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Standardy kształcenia dla kierunku studiów: 

 
Mi ędzynarodowe stosunki gospodarcze 

 
A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA 

 
 
 

I. WYMAGANIA OGÓLNE 
Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niŜ 6 semestrów. Liczba godzin zajęć nie 

powinna być mniejsza niŜ 1800. Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) nie 
powinna być mniejsza niŜ 180. 
 
II.  KWALIFIKACJE ABSOLWENTA   

Absolwent studiów licencjackich powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu 
międzynarodowych stosunków gospodarczych i dyscyplin komplementarnych warunkującą 
uzyskanie określonych umiejętności praktycznych. Powinien posiadać umiejętności 
gromadzenia, przetwarzania i przekazywania informacji oraz pracy zespołowej. Absolwent 
powinien znać dwa języki obce – w tym zalecany język angielski – na poziomie biegłości B2 
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy i posiadać umiejętności 
posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu ekonomii i zarządzania. Powinien być 
przygotowany do opracowywania programów działania przedsiębiorstw, ich wdraŜania oraz 
kontroli realizacji w warunkach postępującego umiędzynaradawiania działalności gospodarczej 
i rozwoju procesów integracyjnych. Nabyta wiedza powinna umoŜliwi ć absolwentowi sprawne 
rozwiązywanie problemów zawodowych. Absolwent powinien być przygotowany do pracy na 
stanowiskach operacyjnych i analitycznych oraz menedŜerskich średniego szczebla 
zarządzania w przedsiębiorstwach współpracujących z zagranicą oraz w organizacjach i 
instytucjach międzynarodowych. Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia studiów 
drugiego stopnia.  
 
III.  RAMOWE TRE ŚCI KSZTAŁCENIA  
  

III.1   GRUPY TREŚCI KSZTAŁCENIA, MINIMALNA LICZBA GODZIN ZAJ ĘĆ 
ZORGANIZOWANYCH ORAZ MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW ECTS  

  
 

 godziny ECTS 

A. GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH 345 46 
B. GRUPA TREŚCI KIERUNKOWYCH 255 35 
     Razem 600 81 
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 III.2   SKŁADNIKI TRE ŚCI KSZTAŁCENIA W GRUPACH, MINIMALNA 
LICZBA GODZIN ZAJ ĘĆ ZORGANIZOWANYCH ORAZ MINIMALNA 
LICZBA PUNKTÓW ECTS 

 
 godziny ECTS 

A. GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH 
Treści kształcenia w zakresie: 

345 46 

1. Matematyki i statystyki   75 
2. Mikro- i makroekonomii 120 
3. Podstaw międzynarodowych stosunków gospodarczych   60 
4. Prawa   30 
5. Rachunkowości i finansów    60 
B. GRUPA TREŚCI KIERUNKOWYCH 
Treści kształcenia w zakresie: 

255 35 

1. Rozliczeń w obrocie międzynarodowym 
2. Międzynarodowych transakcji gospodarczych 
3. Prawa cywilnego i handlowego w wymiarze międzynarodowym 
4. Funkcjonowania Unii Europejskiej 
5. Marketingu międzynarodowego 
6. Zarządzania w biznesie międzynarodowym 

 
 
