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Opis kursu (cele kształcenia)

Po ukończeniu kursu student jest w stanie scharakteryzować główne zmian demograficzno-społeczne oraz 
społeczno-gospodarcze  w  skali  globalnej  oraz  dostrzega  ich  regionalne  zróżnicowanie  wynikające  z 
odmiennych  uwarunkowań  historycznych,  kulturowych  oraz  przyrodniczych.  Rozumie  przyczyny, 
uwarunkowania i  podstawowe kierunki  przemian społeczno-kulturowych i  gospodarczych zachodzących 
współcześnie  w  skali  globalnej.  Dostrzega  wpływ  nasilających  się  procesów  globalizacyjnych, 
informacyjnych  i  przemian  technologicznych  na  przekształcenia  społeczne  i  gospodarcze  w  układzie 
globalnym.  Nabiera  umiejętności  analizy  powiązań  pomiędzy  sferą  gospodarczą  i  sferą  społeczną 
kształtowanych przez różnorodne czynniki.

Efekty uczenia się 

Wiedza

Efekt uczenia się dla kursu

Odniesienie do efektów 
dla specjalności

(określonych w karcie 
programu studiów dla modułu 

specjalnościowego)

W01, Rozumie wpływ procesów demograficzno-
społecznych, gospodarczych i politycznych na 
zróżnicowanie poziomu i jakości życia ludności, 
przemiany poszczególnych sektorów gospodarki.

W02 Zna i potrafi wymienić najważniejsze współczesne 
problemy demograficzne oraz społeczno-gospodarczego 
w skali globalne oraz wyjaśnia ich genezę i konsekwencje

W03 Zna demograficzne, społeczno-kulturowe i 
polityczne przyczyny różnic pomiędzy państwami i 
regionami oraz rozumie relacje i współzależności 
pomiędzy elementami przestrzeni społeczno-
gospodarczej w układzie globalnym

W03

W05, W06, W07

W07, W08
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Umiejętności

Efekt uczenia się dla kursu

Odniesienie do efektów 
dla specjalności

(określonych w karcie programu 
studiów dla modułu 

specjalność)

U01 Wykorzystuje dostępne bazy danych oraz metody 
analizy do identyfikacji i interpretacji zjawisk oraz 
procesów społeczno-ekonomicznych w układzie 
globalnym

U02 Opisuje procesy społeczno-gospodarcze wyjaśniając 
przyczyny zróżnicowania warunków ekonomicznych oraz 
natężenia zjawisk społeczno-kulturowych w ujęciu 
globalnym.

U03 Posiada umiejętności przygotowywania prac 
pisemnych oraz wystąpień ustnych dotyczących 
zagadnień społeczno–gospodarczych w układzie 
globalnym

U04 Potrafi zebrać dane statystyczne z sprawdzonych 
źródeł i literaturę niezbędną o przygotowania 
opracowania charakteryzującego zróżnicowanie 
przestrzenne i zmiany w czasie wybranych zagadnień 
społecznych, kulturowych lub gospodarczych w skali 
regionalnej i globalnej.

U01

U02

U03

U08

Kompetencje 
społeczne

Efekt uczenia się dla kursu

Odniesienie do efektów 
dla specjalności 

(określonych w karcie programu 
studiów dla modułu 
specjalnościowego)

K01, Dostrzega problemy rozwoju układów 
przestrzennych w układach regionalnych i globalnych 
oraz wykazuje chęć udziału w działaniach na rzecz 
podnoszenia poziomu i jakości życia ludności.

K02 Rozumie wartość różnorodności kulturowej i 
potrzebę stosowania zasad zachowania wynikających z 
szacunku wobec przedstawicieli innych kultur.

K03 Wykazuje krytycyzm wobec źródeł informacji.

