
S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-E-O-I-N-20/21Z-AG

analiza bankowa i ubezpieczeniowa
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
ekonomia

US180AIJ3334_71N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne analityk gospodarczyogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 6 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

3 36
ćwiczenia 9 ZO

wykład 6 ZO

Razem 15 3

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. ANNA BERA

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:
Zapoznanie studentów z zakresem merytorycznym analizy bankowej i ubezpieczeniowej.
Nabycie umiejętności interpretowania zjawisk finansowych i ekonomicznych z obszaru bankowości i ubezpieczeń.
Uświadomienie znaczenia działania kreatywnego.

Wymagania wstępne: Posiada podstawową wiedze z zakresu ekonomii.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student potrafi zidentyfikować podmioty rynku
finansowego (bankowego i ubezpieczeniowego) K_W041 EP1

Student posiada wiedzę z zakresu podstawowych
narzędzi rynku finansowego (bankowego i
ubezpieczeniowego).

K_W082 EP2

umiejętności

Student potrafi interpretować zjawiska finansowe i
ekonomiczne z obszaru bankowości i ubezpieczeń. K_U011 EP3

Student potrafi łączyć zjawiska empiryczne w odniesieniu
do zjawisk na rynku bankowym i ubezpieczeniowym K_U042 EP4

kompetencje społeczne

Student wykazuje gotowość do wyrażenia krytycznej
oceny wyników przeprowadzonej analizy K_K021 EP5

Student jest gotów do działania w sposób
przedsiębiorczy, kreatywny i etyczny K_K032 EP6

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: analiza bankowa i ubezpieczeniowa

Forma zajęć: wykład

21. Pojęcie dystrybucji ubezpieczeń i dystrybucji reasekuracji 6

22. Kontrola i nadzór nad dystrybucją ubezpieczeń oraz sankcje 6

23. Pojęcie produktu ubezpieczeniowego oraz proces jego zatwierdzenia 6

Forma zajęć: ćwiczenia

21. Różnice formalne pomiędzy doradztwem finansowym, pośrednictwem, doradztwem inwestycyjnym. 6

2
2. Odpowiedzialność Doradcy Finansowego w sensie prawnym i etycznym. Ochrona konsumenta na
rynku bankowym. 6

23. Segmentacja klienta detalicznego i jej znaczenie w doradztwie bankowym. 6
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24. Zasady doboru produktów bankowych dla realizacji potrzeb i celów klienta. 6

15. Planowanie finansowe dla klienta zamożnego z perspektywy doradcy bankowego. 6

podręczniki akademickie oraz inne materiały pomocnicze
wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych
prezentacje multimedialne przygotowane przez studentów
praca w grupach

Metody kształcenia

Iwanicz-Drozdowska.M. (red.) (2018): Ubezpieczenia , PWE, Warszawa

Pokrzywniak.J. (red.) (2018): Nowe zasady dystrybucji ubezpieczeń, Wolters Kluwers, Warszawa

Świecka B., Musiał M., Pettersen-Sobczyk M.  (2017): Klienci detaliczni, ZBP, Warszawa

Waliszewski K (2011): Doradztwo finansowe w Polsce, CeDeWu, Warszawa

Literatura podstawowa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

15Zajęcia dydaktyczne

4Udział w egzaminie/zaliczeniu

10Przygotowanie się do zajęć

15Studiowanie literatury

5Udział w konsultacjach

15Przygotowanie projektu / eseju / itp.

11Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3,EP4PREZENTACJA

EP5,EP6ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

zaliczenie ćwiczeń - na podstawie kolokwium (test, pytania otwarte) i prezentacji
zaliczenie wykładu - na podstawie kolokwium (test, pytania otwarte)

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

ocena z przedmiotu (ocena koordynatora) jest średnią arytmetyczną ocen z wykładu i ćwiczeń

Metoda obliczania oceny
końcowej

6 analiza bankowa i ubezpieczeniowa Arytmetyczna

6 analiza bankowa i ubezpieczeniowa [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

6 analiza bankowa i ubezpieczeniowa [wykład]
zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-E-O-I-N-20/21Z

analiza ekonomiczna
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
ekonomia

US180AIJ2861_31N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 4 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

2 54

ćwiczenia 9 ZO

laboratorium 12 ZO

wykład 9 E

Razem 30 5

Koordynator
przedmiotu:

dr MIRELA ROMANOWSKA

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:

Zrozumienie i interpretacja za pomocą metod badawczych informacji  zawartych m.in. w sprawozdaniach finansowych
w celu podejmowania właściwych decyzji i sprawnego zarządzania przedsiębiorstwem.
Umiejętność wyszukiwania i mierzenia związków zachodzących między zjawiskami ekonomicznymi  w podmiotach
gospodarczych oraz wpływu otoczenia na ich zachowanie.
Uświadomienie znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów społeczno-ekonomicznych.

Wymagania wstępne:
Student zna podstawy rachunkowości, zarządzania, ekonomiki przedsiębiorstw,  potrafi czytać ze zrozumieniem
podstawowe informacje zawarte m.in. w sprawozdaniach finansowych i innych raportach, ma wpojone nawyki
kształcenia ustawicznego, potrafi pracować w grupie i jest przygotowany do obserwacji i analizowania otoczenia.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

zna podstawowe kategorie ekonomiczne, ma
podstawową wiedzę o zasadach gospodarowania i
teoriach ekonomii

K_W011 EP1

zna podstawowe narzędzia gromadzenia i prezentacji
danych społeczno-gospodarczych na poziomie makro,
mezo i mikroekonomicznej

K_W082 EP2

umiejętności

potrafi interpretować zaobserwowane elementarne
zjawiska i procesy społeczno-gospodarcze K_U011 EP3

potrafi pozyskiwać podstawowe dane empiryczne z
zakresu nauk ekonomicznych K_U042 EP4

kompetencje społeczne
ma świadomość istoty wiedzy przy analizie ekonomicznej K_K011 EP5

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: analiza ekonomiczna

Forma zajęć: wykład

2
1. Istota i znaczenie analizy ekonomicznej w zarządzaniu przedsiębiorstwem w warunkach gospodarki
rynkowej. Źródła informacji. 4

12. Przedmiot i rodzaje analiz ekonomicznych i ich wartość poznawcza. Etapy prac analitycznych. 4

13. Wstępna ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. 4

24. Wielokierunkowa ocena płynności finansowej. 4

25. Ocena rentowności przedsiębiorstwa. 4
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16. Dźwignia operacyjna,finansowa i połączona. 4

Forma zajęć: ćwiczenia

2
1. Czytanie podstawowych sprawozdań finansowych przedsiębiorstwa. Sporządzanie sprawozdań w
wersji analitycznej. 4

22. Wykorzystanie wybranych metod analizy ekonomicznej do badań przyczynowych. 4

23. Ocena gospodarowania zasobami ludzkimi. 4

34. Wstępna ocena sytuacji majątkowej i kapitałowej badanego przedsiębiorstwa. 4

Forma zajęć: laboratorium

21. Ocena gospodarowania zasobami ludzkimi. 4

12. Ocena zadłużenia i niezależności finansowej. 4

23. Pomiar i ocena krótkoterminowej i długoterminowej płynności finansowej 4

24. Analiza przyczynowa płynności finansowej. 4

25. Wielokierunkowa analiza rentowności przedsiębiorstwa. 4

26. Wykorzystanie modeli do badania przyczynowego  rentowności przedsiębiorstwa. 4

17. Pomiar dźwigni  operacyjnej, finansowej i połączonej. 4

prezentacja multimedialna
praca w grupachMetody kształcenia

Gabrusewicz W. (2014): Analiza finansowa przedsiębiorstwa. Teoria i zastosowanie. , PWE, Warszawa

Gabrusewicz W. (2005): Podstawy analizy finansowej, PWE

Nowak E. (2005): Analiza sprawozdań finansowych, PWE

Skoczylas W. red. (2009): Analiza sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstwa, SKwP

Literatura podstawowa

Romanowska M. (2016): Analiza powiązań między rentownością a płynnością na przykładzie sektora bankowego w Polsce. ,
Studia i Prace WNEiZ,  Nr 44 tom 3, Uniwersytet Szczeciński,, Szczecin

Skoczylas W. (2013): Wskaźniki i systemy wskaźników ekonomicznych w pomiarze dokonań przedsiębiorstw., Uniwersytet
Szczeciński, Szczecin

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

30Zajęcia dydaktyczne

6Udział w egzaminie/zaliczeniu

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP2KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

zaliczenie ćwiczeń  - na podstawie kolokwium i aktywności na zajęciach
zaliczenie laboratorium - na podstawie aktywności na zajęciach
zaliczenie wykładu  - na podstawie egzaminu w  formie pisemnej

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

ocena z przedmiotu (ocena koordynatora) jest równa średniej ważonej ocen uzyskanych z ćwiczeń, laboratorium i
wykładu

Metoda obliczania oceny
końcowej

4 analiza ekonomiczna Ważona

4 analiza ekonomiczna [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

0,30

4 analiza ekonomiczna [wykład] egzamin 0,50

4 analiza ekonomiczna [laboratorium]
zaliczenie z
oceną

0,20

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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34Przygotowanie się do zajęć

25Studiowanie literatury

15Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

15Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 125

Liczba punktów ECTS 5
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-E-O-I-N-20/21Z-EM

analiza finansowa grup kapitałowych
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
ekonomia

US180AIJ2861_91N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne ekonomia menedżerskaogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 6 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

3 46
laboratorium 9 ZO

wykład 6 ZO

Razem 15 4

Koordynator
przedmiotu:

dr EDYTA MIODUCHOWSKA-JAROSZEWICZ

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:

Poznanie narzędzi oceny grup kapitałowych.
Umiejętność wykorzystania wiedzy teoretycznej do opisu i analizowania konkretnych procesów i zjawisk
gospodarczych.
Przygotowanie do uczestniczenia w budowaniu projektów gospodarczych.

Wymagania wstępne:
student ma znajomość podstaw rachunkowości, sprawozdawczości finansowej, nauki o przedsiębiorstwie, analizy
finansowej

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

zna metody badawcze wykorzystywane w ocenie sytuacji
finansowej grup kapitałowych, K_W071 EP1

ma wiedzę o skonsolidowanych sprawozdaniach
finansowych wykorzystywanych w ocenie sytuacji
ekonomicznej podmiotów powiązanych,

K_W082 EP2

zna narzędzia analizy finansowej do oceny sytuacji
finansowej grup kapitałowych K_W073 EP3

umiejętności

posiada umiejętności wykorzystania wiedzy teoretycznej
do opisu i analizowania procesów gospodarczych K_U05

K_U061 EP4

analizuje przyczyny przebiegu konkretnych procesów i
zjawisk gospodarczych K_U052 EP5

wykorzystuje zdobytą wiedzę w praktycznym działaniu w
ocenie sytuacji finansowej grup kapitałowych K_U063 EP6

kompetencje społeczne
wykazuje gotowość do uczestniczenia w budowaniu
projektów gospodarczych

K_K01
K_K021 EP7

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: analiza finansowa grup kapitałowych

Forma zajęć: wykład

21. Istota klasyfikacja grupy kapitałowej 6

22. Charakterystyka źródeł informacji wykorzystywanych w ocenie sytuacji finansowej 6

23. Kierunki, zakres oceny i metody oceny sytuacji finansowej grup kapitałowych 6

Forma zajęć: laboratorium
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21. Zestawienie analitycznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych 6

2
2. Ocena pozycji finansowej badanej grupy kapitałowej wykorzystaniem specyficznych metod
badawczych 6

5
3. Podsumowanie zajęć polegające na zestawieniu gotowego projektu dotyczącego oceny grupy
kapitałowej funkcjonującej na rynku polskim 6

wykład informacyjny
wykład problemowy
zajęcia praktyczne

Metody kształcenia

E. Mioduchowska-Jaroszewicz (2013): Przepływy pieniężne w grupie kapitałowej, Wyd.Helion, Szczecin

Mioduchowska-Jaroszewicz E., .  (2011): Analiza wskaźnikowa działalności grupy kapitałowej – nowe podejście, , Przegląd
Organizacji 7-8

Sikacz H. (2011): Ocena sytuacji finansowej operacyjnych grup kapitałowych,  Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa

Literatura podstawowa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

15Zajęcia dydaktyczne

0Udział w egzaminie/zaliczeniu

20Przygotowanie się do zajęć

25Studiowanie literatury

15Udział w konsultacjach

25Przygotowanie projektu / eseju / itp.

0Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7PROJEKT

EP4,EP5,EP6ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

zaliczenie laboratorium - na podstawie aktywności
zaliczenie wykładu - na podstawie opracowania projektu

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

ocena z przedmiotu (ocena koordynatora) to średnia ważona ocen z wykładu i laboratorium

Metoda obliczania oceny
końcowej

6 analiza finansowa grup kapitałowych Ważona

6 analiza finansowa grup kapitałowych [laboratorium]
zaliczenie z
oceną

0,20

6 analiza finansowa grup kapitałowych [wykład]
zaliczenie z
oceną

0,80

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-E-O-I-N-20/21Z-AG

analiza i interpretacja informacji gospodarczych
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
ekonomia

US180AIJ2715_96N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne analityk gospodarczyogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 5 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

3 45

ćwiczenia 9 ZO

laboratorium 6 ZO

wykład 6 E

Razem 21 4

Koordynator
przedmiotu:

prof. dr hab.  DARIUSZ ZARZECKI

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:

Umiejętność analizowania informacji gospodarczych z wykorzystaniem dostępnych narzędzi informatycznych i
naukowych metod badawczych.
Uświadomienie istoty znaczenia prezentowania własnych poglądów dotyczących różnych aspektów życia społeczno-
gospodarczego.

Wymagania wstępne:
znajomość podstaw makro-, mikroekonomii i finansów przedsiębiorstw oraz sprawne posługiwanie się arkuszem
kalkulacyjnym

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

zna najważniejsze ogólnodostępne oraz wybrane,
specjalistyczne źródła informacji gospodarczych K_W081 EP1

ma wiedzę o aktualnych tendencjach gospodarczych w
Polsce, a w szczególności w regionie
zachodniopomorskim

K_W042 EP2

umiejętności

weryfikuje kluczowe informacje gospodarcze
prezentowane w mediach z punktu widzenia różnych
potrzeb

K_U041 EP3

dostrzega, dokonuje obserwacji i interpretacji zjawisk
ekonomicznych. Posiada umiejętność rozumienia i
analizowania zjawisk społecznych

K_U052 EP4

kompetencje społeczne
jest gotów do prezentowania własnych poglądów
dotyczących różnych aspektów życia społeczno-
gospodarczego

K_K021 EP5

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: analiza i interpretacja informacji gospodarczych

Forma zajęć: wykład

21. Teoria informacji i istota zarządzania informacją 5

12. Typologia informacji gospodarczych 5

13. Przegląd najważniejszych źródeł informacji gospodarczych 5

2
4. Subiektywny ranking informacji gospodarczych - IPO spółki Wittchen, Quo Vadis bezrobocie,
koncepcja długiego ogona, czarne łabędzie w gospodarce, "wartość" ataków terrorystycznych, Isaac
Asimov - "chociaż wiedza stwarza problemy, to ignorancja ich nie rozwiąże"

5

Forma zajęć: ćwiczenia
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21. Wyprzedzające wskaźniki koniunktury ? PMI case study 5

22. Prognozowanie wyników finansowych przedsiębiorstw ? Coccodrillo SA case study 5

23. Wskaźniki nastroju gospodarczego ? Pengab case study 5

24. Teoria sygnalizacji a ekonomiczna analiza prawa ? Michał Sołowow case study 5

15. Renacjonalizacja Polskich Kolei Linowych SA ? case study 5

Forma zajęć: laboratorium

1
1. Analiza informacji gospodarczych z wykorzystaniem ogólnodostępnych źródeł danych  ? GUS, NBP,
Eurostat 5

1
2. Szkolenie ze specjalistycznych serwisów ekonomicznych przydatnych w pozyskiwaniu i analizie
informacji gospodarczych ? EMIS, Passport GMID, Orbis, DealWatch 5

2
3. Benefit system SA, czyli jak sprzedawać powietrze ? case study z wykorzystaniem wskaźników
dynamiki i struktury 5

1
4. Określenie relatywnej wielkości spółki na tle sektora/branży z wykorzystaniem serwisu EMIS ?
Specjaliści Okulistyki sp. z o.o. case study 5

1
5. Zjawisko grupowania zleceń popytu i podaży (ang. price clustering) na przykładzie polskiego rynku
kapitałowego ? Dino Polska SA case study 5

metoda analizy przypadków
analiza tekstów z dyskusją, pogadanka
prezentacja

Metody kształcenia

Babin Z., Griffin C. (2013): Business Research Methods, South Western Cengage Learning

Byrka-Kita K., Czerwiński M., Preś-Perepeczo A. (2017): Stock Market Reaction to CEO Appointment - Preliminary Results,
Journal of Management and Business Administration. Central Europe vol. 25 No 2, s. 23-42., Warszawa

Czerwiński M. (2017): Wykorzystanie miar rozkładu w analizie wskaźnikowej przedsiębiorstwa, Studia i Prace WNEiZ US nr
50 T.1, s. 97-108., Szczecin

Czerwiński M., Bajerska A. (2018): Nowy obowiązek sprawozdawczy samorządów w zakresie podatków lokalnych (cz. 1),
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia 92, s. 433–441, Szczecin

Greener S. (2008): Business Research Methods, Dr. Sue Greener & Ventus Publishing ApS

Sreejesh S., Mohapatra S., Anusree M.R. (2014): Business Research Methods, An Applied Orientation, Springer

Literatura podstawowa

Bloomberg.com

FT.com

obserwatorfinansowy.pl

pap.pl

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5EGZAMIN PISEMNY

EP3,EP5PROJEKT

EP3,EP4,EP5ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

zaliczenie wykładu: egzamin
zaliczenie laboratorium: projekt
zaliczenie ćwiczeń: projekt

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena ostateczna z przedmiotu (ocena koordynatora) jest równa ocenie z wykładu

Metoda obliczania oceny
końcowej

5 analiza i interpretacja informacji gospodarczych Ważona

5 analiza i interpretacja informacji gospodarczych [wykład] egzamin 1,00

5
analiza i interpretacja informacji gospodarczych [ćwiczenia] zaliczenie z

oceną
0,00

5
analiza i interpretacja informacji gospodarczych [laboratorium] zaliczenie z

oceną
0,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/3



21Zajęcia dydaktyczne

4Udział w egzaminie/zaliczeniu

20Przygotowanie się do zajęć

15Studiowanie literatury

15Udział w konsultacjach

10Przygotowanie projektu / eseju / itp.

15Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4

3/3



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-E-O-I-N-20/21Z-EM

analiza portfela klientów
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
ekonomia

US180AIJ2861_85N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne ekonomia menedżerskaogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 5 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

3 35
ćwiczenia 9 ZO

wykład 6 ZO

Razem 15 3

Koordynator
przedmiotu:

prof. dr hab.  IGA RUDAWSKA

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:

Zapoznanie studentów ze znaczeniem klienta dla powodzenia realizowanych przedsięwzięć oraz metodami oceny
wartości klientów, jako podstawą funkcjonowania podmiotów gospodarczych.
Umiejętność przeprowadzania analizy i oceny wartość klienta dla organizacji w oparciu o poznane metody.
Przygotowanie do wyrażania własnych poglądów w zakresie związków między klientami a organizacjami.

Wymagania wstępne: Znajomość podstawowych pojęć ekonomicznych, podstaw marketingu i analiz statystycznych.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student zna i rozumie powody koncentracji uwagi przez
podmioty rynku na kliencie i jego wartości

K_W04
K_W071 EP1

Student objaśnia powiązania między zachowaniami
klientów, ich satysfakcją i lojalnością a funkcjonowaniem
podmiotów gospodarczych K_W092 EP2

Student opisuje i wyjaśnia motywy zachowań rynkowych
klientów

K_W07
K_W093 EP3

umiejętności

Student interpretuje skutki oddziaływania klienta na
rynek i jego podmioty K_U021 EP4

Student analizuje i ocenia wartość klienta dla organizacji
w oparciu o poznane metody K_U052 EP5

Student współpracuje z innymi w celu analizy i
interpretacji zachowań konsumentów K_U093 EP6

kompetencje społeczne
Student wykazuje zdolność do wyrażania własnych
poglądów w zakresie związków między klientami a
organizacjami

K_K021 EP7

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: analiza portfela klientów

Forma zajęć: wykład

21. Klient, cykl życia i jego wartość dla przedsiębiorstwa 5

22. Znaczenie rynku klientów w podejmowaniu decyzji menedżerskich 5

2
3. Kształtowanie portfela klientów (modele, założenia, strategie, korzyści i ograniczenia) jako podstawa
funkcjonowania współczesnych podmiotów gospodarczych 5

Forma zajęć: ćwiczenia

1/2



2
1. Pomiar wartości klienta oraz wartość życiowa klienta i inne wskaźniki wykorzystywane w pracy
menedżera 5

22. Koncepcje satysfakcji i lojalności klientów i ich znaczenie w działalności przedsiębiorstw 5

23. Motywy zachowań konsumentów 5

34. Pomiar lojalności i satysfakcji oraz ich determinanty 5

wykłady w wykorzystaniem prezentacji multimedialnych
analiza przypadkówMetody kształcenia

Doligalski T., Dobiegałą-Korona B. (red.)  (2010): Zarządzanie wartością klienta. Pomiar i strategie, Poltext

Kumar V (2010): Zarządzanie wartością klienta, PWN

Mazurek-Łopacińska K  (2002): Orientacja na klienta w przedsiębiorstwie, PWE

Rudnicki L  (2011): Zachowania konsumentów na rynku, PWE

Literatura podstawowa

Rószkiewicz M (2011): Analiza klienta, SPSS

Rudawska I., Soboń M  (2009): Przedsiębiorstwo i klient w gospodarce opartej na usługach, Diffin
Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

15Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

15Przygotowanie się do zajęć

15Studiowanie literatury

8Udział w konsultacjach

10Przygotowanie projektu / eseju / itp.

10Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3KOLOKWIUM

EP4,EP5,EP6PROJEKT

EP4,EP5,EP6,EP7ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

zaliczenie ćwiczeń - na podstawie projektu i aktywności na zajęciach
zaliczenie wykładu - na podstawie kolokwium

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

ocena z przedmiotu (ocena koordynatora) jest średnią arytmetyczną ocen z ćwiczeń i wykładów

Metoda obliczania oceny
końcowej

5 analiza portfela klientów Arytmetyczna

5 analiza portfela klientów [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

5 analiza portfela klientów [wykład]
zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/2



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-E-O-I-N-20/21Z

analiza strategiczna
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
ekonomia

US180AIJ2861_86N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 2 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

1 32
ćwiczenia 9 ZO

wykład 6 ZO

Razem 15 3

Koordynator
przedmiotu:

dr MIRELA ROMANOWSKA

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:

Zapoznanie studentów z zakresem i metodami analizy strategicznej przedsiębiorstwa.
Opanowanie i wykorzystanie narzędzi do przeprowadzenia oceny pozycji strategicznej i konkurencyjnej
przedsiębiorstwa i formułowania strategii dalszego rozwoju.
Przygotowanie do współpracy przy tworzeniu strategii funkcjonowania podmiotu.

Wymagania wstępne:

- student zna podstawy rachunkowości, teorii organizacji i  zarządzania, ekonomiki przedsiębiorstw, makro i
mikroekonomii
- student potrafi identyfikować zdarzenia mogące mieć wypływ na zachowanie przedsiębiorstwa
- student ma wpojone nawyki kształcenia ustawicznego , potrafi pracować w grupie i jest przygotowany do obserwacji i
analizowania otoczenia

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

ma podstawową wiedzę o rodzajach systemów
gospodarczych i ich elementach K_W021 EP1

zna podstawowe metody analizy danych społeczno-
gospodarczych, zwłaszcza metody z zakresu analizy
ekonomicznej i finansowej, z uwzględnieniem koncepcji
zrównoważonego rozwoju

K_W092 EP3

umiejętności

potrafi przeprowadzić analizę przedsiębiorstwa i jego
otoczenia wybranymi metodami K_U051 EP4

potrafi uczestniczyć w przygotowaniu projektów
dotyczących różnych dziedzin życia społeczno-
gospodarczego

K_U04
K_U05
K_U09

2 EP5

kompetencje społeczne
jest gotów do współpracy przy tworzeniu strategii
funkcjonowania podmiotu K_K051 EP6

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: analiza strategiczna

Forma zajęć: wykład

11. Istota i przedmiot analizy strategicznej. 2

12. Globalne oraz mikroekonomiczne /konkurencyjne/ zewnętrzne warunki gospodarowania. 2

13. Wewnętrzne zasoby oraz procesy działalności gospodarczej przedsiębiorstwa. 2

14. Tradycyjne i nowoczesne metody analizy strategicznej. 2

15. Metody portfelowe w badaniu oraz optymalizacji pozycji rynkowej przedsiębiorstwa. 2
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16. Kompleksowe metody budowy oraz wyboru strategii przedsiębiorstwa  (m.in. SWOT oraz SPACE). 2

Forma zajęć: ćwiczenia

1
1. Ocena makrootoczenia przedsiębiorstwa X m.in. za pomocą deskryptorów uwzględnionych w arkuszu
PEST. 2

12. Badanie otoczenia sektorowego przedsiębiorstwa X. 2

13. Wykorzystanie Modelu M. Portera do oceny konkurencyjności przedsiębiorstwa X. 2

14. Analiza potencjału strategicznego przedsiębiorstwa X. 2

15. Analiza cyklu życia produktów / usług przedsiębiorstwa X. 2

1
6. Wykorzystanie Macierzy BCG do badania prawidłowości portfela produktów/usług przedsiębiorstwa X.

2

17. Analiza zasobów przedsiębiorstwa X. Sporządzanie bilansu strategicznego przedsiębiorstwa X. 2

1
8. Analiza szans i zagrożeń występujących w otoczeniu przedsiębiorstwa X oraz słabych i silnych stron
przedsiębiorstwa X. 2

19. Case study. Przedsiębiorstwo Y. 2

prezentacja multimedialna
analiza tekstów z dyskusją
opracowanie projektu
praca w grupach

Metody kształcenia

Daszkiewicz N., red. (2008): Konkurencyjność. Poziom makro i mezo, PWN

Drążek Z. Niemczynowicz B.:  (2003): Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem, PWE

Gierszewska G. Romanowska M. (2001): Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE

Leszczyński Z., Skowronek-Mielczarek A.  (2008): Analiza działalności i rozwoju przedsiębiorstwa, PWE

Olczym M. (2008): Konkurencyjność. Teoria i praktyka, CeDeWu

Rokita J. (2005): Zarządzanie strategiczne. Tworzenie i utrzymanie przewagi konkurencyjnej, PWE

Literatura podstawowa

Krupski R., praca zb.  (2003): Zarządzanie Strategiczne Koncepcje - Metody., wyd. AE Wrocław

Porter M.E. (2000): Porter o konkurencji, PWE

Romanowska M. (2007): Shipyards SSN Ltd. Co. SWOT Analysis, , w: The Problems of Company Value Management, PRINT
GROUP, Szczecin

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

15Zajęcia dydaktyczne

4Udział w egzaminie/zaliczeniu

12Przygotowanie się do zajęć

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP3KOLOKWIUM

EP4,EP5,EP6PROJEKT

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

zaliczenie ćwiczeń  - w formie pisemnej obejmujące pytanie teoretyczne (50%) oraz sporządzona ocena (analiza)
wybranego  podmiotu gospodarczego (50%).
zaliczenie wykładów - na podstawie testu końcowego

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

ocena z przedmiotu (ocena koordynatora) jest równa średniej arytmetycznej ocen z ćwiczeń  i wykładu

Metoda obliczania oceny
końcowej

2 analiza strategiczna Arytmetyczna

2 analiza strategiczna [wykład]
zaliczenie z
oceną

2 analiza strategiczna [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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15Studiowanie literatury

8Udział w konsultacjach

11Przygotowanie projektu / eseju / itp.

10Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-E-O-I-N-20/21Z-EM

analiza trendów konsumenckich
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
ekonomia

US180AIJ2862_43N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne ekonomia menedżerskaogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 4 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

2 34
ćwiczenia 9 ZO

wykład 6 ZO

Razem 15 3

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. BARBARA KRYK

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:
Zapoznanie studentów z aktualnymi nurtami w konsumpcji.
Nabycie umiejętności korzystania  z metod analizy współczesnych trendów konsumenckich.
Przygotowanie do kreatywnego analizowania trendów konsumenckich.

Wymagania wstępne: znajomość podstaw  mikroekonomii, marketingu i  metod ilościowych w ekonomii

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

ma podstawową wiedzę o konsumentach, ich
zachowaniach i funkcjonowaniu, z uwzględnieniem
regulacji prawnych

K_W041 EP1

zna metody analizy zachowań konsumentów K_W092 EP2

umiejętności

potrafi analizować problemy ekonomicznych zachowań
konsumentów oraz znajdować ich rozwiązania w oparciu
o właściwe metody i narzędzia, w tym zaawansowane
techniki informacyjno-komunikacyjne

K_U051 EP3

potrafi zastosować określone metody analizy trendów
konsumenckich K_U072 EP4

kompetencje społeczne

ma świadomość istoty wiedzy ekonomicznej w
rozwiązywaniu problemów konsumentów K_K011 EP5

jest gotów do kreatywnego analizowania trendów
konsumenckich, przy zachowaniu postawy etycznej K_K032 EP6

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: analiza trendów konsumenckich

Forma zajęć: wykład

11. Potrzeby, preferencje oraz  determinanty zachowań konsumentów 4

12. Megatrendy a zachowania konsumentów. Zrównoważona  konsumpcja  i jej mierniki 4

1
3. Zasady wywierania wpływu na konsumentów

4

14. Kształtowanie satysfakcji i zadowolenia konsumentów 4

1
5. Współczesna konsumpcja , konsumpcjonizm ? uwarunkowania, wzorce i mechanizmy, przyczyny i
skutki 4

16. Metody analizy trendów  konsumenckich  - wprowadzenie teoretyczne 4
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Forma zajęć: ćwiczenia

11. Polisensoryczny konsument 4

12. Badanie preferencji konsumentów 4

33. Pomiar satysfakcji i zadowolenia konsumentów 4

14. Konsument a sieć ? technologizacja konsumpcji i cyfrowa abstynencja 4

15. Współpraca konsumencka i współdzielenie 4

16. W stronę zdrowego stylu życia ? konsument  wyczulony na zdrowie 4

17. Hiperpersonalizacja i  masowa indywidualizacja 4

analiza studiów przypadku
prezentacja w ppt
praca w grupach
metoda sytuacyjna
metody eksponujące  (film)

Metody kształcenia

A.Dąbrowska Anna, F. Bylok, M. Janoś-Kresło, D. Kiełczewski, I. Ozimek (2015): Kompetencje konsumentów, Oficyna
Wydawnicza SGH, Warszawa

A.Olejniczuk – Merta (2017): Konsumpcja w innowacyjnej gospodarce, PWE, Warszawa

B. Mróz (2013): Konsument w globalnej gospodarce, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa

Kieżel E. (red.) (2010): Konsument i jego zachowania na rynku europejskim, PWE, Warszawa

Literatura podstawowa

R. Cialdini (2016): Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka, GWP, Gdańsk

Publikacje Instytutu Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur

Publikacje w czasopismach: nt. marketingu i konsumpcji

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

15Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

5Przygotowanie się do zajęć

20Studiowanie literatury

5Udział w konsultacjach

8Przygotowanie projektu / eseju / itp.

20Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6PROJEKT

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

zaliczenie ćwiczeń - projekt grupowy, polegający na  problemowym  rozwiązaniu studium  przypadku
zaliczenie wykładu - kolokwium

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena ostateczna z przedmiotu (ocena koordynatora) jest równa średnie arytmetycznej ocen z zaliczenia ćwiczeń i
wykładu

Metoda obliczania oceny
końcowej

4 analiza trendów konsumenckich Arytmetyczna

4 analiza trendów konsumenckich [wykład]
zaliczenie z
oceną

4 analiza trendów konsumenckich [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-E-O-I-N-20/21Z

badanie zachowań społecznych
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
ekonomia

US180AIJ2862_12N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 1 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

1 31
ćwiczenia 9 ZO

wykład 6 ZO

Razem 15 3

Koordynator
przedmiotu:

dr BEATA SKUBIAK

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:
Podstawowym celem jest zdobycie wiedzy pozwalającej na samodzielną analizę i klasyfikowanie struktur oraz form
funkcjonowania różnorodnych organizacji i instytucji życia społecznego ze szczególnym uwzględnieniem zachowań
społecznych. Uwrażliwienie na aspekty życia społecznego.

Wymagania wstępne: student posiada podstawową wiedzę o zjawiskach społecznych oraz potrafi współpracować w zespole

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

zna i rozumie zjawiska życia społeczno-ekonomicznego i
potrafi je skategoryzować. K_W011 EP1

ma wiedzę o podstawowych narzędziach służących
gromadzeniu i prezentacji danych społeczno-
gospodarczych na różnych poziomach gospodarowania K_W082 EP2

umiejętności

potrafi interpretować elementarne zjawiska i procesy
społeczno-gospodarcze, argumentować swoje
stanowisko i wyrażać opinie na dany temat.

K_U011 EP3

potrafi zastosować wybrane metody analizy zjawisk
społeczno-ekonomicznych oraz komunikować je
otoczeniu z użyciem specjalistycznej terminologii

K_U072 EP4

kompetencje społeczne

jest gotów do kreatywności i otwartości na zmiany
społeczno-gospodarcze oraz współpracy w grupie przy
zachowaniu postawy etycznej

K_K031 EP5

uznaje potrzebę odpowiedzialnego prowadzenia badań
społeczno-ekonomicznych z zachowaniem dbałości o
dorobek i tradycje zawodu.

