolucja przemysłowa (rozwój przemysłu, 

intensyfikacja transportu i komunikacji, sytuacja rolnictwa); proces 

monopolizacji; kapitał finansowy; eksport kapitału; imperializm 

ekonomiczny; handel międzynarodowy; system walutowy. 

9. Gospodarka światowa w okresie wojny (1914-1918): 

ekonomiczne przyczyny wojny, jej przebieg i charakter; bloki militarne; 

wojenna polityka gospodarcza; skutki wojny. 

Powojenna odbudowa gospodarki (1918-1929): gospodarcze 

następstwa wojny; inflacja; dynamiczny wzrost gospodarczy lat 1925-

1929. 

Wielki kryzys gospodarki światowej (1929-1933): kryzysy gospodarki 



uprzemysłowionej; cechy wielkiego kryzysu; charakterystyka kryzysu w 

poszczególnych działach gospodarki; konsekwencje kryzysu. 

Pokryzysowa stabilizacja gospodarki (1933-1939): interwencjonizm; 

New Deal; polityka gospodarcza krajów europejskich. 

Gospodarka radziecka w okresie międzywojennym: rewolucje; NEP; 

uprzemysłowienie; terror stalinowski. 

10. II wojna światowa: przyczyny wojny; przebieg wojny; gospodarka 

wojenna głównych uczestników wojny; konsekwencje gospodarcze 

wojny; nowe granice. 

Powojenna odbudowa gospodarki (1945-1955): ONZ; UNRRA; Plan 

Marshalla; konferencja w Bretton Woods; MFW; Bank Światowy; 

GATT; integracja gospodarcza; gospodarka krajów kapitalistycznych i 

socjalistycznych. 

11. Główne zjawiska i procesy gospodarcze w II połowie XX w.: 
rewolucja naukowo-techniczna; „zielona rewolucja”; kryzysy 

energetyczne; zmiany w systemie walutowym; postęp w integracji 

gospodarczej; gospodarka krajów kapitalistycznych, socjalistycznych i 

rozwijających się; monetaryzm i szkoła ekonomii podaży; kryzys 

zadłużenia; reaganomika; thatcheryzm; ekonomiczne przesłanki upadku 

realnego socjalizmu. 

12. Gospodarka światowa na przełomie XX i XXI w.: transformacja 

ustroju gospodarczego w krajach postsocjalistycznych; globalizacja; 

handel międzynarodowy; przepływy kapitału; kryzysy gospodarcze; 

nierównomierny rozwój gospodarczy; współczesne problemy i 

zagrożenia globalne. 

13. Prezentacje 

14. Kolokwium II (test) 
15. Zaliczenie  

Efekty kształcenia wraz ze 

sposobem ich weryfikacji 

1. Student ma podstawową wiedzę ogólną z dziedziny nauk 

ekonomicznych i pokrewnych, zna podstawowe kategorie ekonomiczne 

oraz metody i narzędzia badań ekonomicznych wraz z podstawową 

literaturą. 

2. Student ma wiedzę na temat modeli ustrojowych i systemów 

gospodarczych współczesnego świata oraz rozumie relacje pomiędzy 

państwem a rynkiem. 

3. Student dostrzega, dokonuje obserwacji i posiada umiejętność 

logicznego rozumowania oraz interpretacji zjawisk gospodarczych. 

4. Student potrafi gromadzić i przetwarzać informacje gospodarcze oraz 

wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną do analizy zjawisk, 

przyczyn i skutków działalności gospodarczej. 

5. Student potrafi samodzielnie dokształcać się 

6. Student posiada umiejętność przygotowania prac pisemnych z 

wykorzystaniem kategorii ekonomicznych oraz literatury przedmiotu 

7. Student w wypowiedziach ustnych prawidłowo wykorzystuje 

kategorie ekonomiczne 

8. Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz 

umie uzasadnić potrzebę dalszego uczenia się 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia: 

2 testy pisemne, aktywność na ćwiczeniach, prezentacje – dotyczy to 

efektów: K_W01, K_W03, K_U02, K_U03, K_U17, K_U20, K_U22, 

K_K01 

Forma i warunki zaliczenia 

przedmiotu 

 

Praca studenta na ćwiczeniach oceniana jest na podstawie:  

2 kolokwiów w formie testów jednokrotnego wyboru (po 30 pytań 

każde), aktywności na zajęciach (wspólne omawianie zagadnień, 

dyskusja) oraz referatów i ich prezentacji.  

Pierwsze kolokwium obejmuje tematy nr 1-5, drugie − tematy nr 8-12.  

Maksymalna liczba punktów do zdobycia na obu kolokwiach: 60 

punktów (po 30 punktów z każdego kolokwium). Warunkiem zaliczenia 

ćwiczeń jest uzyskanie minimum 16 punktów z każdego kolokwium. 

Maksymalna liczba punktów za aktywność na zajęciach w ciągu całego 

kursu: 12 punktów (nie więcej niż 1 punkt na jednym zajęciu).   

Maksymalna liczba punktów za prezentację: 8 punktów. 

Suma zdobytych punktów decyduje o wysokości oceny z ćwiczeń. 

Dodatkowym warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest obowiązkowa 

obecność na ćwiczeniach z dozwolonym opuszczeniem do 4 godzin 



akademickich bez zaświadczenia usprawiedliwiającego nieobecność. 

Każde kolejne opuszczone zajęcie wymaga zaliczenia opuszczonego 

tematu w czasie konsultacji.  

Wykaz literatury podstawowej 

i uzupełniającej 

Literatura podstawowa: 

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

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

2004.  

3. Maciejewski M., Sadowski M., Powszechna historia gospodarcza od 

XV do XX wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 

Wrocław 2007. 

 

Literatura dodatkowa: 

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

czasów najnowszych, Warszawa 2004 

2. Skodlarski J., Gospodarka światowa. Geneza i rozwój, 

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004 

3. Noniewicz Cz., Historia gospodarcza Polski Odrodzonej, Białystok 

2004. 

4. Noniewicz Cz., Rozwój gospodarki chłopskiej, Białystok 1996. 

         

 

……………………………….  

 
       podpis osoby składającej sylabus 

 


