
Gospodarka przestrzenna, I stopień, stacjonarne, 2022/23, semestr 5

KARTA KURSU

Nazwa Geografia gospodarcza świata

Nazwa w j. ang. Geography of world economy

Koordynator dr Piotr Wilczyński
Zespół dydaktyczny

dr Piotr Wilczyński

Punktacja ECTS* 2

Opis kursu (cele kształcenia)

Celem jest przekazanie wiedzy, kompetencji i umiejętności dotyczących współczesnych przemian 
gospodarczych mających wpływ na sytuację międzynarodową oraz gospodarowanie przestrzenią 
w poszczególnych regionach świata.

Efekty kształcenia 

Wiedza

Efekt kształcenia dla kursu
Odniesienie do efektów 

kierunkowych 
kształcenia

W01
Zna podstawowe teorie gospodarki przestrzennej oraz 
rozwoju lokalnego i regionalnego, a także uwarunkowania 
społeczno-gospodarcze funkcjonowania i rozwojuróżnej 
skali układów przestrzennych.
W02
Zna podstawowe zagadnienia związane z przyrodniczymi 
uwarunkowaniami gospodarowania przestrzenią, 
ekofizjografią, metodami oceny oddziaływania inwestycji 
na środowisko geograficzne, ochroną krajobrazu, 
antropogenicznymi przekształceniami krajobrazów 
naturalnych oraz z zakresu matematyki i fizyki niezbędną 
dla zrozumienia zjawisk przyrodniczych oraz procesów 
gospodarowania przestrzenią.
W03
Zna podstawy ekonomii i socjologii oraz rozumie wpływ 
procesów i prawidłowości ekonomicznych i społeczno-
politycznych na zróżnicowanie warunków życia ludności 
oraz rozwoju działalności gospodarczej.
W04
Rozumie przyrodnicze, społeczno-kulturowe i 
technologiczne przyczyny zróżnicowania rozwoju 
gospodarczego oraz wpływ procesów globalizacji i 
integracji gospodarczej na przemiany struktur różnej skali 
układów przestrzennych.

K_W03

K_W04

K_W05

K_W07
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W05
Wymienia najważniejsze współczesne problemy 
gospodarowania przestrzenią w skalilokalnej, regionalnej, 
Polski, Europy i świata oraz wyjaśnia ich genezę i 
konsekwencje, a także przedstawia sposoby 
rozwiązywania konfliktów przestrzennych.
W06
Zna strukturę i rozmieszczenie przemysłu i usług na 
świecie, rozumie znaczenie rozwoju przemysłu 
zaawansowanych technologii oraz usług edukacyjnych, 
badawczo-rozwojowych i informatycznych w warunkach 
informacyjnej fazy rozwoju cywilizacyjnego i kształtowania 
gospodarki opartej na wiedzy.

K_W09

K_W12

Umiejętności

Efekt kształcenia dla kursu Odniesienie do efektów 
kierunkowych kształcenia

U01
Wybiera optymalne metody pozyskiwania, analizy i 
prezentacji danych przestrzennych oraz samodzielnie 
pozyskuje informacje z literatury fachowej i innych źródeł 
informacji, w tym elektronicznych.
U02
Umie wykonać rysunek techniczny, szkic terenowy, 
prezentację kartograficzną i wizualizację danych 
przestrzennych.
U03
Ocenia zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym na 
podstawie analizy map, zdjęć satelitarnych i obserwacji 
terenowych
U04
Opisuje przestrzeń społeczno-gospodarczą objaśniając 
przyczyny zróżnicowania warunków ekonomicznych oraz 
zjawisk i procesów społeczno-kulturowych i przemian 
urbanistycznych i przewiduje ich dalsze zmiany.
U05
Potrafi wyjaśnić zmiany roli poszczególnych czynników 
lokalizacji działalności gospodarczej, przyczyny i skutki 
relokacji przemysłu oraz rolę sektora usług w rozwoju w 
różnych skalach przestrzennych, a także przewiduje 
dalsze przemiany sektorów gospodarki.
U06
Potrafi scharakteryzować wybraną jednostkę 
przestrzenną (region lub miejscowość), objaśniając 
przyczyny zróżnicowania warunków przyrodniczych i 
zjawisk społeczno-kulturowych, zwłaszcza 
ekonomicznych oraz kierunki dalszych przemian 
przestrzennych wtej jednostce