K_K042 EP6

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: badanie zachowań społecznych

Forma zajęć: wykład

11. Zachowania społeczne ? podstawowe pojęcia 1

12. Socjalizacja, socjalizacja pierwotna, socjalizacja wtórna 1

13. Ja i inni ludzie ? relacje w grupie. Rodzaje grup społecznych 1

14. Wpływ społeczny. Rodzaje wpływu społecznego 1

15. Efekt widza, mowa nienawiści ? zjawiska XXI wieku 1
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16. Różnorodność w życiu społecznym na przykładzie badania J. Eliot, Niebieskoocy 1

Forma zajęć: ćwiczenia

21. Badanie zachowań społecznych ? istota, pomiar, narzędzia 1

22. Kwestionariusz ankiety ? budowa narzędzia  rodzaje pytań 1

2
3. Społeczeństwo a patologia. Teorie patologii, zjawiska dezorganizacji życia, skutki społeczno-
ekonomiczne. Badanie zjawisk patologicznych 1

34. Eksperyment w badaniu zachowań społecznych. Gra rozwijająca zachowania społeczne 1

wykład multimedialny
klasyczna metoda problemowa (metoda przypadków)
gra dydaktyczna
konstrukcja kwestionariusza ankiety

Metody kształcenia

Babbie E. (2004): Badania społeczne w praktyce, PWN, WarszawaLiteratura podstawowa

Gidens A. (2014): Socjologia, Warszawa

Kryk B. : Aktywność społeczna z punktu widzenia gmin województwa zachodniopomorskiego, „Współczesna Gospodarka”
2017, nr 3(8)

Kryk B. : Rola kapitału ludzkiego i partycypacji społecznej w rozwoju lokalnym w  opinii przedstawicieli samorządów
województwa zachodniopomorskiego, a „Acta Scientiarum Polonorum” 2019/1

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

15Zajęcia dydaktyczne

1Udział w egzaminie/zaliczeniu

5Przygotowanie się do zajęć

15Studiowanie literatury

5Udział w konsultacjach

20Przygotowanie projektu / eseju / itp.

14Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3KOLOKWIUM

EP4,EP5,EP6PROJEKT

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

zaliczenie ćwiczeń - konstrukcja kwestionariusza ankiety dotyczącego badania potrzeb społecznych i
przeprowadzenie badania
zaliczenie wykładu - kolokwium

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

ocena z przedmiotu (koordynatora) jest średnią arytmetyczną ocen uzyskanych z zaliczenia ćwiczeń i wykładu

Metoda obliczania oceny
końcowej

1 badanie zachowań społecznych Arytmetyczna

1 badanie zachowań społecznych [wykład]
zaliczenie z
oceną

1 badanie zachowań społecznych [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/2



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-E-O-I-N-20/21Z-AG

bezpieczeństwo ekonomiczne
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
ekonomia

US180AIJ3327_74N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne analityk gospodarczyogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 6 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

3 26 wykład 9 ZO

Razem 9 2

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. IRENEUSZ JAŹWIŃSKI

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:
Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami bezpieczeństwa ekonomicznego z uwzględnieniem
strategicznych aspektów bezpieczeństwa Polski
Przygotowanie do wyrażania własnych opinii na temat bezpieczeństwa ekonomicznego.

Wymagania wstępne: Wiedza ogólna z zakresu ekonomii

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza
Zna podstawowe pojęcia z dziedziny bezpieczeństwa
ekonomicznego K_W051 EP1

umiejętności Ocenia stan bezpieczeństwa ekonomicznego K_U011 EP2

kompetencje społeczne
Zachowuje krytycyzm w wyrażaniu opinii na temat
bezpieczeństwa ekonomicznego K_K011 EP3

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: bezpieczeństwo ekonomiczne

Forma zajęć: wykład

11. Bezpieczeństwo ekonomiczne a bezpieczeństwo narodowe 6

22. Istota i wymiary bezpieczeństwa ekonomicznego 6

23. Uwarunkowania i zagrożenia bezpieczeństwa ekonomicznego 6

24. Bezpieczeństwo ekonomiczne w Polsce i Unii Europejskiej 6

25. Kształtowanie bezpieczeństwa ekonomicznego 6

wykład z prezentacją
analiza przypadków
studia literatury
dyskusja

Metody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3KOLOKWIUM

Metody weryfikacji
efektów uczenia się
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Jaźwiński I. (2013): Bezpieczeństwo ekonomiczne Polski. Strategiczne aspekty i wyzwania, w: Kluczowe determinanty
bezpieczeństwa Polski na początku XXI wieku, Difin, Warszawa

Jaźwiński I. (2014): Polityka bezpieczeństwa ekonomicznego Polski. Wybrane zagadnienia teoretyczne i uwarunkowania
realizacyjne, w: Bezpieczeństwo Polski – współczesne wyzwania, Difin, Warszawa

Literatura podstawowa

Księżopolski K. (2011): Bezpieczeństwo ekonomiczne, Elipsa, Warszawa

(2003): Bezpieczeństwo ekonomiczne Rzeczypospolitej Polskiej, AON, Warszawa
Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

9Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

0Przygotowanie się do zajęć

20Studiowanie literatury

5Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

14Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Forma i warunki zaliczenia

zaliczenie wykładu - na podstawie pisemnego kolokwium, w ocenie może być uwzględniona aktywności studentów
na zajęciach

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

ocena z przedmiotu (ocena koordynatora) jest równa ocenie z wykładu

Metoda obliczania oceny
końcowej 6 bezpieczeństwo ekonomiczne Ważona

6 bezpieczeństwo ekonomiczne [wykład]
zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/2



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-E-O-I-N-20/21Z

decyzje ekonomiczne gospodarstw domowych
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
ekonomia

US180AIJ3333_20N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 2 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

1 32
laboratorium 9 ZO

wykład 6 ZO

Razem 15 3

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. BEATA ŚWIECKA

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:

Przedstawienie specyfiki, znaczenia i konsekwencji podejmowania decyzji ekonomicznych i finansowych przez
gospodarstwa domowe.
Analizowanie problemów wynikających z błędnie podjętych decyzji ekonomicznych.
Podniesienie świadomości znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów związanych z błędnie podejmowanymi
decyzjami ekonomicznymi i zasięgania
opinii ekspertów w sytuacjach problemowych.

Wymagania wstępne: Znajomość z podstaw finansów.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Zna i rozumie podstawowe kategorie z zakresu decyzji
ekonomicznych. K_W011 EP1

Ma podstawową wiedzę o gospodarstwach domowych i
ich funkcjonowaniu. K_W042 EP2

umiejętności

Potrafi interpretować elementarne zjawiska i procesy
związane z decyzjami ekonomicznymi gospodarstw
domowych w warunkach ryzyka i niepewności
gospodarczej.

K_U011 EP3

Potrafi analizować problemy związane z decyzjami
ekonomicznymi oraz znajdować ich rozwiązania w
oparciu o właściwe metody i narzędzia, w tym
zaawansowane techniki informacyjno-komunikacyjne

K_U052 EP4

kompetencje społeczne

Ma świadomość znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu
problemów związanych z decyzjami ekonomicznymi
gospodarstw domowych i jest gotów do zasięgania opinii
ekspertów w sytuacjach problemowych

K_K011 EP5

Jest gotów do krytycznej oceny własnej wiedzy
ekonomicznej i różnych aspektów życia społeczno-
gospodarczego

K_K022 EP6

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: decyzje ekonomiczne gospodarstw domowych

Forma zajęć: wykład

11. Decyzje ekonomiczne i finansowe gospodarstw domowych - pojęcie, klasyfikacja, proces 2

32. Decyzje konsumpcyjne i zadłużeniowe 2
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23. Decyzje oszczędnościowe i inwestycyjne 2

Forma zajęć: laboratorium

2
1. Narzędzia zarządzania finansami gospodarstw domowych w praktyce: bilans majątkowy, rachunek
przepływów pieniężnych i budżet domowy. Analiza ekonomiczno-finansowa gospodarstwa domowego z
wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego

2

2
2. Decyzje konsumpcyjne w praktyce - analiza przypadków. Wybór produktów oszczędnościowych.
Strona BFG jako źródło informacji o zabezpieczeniu depozytów 2

2
3. Decyzje zadłużeniowe w praktyce, czyli analiza umów kredytowych i innych form pożyczania pieniędzy
z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego. Raporty BIK jako źródło informacji na temat historii
kredytowej

2

2
4. Podejmowanie decyzji inwestycyjnych przez gospodarstwa domowe przy wykorzystaniu gry
?Pierwszy milion?. 2

15. Ocena efektywności zarządzania finansami gospodarstw domowych 2

wykład z użyciem technik multimedialnych
dyskusja
praca w grupach
praca indywidualna -case study

Metody kształcenia

Bywalec Cz. (2017): Gospodarstwo domowe. Ekonomika, finanse, konsumpcja, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
w Krakowie, Kraków

Musiał M. (2018): Efektywność gospodarowania finansami osobistymi w Polsce, Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin

Świecka B. (red.),  (2014): Współczesne problemy finansów osobistych, CeDeWu, Warszawa

Literatura podstawowa

Leece D.,  (2004): Economics of the mortgage market: perspectives on household decision making, Blackwell Publishing,
Oxford

Wałęsa G.,  (2013): Kredytowanie gospodarstw domowych, PWE, Warszawa
Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

15Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

14Przygotowanie się do zajęć

15Studiowanie literatury

9Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

20Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5KOLOKWIUM

EP3,EP4,EP5,EP6ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

zaliczenie laboratorium - na podstawie kolokwium
zaliczenie wykładu - na podstawie egzaminu pisemnego. Zaliczenie testu pisemnego na min. 60%

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

ocena z przedmiotu (ocena koordynatora) jest równa średniej arytmetycznej ocen z laboratoriów i wykładu

Metoda obliczania oceny
końcowej

2 decyzje ekonomiczne gospodarstw domowych Arytmetyczna

2
decyzje ekonomiczne gospodarstw domowych [laboratorium] zaliczenie z

oceną

2 decyzje ekonomiczne gospodarstw domowych [wykład]
zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-E-O-I-N-20/21Z

ekonomia behawioralna
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
ekonomia

EFZ180AIJ3432_4N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 3 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

2 33
ćwiczenia 9 ZO

wykład 6 E

Razem 15 3

Koordynator
przedmiotu:

dr PIOTR SZKUDLAREK

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:

Zapoznanie z interdyscyplinarnym nurtem w ekonomii w celu zrozumienia faktycznych, a nie abstrakcyjnych
modeli zachowań uczestników życia gospodarczego.
Zaznajomienie z procesem analizowania, oceniania i podejmowania decyzji w kontekście heurystyk, ograniczeń
poznawczych, samokontroli, emocji, motywacji, moralności czy interakcji społecznych. Przygotowanie do
aktywnego udziału w eksperymencie ekonomicznym.

Wymagania wstępne: Znajomość zagadnień z mikroekonomii, makroekonomii oraz zagadnień ogólnogospodarczych

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student zna pojęcia i teorie dotyczące ekonomii
behawioralnej wykorzystujące interdyscyplinarne
podejście w analizie modeli zachowań uczestników życia
gospodarczego

K_W01
K_W031 EP1

Student zna i charakteryzuje kluczowe determinanty o
charakterze behawioralnym wpływające na proces oceny
i podejmowania decyzji ekonomicznych

K_W03
K_W042 EP2

Student zna i opisuje etapy projektowania eksperymentu
ekonomicznego K_W053 EP3

umiejętności

Student projektuje sytuacje decyzyjne z wykorzystaniem
eksperymentu ekonomicznego dzięki czemu weryfikuje
założenia modelu homo oeconomicus K_U041 EP4

Student analizuje i ocenia wpływ czynników
behawioralnych na proces oceniania i podejmowania
decyzji ekonomicznych

K_U052 EP5

Student dyskutuje na temat możliwości wykorzystania
doświadczeń ekonomii behawioralnej w różnych
dziedzinach życia gospodarczego

K_U093 EP6

kompetencje społeczne

Student wykazuje gotowość do kreatywności w realizacji
zadań indywidualnych i grupowych K_K031 EP7

Student jest gotów do angażowania się w przygotowanie
projektu - eksperymentu ekonomicznego oraz
przedstawia wyników pracy zespołu K_K032 EP8

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: ekonomia behawioralna

Forma zajęć: wykład
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1
1. Geneza ekonomii behawioralnej i główne obszary badawcze. Ekonomia a psychologia - różnice w
sposobie rozumowania i metodach badawczych. 3

12. Eksperyment ekonomiczny jako narzędzie projektowania sytuacji decyzyjnej. 3

13. Heurystyki i błędy poznawcze w ocenianiu i podejmowaniu decyzji 3

14. Preferencje w warunkach niepewności i ryzyka. Teoria perspektywy i jej implikacje. 3

15. Zachowania w grach ekonomicznych. 3

16. Makroekonomia behawioralna. Nudges - architektura wyboru. 3

Forma zajęć: ćwiczenia

11. Wartości moralne i społeczne w zachowaniach ekonomicznych 3

12.  Nastrój i emocje w procesie ocenianie i podejmowanie decyzji ekonomicznych. 3

13. Projektowanie eksperymentu ekonomicznego. 3

14. Skróty myślowe i zniekształcenia poznawcze jako determinanty zachowań ekonomicznych. 3

15. Gry w testowaniu zachowań ekonomicznych. 3

1
6. Ekonomia behawioralna w analizie typowych zachowaniach ekonomicznych: konsumpcja,
oszczędzanie, ubezpieczanie się, płacenia podatków. 3

17. Socjalizacja ekonomiczna. Neuroekonomia. 3

1
8. Prezentacja projektów grupowych dotyczących wybranych sytuacji decyzyjnych - ocena wyników
eksperymentu ekonomicznego. 3

19. Synteza zagadnień dotyczących ekonomii behawioralnej. 3

wykład
prezentacja multimedialna,
praca w grupach
wykonywanie eksperymentu ekonomicznego
dyskusja
burza mózgów

Metody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP5EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP2,EP3,EP5KOLOKWIUM

EP2,EP3,EP4,EP5,E
P6,EP8PROJEKT

EP2,EP5,EP6,EP7ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

zaliczenie egzaminu: egzamin pisemny
zaliczenie ćwiczeń:
- wykonanie pracy zaliczeniowej: przygotowanie projektu polegającego na wykorzystaniu metody
eksperymentu ekonomicznego w wybranej sytuacji decyzyjnej (40%)
- aktywność na zajęciach(20%)
- kolokwium pisemne (40%)

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

ocena z przedmiotu (ocena koordynatora) jest średnią arytmetyczną ocen z ćwiczeń i wykładu

Metoda obliczania oceny
końcowej

3 ekonomia behawioralna Arytmetyczna

3 ekonomia behawioralna [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

3 ekonomia behawioralna [wykład] egzamin

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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Kahneman D. (2012): Pułapki myślenia. O myśleniu szybkim i wolnym, Media Rodzina , Poznań

Krawczyk M. (red.) (2012): Ekonomia eksperymentalna, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa

Orlik K. (2017): Makroekonomia behawioralna, , CeDeWu, Warszawa

Smith V.L.  (2013): Racjonalność w ekonomii, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa

Thaler R.H., Sunstein C.R. (2008):  Impuls, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań

Tyszka T.  (2010): Decyzje. Perspektywa psychologiczna i ekonomiczna, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa

Zaleśkiewicz T. (2012): Psychologia ekonomiczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Literatura podstawowa

Ariely D. (2018): Potęga irracjonalności, Smak Słowa, Sopot

Ariely D. (2017): Szczera prawda o nieuczciwości, Smak Słowa, Sopot

Falkowski A., Zaleśkiewicz T. (red.)  (2012): Psychologia poznawcza w praktyce. Ekonomia, biznes, polityka, , Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa

M. Goszczyńska, M. Górnik-Duros (red.)  (2010): Psychologiczne uwarunkowania zachowań ekonomicznych, Difin, Warszawa

Thaler R.H. (2018): Zachowania niepoprawne. Tworzenie ekonomii behawioralnej, , Media Rodzina, Poznań

Tyszka T. (2000): Psychologiczne pułapki oceniania i podejmowania decyzji, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

15Zajęcia dydaktyczne

3Udział w egzaminie/zaliczeniu

10Przygotowanie się do zajęć

12Studiowanie literatury

15Udział w konsultacjach

10Przygotowanie projektu / eseju / itp.

10Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-E-O-I-N-20/21Z

ekonomia sektora publicznego
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
ekonomia

EFZ180AIJ3432_3N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 3 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

2 43
ćwiczenia 9 ZO

wykład 6 E

Razem 15 4

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. DANUTA MIŁASZEWICZ

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:

Zapoznanie studentów z podstawowymi podejściami teoretycznymi, zagadnieniami i problemami dotyczącymi
funkcjonowania sektora publicznego i jego oddziaływania na gospodarkę oraz metodami analizy efektywności
tego sektora
Umiejętność analizy funkcjonowania sektora publicznego i wyborów publicznych.
Podniesienie świadomości znaczenia krytycznej oceny własnej wiedzy oraz aspektów funkcjonowania sektora
publicznego.