III.3 WYSZCZEGÓLNIENIE TRE ŚCI I EFEKTÓW KSZTAŁCENIA  
  
A. GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH  
1. Kształcenie w zakresie matematyki i statystyki 
Treści kształcenia: Funkcje jednej, dwóch i wielu zmiennych – zastosowania ekonomiczne 
(rachunek marginalny, ekstrema). Ciągi i szeregi liczbowe. Elementy rachunku 
całkowego. Macierze (działania na macierzach, wyznaczniki). Układy równań i nierówności. 
Równania róŜniczkowe i róŜnicowe – zastosowania w ekonomii. Pojęcie populacji generalnej i 
cechy statystycznej. Badanie pełne i badanie częściowe. Metody doboru próby. Próba losowa. 
Etapy badań statystycznych. Percentyle i kwartyle. Wskaźniki połoŜenia (średnia, mediana, 
moda). Wskaźniki rozproszenia (rozstęp, wariancja, odchylenie standardowe). Dane 
zgrupowane. Graficzna prezentacja danych (wykres strukturalny, histogram, wielobok 
częstości). Parametry opisu statystycznego dwóch cech. Współczynnik korelacji i tablica 
korelacyjna. Szeregi czasowe. Analiza trendu. Mierniki dynamiki zjawisk. Indeksy proste. 
Indeksy agregatowe. 
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: korzystania z wiedzy matematycznej w 
ekonomii; stosowania metod matematycznych w rachunku optymalizacyjnym; pozyskiwania, 
przedstawiania i interpretowania danych statystycznych; syntetycznego opisu danych oraz 
wstępnej analizy danych; wyznaczania i interpretowania podstawowych wskaźników 
statystycznych; wykorzystywania statystyki opisowej w analizie problemów ekonomicznych i 
społecznych; wyciągania wniosków w zakresie zasadniczych własności badanych zjawisk na 
podstawie danych statystycznych. 
2. Kształcenie w zakresie mikro – i makroekonomii  
Treści kształcenia: Rynek. Gospodarstwo domowe. Teoria postępowania konsumenta. Teoria 
postępowania producenta (kryteria wyboru techniki wytwarzania, związek wielkości produkcji 
i wielkości nakładów czynników wytwórczych). Równowaga przedsiębiorstwa na róŜnych 
rynkach (konkurencja doskonała, monopol, oligopol). Rynki czynników produkcji. 
Równowaga ogólnogospodarcza. Teoria dobrobytu. Gospodarka narodowa – globalny popyt i 
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globalna podaŜ. Równowaga makroekonomiczna. Produkt społeczny, dochód narodowy. 
BudŜet państwa, deficyt i dług publiczny. Pieniądz i system bankowy. Rynek pieniądza. 
Makroekonomia keynesowska a makroekonomia klasyczna. Inflacja, bezrobocie. Gospodarka 
otwarta. Równowaga zewnętrzna. Polityka: budŜetowa, monetarna i kursu walutowego.  
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: rozumienia i posługiwania się wiedzą z 
zakresu mikroekonomii i makroekonomii; wykorzystywania wiedzy o postępowaniu 
producenta i konsumenta w rozwiązywaniu problemów występujących w praktyce 
gospodarczej; stosowania zasad i rachunku optymalizacji decyzji podmiotów gospodarczych 
(producentów, konsumentów, państwa); oceny programów gospodarczych; interpretowania 
zdarzeń gospodarczych zgodnie z zasadami teorii makroekonomicznych. 
3. Kształcenie w zakresie międzynarodowych stosunków gospodarczych 
Treści kształcenia: Międzynarodowy podział pracy. System gospodarki światowej. Klasyczne, 
neoklasyczne i alternatywne teorie handlu międzynarodowego. Handel międzynarodowy a 
wzrost gospodarczy. Międzynarodowe przepływy czynników produkcji – kapitału i pracy. 
Narzędzia polityki handlowej. Międzynarodowa polityka handlowa. Bilans płatniczy. Kurs 
walutowy. Czynniki określające poziom kursu walutowego. Polityka gospodarcza a kurs 
walutowy. Międzynarodowy system walutowy. 
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: rozumienia i posługiwania się wiedzą z 
zakresu mikroekonomii i makroekonomii gospodarki otwartej; wykorzystywania teorii handlu, 
zasad polityki handlu zagranicznego i kursu walutowego oraz teorii międzynarodowego 
przepływu czynników produkcji w analizie problemów występujących w praktyce 
gospodarczej; analizy bilansu płatniczego państwa i jego składowych.  
4. Kształcenie w zakresie prawa 
Treści kształcenia: System prawa, kategorie prawa. Elementy prawa państwowego. Elementy 
prawa administracyjnego. Elementy prawa karnego. Elementy prawa cywilnego. Podmioty 
stosunków cywilnoprawnych. Mienie i prawa rzeczowe. Zobowiązania. Ochrona własności 
przemysłowej. 
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: wyszukiwania źródeł prawa i wiedzy 
prawniczej; rozumienia przepisów prawnych; przygotowywania umów dotyczących obrotu 
gospodarczego; rozpoznawania obszarów prawnych w działalności gospodarczej; łączenia 
wiedzy i praktyki ekonomicznej z wiedzą prawną. 
5. Kształcenie w zakresie rachunkowości i finansów  
Treści kształcenia: System informacyjny rachunkowości. Metody i koncepcje rachunkowości. 
Rachunek majątku i kapitału. Struktura wewnętrzna aktywów, ocena płynności finansowej. 
Struktura wewnętrzna pasywów, ocena rentowności gospodarowania. Wynik finansowy i jego 
podział. Wycena aktywów i pasywów przedsiębiorstwa. Sprawozdawczość finansowa. System 
finansowy w gospodarce rynkowej. Strumienie i zasoby finansowe w gospodarce. BudŜet 
państwa – dochody, wydatki, polityka podatkowa. BudŜety samorządów terytorialnych. 
Struktura systemu bankowego. Bank centralny i banki komercyjne. Rynki finansowe. 
Funkcjonowanie rynku (giełdy) papierów wartościowych. 
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: stosowania zasad rachunkowości; 
księgowania i sporządzania sprawozdań finansowych; posługiwania się terminologią z zakresu 
finansów; identyfikowania źródeł finansowania przedsięwzięć; wykorzystywania wiedzy z 
zakresu rachunkowości i finansów w działalności instytucji państwowych i samorządowych; 
rozumienia mechanizmów funkcjonowania instytucji finansowych. 