K_U02

K_U04

K_U06

K_U10

K_U12

K_U14

Kompetencje 
społeczne Efekt kształcenia dla kursu Odniesienie do efektów 

kierunkowych kształcenia
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K01
Uświadamiając sobie tempo współczesnych przemian 
cywilizacyjnych, aktywnie poszerza kompetencje 
zawodowe i aktualizuje swoją wiedzę w wymiarze 
interdyscyplinarnym.

KK_02

Organizacja

Forma zajęć
Wykład

(W)

Ćwiczenia w grupach

A K L S P E

Liczba godzin 15 15

zaliczenie z 
oceną zaliczenie

Opis metod prowadzenia zajęć

Zajęcia prowadzone są jako wykład z wykorzystaniem środków multimedialnych oraz 
uzupełnione o zajęcia w formie dyskusji z elementami gry dydaktycznej.

Formy sprawdzania efektów kształcenia
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W01 X
W02 X
W03 X
W04 X
W05 X
W06 X
U01 X X X
U02 X X X
U03 X X X
U04 X X X
U05 X X X
U06 X X
K01 X X X

Kryteria oceny Zaliczenie kolokwium uzyskuje się poprzez poprawne wypełnienie testu 
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zaliczeniowego, czyli uzyskanie co najmniej 50% możliwych do zdobycia 
punktów. Test składa się z przynajmniej jednego pytania z każdego spośród 
poruszonych na wykładzie tematów. Mogą występować również pytania 
opisowe. W czasie testu można korzystać z własnych notatek. Dopuszczenie 
do testu uzyskuje osoba, która zaliczyła ćwiczenia. Ćwiczenia są 
obowiązkowe, udział w zajęciach jest punktowany, należy uzbierać wymaganą 
minimalną liczbę 3 punktów. Punkty uzyskuje się poprzez poprawne 
odpowiedzi na zadawane przez prowadzącego pytania z poruszanych na 
danych zajęciach zadanych do przygotowania tematów. 

Uwagi
Studenci mogą wybrać priorytetowe tematy, którym poświecone zostanie 
więcej czasu.

Treści merytoryczne (wykaz tematów)

Wykłady:
1) światowa gospodarka wodna
2-3) światowa gospodarka produktami rolnymi, głód na świecie
4) światowa gospodarka leśna oraz gospodarowanie morzami i oceanami
5) górnictwo na świecie i przemysł ciężki
6) handel międzynarodowy i finanse w skali globalnej
7) transport międzynarodowy

Ćwiczenia:
1) geografia gospodarcza Europy
2) geografia gospodarcza b. ZSRR
3) geografia gospodarcza Bliskiego Wschodu i Azji Pd.
4) geografia gospodarcza Chin i Dalekiego Wschodu
5) geografia gospodarcza Ameryki Pn.
6) geografia gospodarcza Ameryki Pd. i Oceanii
7) geografia gospodarcza Afryki
W każdym z regionów do przygotowania są następujące zagadnienia: poziom bogactwa i PKB, 
górnictwo, energetyka , rafinerie ropy naftowej, hutnictwo, waluta, przemysł chemiczny, 
mineralny, elektromaszynowy, gospodarka wodna, obszary upraw i struktura rolnictwa, przemysł 
spożywczy, hodowla zwierząt, rybołówstwo i gospodarka morska, leśnictwo i przemysł drzewno-
papierniczy, największe ośrodki przemysłowe, największe przedsiębiorstwa, eksport, import, 
transport i infrastruktura, banki i instytucje finansowe.

Słowniczek (5-15 pojęć w języku angielskim)
Poverty, Prosperity, World economy, Resources, Agriculture, Industry, Transport

Wykaz literatury podstawowej
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 Atlas geograficzny świata, PPWK, Warszawa.

