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Sylabus modułu zajęć na studiach wyższych 

 

Nazwa jednostki prowadzącej 

moduł 
Szkoła Doktorska Nauk Społecznych UJ 

Nazwa modułu  Teoria ekonomii - Przemiany w światowej gospodarce i 

ich wpływ na globalny biznes 

Język kształcenia polski.  

Cele kształcenia Celem wykładu jest zapoznanie studentów z głównymi  

zagadnieniami funkcjonowania gospodarki światowej . 

Studenci powinni opanować wiedzę z teorii i polityki  

ekonomii międzynarodowej  Pozwoli to  na zrozumienie 

uwarunkowań rozwoju globalnej gospodarki oraz  

poznanie czynników które wpływają na przemiany w 

światowej gospodarce i ich wpływ na  funkcjonowanie 

globalnego biznesu.   

Efekty kształcenia dla modułu  Student pozna światowy dorobek dyscypliny naukowej w 

zakresie międzynarodowych stosunków gospodarczych  

będzie mógł wykorzystać wiedzę do analizy wybranych 

zagadnień związanych z  funkcjonowaniem współczesnej 

gospodarki światowej . Zrozumienie  światowych 

tendencji   w zakresie globalnych przepływów handlu, 

kapitału, technologii, inwestycji zagranicznych pozwoli 

na  umiejętność prawidłowej analizy czynników 

przemian w gospodarce światowej . Wiedza ta i 

umiejętności pomogą w prowadzeniu badań naukowych 

i będą stanowiły  inspiracje dla nowego  twórczego 

spojrzenia na gospodarkę światową i znaczenie 

globalizacji ekonomicznej oraz działanie globalnego 

biznesu..  

Posiadana wiedza może być wykorzystana w  działalność 

eksperckiej oraz stanowić twórczy wkład w dalsze 

badania naukowe w danej problematyce   

W ramach modułu Ekonomia i finanse student  będzie 

wstanie ocenić krytycznie dorobek dyscypliny  oraz 

przyczynić się do rozwiązania wielu  problemów.  

 

Metody sprawdzania i kryteria 

oceny efektów kształcenia 

uzyskanych przez studentów 

Efekty kształcenia  zostaną sprawdzone w formie 

egzaminu  oraz eseju na wybrany temat . 

Typ modułu fakultatywny 

Rok studiów I 

Semestr Zimowy  

Imię i nazwisko koordynatora 

modułu i/lub osoby/osób 

prowadzących moduł 

Prof. dr hab. Barbara Liberska 



Imię i nazwisko osoby/osób 

egzaminującej/egzaminujących 

bądź udzielającej zaliczenia, 

w przypadku gdy nie jest to osoba 

prowadząca dany moduł 

Prof..dr.hab .Barbara Liberska 

Sposób realizacji Wykład oraz pomoce multimedialne (filmy,dokumenty) 

 

  

Wymagania wstępne i 

dodatkowe 

Wiedza z zakresu makroekonomii, ekonomii 

międzynarodowej  

 

Rodzaj i liczba godzin zajęć 

dydaktycznych wymagających 

bezpośredniego udziału 

nauczyciela akademickiego 

i studentów, gdy w danym 

module przewidziane są takie 

zajęcia 

Wykład 30 h . 

 

 

Liczba punktów ECTS 

przypisana modułowi 

  ECTS  4 punkty. 

 

Bilans punktów ECTS  

Wykład – 30 h 

Lektura wskazanych publikacji 30h 

Przygotowanie eseju 30h 

Przygotowanie do egzaminu 30h 

 

 

w sumie: 120 h = 4 pkt ECTS 

 

 

Stosowane metody dydaktyczne Stosowane sposoby pracy ze studentami :  

 metody podające (wykład informacyjny, 

prelekcja, odczyt), 

 metody problemowe (wykład problemowy, 

wykład konwersatoryjny), 

 metody eksponujące (film, ekspozycja, pokaz), 

. 

Forma i warunki zaliczenia 

modułu, w tym zasady 

dopuszczenia do egzaminu, 

zaliczenia, a także forma 

i warunki zaliczenia 

poszczególnych zajęć 

wchodzących w zakres danego 

modułu 

 Warunki  i forma zaliczenia  

Obecność na wykładach 

Egzamin pisemny 

Esej  

 

Treści modułu (z podziałem na 

formy realizacji zajęć) 

Wykład będzie realizowany w kilku blokach 

tematycznych  

I. Zasady światowego porządku ekonomicznego 

po II wojnie światowej. 

 



II. Liberalizacja i integracja gospodarcza , 

umiędzynarodowienie gospodarki 

 

III. Rynki wschodzące -proces doganiania 

krajów wysoko rozwiniętych  

 

IV. Globalizacja i jej wpływ na przemiany w 

gospodarce światowej 

 

V. Rola Chin w gospodarce światowej  

 

VI. Nowe centra wzrostu gospodarki światowej  

 

VII. Globalny biznes- korporacje, outsourcing, 

offshoring, global supply chains 

 

VIII. Nowy porządek swiatowy – główne wyzwania  

 

 

 

. 

 

Wykaz literatury podstawowej 

i uzupełniającej obowiązującej 

do zaliczenia danego modułu 

Literatura podstawowa  

Anna Zielińska-Głębocka, Współczesna gospodarka 

światowa. Oficyna Wolters Kluger Warszawa 2012 

Joseph E. Stiglitz, Freefall. Ameryka, wolne rynki i 

tonięcie gospodarki swiatowej PTW Warszawa 2010 

Praca zbiorowa o red J. Kleera, Zmiany w gospodarce 

światowej, PAN Warszawa 2012 

Barbara Liberska, Globalizacja Mechanizmy i 

wyzwania Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne 

Warszawa 2002 

Bieżące artykuły z The Economist  

 

Literatura uzupełniająca. 

Graham Allison , Skazani na wojnę? Czy Ameryka i 

Chiny unikną pułapki Tukidydesa? Wydawnictwo 

Paskal  2018  

 

 

 

 

 

 

 