Wymagania wstępne:
z zakresu wiedzy - zna podstawy makro- i mikroekonomii, polityki społeczno-gospodarczej i finansów publicznych
umiejętności - potrafi wykorzystać podstawowe modele ekonomiczne do interpretacji zjawisk gospodarczych
kompetencje społeczne - potrafi pracować w grupie, ma wpojone nawyki kształcenia ustawicznego

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

ma podstawową wiedzę o funkcjach i zadaniach sektora
publicznego we współczesnych gospodarkach i ich
procesach rozwojowych

K_W041 EP1

zna metody określania efektywności sektora publicznego
i rozumie problemy z tym związane K_W072 EP2

umiejętności

potrafi wykrywać problemy związane z funkcjonowaniem
sektora publicznego w gospodarce K_U011 EP3

posiada umiejętność analizy funkcjonowania sektora
publicznego i wyborów publicznych K_U072 EP4

kompetencje społeczne
w sposób krytyczny ocenia własną wiedzę oraz aspekty
funkcjonowania sektora publicznego K_K021 EP5

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: ekonomia sektora publicznego

Forma zajęć: wykład

1
1. Sektor publiczny w gospodarce ? istota, funkcje, zadania. Podstawy teorii regulacji publicznej

3

12. Ekonomia dobrobytu - teoretyczna podstawa ekonomii sektora publicznego 3

13. Efektywność i sprawiedliwość a współczesne systemy gospodarcze 3

1
4. Podstawy teorii wyboru społecznego i publicznego ? decyzje alokacyjne w sektorze publicznym,
ujawnianie i agregowanie preferencji 3

15. Podstawy teorii dóbr publicznych i teorii wydatków publicznych 3

16. Teoria opodatkowania ? wybrane elementy, podatki a alokacja zasobów w gospodarce 3

1/2



Forma zajęć: ćwiczenia

1
1. Rynek jako podstawowy mechanizm regulacji, efektywność rynku i przejawy jego zawodności (mikro i
makroekonomiczne), efekty zewnętrzne i sposoby ich rozwiązywania 3

12. Sektor publiczny w polskiej gospodarce i jego podmiotowa struktura - analiza porównawcza 3

23. Systemy sektora publicznego i analiza wybranych systemów 3

14. Programy publiczne i ich ewaluacja - analiza kosztów i korzyści 3

35. Analiza wybranych programów publicznych 3

1
6. Sektor publiczny a sektor prywatny i organizacje non-profit - komplementarność czy substytucyjność -
analiza wybranych przypadków 3

prezentacje multimedialne
analiza przypadków
dyskusje panelowe i grupowe
praca w grupach

Metody kształcenia

Brol M. (red.) (2010): Zarys ekonomii sektora publicznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu,
Wrocław

Stiglitz J. E. (2013): Ekonomia sektora publicznego, , Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
Literatura podstawowa

Miłaszewicz D. (2018): Korupcja jako element oceny samorządów terytorialnych w Polsce,  Acta Scientiarum Polonorum,
Administratio Locorum, 17(2)

Miłaszewicz D. (2017): Niestabilność fiskalna a wyzwania demograficzne w Polsce, STUDIA OECONOMICA POSNANIENSIA
vol. 5, no. 11

Wilkin J.  (2012): Teoria wyboru publicznego. Główne nurty i zastosowania, , Wydawnictwo naukowe Scholar, Warszawa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

15Zajęcia dydaktyczne

4Udział w egzaminie/zaliczeniu

20Przygotowanie się do zajęć

0Studiowanie literatury

10Udział w konsultacjach

20Przygotowanie projektu / eseju / itp.

31Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4EGZAMIN PISEMNY

EP3,EP4,EP5PROJEKT

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

zaliczenie konwersatorium - na podstawie projektu
zaliczenie wykładu - na podstawie egzaminu

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

ocena z przedmiotu (ocena koordynatora) jest równa średniej arytmetycznej ocen z
konwersatorium i wykładu

Metoda obliczania oceny
końcowej

3 ekonomia sektora publicznego Arytmetyczna

3 ekonomia sektora publicznego [wykład] egzamin

3 ekonomia sektora publicznego [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/2



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-E-O-I-N-20/21Z

ekonomia zrównoważonego rozwoju
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
ekonomia

EFZ180AIJ3432_5N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 3 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

2 33
ćwiczenia 6 ZO

wykład 9 ZO

Razem 15 3

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. BARBARA KRYK

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:

Zapoznanie studentów z problematyką zrównoważonego rozwoju (ZR) jako nowego paradygmatu ekonomii oraz
z wybranymi sposobami i narzędziami realizacji celów ZR.
Wykorzystanie właściwych metod i narzędzi ekonomicznych w analizie problemów ZR.
Przygotowanie do wdrażania i propagowania zrównoważonego rozwoju w życiu społeczno-gospodarczym.

Wymagania wstępne: Zna podstawy makroekonomii, mikroekonomii, związki gospodarki ze środowiskiem

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

wyjaśnia paradygmat ekonomii ZR, definiuje jej
przedmiot i kategorie K_W011 EP1

zna i rozumie ogólne zależności zachodzące między
koncepcjami ekonomicznymi głównego nurtu i EZR a
zmianami w gospodarce oraz fundamentalne dylematy
cywilizacji o podłożu środowiskowym

K_W032 EP2

umiejętności

identyfikuje i interpretuje związki między środowiskiem,
społeczeństwem a gospodarką w kontekście ZR oraz w
warunkach ryzyka środowiskowego K_U011 EP3

potrafi analizować problemy ZR oraz znajdować ich
rozwiązania w oparciu o właściwe metody i narzędzia
ekonomiczne, w tym zaawansowane techniki
informacyjno-komunikacyjne

K_U052 EP4

kompetencje społeczne

jest gotów do wdrażania i propagowania
zrównoważonego rozwoju w życiu
społecznogospodarczym

K_K051 EP5

jest gotów do krytycznej oceny własnej wiedzy z zakresu
ZR i różnych aspektów ZR K_K022 EP6

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: ekonomia zrównoważonego rozwoju

Forma zajęć: wykład

21. Od ekonomii tradycyjnej do ekonomii ZR. 3

12. Mechanizmy i instrumenty wdrażania ZR oraz pomiar ZR 3

1
3. Gospodarowanie i zarządzanie środowiskiem w kontekście ZR  na wszystkich poziomach
gospodarowania, zwłaszcza w przedsiębiorstwie 3

14. Społeczny wymiar ZR a jakość życia i wskaźniki ZR 3
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1
5. Zrównoważona produkcja i konsumpcja. Edukacja dla ZR i  jego społeczna percepcja

3

16. Społeczne instrumenty wdrażania ZR 3

17. Finansowanie realizacji celów ZR 3

18. Podstawy zrównoważonego transportu 3

Forma zajęć: ćwiczenia

11. Środowisko przyrodnicze a procesy gospodarcze ? wzajemne relacje 3

22. Praktyczny wymiar pomiaru ZR (obliczenia, analiza) 3

13. Gospodarowanie odpadami 3

24. Podstawy zrównoważonej gospodarki energetycznej 3

projekt zespołowy, metoda eksponująca, prezentacja, prezentacja pptMetody kształcenia

Kowal E., Kucińska-Landwójtowicz A., Misiołek A. (2013): Zarządzanie środowiskowe, PWE, Warszawa

Kryk B. (red.) (2012): Gospodarowanie i zarządzanie środowiskiem, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin

Rogall H. (2010): Ekonomia zrównoważonego rozwoju. Teoria i praktyka., ZYSK i S-KA Wydawnictwo, Poznań

Literatura podstawowa

Borys T. (red.) (2005): Wskaźniki zrównoważonego rozwoju, Wyd. Ekonomia i Środowisko, Warszawa - Białystok

Poskrobko, B. (red.) (2010): Ekonomia zrównoważonego rozwoju. Materiały do studiowania,.,,  Wyższa Szkoła Ekonomiczna
w Białymstoku, Białystok

uregulowania prawne z zakresu ZR krajowe, UE, światowe (Agenda 2030)

(2015): Wskaźniki zrównoważonego rozwoju Polski 2015, Urząd Statystyczny, Katowice

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

15Zajęcia dydaktyczne

5Udział w egzaminie/zaliczeniu

8Przygotowanie się do zajęć

6Studiowanie literatury

2Udział w konsultacjach

14Przygotowanie projektu / eseju / itp.

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP4,EP6PREZENTACJA

EP2,EP3,EP4,EP5,E
P6PROJEKT

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

zaliczenie wykładu - kolokwium, projekt grupowy (przygotowanie kwestionariusza ankiety i
przeprowadzenie badań)

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

ocena z przedmiotu (ocena koordynatora) jest średnią ważoną wykładu (70%) i ćwiczeń (30%)

Metoda obliczania oceny
końcowej

3 ekonomia zrównoważonego rozwoju Ważona

3 ekonomia zrównoważonego rozwoju [wykład]
zaliczenie z
oceną

0,70

3 ekonomia zrównoważonego rozwoju [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

0,30

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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25Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-E-O-I-N-20/21Z-EM

ekonomika usług
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
ekonomia

US180AIJ2861_89N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne ekonomia menedżerskaogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 6 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

3 46
ćwiczenia 6 ZO

wykład 9 ZO

Razem 15 4

Koordynator
przedmiotu:

dr MAGDALENA SOBOŃ

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:
Zapoznanie studentów z zagadnieniami usług w gospodarce rynkowej oraz czynnikami je kształtującymi.
Umiejętność analizowania przyczyn i kierunków zmian w usługach w Polsce.
Przygotowanie do kreatywnego rozwiązywania przypadków z zakresu ekonomiki usług.

Wymagania wstępne: Znajomość podstawowych pojęć ekonomicznych

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student definiuje podstawowe pojęcia z zakresu
ekonomiki usług K_W011 EP1

Student identyfikuje usługowe podmioty rynku K_W02
K_W042 EP2

Student rozpoznaje i objaśnia koncepcje funkcjonowania
sektora usług K_W033 EP3

umiejętności

Student interpretuje zaobserwowane zjawiska w
gospodarce dotyczące sektora usługowego K_U011 EP4

Student analizuje przyczyny i kierunki zmian w usługach
w Polsce

K_U05
K_U072 EP5

Student potrafi przyjąć odpowiedzialność za pracę
własną realizując proces przygotowania do przedmiotu K_U093 EP6

kompetencje społeczne
Student wykazuje gotowość do kreatywnego
rozwiązywania przypadków z zakresu ekonomiki usług K_K01

K_K031 EP7

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: ekonomika usług

Forma zajęć: wykład

2
1. Miejsce ekonomiki usług w systemie nauk ekonomicznych (usługi w teorii ekonomii, teoria trzech
sektorów) 6

22. Podstawy teorii usług (klasyfikacja i typizacja usług) 6

23. Rola i funkcje sektora usług w gospodarce narodowej 6

14. Czynniki produkcji w usługach 6

15. Rynek usług (struktura przedmiotowa i podmiotowa, teoria cen w usługach) 6

1
6. Mechanizmy funkcjonowania rynku usług (popyt i podaż na rynku usług, mechanizm cenowy,
mechanizm konkurencji) 6
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Forma zajęć: ćwiczenia

11. Jakość usług 6

12. Serwicyzacja gospodarki 6

13. Struktura i przekształcenia sektora usług rynkowych 6

14. Struktura i przekształcenia sektora usług społecznych 6

25. Nowe trendy w poszczególnych sektorach usługowych 6

Wykłady z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych
analiza przypadków w zespołach roboczychMetody kształcenia

Kłosiński K.A., Markowski A. (2005): Globalizacja sektora usług w Polsce, PWE

Rogoziński K. (2000): Usługi rynkowe, Wydawnictwo AE w Poznaniu

Rudawska I. (red.) (2009): Usługi w gospodarce rynkowej, PWN

Rudawska I, Soboń M (2009): Przedsiębiorstwo i klient w gospodarce opartej na usługach, Diffin

Literatura podstawowa

Flejterski S., Panasiuk A., Perenc., Rosa G (2005): Współczesna ekonomika usług, PWN

Kłosiński K.A (2003): Współczesne tendencje w sektorze usług w UE, IRWiK
Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

15Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

18Przygotowanie się do zajęć

20Studiowanie literatury

15Udział w konsultacjach

15Przygotowanie projektu / eseju / itp.

15Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP4,EP5KOLOKWIUM

EP3,EP6,EP7PROJEKT

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

zaliczenie ćwiczeń - uczestnictwo w zajęciach ćwiczeniowych oraz wykonanie i zaprezentowanie projektu grupowego
(minimum to zaangażowanie w tworzony projekt na poziomie podjętej współpracy w grupie)
zaliczenie wykładu - zaliczenie pisemnego kolokwium (minimum 51% punktów)

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

ocena z przedmiotu (ocena koordynatora) jest średnią arytmetyczną ocen ćwiczeń i wykładu

Metoda obliczania oceny
końcowej

6 ekonomika usług Arytmetyczna

6 ekonomika usług [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

6 ekonomika usług [wykład]
zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/2



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-E-O-I-N-20/21Z

finanse przedsiębiorstw
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
ekonomia

US180AIJ3335_19N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 2 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

1 32
ćwiczenia 9 ZO

wykład 6 ZO

Razem 15 3

Koordynator
przedmiotu:

prof. dr hab.  AURELIA BIELAWSKA

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:

Zapoznanie studentów z problematyką finansowania przedsiębiorstw.
Prezentacja podstawowych pojęć i problemów gospodarki finansowej w przedsiębiorstwach.
Rozumienie działania instrumentów finansowania, służących do zarządzania poszczególnymi składnikami majątku.
Uświadomienie znaczenia decyzji finansowych na efektywne działanie przedsiębiorstw.

Wymagania wstępne:
Student powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu funkcjonowania przedsiębiorstw oraz posiadać wiedzę z
podstaw finansów

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

definiuje podstawowe pojęcia z dziedziny finansów
przedsiębiorstwa K_W011 EP1

rozróżnia instrumenty finansowania działalności
przedsiębiorstw K_W042 EP2

umiejętności

weryfikuje działanie instrumentów finansowania,
służących do zarządzania poszczególnymi składnikami
majątku

K_U021 EP3

proponuje i weryfikuje skuteczność instrumentów
finansowania K_U052 EP4

kompetencje społeczne

ma świadomość znaczenia decyzji finansowych na
efektywne działanie przedsiębiorstw K_K011 EP5

dostrzega znaczenie strategii finansowych w działalności
przedsiębiorstw K_K012 EP6

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: finanse przedsiębiorstw

Forma zajęć: wykład

1
1. Decyzje finansowe w przedsiębiorstwie. Podstawowe zagadnienia z zakresu gospodarki finansowej
przedsiębiorstwa 2

12. Długookresowe i krótkookresowe instrumenty finansowania przedsiębiorstwa 2

13. Ryzyko i dochód w decyzjach finansowych w przedsiębiorstwie 2

14. Koszt kapitału obcego i własnego i modele wyceny aktywów kapitałowych 2

15. Zarządzanie majątkiem i kapitałem obrotowym 2

16. Struktura kapitału a wartość firmy 2

Forma zajęć: ćwiczenia
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21.  Kapitał własny i obcy jako źródło finansowania działalności przedsiębiorstwa 2

12. Instrumenty długoterminowego finansowania przedsiębiorstwa 2

13. Instrumenty krótkoterminowego finansowania przedsiębiorstwa 2

24. Współczesna polityka kredytowa przedsiębiorstwa 2

15. Struktura kapitałowo- majątkowa przedsiębiorstwa 2

16. Zarządzanie majątkiem obrotowym i kapitałem obrotowym. Strategie finansowania przedsiębiorstw 2

17. Struktura kapitału a rentowność przedsiębiorstwa 2

prezentacja mulitmedialna
analiza tekstów z dyskusją
praca w grupach
rozwiązywania zadań
analiza przykładów

Metody kształcenia

Bielawska A., Brojakowska-Trząska M. (2018): Gospodarka finansowa przedsiębiorstwa. Krótkoterminowe decyzje finansowe,
Wydawnictwo edu-Libri, Kraków-Legionowo

Kordela D., Pawłowski M. (2018): Gospodarka finansowa przedsiębiorstwa. Długoterminowe decyzje finansowe, Wydawnictwo
edu-Libri, Kraków-Legionowo

Literatura podstawowa

Bielawska A. (red.), (2009):  Nowoczesne zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Beck, Warszawa
Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

15Zajęcia dydaktyczne

4Udział w egzaminie/zaliczeniu

10Przygotowanie się do zajęć

16Studiowanie literatury

15Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

15Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3,EP4SPRAWDZIAN

EP3,EP4,EP5,EP6ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

zaliczenie ćwiczeń- kolokwium
zaliczenie wykładu - zaliczenie pisemne z treści omawianych na wykładach

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

ocena z przedmiotu (ocena koordynatora) jest równa średniej arytmetycznej ocen z ćwiczeń i wykładu

Metoda obliczania oceny
końcowej

2 finanse przedsiębiorstw Arytmetyczna

2 finanse przedsiębiorstw [wykład]
zaliczenie z
oceną

2 finanse przedsiębiorstw [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-E-O-I-N-20/21Z-AG

funkcjonowanie i analiza rynku pracy
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
ekonomia

US180AIJ2859_59N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne analityk gospodarczyogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 4 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

2 34
laboratorium 9 ZO

wykład 6 ZO

Razem 15 3

Koordynator
przedmiotu:

dr WIESŁAWA KOSTANCIAK

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:

Zapoznanie studentów z pojęciami, prawidłowościami i problemami związanymi z  funkcjonowaniem i analizą rynku
pracy.
Umiejętność interpretowania zmian zachodzących na rynku pracy i ich wpływu na procesy gospodarcze.
Przygotowanie do angażowania się przy opracowywaniu analiz rynku pracy i formułowania własnych opinii.