Poziom bogactwa i PKB: 

1) Krugman, P. R., Obstfeld, M., Michałek, J. J., Siwiński, W., Gierałtowski, P., Bobrowicz, B., ... 
& Tyrowicz, J. (2015). Ekonomia międzynarodowa: teoria i polityka. PWN. (rozdział dot. 
sposobów obliczania PKB)

2) Opolski, K., & Potocki, T. (2010). Sposoby pomiaru bogactwa narodów w obliczu 
zmieniającego się otoczenia ekonomiczno-społecznego świata. Finansowy Kwartalnik 
Internetowy" e-Finanse, 6(3).

3) Smith, A., Prejbisz, A., & Jasińska, B. (1954). Badania nad naturą i przyczynami bogactwa 
narodów. Państwowe Wydawnictwo Naukowe. (również późniejsze wydania)

źródła danych: Bank Swiatowy, dane ONZ

Górnictwo:

1) Wilczyński, P. L. (2015-16). Aktualne wydobycie surowców mineralnych na świecie cz. 1-5. 
(w:) Geografia w szkole.

Energetyka, hutnictwo, rafinerie, przemysł chemiczny i mineralny:

1) Kuźnik, F., & Szczupak, B. (2017). Nowa energetyka jako wehikuł rozwoju terytorialnego. 
Studia KPZK.

2) Łaciak, M., Biały, R., Janusz, P., Szurlej, A., Sikora, A. P., & Sikora, M. P. (2018). 
Petrochemia staje się siłą napędową wykorzystania ropy naftowej i odbiorcą nadwyżek gazu 
płynnego. Przemysł Chemiczny, 97.

3) Wrzosek, A. (1977). Geografia energetyki swiata. Wydawnictwa szkolne i pedagogiczne. 
(część teoretyczna)

źródła danych: https://resourcewatch.org/data/, http://wikimapia.org/, 
https://www.bgs.ac.uk/mineralsuk/statistics/wms.cfc?method=searchWMS

Waluta:

Mikita, M. (2016). Międzynarodowy system walutowy przyszłości. Optimum. Economic Studies, 
79(1), 85-99.

Nakonieczna-Kisiel, H. (2017). Główne waluty w funkcjach pieniądza światowego i jego główni 
emitenci w XXI wieku. International Entrepreneurship| Przedsiębiorczość Międzynarodowa, 
3(3), 365-374.

Stępnicka, N. (2017). Waluty alternatywne jako środki wymiany międzynarodowej oraz narzędzie 
ekonomii społecznej. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 18(11.3), 125-137.
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https://www.countries-ofthe-world.com/world-currencies.html

Przemysł elektromaszynowy:

Kucharski, A. (2018). Uwarunkowania rozwoju sektora motoryzacyjnego na świecie. 
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 19(5, cz. 3 Zarządzanie logistyczne-wyzwania przyszłości), 237-
252.

Sala, K. (2016). Zmiany w strukturze przemysłu w Polsce w latach 1990–2014–uwarunkowania i 
tendencje. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 
30(3), 114-126.

Szubrycht, T. (2017). Rola i znaczenie potencjału przemysłu okrętowego w kształtowaniu 
bezpieczeństwa morskiego państwa. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, (12 (CD)), 1112-1129.

źródła danych: https://www.autoevolution.com/cars/ https://www.shipyards.gr/ 
https://www.globalair.com/directories/Aircraft-Manufacturers-18.html 
https://www.sipri.org/sites/default/files/2018-12/fs_arms_industry_2017_0.pdf

Gospodarka wodna:

Bartoszczuk, P. (2017). Ekoinnowacje w gospodarce wodnej. Gospodarka w Praktyce i Teorii, 44, 
7-18.

Miłaszewski, R., & Panasiuk, D. (2018). Wskaźniki oceny wykorzystania zasobów wodnych. 
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 19(4, cz. 1 Szanse i zagrożenia dla gospodarki europejskiej XXI 
wieku. Cz. 1), 175-188.

Thier, A. (2016). Kwestia deficytu zasobów wodnych na świecie. Studia i Prace WNEiZ US, 
(46/1), 183-194.