K01

K05

K06

Organizacja

Forma zajęć
Wykład

(W)

Ćwiczenia w grupach

A K L S P E

Liczba godzin 24

Egzamin

Opis metod prowadzenia zajęć

Zajęcia odbywają się w formie ćwiczeń konwersatoryjnych opartych o przygotowanie projektów 
indywidualnych i grupowych bazujących na danych statystycznych oraz dyskusję otrzymanych 
wyników z uwzględnieniem literatury i wprowadzenia przygotowanego przez prowadzącego.

Formy sprawdzania efektów uczenia się:
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W01 X X X X
W02 X X X X
W03 X X X X
U01 X X X
U02 X X X X
U03 X X X
U04 X X X
K01 X X X X
K02 X X X X
K03 X X X

Kryteria oceny

Zaliczenie ćwiczeń konwersatoryjnych otrzymuje student, który wykonał 
poprawnie wyznaczone prace indywidualne i grupowe oraz brał aktywny 
udział w dyskusji.

Finalne zaliczeni kursu uzyskuje student, który ma zaliczone ćwiczenia i zdał 
egzamin pisemny (min. 51% poprawnych odpowiedzi).

Uwagi

Treści merytoryczne (wykaz tematów)

1. Przemiany ludnościowe i prognozy zamian zaludnienia wybranych krajów i regionów świata w 
perspektywie 2100.
2. Przemiany struktury wieku ludności i prognozy zmian według wybranych krajów i regionów świata.
3. Przemiany struktury zatrudnienia według głównych sektorów gospodarki na świecie i w poszczególnych 
regionach oraz wybranych krajach. Zmiany struktury zawodowej na świecie na przykładzie wybranych 
krajów i regionów.
4. Globalne zróżnicowanie poziomu rozwoju społecznego, poziomu życia i nierówności społecznych w 
świetle różnych wskaźników.
5. Globalne problemy przymusowych migracji, uchodźców i azylantów.
6. Globalne procesy urbanizacji według regionów świata i wybranych państw.
7. Zmiany w wydobyciu i konsumpcji głównych surowców energetycznych na świecie. Zróżnicowanie 
produkcji i konsumpcji energii eklektycznej na świecie.
8. Globalne przemiany sektora motoryzacyjnego na świcie, rozwój produkcji i konsumpcji według 
głównych regionów i państw oraz koncernów motoryzacyjnych. Zróżnicowanie poziomu motoryzacji na 
świecie

Słowniczek (5-15 pojęć w języku angielskim)
population ageing, fertility rate, life expectancy at birth, information society, knowledge-based 
economy, system transformation, refugees, internally displaced persons – IDS, Human 
Development Index, climate policy, development factors, Gini index/ratio,
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Wykaz literatury podstawowej
Castles S., Miller M., 2011, Migracje we współczesnym świecie. PWN, Warszawa (wybrane rozdziały).

Czerny M., 2005, Globalizacja a rozwój. Wybrane zagadnienia geografii społeczno-gospodarczej świata. 
PWN. Warszawa (wybrane rozdziały).

Czerny M., Łuczak R., Makowski J., 2007, Globalistyka. Procesy globalne i ich lokalne konsekwencje. 
PWN, Warszawa (wybrane rozdziały).

Golko M., 2012, Cywilizacja współczesna i globalne problemy. Oficyna Naukowa, Warszawa (wybrane 
rozdziały).

Łasak P., 2013, Procesy umiędzynarodowienia przemysłu samochodowego. Rola rynków wschodzących. 
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków (wybrane rozdziały).

Robbins R., 2013, Globalne problemy a kultura kapitalizmu. Wydawnictwo ProPublico, Poznań. (wybrane 
rozdziały)

Skodlarski J., Matera R., 2017, Gospodarka światowa. Geneza i rozwój. PWN, Warszawa (wybrane 
rozdziały).

Smil V., 2016, Tworzenie bogatego świata. Perspektywy w ekonomii, przemyśle i środowisku. PWN, 
Warszawa (wybrane rozdziały).

Śledziewska K., Włoch R., 2020, Gospodarka cyfrowa. Jak nowe technologie zmieniają świat. Wyd. UW, 
Warszawa (wybrane rozdziały).