Wymagania wstępne: znajomość podstaw ekonomii, statystyki i polityki społecznej

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

identyfikuje i definiuje elementy składowe rynku pracy i
wyjaśnia zasady funkcjonowania rynku pracy

K_W01
K_W051 EP1

rozróżnia i opisuje uwarunkowania rynku pracy K_W052 EP2

umiejętności

prawidłowo interpretuje zmiany zachodzące na rynku
pracy K_U011 EP3

wykorzystuje różne źródła informacji i analizuje sytuację
na rynku pracy

K_U04
K_U05
K_U07

2 EP4

analizuje tendencje na rynku pracy oraz interpretuje ich
wpływ na procesy gospodarcze K_U013 EP5

potrafi pracować w grupie K_U094 EP6

kompetencje społeczne
angażuje się przy opracowywaniu analiz rynku pracy K_K031 EP7

jest gotów do formułowania własnych opinii K_K022 EP8

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: funkcjonowanie i analiza rynku pracy

Forma zajęć: wykład

11. Funkcjonowanie rynku pracy 4

12. Ustawodawstwo rynku pracy 4

13. Instytucje rynku pracy 4

14. Polityka rynku pracy 4

15. Demograficzne uwarunkowania rynku pracy i nierówność w dostępie do rynku pracy 4
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16. Narzędzia i metody analizy rynku pracy. Źródła informacji 4

Forma zajęć: laboratorium

11. Cele i zakres analizy rynku pracy, źródła informacji 4

12. Metody analizy sytuacji na rynku pracy. Narzędzia analizy rynku pracy i jego      uwarunkowań 4

23. Analiza bezrobocia i sytuacji wybranych grup społecznych na rynku pracy 4

14. Demograficzne aspekty w analizie rynku pracy 4

45. Funkcjonowanie i sytuacja na wybranych rynkach pracy - analiza przypadków 4

wykład multimedialny
praca w grupie
analiza przypadków

Metody kształcenia

Danecka M. (2005): Bezrobocie i instytucje rynku pracy, INP PAN, Warszawa

Jarmołowicz W. (red.)  (2008): Przemiany na współczesnym rynku pracy, Wyd. Forum Akademickie, Poznań

Kwiatkowski E., Kucharski L. (red.)  (2010): Rynek pracy w Polsce - tendencje, uwarunkowania, polityka państwa ,
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź

Literatura podstawowa

Brzychcy K. (2014): Regionalny rynek pracy, CeDeWu, Warszawa

Dach Z. (red.) (2005): Zmiany na rynku pracy w: Gospodarka Polski po 15 latach transformacji, PTE, Kraków

Noga M., Stawicka M. K.  (2009): Rynek pracy w Polsce w dobie integracji europejskiej i globalizacji, CeDeWu, Warszawa

Zieliński M. (2017): Rynek pracy w teoriach ekonomicznych. wyd. II, CeDeWu, Warszawa

Akty prawne (Kodeks Pracy, Dz.U.)

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

15Zajęcia dydaktyczne

0Udział w egzaminie/zaliczeniu

10Przygotowanie się do zajęć

30Studiowanie literatury

5Udział w konsultacjach

15Przygotowanie projektu / eseju / itp.

0Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP3,EP4,EP5,EP6,E
P7,EP8PREZENTACJA

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

zaliczenie laboratorium - na podstawie przygotowania i przedstawienia prezentacji zawierającej charakterystykę
wybranego przykładu funkcjonowania rynku pracy oraz aktywności na zajęciach
zaliczenie wykładu - na podstawie dwóch pytań z zakresu wykładów podczas prezentacji

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

ocena z przedmiotu (ocena koordynatora) jest średnią ważoną ocen z wykładu (30%) i laboratorium (70%)

Metoda obliczania oceny
końcowej

4 funkcjonowanie i analiza rynku pracy Ważona

4 funkcjonowanie i analiza rynku pracy [wykład]
zaliczenie z
oceną

0,30

4 funkcjonowanie i analiza rynku pracy [laboratorium]
zaliczenie z
oceną

0,70

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-E-O-I-N-20/21Z-AG

funkcjonowanie rynków zorganizowanych
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
ekonomia

US180AIJ2890_81N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne analityk gospodarczyogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 5 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

3 35 wykład 15 ZO

Razem 15 3

Koordynator
przedmiotu:

dr inż. MARCIN GRYCZKA

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:

Zdobycie wiedzy na temat funkcjonowania międzynarodowych i polskich rynków zorganizowanych (formalnych),
zapoznanie się z podstawowymi rodzajami transakcji giełdowych, metodami przeprowadzania aukcji oraz wybranymi
zagadnieniami z zakresu marketingu wystawienniczego
Analizowanie przyczyn i przebiegu elementarnych zjawisk i procesów społeczno-gospodarczych.
Podniesienie świadomości znaczenia aktów prawnych na funkcjonowanie rynków formalnych w Polsce.

Wymagania wstępne:
Znajomość podstawowych zagadnień z zakresu handlu zagranicznego, międzynarodowych stosunków ekonomicznych,
finansów międzynarodowych, prawa

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

ma podstawową wiedzę o podmiotach gospodarki
rynkowej K_W041 EP1

ma podstawową wiedzę o strukturach, specyfice i
procesach zachodzących w instytucjach i organizacjach
gospodarczych K_W052 EP2

umiejętności

potrafi interpretować zaobserwowane elementarne
zjawiska i procesy społeczno-gospodarcze K_U011 EP3

potrafi analizować przyczyny i przebieg elementarnych
zjawisk i procesów społeczno-gospodarczych
wykorzystując pojęcia stosowane w naukach
ekonomicznych

K_U05
K_U072 EP4

potrafi stosować kształcenie ustawiczne poprzez
uzupełnianie i doskonalenie nabytej wiedzy i
umiejętności

K_U033 EP5

kompetencje społeczne

wykazuje gotowość do prezentowania własnych
poglądów dotyczących różnych aspektów życia
społeczno-gospodarczego

K_K021 EP6

ma świadomość znaczenia aktów prawnych na
funkcjonowanie rynków formalnych w Polsce K_K012 EP7

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: funkcjonowanie rynków zorganizowanych

Forma zajęć: wykład

2
1. Rola rynków formalnych w gospodarce światowej, pojęcia wstępne, rodzaje i funkcje rynków
formalnych 5

32. Funkcjonowanie giełd towarowych na świecie i w Polsce 5

23. Aukcje jako tradycyjny rynek zorganizowany 5
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24. Nowe tendencje na międzynarodowym rynku aukcyjnym 5

25. Rynek targowy na świecie i w Polsce 5

36. Rynki formalne ułomne - charakterystyka, rodzaje, funkcje 5

17. Perspektywy rozwoju rynków zorganizowanych we współczesnej gospodarce światowej 5

wykłady z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych, w znacznej mierze pochodzących z internetowych stron
wybranych rynków
samodzielne opracowanie i prezentacja przez studentów wybranych zagadnień
analiza odpowiednich aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem rynków formalnych w Polsce (np. ustawy
Prawo zamówień publicznych)

Metody kształcenia

Dudziński J. (red.) (2010): Podstawy handlu zagranicznego, Difin, Warszawa

Dziuba D.T. (2008): Handel aukcyjny. Rynki, metody, technologie, Difin, Warszawa

Siskind B. (2006): Marketing wystawienniczy, Wolters Kluwer Polska - OFICYNA, Warszawa

Literatura podstawowa

Bliźniak D., Gontarski L. (1998): Giełda towarowa, Kantor Wydawniczy „Zakamycze”, Katowice

Drewiński M. (2007): Podstawy inwestowania na giełdach towarowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń

Hull J. (1997): Kontrakty terminowe i opcje – wprowadzenie, WIG-Press, Warszawa

Urban S., Olszańska A. (1998): organizowane rynki towarowe: giełdy towarowe, aukcje, centra handlu hurtowego, targi i
wystawy, AE we Wrocławiu, Wrocław

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

15Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

0Przygotowanie się do zajęć

28Studiowanie literatury

15Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

15Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7KOLOKWIUM

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

zaliczenie wykładu - na podstawie kolokwium w formie testu z pytaniami otwartymi

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

ocena z przedmiotu (ocena koordynatora) jest równa ocenie z zaliczenia wykładu

Metoda obliczania oceny
końcowej 5 funkcjonowanie rynków zorganizowanych Ważona

5 funkcjonowanie rynków zorganizowanych [wykład]
zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-E-O-I-N-20/21Z-AG

funkcjonowanie sektora pozarządowego
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
ekonomia

US180AIJ2861_92N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne analityk gospodarczyogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 6 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

3 36
ćwiczenia 9 ZO

wykład 6 ZO

Razem 15 3

Koordynator
przedmiotu:

prof. dr hab.  IGA RUDAWSKA

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:

Zapoznanie studentów z zagadnieniami funkcjonowania sektora pozarządowego oraz metodami analiz jego
działalności.
Przeprowadzanie oceny przedsięwzięć organizacji sektora pozarządowego pod kątem ekonomicznym.
Przygotowanie  do kreatywnego uczestnictwa w rozwiązywaniu przypadków z zakresu funkcjonowania i analiz sektora
pozarządowego.

Wymagania wstępne:
Znajomość podstawowych pojęć ekonomicznych, umiejętność interpretacji podstawowych mechanizmów i narzędzi
rynkowych.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student wymienia i opisuje podstawowe pojęcia
związane z funkcjonowaniem sektora pozarządowego K_W021 EP1

Student objaśnia relacje zachodzące między sektorem
pozarządowym a innymi elementami gospodarki K_W042 EP4

Student charakteryzuje cechy sektora pozarządowego,
opisuje procesy i zmiany w nim zachodzące K_W033 EP5

umiejętności

Student analizuje i interpretuje zasady funkcjonowania
sektora pozarządowego K_U011 EP2

Student ocenia przedsięwzięcia organizacji sektora
pozarządowego pod kątem ekonomicznym K_U022 EP6

kompetencje społeczne

Student wykazuje gotowość do wzięcia
odpowiedzialności za pracę własną realizując proces
analiz

K_K041 EP3

Student jest gotów uczestniczyć kreatywnie w
rozwiązywaniu przypadków z zakresu funkcjonowania i
analiz sektora pozarządowego

K_K01
K_K032 EP7

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: funkcjonowanie sektora pozarządowego

Forma zajęć: wykład

11. Teoretyczne podstawy funkcjonowania sektora pozarządowego w nurcie nauk ekonomicznych 6

1
2. Nowe koncepcje w wyjaśnianiu funkcjonowania sektora pozarządowego (m.in. teoria 3
interesariuszy, teoria kapitału społecznego) 6

13. Funkcje i zadania sektora pozarządowego w gospodarce. 6

1/3



24. Sektor pozarządowy a inne sektory gospodarki (konkurencja, współpraca - poza PPP). 6

15. Źródła finansowania organizacji sektora pozarządowego. 6

Forma zajęć: ćwiczenia

11. Formy prawne organizacji sektora pozarządowego 6

22. Rynek darczyńców 6

23. Rynek odbiorców 6

24. Wymiana społeczna (m.in. analiza kosztów i korzyści) 6

25. Ekonomiczna ocena przedsięwzięć organizacji sektora pozarządowego 6

wykłady w wykorzystaniem prezentacji multimedialnych
studia przypadków
analiza tekstów z dyskusją
praca w grupach

Metody kształcenia

Halszka-Kurleto M (2008): Organizacje pozarządowe w działalności pożytku publicznego, LexisNexis

Iwankiewicz-Rak B (2007): Problemy zarządzania w organizacjach pozarządowych

Rymsza M., Makowski G., Dudkiewicz M (2007): Państwo a trzeci sektor. Prawo i instytucje w działaniu, Fundacja Instytutu
Spraw Publicznych

Literatura podstawowa

Gliński P., Lebenstein B., Siciński A. (2002): Samoorganizacja społeczeństwa polskiego: trzeci sektor, Wydawnictwo IfiS PAN

(2007): Współpraca administracji publicznej i organizacji pozarządowych. Monitoring funkcjonowania ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie, Instytut Spraw Publicznych

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

15Zajęcia dydaktyczne

4Udział w egzaminie/zaliczeniu

10Przygotowanie się do zajęć

16Studiowanie literatury

10Udział w konsultacjach

10Przygotowanie projektu / eseju / itp.

10Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP4,EP5KOLOKWIUM

EP2,EP3,EP6,EP7PROJEKT

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

zaliczenie ćwiczeń - na podstawie udziału w projekcie będącym efektem grupowej pracy na ćwiczeniach przy
rozwiązywaniu przypadków (minimum to zaangażowanie w tworzony projekt na poziomie podjętej współpracy w
grupie) oraz na podstawie kolokwium pisemnego (50% oceny)
zaliczenie wykładu - na podstawie dłuższej wypowiedzi pisemnej zmierzającej do rozwiązywania postawionego
problemu z zakresu wykładów oraz ćwiczeń (minimum wymagane do zaliczenia to 51% punktów)

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z przedmiotu (ocena koordynatora) jest równa średniej arytmetycznej ocenie uzyskanej z zaliczenia ćwiczeń i
wykładu

Metoda obliczania oceny
końcowej

6 funkcjonowanie sektora pozarządowego Arytmetyczna

6 funkcjonowanie sektora pozarządowego [wykład]
zaliczenie z
oceną

6 funkcjonowanie sektora pozarządowego [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/3



ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-E-O-I-N-20/21Z-AG

gospodarka a środowisko
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
ekonomia

US180AIJ2862_60N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne analityk gospodarczyogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 4 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

2 34
ćwiczenia 9 ZO

wykład 6 ZO

Razem 15 3

Koordynator
przedmiotu:

dr LIDIA KŁOS

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:

Zapoznanie studentów z ekonomiczno-spolecznymi aspektami gospodarowania i zarządzania oraz ochrony
środowiska. Szczególnie stosunkiem gospodarki do środowiska naturalnego - gospodarczym wykorzystaniem
środowiska, pływem gospodarki na środowisko oraz wynikającymi z tego kosztami i korzyściami.
Umiejętność rozpoznawania i interpretowania przyczyn degradacji środowiska przyrodniczego oraz oceny
efektywności ekonomiczo-ekologicznej instrumentów polityki ekologicznej.
Umiejętność pracy w grupie.
Uwrażliwienie na aspekty życia społecznego w kontekście zagrożeń środowiskowych.

Wymagania wstępne:
Student posiada podstawową wiedzę o zjawiskach przyrodniczych, mikro-makroekonomia.
Student potrafi wskazać funkcje jakie pełni środowisko w życiu człowieka i w rozwoju społeczno-gospodarczym.
Student potrafi współpracować w zespole.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

definiuje pojęcia z zakresu nauk ekonomicznych i
wskazuje istotne związki między gospodarowaniem a
zarządzaniem środowiskiem i ochroną środowiska

K_W011 EP1

zna uwarunkowania prawne i instytucjonalne w obszarze
gospodarowania i zarządzania środowiskiem oraz jego
ochroną

K_W022 EP2

umiejętności

interpretuje i weryfikuje przyczyny degradacji środowiska
przyrodniczego K_U011 EP3

ocenia efektywność ekonomiczo-ekologiczną
instrumentów polityki ekologicznej K_U062 EP4

potrafi współpracować w grupie analizując zagadnienia
ochrony środowiska w działalności gospodarczej
(człowiek-przedsiębiorstwo-państwo)

K_U093 EP5

kompetencje społeczne
wykazuje wrażliwość na aspekty życia społecznego w
kontekście zagrożeń środowiskowych K_K051 EP6

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: gospodarka a środowisko

Forma zajęć: wykład

2
1. Gospodarowanie środowiskiem w teorii i praktyce.  Gospodarka-środowisko-spoleczeństwo.
Podstawowe pojęcia 4

12. Współczesne modele gospodarowania środowiskiem 4

13. Rachunek sozoekonomiczny w ochronie środowiska. 4

24. Polityka ekologiczna UE i Polski. Instrumenty. 4
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Forma zajęć: ćwiczenia

21. Środowisko przyrodnicze jako podstawa bytu człowieka. Eksplozja demograficzna. 4

2
2. Zagrożenia środowiska powodowane przez antropologiczną działalność człowieka - wymiar globalny.

4

23. Wartość środowiska i metody wyceny komponentów środowiska. Sposoby wyceny. 4

24. Efektywność ekonomiczno-ekologiczna instrumentów polityki ekologicznej. 4

15. Narzędzia zarządzania środowiskiem w przedsiębiorstwie. 4

prezentacja multimedialna z wykorzystaniem metody pytań
metoda przypadków
dyskusja moderowana
analiza i ocena materiału, danych empirycznych
praca zespołowa
burza mózgów, sytuacyjna, poszukująca

Metody kształcenia

Filipiak B., Cieciura S., zaja-Cieszyńska H. Niewęgłowski H., Szczypa P.,  (2010): Rachunek kosztów w ochronie środowiska,
CeDeWu, Warszawa

Kryk B.  (2012): Gospodarowanie i zarządzanie środowiskiem. , Economicus, Szczecin

Żylicz T. (2013): Cena przyrody, Ekonomia i Środowisko, Białystok

Literatura podstawowa

Fiedor B., Czaja S., Graczyk A., Jakubczyk Z.,  (2002): Podstawy ekonomii środowiska i zasobów naturalnych, C.H. Beck,
Warszawa

Poskrobko B., Poskrobko T.,  (2012): Zarządzanie środowiskiem w Polsce, PWE, Warszawa
Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

15Zajęcia dydaktyczne

4Udział w egzaminie/zaliczeniu

10Przygotowanie się do zajęć

15Studiowanie literatury

1Udział w konsultacjach

15Przygotowanie projektu / eseju / itp.

15Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP2,EP3,EP4KOLOKWIUM

EP3,EP4,EP5PREZENTACJA

EP3,EP4,EP5,EP6ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

zaliczenie ćwiczeń - średnia ocen z kolokwium i prezentacji
zaliczenie wykładu - test wiedzy

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z przedmiotu (ocena koordynatora) - średnia arytmetyczna oceny z wykładu i ćwiczeń

Metoda obliczania oceny
końcowej

4 gospodarka a środowisko Arytmetyczna

4 gospodarka a środowisko [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

4 gospodarka a środowisko [wykład]
zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/3
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-E-O-I-N-20/21Z-AG

gospodarka cyfrowa i e-konsument
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
ekonomia

US180AIJ2861_61N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne analityk gospodarczyogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 4 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

2 34
laboratorium 9 ZO

wykład 6 ZO

Razem 15 3

Koordynator
przedmiotu:

dr MAGDALENA SOBOŃ

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:
Zapoznanie studentów z elektroniczną gospodarką, jej stanem i perspektywami w Polsce i na świecie
Analizowanie przyczyn i kierunków zmian w gospodarce elektronicznej.
Przygotowanie do ocenienia i poddania krytyce działania podmiotów gospodarki w Internecie.