źródła danych: http://www.fao.org/3/y4473e/y4473e08.htm

Obszary upraw i gospodarka rolna:

Jerzy Falkowski, Jerzy Kostrowicki: Geografia rolnictwa świata. Warszawa: PWN, 2001

Rokicki, T., Golonko, M., & Perkowska, A. (2017). Regionalizacja rolnictwa na świecie. 
Problems of World Agriculture/Problemy Rolnictwa Światowego, 17(1827-2017-2307), 239-248.

źródła danych: http://www.fao.org/statistics/en/

Przemysł spożywczy:

Baran, J. (2018). Modele internacjonalizacji przedsiębiorstw przemysłu spożywczego. Roczniki 
(Annals), 2018(1230-2019-3791).

6

http://www.fao.org/statistics/en/
http://www.fao.org/3/y4473e/y4473e08.htm
https://www.sipri.org/sites/default/files/2018-12/fs_arms_industry_2017_0.pdf
https://www.globalair.com/directories/Aircraft-Manufacturers-18.html
https://www.shipyards.gr/
https://www.autoevolution.com/cars/


Chyłek, E. K. (2012). Biogospodarka w sektorze rolno-spożywczym. Przemysł spożywczy, 
66(8/9), 32-36.

Kwasek, M. (2013). Bezpieczeństwo żywnościowe na świecie-współczesne problemy. Przemysł 
Spożywczy, 67(3), 2-7.

Jaworska, M. (2013). Fuzje i przejęcia w przemyśle rolno-spożywczym na świecie w latach 1990-
2012. Journal of Agribusiness and Rural Development, 2013(1644-2016-135372).

źródła danych: http://www.fao.org/statistics/en/ 

Hodowla zwierząt:

Szulc, K. (2011). Ochrona zasobów zwierząt gospodarskich w kontekście zrównoważonego 
rozwoju. Problemy Ekorozwoju, 6(2), 141-146.

Michalczyk, J. (2016). Międzynarodowe znaczenie żywności genetycznie modyfikowanej i jej 
rola w rozwiązywaniu ekonomiczno-społecznych problemów świata. Ekonomia XXI wieku, (09), 
100-115.

Biłos, Ł., & Kolasa-Więcek, A. (2013). Wpływ chowu zwierząt gospodarskich na środowisko 
przyrodnicze. Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego.

źródła danych: http://www.fao.org/statistics/en/

Rybołóstwo i gospodarka morska:

Butowski, L. (2014). Morska przestrzeń turystyczna. Turyzm, 24(1), 57-64.

Łukaszuk, L. (2014). Rybołówstwo a porządek prawny na morzach (wybrane zagadnienia). 
Prawo Morskie, (XXX).

Zaucha, J. (2018). Gospodarowanie przestrzenią morską. Wydawnictwo Akademickie SEDNO.

źródła danych: http://www.fao.org/statistics/en/

Leśnictwo i przemysł drzewno-papierniczy:

Machoń, M. (2013). Gospodarka leśna w obliczu potrzeb ochrony przyrody. Roczniki 
Administracji i Prawa, 13, 155-171.

Modzelewska, S. (2015). Protekcjonizm na rynku drewna okrągłego. Przemysł Drzewny, (2).

Walas, M. (2014). Korzystanie z lasów a trwale zrównoważona gospodarka leśna.

źródła danych: http://www.fao.org/statistics/en/ https://www.statista.com/topics/1701/paper-
industry/ 

Największe ośrodki przemysłowe:
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Rachwał, T. (2013). Rola przedsiębiorstw przemysłowych w rozwoju gospodarki opartej na 
wiedzy. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, (21), 189-
2011.

Zioło, Z. (2014). Wpływ kryzysu na kształtowanie struktury przestrzennej przemysłu. Prace 
Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, (27), 9-37.

źródła danych: mapy, https://data.oecd.org/industry/industrial-production.htm 

Eksport i import:

Golejewska, A. (2012). Eksport jako czynnik rozwoju regionalnego. Aspekt teoretyczny. 
Zarządzanie i Finanse, 2(1), 269-279.

Grottel, M. (2016). Protekcjonizm we współczesnym handlu międzynarodowym. International 
Business and Global Economy, 2016(1), 69-80.

