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Ekonomia międzynarodowa 
 

nazwa przedmiotu 

SYLABUS 
A. Informacje ogólne 

Tę część wypełnia koordynator przedmiotu (w porozumieniu ze wszystkimi prowadzącymi dany 

przedmiot w jednostce) łącznie dla wszystkich form zajęć (np. wykładu i ćwiczeń). Część I nie 

dotyczy przedmiotów zmieniających się co roku (wykłady monograficzne itp.). 

 

Elementy składowe 

sylabusu 
Opis 

 
Nazwa jednostki 

prowadzącej kierunek 
Wydział Ekonomiczno – Informatyczny w Wilnie 

Nazwa kierunku studiów Ekonomia 

Poziom kształcenia Studia drugiego stopnia 

Profil studiów Ogólnoakademicki 

Forma studiów Stacjonarne 

Kod przedmiotu 1000-ES2-1EMI 

Język przedmiotu polski 

Rodzaj przedmiotu Kierunkowy 

Rok studiów /semestr Rok I/ semestr I 

Wymagania wstępne (tzw. 

sekwencyjny system zajęć i 

egzaminów) 

Znajomość podstaw międzynarodowych stosunków gospodarczych, makroekonomii, historii 

gospodarczej 

Liczba godzin zajęć 

dydaktycznych z podziałem 

na formy prowadzenia zajęć 

30 godzin wykładu  

Założenia i cele przedmiotu 

Założeniem przedmiotu „Ekonomia międzynarodowa” jest przekazanie studentom 

pogłębionej wiedzy dotyczącej funkcjonowania gospodarki światowej i relacji między 

poszczególnymi podmiotami gospodarki światowej, zachodzącymi w skali 

międzynarodowej. 

 

Główne cele przedmiotu to omówienie: 

- współczesnych teorii i nurtów dotyczących handlu międzynarodowego, 

- roli bezpośrednich inwestycji zagranicznych i przepływów innych czynników produkcji we 

współczesnej gospodarce światowej, 

- funkcjonowania międzynarodowych rynków finansowych, 

- zjawiska cykliczności w gospodarce światowej. 

Metody dydaktyczne oraz 

ogólna forma zaliczenia 

przedmiotu 

Metody dydaktyczne: 

Wykład: prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, angażowanie 

studentów do zadawania pytań w trakcie wykładu. 

 

Forma zaliczenia przedmiotu: 

Egzamin końcowy pisemny 

 

 

 

 

 

 

 



Symbol efektu 

przedmiotowego Efekty kształcenia
i
 

Odniesienie do 

kierunkowych efektów 

kształcenia 

WIEDZA 

1EMI_W01 

 Student ma pogłębioną wiedzę na temat wybranych 

rodzajów podmiotów, instytucji i struktur 

ekonomicznych, funkcjonujących w gospodarce 

światowej oraz wybranych kategorii relacji 

ekonomicznych zachodzących między nimi w skali 

międzynarodowej  
 

E2_W09 

UMIEJĘTNOŚCI 

1EMI_U01 

 
Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do 

przeprowadzenia analizy oraz formułować własne 

opinie na temat przyczyn i przebiegu procesów i zjawisk  

gospodarczych zachodzących w skali międzynarodowej  
 

E2_U02 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

1EMI_K01 

Rozumie poziom swojej wiedzy i potrzebę stałego 

dokształcania się, ze względu na dynamikę i złożoność 

procesów i zjawisk zachodzących we współczesnej 

gospodarce światowej  
 

E2_K01 

 

Punkty ECTS 5 

Bilans nakładu pracy 

studenta
ii
 

Rodzaj aktywności Liczba godzin 

Udział w wykładach 30 

Przygotowanie się do egzaminu 

końcowego +egzamin 
40+5 

Przygotowanie się do wykładów 20 

Przygotowanie i udział w dyskusji 20 

Udział w konsultacjach 15 
 

Wskaźniki ilościowe 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami
iii

: Liczba godzin Punkty ECTS 

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 50 1,9 

o charakterze praktycznym 80 3,1 

  

Data opracowania: 24.09.2015 
Koordynator 

przedmiotu: 
Dr Agnieszka Piekutowska 

 

 

 

SYLABUS 
B. Informacje szczegółowe 

Tę część wypełnia każda osoba  prowadząca w danym roku zajęcia z przedmiotu, osobno  dla 

różnych form zajęć (np. wykładu i ćwiczeń).  

 

Elementy składowe sylabusu Opis 

 

Nazwa przedmiotu 

 

Ekonomia międzynarodowa 

Kod przedmiotu 1000-ES2-1EMI 

Nazwa kierunku Ekonomia Międzynarodowa 

Nazwa jednostki prowadzącej 

kierunek 

Wydział Ekonomiczno – Informatyczny w Wilnie 



Język przedmiotu polski 

Rok studiów/ semestr Rok I/ semestr I 

Liczba godzin zajęć dydaktycznych 

orazforma prowadzenia zajęć 

30 godzin wykładu 

Liczba punktów ECTS 5 

Prowadzący  Prowadzący wykłady i egzaminujący - Dr  Agnieszka Piekutowska 

Treści merytoryczne przedmiotu 1. Nowe teorie handlu a współczesny międzynarodowy podział 

pracy i handel międzynarodowy 

2. Teoretyczne podstawy międzynarodowych przepływów 

czynników produkcji 

3. Równowaga zewnętrzna we współczesnych gospodarkach 

4. Międzynarodowe rynki finansowe 

5. Międzynarodowa polityka handlowa. 

6. Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w rozwoju 

gospodarczym krajów  

7. Międzynarodowe przepływy pracy i technologii  

8. Integracja ekonomiczna  

9. Konkurencyjność międzynarodowa gospodarek i przedsiębiorstw  

10. Korporacje transnarodowe w gospodarce światowej  

Efekty kształcenia wraz ze 

sposobem ich weryfikacji Efekt kształcenia 

Uczestnictwo w 

dyskusji na 

wykładach 

Egzamin 

2EMI_W01 x x 

2EMI_U01 x x 

2EMI_K01 x  
 

Forma i warunki zaliczenia 

przedmiotu 

 

Egzamin w formie testu- 10 pytań zamkniętych i otwartych, 

obejmujących tematykę realizowaną na wykładzie. Zaliczenie 

egzaminu po uzyskaniu 60 % punktów  
 

Wykaz literatury podstawowej 

i uzupełniającej 

LITERATURA PODSTAWOWA: 

P.R. Krugman, M. Obstfeld, Ekonomia międzynarodowa, Tom 1, 2, 

PWN, Warszawa 2008 

T. Rynarzewski , A. Zielińska-Głębocka , Międzynarodowe stosunki 

gospodarcze: teoria wymiany i polityki handlu międzynarodowego, 

PWN Warszawa 2006 

 

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: 

C. Van Marrewijk , International economics : theory, application, 

and Policy, New York : Oxford University Press, 2012 

P. Kulpaka, Ekonomia międzynarodowa : zbiór zadań i pytań do 

samodzielnego studiowania, Difin, Warszawa 2011 

E. Chrabonszczewska, Międzynarodowe rynki finansowe po 

kryzysie, SGH, Warszawa 2012 

 

 

        ………………………………. 
        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). 
iiPrzykładowe 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. 
iiiZajęcia 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. 

 

 