 
B. GRUPA TREŚCI KIERUNKOWYCH  
1. Kształcenie w zakresie rozliczeń w obrocie międzynarodowym 
Treści kształcenia: Środki zapłaty w handlu zagranicznym. Sposoby zapłaty w handlu 
zagranicznym. Rozliczenia transakcji kompensacyjnych. Formy zabezpieczenia zapłaty, 
gwarancje bankowe. Prawno-dewizowe regulacje zapłat w handlu zagranicznym. 
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Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: rozpoznawania i rozumienia form i zasad 
płatności w handlu zagranicznym; zabezpieczania zapłaty w handlu zagranicznym; 
identyfikowania moŜliwości finansowania w handlu zagranicznym.  
2. Kształcenie w zakresie międzynarodowych transakcji gospodarczych 
Treści kształcenia: Typy międzynarodowych transakcji gospodarczych. Uczestnicy obrotu 
gospodarczego z zagranicą. Ograniczenia dostępu do rynku. Wspieranie eksportu. Przebieg 
transakcji handlu zagranicznego – przygotowanie, zawarcie kontraktu, realizacja. Składniki 
kontraktu. Kontrakty nietypowe w handlu zagranicznym. 
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: rozumienia przebiegu transakcji w handlu 
zagranicznym; wyboru rodzaju transakcji i sposobu zawarcia kontraktu; rozpoznawania i 
rozumienia kompetencji pośredników, instytucji pomocniczych oraz instytucji regulujących i 
wspierających obrót międzynarodowy. 
3. Kształcenie w zakresie prawa cywilnego i handlowego w wymiarze międzynarodowym 
Treści kształcenia: Źródła prawa prywatnego państw. Osoby fizyczne i prawne (spółki 
handlowe) jako podmioty stosunków międzynarodowych. Prawo właściwe dla stosunków z 
innymi państwami. Zawieranie, zabezpieczenia i wykonanie umów w ujęciu porównawczym. 
Podstawowe rodzaje umów nazwanych. Unifikacja prawa prywatnego. Prawo właściwe dla 
zobowiązań z umów. Konwencja Wiedeńska o umowach sprzedaŜy międzynarodowej. 
Międzynarodowe prawo procesowe, w tym arbitraŜowe. 
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: rozumienia regulacji cywilno-prawnych w 
międzynarodowym obrocie handlowym; rozpoznania istotnych kwestii przy zawieraniu 
kontraktów w handlu międzynarodowym. 
4. Kształcenie w zakresie funkcjonowania Unii Europejskiej 
Treści kształcenia: Analiza wspólnotowego systemu prawnego i rodzajów aktów prawnych 
Unii Europejskiej (UE). Kompetencje i mechanizmy funkcjonowania instytucji UE. Istota 
europejskiego rynku wewnętrznego (swoboda przepływu: towarów, kapitału i osób, swoboda 
świadczenia usług, reguły ochrony konkurencji). BudŜet UE – zasady finansowania, rozdział 
środków finansowych. Wspólne polityki UE – zasady prowadzenia (wspólna polityka: 
handlowa, rolna, regionalna i podatkowa). Unia walutowa. Perspektywy pogłębiania integracji 
gospodarczej UE. Konsekwencje członkostwa Polski w UE. 
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: rozpoznawania źródeł, przyczyn, przebiegu i 
skutków integracji europejskiej; rozumienia zasad funkcjonowania instytucji UE i 
mechanizmów podejmowania decyzji; rozumienia celów i zasad prowadzenia polityk 
wspólnotowych.  
5. Kształcenie w zakresie marketingu międzynarodowego 
Treści kształcenia: Umiędzynarodowienie przedsiębiorstw a działania marketingowe. 
Międzynarodowy system informacji marketingowej. Otoczenie marketingu 
międzynarodowego. Międzynarodowe strategie marketingowe. Kształtowanie produktu, 
dystrybucji, promocji i cen w marketingu międzynarodowym. Formy aktywności na rynkach 
międzynarodowych. Działania marketingowe w warunkach panujących na róŜnych rynkach. 
Globalizacja i międzynarodowa standaryzacja marketingu. 
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: rozpoznawania i rozumienia uwarunkowań 
marketingu międzynarodowego; wyboru strategii marketingowej na róŜnych rynkach; 
kształtowania marketingu na rynkach zagranicznych. 
6. Kształcenie w zakresie zarządzania w biznesie międzynarodowym 
Treści kształcenia: Strategiczne uwarunkowania biznesu międzynarodowego. Strategie 
rozwoju przedsiębiorstw a rynek międzynarodowy: internacjonalizacja i globalizacja 
przedsiębiorstw – motywy i formy internacjonalizacji. Źródła i sposoby budowania przewagi 
konkurencyjnej w biznesie międzynarodowym. Strategie funkcjonowania przedsiębiorstwa na 
rynku międzynarodowym. Integracja i koordynacja w ramach łańcucha wartości firm 
międzynarodowych. Alianse strategiczne na rynku międzynarodowym. Zarządzanie 



