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MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

Poziom studiów
Zestaw pytań

II stopnia
Zestaw pytań ogólnych

1. Konkurencyjność międzynarodowa gospodarek i przedsiębiorstw
2. Konkurencyjność międzynarodowa czynnikowa a wynikowa
3. Rola GATT/WTO w liberalizacji handlu międzynarodowego
4. Zmiany struktury regionalnej współczesnej gospodarki światowej
5. Ryzyko kursowe i metody jego ograniczania
6. Globalizacja a regionalizacja w gospodarce światowej
7. Ewolucja międzynarodowego systemu walutowego
8. Ryzyko w transakcjach handlu zagranicznego
9. Współczesny kryzys zadłużeniowy
10. Korzyści z zagranicznych inwestycji bezpośrednich w świetle eklektycznej teorii
produkcji międzynarodowej
11. Rola Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Światowego w gospodarce
światowej
12. Instrumenty międzynarodowej polityki ekonomicznej
13. Etapy regionalizmu handlowego
14. Zasady handlowe WTO
15. Rola rynków wschodzących w gospodarce światowej
16. Jednolity rynek Unii Europejskiej – geneza i funkcjonowanie
17. Agenda Na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030
18. Statyczne i dynamiczne efekty unii celnej
19. Oficjalna pomoc rozwojowa i jej znaczenie dla krajów rozwijających się
20. Przyczyny regresu negocjacji handlowych na forum WTO
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WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

1. Kulturowe uwarunkowania współpracy międzynarodowej
2. Korzyści i zagrożenia procesu globalizacji
3. Instytucjonalizacja współczesnej gospodarki światowej
4. Przyczyny i mechanizm kryzysów walutowych
5. Przesłanki rozwoju handlu w świetle nowej geografii ekonomicznej
6. Międzynarodowy handel towarami i usługami
7. Bilateralne i multilateralne umowy handlowe
8. Proeksportowa strategia rozwoju a strategia substytucji importu
9. Międzynarodowe łańcuchy dostaw a międzynarodowe łańcuchy wartości
10. Regionalizacja współpracy gospodarczej w Azji
11. Zakres i charakter współpracy w ramach Inicjatywy Pasa i Szlaku
12. Procesy integracyjne i dezintegracyjne na obszarze postradzieckim
13. Europejski Zielony Ład jako nowa strategia rozwoju Unii Europejskiej
14. Zagraniczne inwestycje bezpośrednie Chin w Afryce
15. Współczesne migracje międzynarodowe – skala, dynamika, kierunki
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OBSŁUGA CELNA I SPEDYCJA MIĘDZYNARODOWA

1. Pojęcie, funkcje i rodzaje ceł
2. Przeznaczenie celne i procedury celne
3. Przebieg transakcji w handlu zagranicznym
4. Czynności spedycyjne w transakcji handlu zagranicznego
5. Czynności ubezpieczeniowe w transakcjach handlu zagranicznego
6. Podmioty rynku spedycyjnego
7. Dokumentacja transportowo-spedycyjna
8. Dokumenty celne w transakcjach handlowych z krajami trzecimi
9. Kalkulacja należności celnych
10. Czynności transportowe w transakcjach handlu zagranicznego
11. Rola Incoterms 2020 w handlu międzynarodowym
12. Zabezpieczenia płatności w handlu zagranicznym
13. Certyfikacja towarów w handlu zagranicznym
14. Organizacja obsługi transakcji handlu zagranicznego w przedsiębiorstwie
15. Zakres obsługi celno-spedycyjnej w odprawie celnej