Wymagania wstępne: Znajomość podstawowych pojęć ekonomicznych, umiejętność korzystania z Internetu

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student wymienia i definiuje elementy e-gospodarki K_W011 EP1

Student objaśnia zasady funkcjonowania i powiązania
między elementami tworzącymi nowoczesną gospodarkę
elektroniczną

K_W04
K_W052 EP2

Student tłumaczy zachowania podmiotów e-gospodarki K_W023 EP3

umiejętności

Student interpretuje zaobserwowane zjawiska w
gospodarce K_U011 EP4

Student analizuje przyczyny i kierunki zmian w
gospodarce elektronicznej

K_U02
K_U072 EP5

kompetencje społeczne
Student jest gotów do ocenienia i poddania krytyce
działania podmiotów gospodarki w Internecie

K_K02
K_K031 EP6

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: gospodarka cyfrowa i e-konsument

Forma zajęć: wykład

31. Podstawowe pojęcia e-gospodarki 4

32. Profil polskiego użytkownika oraz infrastruktura i technologia Internetu 4

Forma zajęć: laboratorium

21. E-handel w praktyce 4

22. E-administracja w praktyce 4

13. E-learning w praktyce 4

14. E-zdrowie w praktyce 4

25. E-bankowość w praktyce 4
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16. E-ubezpieczenia w praktyce 4

wykłady w wykorzystaniem prezentacji multimedialnych
analiza przypadków
praca przy komputerze w zakresie zagadnień związanych z e-gospodarką

Metody kształcenia

Chodak G. i inni (2012): Raport E-handel Polska, Sklepy24.pl

Cimochowski G. i inni (2011): Polska internetowa, The Boston Consulting Group

Jaciow M., Wolny R (2011): Polski e-konsument. Typologia i zachowania, Wydawnictwo UE w Katowicach

Kraska M. red. (2009): Elektroniczna Gospodarka w Polsce - Raport, Biblioteka Logistyka

Literatura podstawowa

Bielawska Aurelia (2013): E-gospodarka. Problemy, metody, aplikacje, USZ , Szczecin

Soboń Magdalena (2016): Sposoby działania i czynniki sukcesu rynkowego aptek internetowych, Handel Wewnętrzny 3,
Warszawa

Wawszczyk A (2003): E-gospodarka. Poradnik przedsiębiorcy, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

15Zajęcia dydaktyczne

4Udział w egzaminie/zaliczeniu

10Przygotowanie się do zajęć

6Studiowanie literatury

10Udział w konsultacjach

15Przygotowanie projektu / eseju / itp.

15Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP4,EP5KOLOKWIUM

EP3,EP6PREZENTACJA

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

zaliczenie ćwiczeń - aktywność na ćwiczeniach oraz wykonanie i zaprezentowanie prezentacji
zaliczenie wykładów - pisemne kolokwium z wykładów (minimum 51% punktów)

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

ocena z przedmiotu (ocena koordynatora) jest średnią arytmetyczną ocen z wykładu i ćwiczeń

Metoda obliczania oceny
końcowej

4 gospodarka cyfrowa i e-konsument Arytmetyczna

4 gospodarka cyfrowa i e-konsument [laboratorium]
zaliczenie z
oceną

4 gospodarka cyfrowa i e-konsument [wykład]
zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-E-O-I-N-20/21Z-EM

gospodarowanie zasobami pracy
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
ekonomia

US180AIJ2859_51N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne ekonomia menedżerskaogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 6 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

3 56
konwersatorium 15 ZO

wykład 15 ZO

Razem 30 5

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. DANUTA MIŁASZEWICZ

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:

zapoznanie studenta z zagadnieniami z zakresu gospodarowania zasobami pracy i kapitałem ludzkim w makro- , mezo-
i mikroskali
Umiejętność analizowania stanu zasobów pracy i jego uwarunkowań oraz aktywnego uczestniczenia w debacie nt.
gospodarowania zasobami pracy.
Przygotowanie do kreatywnego myślenia.

Wymagania wstępne:
w zakresie kompetencji: potrafi pracować zespołowo
w zakresie umiejętności: posiada umiejętność kreatywnego myślenia
w zakresie wiedzy: zna podstawy ekonomii i zarządzania

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

ma podstawową wiedzę o podmiotach rynku pracy i ich
funkcjonowaniu, z uwzględnieniem regulacji prawnych K_W041 EP1

rozróżnia i wyjaśnia uwarunkowania rozwoju zasobów
pracy i kapitału ludzkiego K_W022 EP2

umiejętności

potrafi planować i organizować pracę własną i
zespołową, współdziałać z innymi osobami oraz
uczestniczyć w debacie nt. gospodarowania zasobami
pracy

K_U091 EP3

analizuje stan zasobów pracy i jego uwarunkowań K_U042 EP4

kompetencje społeczne
jest gotów do kreatywności wraz z  zachowaniem postaw
etycznych K_K031 EP5

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: gospodarowanie zasobami pracy

Forma zajęć: wykład

11. Elementy ekonomiki pracy. Rynek pracy w gospodarce ? istota, struktura, miejsce 6

2
2. Zasób pracy i podstawy gospodarowania nim (ujęcie makro- i mezoekonomiczne), kapitał ludzki i
intelektualny, potencjał pracy w gospodarce 6

2
3. Demograficzne i zdrowotne determinanty gospodarowania zasobami pracy.  Przepływy zasobów pracy
w gospodarce globalnej, problemy migracji i jej skutki 6

2
4. Znaczenie wiedzy w procesach gospodarczych, edukacja i kształcenie a tworzenie i rozwój zasobów
pracy.  Zasoby pracy w ujęciu ekonomii behawioralnej 6

1
5. Humanizacja pracy, problem płacy sprawiedliwej. Nowe zjawiska w gospodarowaniu zasobami pracy
NEET, prekariat, anomia na rynku pracy i pracownicza 6
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16. Zasób pracy i kapitał ludzki - gospodarowanie na poziomie mikroekonomicznym 6

2
7. Instytucje rynku pracy i jego instrumenty. Elastyczność rynku pracy, elastyczne formy zatrudnienia i
strategie flexicurity 6

2
8. Dyskryminacja i mobbing na rynku pracy.  Szara strefa rynku pracy - tworzenie miejsc pracy w szarej
strefie 6

2
9. Polityka płacowa państwa a strategia włączenia społecznego, regulacje i praktyki w tym zakresie.
Działania UE na rzecz zatrudnienia 6

Forma zajęć: konwersatorium

1
1. Znaczenie pracy w życiu człowieka. Zasób pracy w ujęciu indywidualnym i gospodarczym, struktura
zasobu pracy 6

2
2. Rola państwa w gospodarowaniu zasobami pracy i polityka rynku pracy. Systemy ubezpieczeń
społecznych i ich znaczenia indywidualne i społeczne 6

13. Płaca i jej funkcje ? ujęcie indywidualne i społeczne 6

3
4. Wskaźniki rynku pracy, zasobów pracy i kapitału ludzkiego w gospodarce oraz analiza
gospodarowania zasobami pracy i kapitałem ludzkim w gospodarce 6

15. Determinanty gospodarowania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie 6

16. Planowanie zatrudnienia 6

2
7. Pozyskiwanie pracowników i kierowanie pracownikami

6

28. Ocenianie pracowników 6

19. Wynagradzanie pracowników 6

1
10. Rozwój pracowników i strategie personalne

6

Praca w grupach, Metoda sytuacyjna, Debata, Prezentacja w pptMetody kształcenia

Juchnowicz M. (red.)  (2014): Zarządzanie kapitałem ludzkim,, PWE, Warszawa

Kryńska E., Kwiatkowski E. (2013): Podstawy wiedzy o rynku pracy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź

Pocztowski A.   (2018): Zarządzanie zasobami ludzkimi,, PWE, Warszawa

Zieliński M. (2017): Rynek pracy w teoriach ekonomicznych, CeDeWu, Warszawa

Literatura podstawowa

Kryk B. (2016): Accomplishment of the EU Lifelong Learning objectives in Poland,, Oeconomia Copernicana, vol.7 issue 3

Kryk B. (2014): Czas na zielone kołnierzyki, Ekonomia i Środowisko, nr 3(50)

Miłaszewicz D. (2011): Sytuacja na rynku pracy a zakres jego regulacji,, Zarządzanie i Edukacja, nr 78

Literatura uzupełniająca

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP4KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5PROJEKT

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

zaliczenie wykładu - kolokwium
zaliczenie konwersatorium - projekt

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

ocena z przedmiotu (ocena koordynatora) jest średnią arytmetyczną ocen z wykładu i konwersatoriów

Metoda obliczania oceny
końcowej

6 gospodarowanie zasobami pracy Arytmetyczna

6 gospodarowanie zasobami pracy [wykład]
zaliczenie z
oceną

6 gospodarowanie zasobami pracy [konwersatorium]
zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

30Zajęcia dydaktyczne

4Udział w egzaminie/zaliczeniu

16Przygotowanie się do zajęć

30Studiowanie literatury

10Udział w konsultacjach

15Przygotowanie projektu / eseju / itp.

20Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 125

Liczba punktów ECTS 5
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-E-O-I-N-20/21Z

handel zagraniczny
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
ekonomia

US180AIJ2891_32N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 4 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

2 44
ćwiczenia 12 ZO

wykład 9 E

Razem 21 4

Koordynator
przedmiotu:

dr JAROSŁAW NARĘKIEWICZ

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:
Zapoznanie studentów z problematyką handlu zagranicznego. Opanowanie przez studentów podstawowych pojęć i
definicji z zakresu handlu zagranicznego oraz umiejętności prawidłowej interpretacji zjawisk występujących w obrocie
z zagranicą, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji Polski.

Wymagania wstępne:
Znajomość podstawowych zagadnień z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych, w tym zwłaszcza
polityki handlowej.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student zna podstawowe formy obrotu z zagranicą oraz
rozwiązania systemowe w handlu zagranicznym K_W051 EP1

Student zna formy organizacji działalności handlowej na
rynkach zagranicznych K_W102 EP2

umiejętności

Student potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do
interpretacji zjawisk zachodzących w wymianie Polski z
zagranicą

K_U011 EP3

Student potrafi analizować uwarunkowania wyboru przez
przedsiębiorstwo formy działalności na rynku
międzynarodowym

K_U052 EP4

kompetencje społeczne
Student wykazuje gotowość do prezentowania własnych
poglądów oraz do oceny stanu własnej wiedzy
ekonomicznej

K_K021 EP5

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: handel zagraniczny

Forma zajęć: wykład

11. Podstawowe pojęcia z zakresu handlu zagranicznego 4

22. Formy działalności przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych 4

23. Efektywność transakcji handlu zagranicznego i jej czynniki 4

24. Bezpośrednia regulacja handlu zagranicznego 4

25. Organizacja polskiego systemu celno-podatkowego w warunkach członkostwa w UE 4

Forma zajęć: ćwiczenia

11. Formy świadczenia towarowego i wzajemnego 4

1/3



12. Transakcje specjalne w handlu zagranicznym 4

13. Specyficzne formy obrotu międzynarodowego 4

14. Rynki  zorganizowane 4

15. Podmioty pomocnicze i usługowe w handlu zagranicznym 4

26. Bezpośrednia i pośrednia działalność w handlu zagranicznym 4

17. Mechanizm cenowo-kursowy w Polsce 4

28. Praktyczne aspekty funkcjonowania systemu celno-podatkowego w Polsce 4

29. Charakterystyka obrotów handlu zagranicznego 4

wykłady z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych
prezentacje przygotowane przez studentów
dyskusje nad wybranymi problemami
praca w grupach

Metody kształcenia

Dudziński J. (red.) (2010): Podstawy handlu zagranicznego, Warszawa

Rymarczyk J. (red.) (2012): Organizacja i technika handlu zagranicznego, Warszawa
Literatura podstawowa

Barcz J., Kawecka-Wyrzykowska E., Michałowska-Gorywoda K. (2012): Integracja europejska w świetle Traktatu z Lizbony.
Aspekty ekonomiczne, Warszawa

Białecki  K., Kaczmarek T.T. (2008): Eksportowa działalność małych i średnich przedsiębiorstw, Warszawa

Kosacka D., Olszewski B. (2015): Transakcje wewnątrzwspólnotowe. Eksport, import, Wrocław

Rymarczyk J. (2012): Biznes międzynarodowy, Warszawa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

21Zajęcia dydaktyczne

3Udział w egzaminie/zaliczeniu

20Przygotowanie się do zajęć

20Studiowanie literatury

15Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

21Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP2,EP3,EP4KOLOKWIUM

EP3,EP4,EP5ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

zaliczenie ćwiczeń - na podstawie kolokwium w formie testu (80%) i aktywności na zajęciach (20%)
zaliczenie wykładu - na podstawie egzaminu pisemnego

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

ocena z przedmiotu (ocena koordynatora) jest równa średniej arytmetycznej ocen z wykładu i ćwiczeń

Metoda obliczania oceny
końcowej

4 handel zagraniczny Arytmetyczna

4 handel zagraniczny [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

4 handel zagraniczny [wykład] egzamin

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4

3/3



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-E-O-I-N-20/21Z

informacja naukowa
(INNE DO ZALICZENIA)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
ekonomia

US180AIJ3064_78N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 1 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

1 01 wykład 2 Z

Razem 2 0

Koordynator
przedmiotu:

mgr TOMASZ ZAJĄCZKOWSKI

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:

Wymagania wstępne:

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Forma zajęć:

Przedmiot:

Metody kształcenia

Literatura podstawowa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Nr efektu uczenia się
z sylabusaMetody weryfikacji

efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Metoda obliczania oceny
końcowej 1 informacja naukowa Nieobliczana

1 informacja naukowa [wykład] zaliczenie

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

1/2



2Zajęcia dydaktyczne

0Udział w egzaminie/zaliczeniu

0Przygotowanie się do zajęć

0Studiowanie literatury

0Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

0Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 2

Liczba punktów ECTS 0

2/2



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-E-O-I-N-20/21Z-EM

integracja gospodarcza
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
ekonomia

US180AIJ2891_50N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne ekonomia menedżerskaogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 5 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

3 35 wykład 15 ZO

Razem 15 3

Koordynator
przedmiotu:

dr EWA BILEWICZ

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:
Celem jest uzyskanie wiedzy na temat integracji ekonomicznej oraz zrozumienie mechanizmów integracji  w
poszczególnych regionach świata oraz jej wpływu na rozwój gospodarczy tych regionów

Wymagania wstępne:
Znajomość podstawowych zagadnień z międzynarodowych stosunków ekonomicznych oraz finansów
międzynarodowych

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza
ma wiedzę na temat ściślejszej współpracy i integracji
gospodarek na szczeblu międzynarodowym K_W051 EP1

umiejętności
potrafi analizować przyczyny i skutki procesów
integracyjnych w gospodarce światowej K_U051 EP2

kompetencje społeczne
jest gotów do krytycznej oceny własnej wiedzy
ekonomicznej K_K021 EP3

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: integracja gospodarcza

Forma zajęć: wykład

41. Pojęcie i istota integracji gospodarczej, warunki integracji i metody 5

22. Etapy integracji gospodarczej 5

43. Procesy integracji ekonomicznej na kontynencie europejskim 5

24. Procesy integracji na kontynencie amerykańskim 5

35. Kraje Azji i Pacyfiku w procesie integracji 5

wykłady z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych
analiza problemów w drodze dyskusjiMetody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3KOLOKWIUM

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

1/2



R. Orłowska, K. Żoładkiewicz (2012): Globalizacja i regionalizacja w gospodarce światowej, PWE, Warszawa

S. Ładyka (2000): Z teorii integracji gospodarczej, SGH, Warszawa
Literatura podstawowa

J. Czaputowicz (2018): Teorie integracji europejskiej, PWN, WarszawaLiteratura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

15Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

0Przygotowanie się do zajęć

35Studiowanie literatury

8Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

15Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Forma i warunki zaliczenia

zaliczenie wykładów - na podstawie kolokwium pisemnego w formie pytań otwartych

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

ocena z przedmiotu (ocena koordynatora) jest równa ocenie z zaliczenia wykładów

Metoda obliczania oceny
końcowej 5 integracja gospodarcza Ważona

5 integracja gospodarcza [wykład]
zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/2



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-E-O-I-N-20/21Z

Moduł:
Język obcy [moduł]

język angielski
(OGÓLNOUCZELNIANE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
ekonomia

US180AIJ2643_40N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 3 - język angielski (100%) , semestr: 4 - język
angielski (100%) , semestr: 5 - język angielski (100%)

Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

2
33 lektorat 18 ZO

34 lektorat 18 ZO

3 45 lektorat 36 ZO

Razem 72 10

Koordynator
przedmiotu:

mgr MIROSŁAW LICHOSIK

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu: Doprowadzenie studenta do poziomu kompetencji językowej definiowanej jako B2

Wymagania wstępne: Poziom kompetencji językowej definiowanej jako B1

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

zna słownictwo dotyczące: mediów, podróży, sztuki i
historii, gastronomii, zdrowia, przyrody i środowiska
naturalnego, nauki, pracy i problemów społecznych

K_W011 EP1

zna zagadnienia gramatyczne takie jak: tryb łączący,
mowa zależna i zgodność czasów, strona bierna, zaimki
względne złożone i osobowe, przyimki, participe present i
gerondif, przysłówki.