 5 

międzykulturowe. Formy umiędzynarodowienia polskich przedsiębiorstw. Międzynarodowe 
strategie polskich przedsiębiorstw. 
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: rozpoznawania i rozumienia uwarunkowań 
zarządzania międzynarodowego; rozumienia globalnej perspektywy zarządzania 
strategicznego; rozpoznawania form i strategii zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw. 

 
IV. PRAKTYKI   

Praktyki powinny trwać nie krócej niŜ 4 tygodnie. 
Zasady i formę odbywania praktyk ustala jednostka uczelni prowadząca kształcenie. 

 
V. INNE WYMAGANIA 

1. Programy nauczania powinny przewidywać zajęcia z zakresu: wychowania fizycznego 
– w wymiarze 60 godzin, którym moŜna przypisać do 2 punktów ECTS; języków 
obcych – w wymiarze 120 godzin, którym naleŜy przypisać 5 punktów ECTS; 
technologii informacyjnej – w wymiarze 30 godzin, którym naleŜy przypisać 2 punkty 
ECTS. Treści kształcenia w zakresie technologii informacyjnej: podstawy technik 
informatycznych, przetwarzanie tekstów, arkusze kalkulacyjne, bazy danych, grafika 
menedŜerska i/lub prezentacyjna, usługi w sieciach informatycznych, pozyskiwanie i 
przetwarzanie informacji – powinny stanowić co najmniej odpowiednio dobrany 
podzbiór informacji zawartych w modułach wymaganych do uzyskania Europejskiego 
Certyfikatu Umiejętności Komputerowych (ECDL – European Computer Driving 
Licence). 