Śledziewska, K., & Witkowski, B. (2012). Światowy kryzys gospodarczy a handel 
międzynarodowy. Ekonomista, (4).

źródła danych: https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/statis_e.htm 

Transport i infrastruktura:

Starkowski, D., Bieńczak, K., & Zwierzycki, W. (2012). Samochodowy transport krajowy i 
międzynarodowy. Kompendium wiedzy praktycznej, 3, 124.

Woźniak, D., & Kukiełka, L. (2011). Niektóre aspekty logistyki transportu. Autobusy: technika, 
eksploatacja, systemy transportowe, 12(5), 439-446.

Gajewska, T., & Szkoda, M. (2015). Ocena konkurencyjności transportu intermodalnego. 
Logistyka, 3, 1364-1372.

Grzelakowski, A. S. (2012). Globalizacja i jej wpływ na rozwój transportu morskiego i 
globalnych łańcuchów dostaw. Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu 
Gdańskiego, (31,[1]), 768-785.

Tubielewicz, A., & Forkiewicz, M. (2011). Porty morskie jako element infrastruktury krytycznej 
łańcucha dostaw. Logistyka, 2, 2011.

źródła danych: https://www.google.pl/maps/ https://www.iata.org/en/programs/ops-infra/airport-
infrastructure/airport-capacity-map/ https://www.openrailwaymap.org/ 

Największe przedsiębiorstwa:

Rosińska-Bukowska, M. (2011). Najpotężniejsze korporacje współczesnego świata. Studia 
przypadków. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Studiów Międzynarodowych w Łodzi.

źródła danych: https://www.forbes.com/global2000/#5fec1649335d , 
https://www.statista.com/statistics/263264/top-companies-in-the-world-by-market-value/ 
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Banki i instytucje finansowe:

Alińska, A. (2011). Sieć bezpieczeństwa finansowego jako element stabilności funkcjonowania 
sektora bankowego. Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego „Studia i Prace”, 8(4), 87-
99.

Banaszczak-Soroka, U. (2014). Rynki finansowe. Organizacja, instytucje, uczestnicy, Beck, 
Warszawa.

Węcławski, J. (2013). Wielkie banki i ich rola w kryzysie finansowym. Annales Universitatis 
Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia, 47(1), 219-229.

Adamowicz, T. (2013). Przyczyny i skutki I fazy kryzysu finansowego lat 2007-2009 w 
wybranych krajach na świecie. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w 
Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, (09 [58]).

Krakowski, J. (2011). Kryzys finansowy świata zachodniego i kryzys euro. Sprawy 
Międzynarodowe, (2), 27-50.

źródła danych: https://www.bis.org/cbanks.htm, https://bankinnovation.net/uncategorized/the-top-
100-financial-services-brands-in-the-world/ 

Wykaz literatury uzupełniającej

1. Dzieciuchowicz, J. (2012). Nowa geografia handlu.
2 Fierla, I. (2005). Geografia gospodarcza świata. PWE, Warszawa, 193.
3. Kuciński, K. (Ed.). (2009). Geografia ekonomiczna. Wolters Kluwer Polska.
4. Wilczyński, P. L. (2015-16). Aktualne wydobycie surowców mineralnych na świecie cz. 1-5. (w:) 
Geografia w szkole.

Bilans godzinowy zgodny z CNPS (Całkowity Nakład Pracy Studenta)

Ilość godzin w kontakcie z 
prowadzącymi

Wykład 15

Konwersatorium (ćwiczenia, laboratorium itd.) 15

Pozostałe godziny kontaktu studenta z prowadzącym 2

Ilość godzin pracy studenta 
bez kontaktu z 
prowadzącymi

Lektura w ramach przygotowania do zajęć 45

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

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

Przygotowanie do egzaminu 13
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https://bankinnovation.net/uncategorized/the-top-100-financial-services-brands-in-the-world/
https://bankinnovation.net/uncategorized/the-top-100-financial-services-brands-in-the-world/
https://www.bis.org/cbanks.htm


Ogółem bilans czasu pracy 90

Ilość punktów ECTS w zależności od przyjętego przelicznika 2
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