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The aim of the course is familiarizing students with the main aspects of the globalization process 

of the last 30 years. The course will consider different approaches to the topic: from the 

international economic relations to the strategic issues, from the technological innovation point of 

view to the social consequences of globalization. The role of the main international institutional 

actors (USA, China, European Union, Russia, and Japan) as well as business actors (the 

transnational companies, the oil countries producers, and the raw material producers) will be 

analysed in order to assess the balance of power as well as the mutual influence among them. The 

role of emerging economies is another aspect that interacts with globalization and one should 

analyze to what extent their success is an effect or one of the prerequisites of the globalization.  

The social aspects of the globalization process will be considered. On the one hand, the question 

to be answered is whether with the globalization process inequality increase or decrease, and to 

what extent. On the other hand, the process of globalization will be approached from the value 

chain point of view and the emergence of the connected new forms of poverty. The analysis of 

the globalization process will thus include the point of view of the employees in order to 

understand if there are further differentiations among the working classes emerging from the 

same process. The course will also consider migrations as a part of the social effects of 

globalization process for both the countries of provenance and those of destination, including all 

the economic, political, and institutional consequences on both sides. 

Zapoznanie studentów z głównymi aspektami procesu globalizacji ostatnich 30 lat. Kurs 

uwzględnia różne podejścia do tematu: od międzynarodowych stosunków gospodarczych do 

kwestii strategicznych, od punktu widzenia innowacji technologicznych do społecznych 

konsekwencji globalizacji. Rola głównych międzynarodowych aktorów instytucjonalnych (USA, 

Chin, Unii Europejskiej, Rosji i Japonii) oraz podmiotów gospodarczych (firmy transnarodowe, 

producenci z krajów naftowych i producenci surowców) zostanie poddana analizie w celu oceny 

równowagę sił i wzajemny wpływ między nimi. Uwzględnione zostaną społeczne aspekty procesu 

globalizacji. Z jednej strony, na pytanie, na które należy odpowiedzieć, należy odpowiedzieć, czy 

wraz z wzrostem lub zmniejszeniem nierówności procesu globalizacji iw jakim zakresie. Z drugiej 

strony proces globalizacji zostanie podchwycony z punktu widzenia łańcucha wartości i pojawienia 

się powiązanych nowych form ubóstwa. Analiza procesu globalizacji będzie zatem uwzględniać 

punkt widzenia pracowników, aby zrozumieć, czy istnieją dalsze różnice między klasami 

pracującymi wyłaniającymi się z tego samego procesu. Kurs obejmie również migracje jako część 

społecznych skutków procesu globalizacji zarówno dla krajów pochodzenia, jak i dla krajów 

docelowych, w tym dla wszystkich gospodarczych, politycznych i instytucjonalnych konsekwencji 

po obu stronach. 

 

 

 



 

 

Detailed contents 

 

 

1) The concept of globalization 

2) America and globalization: the sorcerer’s apprentice’ 

3) Trump and the Trumpism: the transformation of the US economy 

4) China and the globalization process: from passive to proactive actor 

5) The social consequences 

6) Is Europe still a winner of the Globalization process or just a spectator? 

7) Japan: stagnating economy vs. big companies profits 

8) Russia from the second biggest industrial country to energy producer 

9) The emerging economies: winners or just instruments of globalization? 

10) Energy producing countries: going for a non-oil model? 

11) Technology and social change 

12) The transnational companies: economic superpowers with many constraints 

13) Value chain and poverty chain 

14) Migration and globalization 

15) Some provisional conclusions 

 

 

 
 

1) Pojęcie globalizacji 

2) Ameryka i globalizacja: „uczeń czarnoksiężnika " 

3) Trump i Trumpism: transformacja gospodarki USA 

4) Chiny i proces globalizacji: od biernego do proaktywnego aktora 

5) Społeczne konsekwencje w Chinach 

6) Czy Europa jest nadal zwycięzcą procesu globalizacji, czy tylko widzem? 

7) Japonia: stagnacja gospodarki a zyski dużych firm 

8) Rosja: z drugiego co do wielkości kraju przemysłowego do producenta energii 

9) Gospodarki wschodzące: zwycięzcy czy tylko instrumenty globalizacji? 

10) Kraje produkujące energię: czy idą w stronę  modelu bez oleju? 

11) Technologia i zmiana społeczna 

12) Ponadnarodowe firmy: supermocarstwa gospodarcze z wieloma ograniczeniami 

13) Łańcuch wartości i łańcuch ubóstwa 

14) Migracja i globalizacja 

15) Kilka wstępnych wniosków 
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