2. Programy nauczania powinny obejmować treści poszerzające wiedzę humanistyczną, 
względnie z zakresu geografii w wymiarze nie mniejszym niŜ 60 godzin, którym naleŜy 
przypisać nie mniej niŜ 3 punkty ECTS.  

3. Za przygotowanie do egzaminu dyplomowego (w tym takŜe za przygotowanie pracy 
dyplomowej, jeśli przewiduje ją program nauczania) student otrzymuje 10 punktów 
ECTS. 
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B. STUDIA DRUGIEGO STOPNIA 
 
 

I.  WYMAGANIA OGÓLNE  
Studia drugiego stopnia trwają nie krócej niŜ 4 semestry. Liczba godzin zajęć nie powinna 

być mniejsza niŜ 800. Liczba punktów ECTS nie powinna być mniejsza niŜ 120. 
 
II.  KWALIFIKACJE ABSOLWENTA   

Absolwent powinien posiadać zaawansowaną i rozszerzoną – w stosunku do studiów 
pierwszego stopnia – wiedzę z zakresu teorii i praktyki ekonomii międzynarodowej i 
zarządzania międzynarodowego. Powinien posiadać wiedzę i umiejętności pozwalające na 
samodzielne rozwiązywanie problemów zawodowych związanych z funkcjonowaniem w 
środowisku wielokulturowym i w odmiennych systemach prawnych i politycznych. Powinien 
umieć porozumiewać się i dyskutować ze specjalistami i niespecjalistami. Powinien umieć 
organizować i kierować pracą zespołów wielokulturowych. Absolwent powinien być 
przygotowany do pracy na stanowiskach kierowniczych we wszystkich instytucjach, 
przedsiębiorstwach i organach administracji publicznej utrzymujących stosunki gospodarcze z 
zagranicą, a takŜe w korporacjach i organizacjach międzynarodowych. Powinien być 
przygotowany do prowadzenia biznesu w skali międzynarodowej na własny rachunek. 
Absolwent powinien mieć wpojone nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego 
oraz być przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych i kontynuacji edukacji na 
studiach trzeciego stopnia (doktoranckich). 
 
III.  RAMOWE TRE ŚCI KSZTAŁCENIA  
  

III.1   GRUPY TREŚCI KSZTAŁCENIA, MINIMALNA LICZBA GODZIN ZAJ ĘĆ 
ZORGANIZOWANYCH ORAZ MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW ECTS  

  
 godziny ECTS 

A. GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH 120 16 
B. GRUPA TREŚCI KIERUNKOWYCH 120 16 
     Razem 240 32 

 
 III.2   SKŁADNIKI TRE ŚCI KSZTAŁCENIA W GRUPACH, MINIMALNA 

LICZBA GODZIN ZAJ ĘĆ ZORGANIZOWANYCH ORAZ MINIMALNA 
LICZBA PUNKTÓW ECTS 

 
 godziny ECTS 

A. GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH 
Treści kształcenia w zakresie: 

120 16 

1. Ekonometrii i statystyki matematycznej   60 
2. Międzynarodowych stosunków gospodarczych   30 
3. Prawa międzynarodowego publicznego   30 
B. GRUPA TREŚCI KIERUNKOWYCH 
Treści kształcenia w zakresie: 

120 16  

1. Globalizacji i regionalizacji w gospodarce światowej 
2. Finansów międzynarodowych przedsiębiorstw 
3. Kulturowych uwarunkowań biznesu międzynarodowego 
4. Logistyki międzynarodowej 
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III.3 WYSZCZEGÓLNIENIE TRE ŚCI I EFEKTÓW KSZTAŁCENIA  
  
A. GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH  
1. Kształcenie w zakresie ekonometrii i statystyki matematycznej 
Treści kształcenia: Opisowy model ekonometryczny – konstrukcja, załoŜenia o składniku 
losowym. Regresja. Estymacja parametrów modelu ekonometrycznego. Heteroskedastyczność 
i autokorelacja w modelu ekonometrycznym. Prognozowanie na podstawie modelu 
ekonometrycznego. Analiza i prognozowanie szeregów czasowych. Modelowanie 
wielorównaniowe. Model probabilistyczny. Zmienna losowa. Rozkłady statystyk z próby. 
Metody konstrukcji estymatorów. Własności estymatorów (estymatory: nieobciąŜone, zgodne i 
efektywne). Estymacja przedziałowa. Testowanie hipotez statystycznych. Błąd statystyczny 
pierwszego i drugiego rodzaju, moc testu. Testy istotności i testy zgodności. Klasyczny model 
regresji liniowej (sformułowanie, estymacja parametrów, dokładność dopasowania, 
wnioskowanie, weryfikacja, predykcja na podstawie modelu). Model regresji wielorakiej. 
Analiza wariancji ANOVA. Analiza jednoczynnikowa i wieloczynnikowa. Analiza danych 
jakościowych. Trend i sezonowość.  
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: konstruowania oraz oceny liniowych i 
nieliniowych modeli opisujących zjawiska gospodarcze; doboru zmiennych do modelu; 
prognozowania na podstawie modeli ekonometrycznych i oceny błędów; posługiwania się 
arkuszem kalkulacyjnym do szacowania modeli; projektowania i przeprowadzenia badań 
statystycznych; szacowania nieznanych parametrów populacji na podstawie statystycznych 
badań częściowych; szacowania i interpretowania błędu statystycznego; wnioskowania o całej 
populacji na podstawie wyników próby losowej; konstruowania i weryfikowania modeli 
statystycznych opisujących zaleŜności między zjawiskami ekonomicznymi, społecznymi i 
demograficznymi; wnioskowania na podstawie modeli statystycznych.  
2. Kształcenie w zakresie międzynarodowych stosunków gospodarczych 
Treści kształcenia: Teorie wymiany międzynarodowej a współczesny międzynarodowy podział 
pracy. Konkurencyjność międzynarodowa. Polityka gospodarcza państwa wobec zagranicy. 
Rachunki bilansu płatniczego. Makroekonomiczne skutki globalizacji międzynarodowych 
rynków finansowych. Ekonomia wobec wyzwań współczesności – postępu technicznego, 
bezrobocia, liberalizacji i jej ograniczania, regionalizacji. Ekonomia wobec problemów 
globalizacji – korporacje transnarodowe a interesy narodowe, skutki współzaleŜności 
międzynarodowej, nierównomierny rozwój gospodarczy, polityczne uwarunkowania 
funkcjonowania gospodarki światowej. Ekonomia wobec wyzwań przyszłości – źródła wzrostu 
gospodarczego, globalne zarządzanie. 
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: analizy zdarzeń z zakresu mikro- i 
makroekonomii gospodarki otwartej; określania branŜowej konkurencyjności 
międzynarodowej; określania skutków polityki wolnego handlu oraz protekcjonizmu;  
rozumienia współzaleŜności występujących we współczesnej gospodarce światowej; 
rozumienia zasad funkcjonowania gospodarki globalnej.  
3. Kształcenie w zakresie prawa międzynarodowego publicznego 
Treści kształcenia: Zarys historii prawa międzynarodowego. Pojęcia, podmioty i źródła prawa 
w stosunkach międzynarodowych. Stosunek prawa międzynarodowego do prawa krajowego. 
Organy państwa w stosunkach międzynarodowych. Zakaz uŜycia siły. Odpowiedzialność 
międzynarodowa. Spory międzynarodowe. Prawo humanitarne – praktyki i kazusy. Regulacje 
prawne a praktyka z zakresu spraw międzynarodowych. 
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: rozumienia pojęć i terminologii z zakresu 
prawa międzynarodowego publicznego; rozumienia mechanizmów działania prawa 
międzynarodowego; rozumienia roli prawa międzynarodowego we współczesnych stosunkach 
międzynarodowych oraz w polityce zagranicznej i wewnętrznej Polski. 