Wójtowicz M., 2011, Obcokrajowcy w przestrzeni największych miast Hiszpanii na przełomie XX i XXI 
wieku, [w:] B. Namyślak (red.) Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych. Zmiany 
funkcjonalno-przestrzenne miast i obszarów wiejskich, Rozprawy Naukowe IGiRR Uniwersytetu 
Wrocławskiego, nr 20, s. 155-167.

Wójtowicz M., 2012, Rozwój i przekształcenia przemysłu samochodowego w Brazylii i Meksyku na 
przełomie XX i XXI wieku, [w:] M. Drgas, J. Knopek (red.), Gospodarcze problemy Ameryki Łacińskiej, 
Wyd. Adam Marszałek, Toruń, s. 161-193.

Źródła danych:

World Population Prospects 2019 Highlights, 2019, Department of Economic and Social Affairs, Population 
Division, United Nations, New York.

World Urbanization Prospects 2018 Highlights, 2019, Department of Economic and Social Affairs, 
Population Division, United Nations, New York.

International Laboure Organization, 2020, Employment distribution by economic activity (by sex) ILO 
modelled estimates, Downloaded from ILOSTAT.

BP Statistical Review of World Energy June 2020, http://www.bp.com/statisticalreview

Key World Energy Statistics 2020, International Energy Agency, www.iea.org/statistics/

World Energy Outlook 2020, International Energy Agency, Paris, www.iea.org/statistics/

OICA World Motor Vehicle Production, 2020, https://www.oica.net/category/production-statistics/

OICA Registrations or Sales of New Vehicles - All Types, 2019, https://www.oica.net/category/sales-
statistics/

Global Trends Forced Displacement in 2019, 2020, United Nations High Commissioner for Refugees, 
Statistics and Demographics Section, Copenhagen, http://www.unhcr.org/refugee-statistics

UNHCR Global Report 2019, 2020 United Nations High Commissioner for Refugees, Geneva.

Human Development Report 2020, The next frontier Human development and the Anthropocene, United 
Nations Development Programme – UNDP, New York.

Wykaz literatury uzupełniającej

Borowiec M., 2011, Rola edukacji w procesach globalizacji, [w:] Z. Zioło, T. Rachwał (red.), Rola 
przedsiębiorczości w procesach globalizacji, seria: Przedsiębiorczość-Edukacja Nr 7, Zakład 
Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w 
Krakowie, Wydawnictwo Nowa Era, Warszawa-Kraków, s. 296-307.

Pollok A., Szopa B., 2017, Ekonomia globalna. Wybrane zagadnienia, Uniwersytet Ekonomiczny w 
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Krakowie, Kraków

Wójtowicz M., Rachwał T., 2014, Globalization and New Centres of Automotive Manufacturing – the Case 
of Brazil, Mexico, and Central Europe, [w:] Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa 
Geograficznego, 25, s. 81-107.

Wójtowicz M., 2019 The Relocation of the Automotive Industry in Brazil and Mexico: Between Corporate 
Strategies and Industrial Policies. [w:] Capik P., Dej M. (eds) Relocation of Economic Activity. Springer, 
Cham, s. 33-51.

Bilans godzinowy zgodny z CNPS (Całkowity Nakład Pracy Studenta)

Ilość godzin w kontakcie z 
prowadzącymi

Wykład -

Konwersatorium (ćwiczenia, laboratorium itd.) 24

Pozostałe godziny kontaktu studenta z prowadzącym 6

Ilość godzin pracy studenta 
bez kontaktu z 
prowadzącymi

Lektura w ramach przygotowania do zajęć 15

Przygotowanie krótkiej pracy pisemnej lub referatu po 
zapoznaniu się z niezbędną literaturą przedmiotu

20

Przygotowanie projektu lub prezentacji na podany temat 
(praca w grupie)

Przygotowanie do egzaminu 10

Ogółem bilans czasu pracy 75

Ilość punktów ECTS w zależności od przyjętego przelicznika 3
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