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B. GRUPA TREŚCI KIERUNKOWYCH  
1. Kształcenie w zakresie globalizacji i regionalizacji w gospodarce światowej 
Treści kształcenia: Uwarunkowania, determinanty i trendy procesów globalizacji. 
Regionalizacja we współczesnej gospodarce światowej. Regionalizacja a globalizacja. Metody 
analizy procesów globalizacji i regionalizacji. Przedsiębiorstwa wielonarodowe, władze 
państwowe oraz podmioty międzynarodowe w procesie globalizacji i regionalizacji. 
WspółzaleŜności polityki ugrupowań regionalnych oraz strategii przedsiębiorstw 
wielonarodowych. Kraje słabiej rozwinięte a procesy globalizacji i regionalizacji.  
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: rozumienia podobieństw i róŜnic między 
globalizacją a regionalizacją gospodarczą; rozumienia przyczyn i skutków globalizacji i 
regionalizacji; rozwiązywania problemów ekonomicznych występujących w rzeczywistości 
gospodarczej w warunkach globalizacji i regionalizacji. 
2. Kształcenie w zakresie finansów międzynarodowych przedsiębiorstw 
Treści kształcenia: Międzynarodowe przepływy pienięŜne przedsiębiorstwa. Zarządzanie 
ryzykiem kursowym. Źródła finansowania na rynkach zagranicznych – euroobligacje, 
American Deposit Receipt (ADR), Global Deposit Receipt (GDR). Formy finansowania 
wymiany międzynarodowej. Zagraniczne inwestycje przedsiębiorstw. Ryzyko polityczne. 
Wycena aktywów kapitałowych w skali międzynarodowej – General Capital Asset Pricing 
Model (GCAPM) oraz Intertemporal Capital Asset Pricing Model (ICAPM). 
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: rozumienia instrumentów finansowych 
międzynarodowych operacji i rynków walutowych oraz instytucji i organizacji finansowych; 
stosowania metod i technik finansowych w obrotach zagranicznych przedsiębiorstw krajowych 
i międzynarodowych.  
3. Kształcenie w zakresie kulturowych uwarunkowań biznesu międzynarodowego 
Treści kształcenia: Definicje i zakres kultury. Kultury narodowe – ich znaczenie dla biznesu 
międzynarodowego. ZróŜnicowanie kulturowe krajów europejskich. Globalizacja i 
regionalizacja kultury. Uwarunkowania kulturowe działań marketingowych na rynkach 
zagranicznych – produkt, marka, komunikacja. Dystans kulturowy. Etnocentryzm, 
internacjonalizm i kosmopolityzm nabywców. Kulturowe aspekty efektu kraju pochodzenia. 
Kulturowe uwarunkowania negocjacji międzynarodowych. PrzezwycięŜanie szoku 
kulturowego. Rozwiązywanie dylematów kulturowych w sferze zarządzania 
międzynarodowego. 
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: rozpoznawania źródeł stereotypów i 
uprzedzeń kulturowych; identyfikowania i rozpoznawania obszarów biznesu 
międzynarodowego w kontekście kultur narodowych; przezwycięŜania negatywnych odczuć 
związanych ze zmianą otoczenia kulturowego. 
4. Kształcenie w zakresie logistyki międzynarodowej  
Treści kształcenia: Międzynarodowa konfiguracja sieci logistycznej. Globalne łańcuchy 
dostaw. Eurologistyka. Transport i usługi transportowe. Infrastruktura transportu – jej rozwój. 
Transport kombinowany w obsłudze logistyki międzynarodowej. Spedycja międzynarodowa – 
jej rozwój. Centra dystrybucyjno-zaopatrzeniowe. Międzynarodowe centra logistyczne. 
Metody zarządzania logistyką międzynarodową. 
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: rozpoznawania form i struktur logistyki 
międzynarodowej; rozumienia zasad funkcjonowania logistyki międzynarodowej; 
organizowania zaopatrzenia w skali międzynarodowej; organizowania przemieszczania 
towarów z krajów produkcji do krajów sprzedaŜy. 
 
IV . INNE WYMAGANIA 

1. Kandydaci na studia drugiego stopnia powinni znać 2 języki na poziomie B2 
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.  

2. Za przygotowanie pracy magisterskiej i przygotowanie do egzaminu dyplomowego 
student otrzymuje 20 punktów ECTS. 