K_W012 EP2

zna zasady redagowania CV i listu motywacyjnego, listu
prywatnego i oficjalnego, artykułu, sprawozdania oraz
argumentacji "za i przeciw"

K_W083 EP3

umiejętności

potrafi zrozumieć dłuższą wypowiedź na znany temat.
Rozumie artykuły z prasy, programy telewizyjne i filmy,
jeśli  dotyczą języka standardowego K_U101 EP4

czyta artykuły dotyczące problematyki współczesnego
świata, w których autorzy zawierają pewien punkt
widzenia lub własne opinie. Rozumie współczesny  tekst
pisany prozą

K_U102 EP5

porozumiewa  się swobodnie z rozmówcą
angielskojęzycznym na ogólne tematy i przedstawia swój
punkt widzenia oraz argumentuje

K_U103 EP6

potrafi redagować  teksty  na różne tematy, napisać
raport lub esej, w którym zajmuje własne stanowisko na
dany problem

K_U104 EP7

kompetencje społeczne
ma świadomość, że nauka języka obcego jest procesem
LLL (Life-Long-Learning) K_K011 EP8

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

1/3



Przedmiot: język angielski

Forma zajęć: lektorat

12
1. Zajęcia  doskonalące wszystkie kompetencje językowe  ( słuchanie,  mówienie, czytanie i pisanie )
odnoszące się do  słownictwa  i tematyki w zakresie proponowanym w podręczniku Edito B2 3

3
2. Zajęcia  związane z materiałem leksykalno-gramatycznym   zawartym w podręczniku i wynikającym z
celów nauczania na poziomie B2 3

33. Zajęcia poświęcone na powtórzenie  przerobionego materiału i kolokwia 3

12
4. Zajęcia  doskonalące wszystkie kompetencje językowe  ( słuchanie,  mówienie, czytanie i pisanie )
odnoszące się do  słownictwa  i tematyki w zakresie proponowanym w podręczniku Edito B2 4

3
5. Zajęcia  związane z materiałem leksykalno-gramatycznym   zawartym w podręczniku i wynikającym z
celów nauczania na poziomie B2 4

36. Zajęcia poświęcone na powtórzenie  przerobionego materiału i kolokwia 4

20
7. Zajęcia  doskonalące wszystkie kompetencje językowe  ( słuchanie,  mówienie, czytanie i pisanie )
odnoszące się do  słownictwa  i tematyki w zakresie proponowanym w podręczniku Edito B2 5

10
8. Zajęcia  związane z materiałem leksykalno-gramatycznym   zawartym w podręczniku i wynikającym z
celów nauczania na poziomie B2 5

69. Zajęcia poświęcone na powtórzenie  przerobionego materiału i kolokwia 5

konwersacje
symulacja scenek z życia codziennego
słuchanie dialogów, tekstów i wiadomości
oglądnie krótkich filmów (sceny z życia codziennego)
czytanie, analiza i tłumaczenie tekstów
ćwiczenia gramatyczne (pisane i interaktywne)
pisanie krótkich tekstów (maile, listy)
prezentacje samodzielnie przygotowanych zagadnień

Metody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP4,EP5,E
P6KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P8SPRAWDZIAN

EP1,EP2,EP3,EP5,E
P7,EP8PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP1,EP2,EP5,EP6PROJEKT

EP1,EP2,EP4,EP6,E
P8ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

zaliczenie ćwiczeń - obecność, aktywność na zajęciach, zaliczenie testów cząstkowych, prac pisemnych lub
prezentacji
OCENA za semestr na podstawie ocen z testów, prac pisemnych, oceny aktywności
OCENĘ z ostatniego semestru stanowi ocena z kolokwium zaliczeniowego

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

ocena z przedmiotu (ocena koordynatora) jest równa ocenie z ćwiczeń

Metoda obliczania oceny
końcowej

3 język angielski Ważona

3 język angielski [lektorat]
zaliczenie z
oceną

1,00

4 język angielski Ważona

4 język angielski [lektorat]
zaliczenie z
oceną

1,00

5 język angielski Ważona

5 język angielski [lektorat]
zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/3



Clive Oxenden Christina Latham Koenig : New English File (pre-intermediate, intermediate, upper-intermediate), Oxford
University Press

David Falvey, David Otton, Simon Kent, Margaret O'Keeffe, Iwonna Dubicka : Market Leader, Longman

Evans Virginia, Milton James : FCE Listening&Speaking, Oxford University Press

Ian MacKenzie : English for Finance (B2, Oxford University Press

John Allison, Jeremy Townend, Paul Emmerson, Karen Richardson, John Sydes, Marie Kavanagh : The Business (pre-
intermediate, intermediate, upper-intermediate), Macmillan

Lindsay Clandfield, Amanda Jeffries, Jackie McAvoy, Kate Pickering, Rebecca Robb Benne : Global (pre-intermediate,
intermediate, upper-intermediate), Macmillan

Philip Kerr, Lindsay Clandfield, Ceri Jones, Jim Scrivener, Roy Norris : Straightforward (pre-intermediate, intermediate, upper-
intermediate), Macmillan

Roy Norris : CAE, Macmillan

Sue Kay, Vaughan JonesNew : Inside Out (pre-intermediate, intermediate, upper-intermediate), Macmillan

Power base, Macmillan

Literatura podstawowa

Zalecany jest dodatkowy podręcznik z tego samego poziomu realizowany samodzielnie przez studenta;
może to być na przykład "Angielski No problem!" B1 + B2C1. - Legal English - Guardian Weekly -

National Geographic - Business Vocabulary and Grammar - Round-Up 5,6 - Introduction
to international Legal English - Tourism Macmillan -     Hotels and Catering Macmillan

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

72Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

90Przygotowanie się do zajęć

30Studiowanie literatury

15Udział w konsultacjach

16Przygotowanie projektu / eseju / itp.

25Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 250

Liczba punktów ECTS 10
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-E-O-I-N-20/21Z

Moduł:
Język obcy [moduł]

język francuski
(OGÓLNOUCZELNIANE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
ekonomia

US180AIJ2646_41N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 3 - język francuski (100%) , semestr: 4 - język
francuski (100%) , semestr: 5 - język francuski (100%)

Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

2
33 lektorat 18 ZO

34 lektorat 18 ZO

3 45 lektorat 36 ZO

Razem 72 10

Koordynator
przedmiotu:

mgr REGINA PTAK

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu: Doprowadzenie studenta do poziomu kompetencji językowej definiowanej jako B2

Wymagania wstępne: Poziom kompetencji językowej definiowanej jako B1

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

zna słownictwo dotyczące: mediów, podróży, sztuki i
historii, gastronomii, zdrowia, przyrody i środowiska
naturalnego, nauki, pracy i problemów społecznych

K_W011 EP1

zna zagadnienia gramatyczne takie jak: tryb łączący,
mowa zależna i zgodność czasów, strona bierna, zaimki
względne złożone i osobowe, przyimki, participe present i
gerondif, przysłówki.

K_W012 EP2

zna zasady redagowania CV i listu motywacyjnego, listu
prywatnego i oficjalnego, artykułu, sprawozdania oraz
argumentacji "za i przeciw"

K_W083 EP3

umiejętności

potrafi zrozumieć dłuższą wypowiedź na znany temat.
Rozumie artykuły z prasy, programy telewizyjne i filmy,
jeśli  dotyczą języka standardowego K_U101 EP4

czyta artykuły dotyczące problematyki współczesnego
świata, w których autorzy zawierają pewien punkt
widzenia lub własne opinie. Rozumie współczesny  tekst
pisany prozą

K_U102 EP5

porozumiewa  się swobodnie z rozmówcą
francuskojęzycznym na ogólne tematy i przedstawia swój
punkt widzenia oraz argumentuje

K_U103 EP6

potrafi redagować  teksty  na różne tematy, napisać
raport lub esej, w którym zajmuje własne stanowisko na
dany problem

K_U104 EP7

kompetencje społeczne
ma świadomość, że nauka języka obcego jest procesem
LLL (Life-Long-Learning) K_K011 EP8

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

1/3



Przedmiot: język francuski

Forma zajęć: lektorat

12
1. Zajęcia  doskonalące wszystkie kompetencje językowe  ( słuchanie,  mówienie, czytanie i pisanie )
odnoszące się do  słownictwa  i tematyki w zakresie proponowanym w podręczniku Edito B2 3

3
2. Zajęcia  związane z materiałem leksykalno-gramatycznym   zawartym w podręczniku i wynikającym z
celów nauczania na poziomie B2 3

33. Zajęcia poświęcone na powtórzenie  przerobionego materiału i kolokwia 3

12
4. Zajęcia  doskonalące wszystkie kompetencje językowe  ( słuchanie,  mówienie, czytanie i pisanie )
odnoszące się do  słownictwa  i tematyki w zakresie proponowanym w podręczniku Edito B2 4

3
5. Zajęcia  związane z materiałem leksykalno-gramatycznym   zawartym w podręczniku i wynikającym z
celów nauczania na poziomie B2 4

36. Zajęcia poświęcone na powtórzenie  przerobionego materiału i kolokwia 4

20
7. Zajęcia  doskonalące wszystkie kompetencje językowe  ( słuchanie,  mówienie, czytanie i pisanie )
odnoszące się do  słownictwa  i tematyki w zakresie proponowanym w podręczniku Edito B2 5

10
8. Zajęcia  związane z materiałem leksykalno-gramatycznym   zawartym w podręczniku i wynikającym z
celów nauczania na poziomie B2 5

69. Zajęcia poświęcone na powtórzenie  przerobionego materiału i kolokwia 5

konwersacje
symulacja scenek z życia codziennego
słuchanie dialogów, tekstów i wiadomości
oglądnie krótkich filmów (sceny z życia codziennego)
czytanie, analiza i tłumaczenie tekstów
ćwiczenia gramatyczne (pisane i interaktywne)
pisanie krótkich tekstów (maile, listy)
prezentacje samodzielnie przygotowanych zagadnień

Metody kształcenia

Elodie Heu, Jean-Jacques Mabilat (2006): Edito B2+, Wyd. Didier, ParisLiteratura podstawowa

Bloomfield Anatole et Emmanuelle Daill. DELF B2 : 200 activités. CLE International

Boulares, Michele et Jean-Louis Frerot. Grammaire progressive du français : niveau avancé. CLE International

Leroy-Miquel Claire. Vocabulaire progressif du français : niveau avancé. CLE International, strony internetowe przydatne w
realizacji powyższego programu podane przez  prowadzącego zajęcia

Literatura uzupełniająca

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP4,EP5,E
P6KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P8SPRAWDZIAN

EP1,EP2,EP3,EP5,E
P7,EP8PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP1,EP2,EP5,EP6PROJEKT

EP1,EP2,EP4,EP6,E
P8ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

zaliczenie ćwiczeń - obecność, aktywność na zajęciach, zaliczenie testów cząstkowych, prac pisemnych lub
prezentacji
OCENA za semestr na podstawie ocen z testów, prac pisemnych, oceny aktywności
OCENĘ z ostatniego semestru stanowi ocena z kolokwium zaliczeniowego

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

ocena z przedmiotu (ocena koordynatora) jest równa ocenie z ćwiczeń

Metoda obliczania oceny
końcowej

3 język francuski Ważona

3 język francuski [lektorat]
zaliczenie z
oceną

1,00

4 język francuski Ważona

4 język francuski [lektorat]
zaliczenie z
oceną

1,00

5 język francuski Ważona

5 język francuski [lektorat]
zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/3



Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

72Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

90Przygotowanie się do zajęć

30Studiowanie literatury

15Udział w konsultacjach

16Przygotowanie projektu / eseju / itp.

25Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 250

Liczba punktów ECTS 10

3/3



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-E-O-I-N-20/21Z

Moduł:
Język obcy [moduł]

język hiszpański
(OGÓLNOUCZELNIANE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
ekonomia

US180AIJ2643_38N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 3 - język hiszpański (100%) , semestr: 4 - język
hiszpański (100%) , semestr: 5 - język hiszpański (100%)

Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

2
33 lektorat 18 ZO

34 lektorat 18 ZO

3 45 lektorat 36 ZO

Razem 72 10

Koordynator
przedmiotu:

dr PIOTR WAHL

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu: Doprowadzenie studenta do poziomu kompetencji językowej definiowanej jako B2

Wymagania wstępne: Poziom kompetencji językowej definiowanej jako B1

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

zna słownictwo dotyczące: mediów, podróży, sztuki i
historii, gastronomii, zdrowia, przyrody i środowiska
naturalnego, nauki, pracy i problemów społecznych

K_W011 EP1

zna zagadnienia gramatyczne takie jak: tryb łączący,
mowa zależna i zgodność czasów, strona bierna, zaimki
względne złożone i osobowe, przyimki, participe present i
gerondif, przysłówki.

K_W012 EP2

zna zasady redagowania CV i listu motywacyjnego, listu
prywatnego i oficjalnego, artykułu, sprawozdania oraz
argumentacji "za i przeciw"

K_W083 EP3

umiejętności

potrafi zrozumieć dłuższą wypowiedź na znany temat.
Rozumie artykuły z prasy, programy telewizyjne i filmy,
jeśli  dotyczą języka standardowego K_U101 EP4

czyta artykuły dotyczące problematyki współczesnego
świata, w których autorzy zawierają pewien punkt
widzenia lub własne opinie. Rozumie współczesny  tekst
pisany prozą

K_U102 EP5

porozumiewa  się swobodnie z rozmówcą
hiszpańskojęzycznym na ogólne tematy i przedstawia
swój punkt widzenia oraz argumentuje

K_U103 EP6

potrafi redagować  teksty  na różne tematy, napisać
raport lub esej, w którym zajmuje własne stanowisko na
dany problem

K_U104 EP7

kompetencje społeczne
ma świadomość, że nauka języka obcego jest procesem
LLL (Life-Long-Learning) K_K011 EP8

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

1/3



Przedmiot: język hiszpański

Forma zajęć: lektorat

12
1. Zajęcia  doskonalące wszystkie kompetencje językowe  ( słuchanie,  mówienie, czytanie i pisanie )
odnoszące się do  słownictwa  i tematyki w zakresie proponowanym w podręczniku Edito B2 3

3
2. Zajęcia  związane z materiałem leksykalno-gramatycznym   zawartym w podręczniku i wynikającym z
celów nauczania na poziomie B2 3

33. Zajęcia poświęcone na powtórzenie  przerobionego materiału i kolokwia 3

12
4. Zajęcia  doskonalące wszystkie kompetencje językowe  ( słuchanie,  mówienie, czytanie i pisanie )
odnoszące się do  słownictwa  i tematyki w zakresie proponowanym w podręczniku Edito B2 4

3
5. Zajęcia  związane z materiałem leksykalno-gramatycznym   zawartym w podręczniku i wynikającym z
celów nauczania na poziomie B2 4

36. Zajęcia poświęcone na powtórzenie  przerobionego materiału i kolokwia 4

20
7. Zajęcia  doskonalące wszystkie kompetencje językowe  ( słuchanie,  mówienie, czytanie i pisanie )
odnoszące się do  słownictwa  i tematyki w zakresie proponowanym w podręczniku Edito B2 5

10
8. Zajęcia  związane z materiałem leksykalno-gramatycznym   zawartym w podręczniku i wynikającym z
celów nauczania na poziomie B2 5

69. Zajęcia poświęcone na powtórzenie  przerobionego materiału i kolokwia 5

konwersacje
symulacja scenek z życia codziennego
słuchanie dialogów, tekstów i wiadomości
oglądnie krótkich filmów (sceny z życia codziennego)
czytanie, analiza i tłumaczenie tekstów
ćwiczenia gramatyczne (pisane i interaktywne)
pisanie krótkich tekstów (maile, listy)
prezentacje samodzielnie przygotowanych zagadnień

Metody kształcenia

F. Marín. R. Morales. M. : del Mazo de Unamuno – NUEVO VEN 3Literatura podstawowa

Zalecany jest dodatkowy podręcznik z tego samego poziomu realizowany samodzielnie przez studenta;
może to być na przykład "Hiszpański  No hay problema!" B1 + B2C1. Ponadto student powinien stale
korzystać ze słownika monolingwalnego oraz z podręcznika do gramatyki języka hiszpańskiego.  ?

Last but not least, student powinien stopniowo przyzwyczajać się do stałego czytania prasy
hiszpańskojęzycznej.

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP4,EP5,E
P6KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P8SPRAWDZIAN

EP1,EP2,EP3,EP5,E
P7,EP8PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP1,EP2,EP5,EP6PROJEKT

EP1,EP2,EP4,EP6,E
P8ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

zaliczenie ćwiczeń - obecność, aktywność na zajęciach, zaliczenie testów cząstkowych, prac pisemnych lub
prezentacji
OCENA za semestr na podstawie ocen z testów, prac pisemnych, oceny aktywności
OCENĘ z ostatniego semestru stanowi ocena z kolokwium zaliczeniowego

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

ocena z przedmiotu (ocena koordynatora) jest równa ocenie z ćwiczeń

Metoda obliczania oceny
końcowej

3 język hiszpański Ważona

3 język hiszpański [lektorat]
zaliczenie z
oceną

1,00

4 język hiszpański Ważona

4 język hiszpański [lektorat]
zaliczenie z
oceną

1,00

5 język hiszpański Ważona

5 język hiszpański [lektorat]
zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/3



72Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

90Przygotowanie się do zajęć

30Studiowanie literatury

15Udział w konsultacjach

16Przygotowanie projektu / eseju / itp.

25Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 250

Liczba punktów ECTS 10

3/3



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-E-O-I-N-20/21Z

Moduł:
Język obcy [moduł]

język niemiecki
(OGÓLNOUCZELNIANE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
ekonomia

US180AIJ2644_39N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 3 - język niemiecki (100%) , semestr: 4 - język
niemiecki (100%) , semestr: 5 - język niemiecki (100%)

Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

2
33 lektorat 18 ZO

34 lektorat 18 ZO

3 45 lektorat 36 ZO

Razem 72 10

Koordynator
przedmiotu:

mgr KAJETANA GUTT-JAKUBIAK

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu: Doprowadzenie studenta do poziomu kompetencji językowej definiowanej jako B2

Wymagania wstępne: Poziom kompetencji językowej definiowanej jako B1

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

zna słownictwo dotyczące: mediów, podróży, sztuki i
historii, gastronomii, zdrowia, przyrody i środowiska
naturalnego, nauki, pracy i problemów społecznych

K_W011 EP1

zna zagadnienia gramatyczne takie jak: tryb łączący,
mowa zależna i zgodność czasów, strona bierna, zaimki
względne złożone i osobowe, przyimki, participe present i
gerondif, przysłówki.

K_W012 EP2

zna zasady redagowania CV i listu motywacyjnego, listu
prywatnego i oficjalnego, artykułu, sprawozdania oraz
argumentacji ?za i przeciw?

K_W083 EP3

umiejętności

potrafi zrozumieć dłuższą wypowiedź na znany temat.
Rozumie artykuły z prasy, programy telewizyjne i filmy,
jeśli  dotyczą języka standardowego K_U101 EP4

czyta artykuły dotyczące problematyki współczesnego
świata, w których autorzy zawierają pewien punkt
widzenia lub własne opinie. Rozumie współczesny  tekst
pisany prozą

K_U102 EP5

porozumiewa  się swobodnie z rozmówcą
niemieckojęzycznym na ogólne tematy i przedstawia
swój punkt widzenia oraz argumentuje

K_U103 EP6

potrafi redagować  teksty  na różne tematy, napisać
raport lub esej, w którym zajmuje własne stanowisko na
dany problem

K_U104 EP7

kompetencje społeczne
ma świadomość, że nauka języka obcego jest procesem
LLL (Life-Long-Learning) K_K011 EP8

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

1/3



Przedmiot: język niemiecki

Forma zajęć: lektorat

12
1. Zajęcia  doskonalące wszystkie kompetencje językowe  ( słuchanie,  mówienie, czytanie i pisanie )
odnoszące się do  słownictwa  i tematyki w zakresie proponowanym w podręczniku Edito B2 3

3
2. Zajęcia  związane z materiałem leksykalno-gramatycznym   zawartym w podręczniku i wynikającym z
celów nauczania na poziomie B2 3

33. Zajęcia poświęcone na powtórzenie  przerobionego materiału i kolokwia 3

12
4. Zajęcia  doskonalące wszystkie kompetencje językowe  ( słuchanie,  mówienie, czytanie i pisanie )
odnoszące się do  słownictwa  i tematyki w zakresie proponowanym w podręczniku Edito B2 4

3
5. Zajęcia  związane z materiałem leksykalno-gramatycznym   zawartym w podręczniku i wynikającym z
celów nauczania na poziomie B2 4

36. Zajęcia poświęcone na powtórzenie  przerobionego materiału i kolokwia 4

20
7. Zajęcia  doskonalące wszystkie kompetencje językowe  ( słuchanie,  mówienie, czytanie i pisanie )
odnoszące się do  słownictwa  i tematyki w zakresie proponowanym w podręczniku Edito B2 5

10
8. Zajęcia  związane z materiałem leksykalno-gramatycznym   zawartym w podręczniku i wynikającym z
celów nauczania na poziomie B2 5

69. Zajęcia poświęcone na powtórzenie  przerobionego materiału i kolokwia 5

konwersacje
symulacja scenek z życia codziennego
słuchanie dialogów, tekstów i wiadomości
oglądnie krótkich filmów (sceny z życia codziennego)
czytanie, analiza i tłumaczenie tekstów
ćwiczenia gramatyczne (pisane i interaktywne)
pisanie krótkich tekstów (maile, listy)
prezentacje samodzielnie przygotowanych zagadnień

Metody kształcenia

Aspekte 2(B2)Lehr-und AB Teil 1 mit 2 Audio CD

B2 Cornelsen

Langenscheidt

Literatura podstawowa

Zalecany jest dodatkowy podręcznik z tego samego poziomu realizowany samodzielnie przez studenta;
może to być na przykład "Niemiecki Keine Problem!" B1 + B2C1. Ponadto student powinien stale korzystać
ze słownika monolingwalnego oraz z podręcznika do gramatyki języka niemieckiego.  ? Last but not
least, student powinien stopniowo przyzwyczajać się do stałego czytania prasy niemieckojęzycznej

Literatura uzupełniająca

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP4,EP5,E
P6KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P8SPRAWDZIAN

EP1,EP2,EP3,EP5,E
P7,EP8PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP1,EP2,EP5,EP6PROJEKT

EP1,EP2,EP4,EP6,E
P8ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

zaliczenie ćwiczeń - obecność, aktywność na zajęciach, zaliczenie testów cząstkowych, prac pisemnych lub
prezentacji
OCENA za semestr na podstawie ocen z testów, prac pisemnych, oceny aktywności
OCENĘ z ostatniego semestru stanowi ocena z kolokwium zaliczeniowego

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

ocena z przedmiotu (ocena koordynatora) jest równa ocenie z ćwiczeń

Metoda obliczania oceny
końcowej

3 język niemiecki Ważona

3 język niemiecki [lektorat]
zaliczenie z
oceną

1,00

4 język niemiecki Ważona

4 język niemiecki [lektorat]
zaliczenie z
oceną

1,00

5 język niemiecki Ważona

5 język niemiecki [lektorat]
zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/3



Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

72Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

90Przygotowanie się do zajęć

30Studiowanie literatury

15Udział w konsultacjach

16Przygotowanie projektu / eseju / itp.

25Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 250

Liczba punktów ECTS 10

3/3



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-E-O-I-N-20/21Z

Moduł:
Język obcy [moduł]

język rosyjski
(OGÓLNOUCZELNIANE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
ekonomia

US180AIJ2646_37N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 3 - język rosyjski (100%) , semestr: 4 - język rosyjski
(100%) , semestr: 5 - język rosyjski (100%)

Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

2
33 lektorat 18 ZO

34 lektorat 18 ZO

3 45 lektorat 36 ZO

Razem 72 10

Koordynator
przedmiotu:

mgr LUCYNA SMĘDZIK

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu: Doprowadzenie studenta do poziomu kompetencji językowej definiowanej jako B2

Wymagania wstępne: Poziom kompetencji językowej definiowanej jako B1

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

zna słownictwo dotyczące: mediów, podróży, sztuki i
historii, gastronomii, zdrowia, przyrody i środowiska
naturalnego, nauki, pracy i problemów społecznych

K_W011 EP1

zna zagadnienia gramatyczne takie jak: tryb łączący,
mowa zależna i zgodność czasów, strona bierna, zaimki
względne złożone i osobowe, przyimki, participe present i
gerondif, przysłówki.

K_W012 EP2

zna zasady redagowania CV i listu motywacyjnego, listu
prywatnego i oficjalnego, artykułu, sprawozdania oraz
argumentacji "za i przeciw"

K_W083 EP3

umiejętności

potrafi zrozumieć dłuższą wypowiedź na znany temat.
Rozumie artykuły z prasy, programy telewizyjne i filmy,
jeśli  dotyczą języka standardowego K_U101 EP4

czyta artykuły dotyczące problematyki współczesnego
świata, w których autorzy zawierają pewien punkt
widzenia lub własne opinie. Rozumie współczesny  tekst
pisany prozą

K_U102 EP5

porozumiewa  się swobodnie z rozmów
rosyjskojęzycznym na ogólne tematy i przedstawia swój
punkt widzenia oraz argumentuje

K_U103 EP6

potrafi redagować  teksty  na różne tematy, napisać
raport lub esej, w którym zajmuje własne stanowisko na
dany problem

K_U104 EP7

kompetencje społeczne
ma świadomość, że nauka języka obcego jest procesem
LLL (Life-Long-Learning) K_K011 EP8

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

1/3



Przedmiot: język rosyjski

Forma zajęć: lektorat

12
1. Zajęcia  doskonalące wszystkie kompetencje językowe  ( słuchanie,  mówienie, czytanie i pisanie )
odnoszące się do  słownictwa  i tematyki w zakresie proponowanym w podręczniku Edito B2 3

3
2. Zajęcia  związane z materiałem leksykalno-gramatycznym   zawartym w podręczniku i wynikającym z
celów nauczania na poziomie B2 3

33. Zajęcia poświęcone na powtórzenie  przerobionego materiału i kolokwia 3

12
4. Zajęcia  doskonalące wszystkie kompetencje językowe  ( słuchanie,  mówienie, czytanie i pisanie )
odnoszące się do  słownictwa  i tematyki w zakresie proponowanym w podręczniku Edito B2 4

3
5. Zajęcia  związane z materiałem leksykalno-gramatycznym   zawartym w podręczniku i wynikającym z
celów nauczania na poziomie B2 4

36. Zajęcia poświęcone na powtórzenie  przerobionego materiału i kolokwia 4

20
7. Zajęcia  doskonalące wszystkie kompetencje językowe  ( słuchanie,  mówienie, czytanie i pisanie )
odnoszące się do  słownictwa  i tematyki w zakresie proponowanym w podręczniku Edito B2 5

10
8. Zajęcia  związane z materiałem leksykalno-gramatycznym   zawartym w podręczniku i wynikającym z
celów nauczania na poziomie B2 5

69. Zajęcia poświęcone na powtórzenie  przerobionego materiału i kolokwia 5

konwersacje
symulacja scenek z życia codziennego
słuchanie dialogów, tekstów i wiadomości
oglądnie krótkich filmów (sceny z życia codziennego)
czytanie, analiza i tłumaczenie tekstów
ćwiczenia gramatyczne (pisane i interaktywne)
pisanie krótkich tekstów (maile, listy)
prezentacje samodzielnie przygotowanych zagadnień

Metody kształcenia

Pado A. : start.ru, język rosyjski dla średnio zaawansowanych, cz. 1 i 2, WSiP

Ślązak-Gwizdała A., Tatarchyk O. : Ekspres na Wschód, Kurs języka rosyjskiego B1-- B2, Cogit

Wiatr-Kmieciak M., Wujec S. : Vot i my, cz. 2 i 3, Wydawnictwa Szkolne PWN

Literatura podstawowa

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP4,EP5,E
P6KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P8SPRAWDZIAN

EP1,EP2,EP3,EP5,E
P7,EP8PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP1,EP2,EP5,EP6PROJEKT

EP1,EP2,EP4,EP6,E
P8ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

zaliczenie ćwiczeń - obecność, aktywność na zajęciach, zaliczenie testów cząstkowych, prac pisemnych lub
prezentacji
OCENA za semestr na podstawie ocen z testów, prac pisemnych, oceny aktywności
OCENĘ z ostatniego semestru stanowi ocena z kolokwium zaliczeniowego

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

ocena z przedmiotu (ocena koordynatora) jest równa ocenie z ćwiczeń

Metoda obliczania oceny
końcowej

3 język rosyjski Ważona

3 język rosyjski [lektorat]
zaliczenie z
oceną

1,00

4 język rosyjski Ważona

4 język rosyjski [lektorat]
zaliczenie z
oceną

1,00

5 język rosyjski Ważona

5 język rosyjski [lektorat]
zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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Duchnowska D. : Russkij yazyk, podgotovitelnye materialy k ekzamienu TELC urovrn B1, B2, Politechnika Krakowska

Pado A. : ty za ili protiv, Materiały uzupełniające, WSiP

Ponadto student powinien stale korzystać ze słownika monolingwalnego oraz z podręcznika do gramatyki
języka rosyjskiego, np. H. Stelmach,Język rosyjski, prościej, jaśniej, Interbook ? Materiały
przygotowane przez lektora

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

72Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

90Przygotowanie się do zajęć

30Studiowanie literatury

15Udział w konsultacjach

16Przygotowanie projektu / eseju / itp.

25Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 250

Liczba punktów ECTS 10
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-E-O-I-N-20/21Z

makroekonomia
(PODSTAWOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
ekonomia

EFZ180AIJ3432_1N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 1 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

1 61
ćwiczenia 15 ZO

wykład 15 E

Razem 30 6

Koordynator
przedmiotu:

dr WIESŁAWA KOSTANCIAK

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:

Zaznajomienie studenta z podstawowymi zagadnieniami i modelami współczesnej makroekonomii.
Wytłumaczenie kluczowych procesów i relacji zachodzących w gospodarce oraz ich rozwinięcie za pomocą
sformalizowanych metod.
Podniesienie poziomu świadomości studentów w zakresie współczesnych problemów i procesów
makroekonomicznych.

Wymagania wstępne:
Umiejętność postrzegania przyczynowo-skutkowego przez studenta oraz nawyk uczenia się i zdobywania
bieżących informacji ekonomicznych.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student posiada ogólną wiedzę o podmiotowej strukturze
gospodarki, jej istotnych elementach, podstawowych
kategoriach i procesach makroekonomicznych. K_W041 EP1

Student ma ogólną wiedzę o relacjach między
podmiotami gospodarczymi - krajowymi i zagranicznymi. K_W052 EP2

Student zna i opisuje podstawowe agregaty
makroekonomiczne (tj. produkcja, popyt agregatowy,
inflacja, bezrobocie) oraz procesy zachodzące w ich
ramach.

K_W01
K_W033 EP3

umiejętności

Student potrafi prawidłowo identyfikować, klasyfikować i
objaśniać agregaty makroekonomiczne. K_U011 EP4

Student potrafi postrzegać i opisać powiązania
zachodzące między częściami gospodarki oraz rolę jaką
w procesie osiągania równowagi globalnej odgrywają
poszczególne podmioty gospodarcze.

K_U02
K_U042 EP5

Student potrafi analizować skutki danych zjawisk
makroekonomicznych. K_U053 EP6

kompetencje społeczne
Student ma świadomość znaczenia wiedzy w
rozwiązywaniu problemów makroekonomicznych. K_K011 EP7

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: makroekonomia

Forma zajęć: wykład

31. Podstawy funkcjonowania gospodarki i równowaga w gospodarce. 1
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3
2. Podstawowe problemy makroekonomiczne: produkt globalny, wzrost gospodarczy, rynek pracy i
bezrobocie, inflacja. 1

23. System bankowy i polityka monetarna. 1

34. Popyt sektora prywatnego i publicznego w gospodarce. 1

25. Wymiana międzynarodowa i popyt zagraniczny. 1

26. Stopa procentowa a popyt globalny. Równowaga krótkookresowa w gospodarce. 1

Forma zajęć: ćwiczenia

31. Wprowadzenie do ekonomii, obieg dochodów w gospodarce i równowaga w gospodarce. 1

3
2. Podstawowe problemy makroekonomiczne: pomiar produktu globalnego i jego dynamiki, bezrobocie,
inflacja. 1

33. Pieniądz i system bankowy. 1

34. Popyt na rynku towarów - sektor prywatny i publiczny. 1

25. Wymiana międzynarodowa a popyt globalny. Dochód a równowaga na rynku towarów. 1

16. Powtórzenie i podsumowanie materiału. 1

wykłady multimedialne
rozwiązywanie zadań
analiza case study

Metody kształcenia

Hall, R.E., Taylor, J.B. (2010): Makroekonomia. Wyd. 3 zm., , Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Jones, C.J. (2016): Macroeconomics, 4rd Edition,  Norton & Company, Inc., London

Miłaszewicz, D. (red.) (2011): Podstawy makroekonomii,  volumina.pl Daniel Krzanowski, Szczecin

Literatura podstawowa

Krugman, P., Wells, R. (2018): Macroeconomics, 5th Edition, Worth Publishers, New York

Miłaszewicz, D. (red.) (2011): Podstawy makroekonomii. Problemy-zadania, volumina.pl Daniel Krzanowski, Szczecin
Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

30Zajęcia dydaktyczne

4Udział w egzaminie/zaliczeniu

47Przygotowanie się do zajęć

30Studiowanie literatury

15Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7KOLOKWIUM

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

zaliczenie ćwiczeń - na podstawie pisemnego kolokwium
zaliczenie wykładu - na podstawie egzaminu pisemnego

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

ocena z przedmiotu (ocena koordynatora)jest średnią arytmetyczną ocen z wykładu i ćwiczeń.
Przy wątpliwościach z oceną decyduje ocena z egzaminu.

Metoda obliczania oceny
końcowej

1 makroekonomia Arytmetyczna

1 makroekonomia [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

1 makroekonomia [wykład] egzamin

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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24Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 150

Liczba punktów ECTS 6
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-E-O-I-N-20/21Z

marketing
(PODSTAWOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
ekonomia

US180AIJ2866_75N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 2 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

1 22
ćwiczenia 6 ZO

wykład 9 ZO

Razem 15 2

Koordynator
przedmiotu:

prof. dr hab.  EDYTA RUDAWSKA

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:
Celem jest przedstawienie istoty koncepcji marketingu jako sposobu działania przedsiębiorstw na rynku
Konstrułowanie koncepcji działań marketingowych dla konkretnej firmy oraz umiejętność pracy w grupie.
Przygotowanie do działania w sposób kreatywny i przedsiębiorczy.

Wymagania wstępne:
w zakresie umiejętności: student analizuje zasady mechanizmu rynkowego
w zakresie kompetencji: student potrafi pracować w grupie i podejmować dyskusję we wskazanym obszarze
w zakresie wiedzy: student definiuje podstawowe pojęcia ekonomiczne

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

zna istotę działania firmy zarządzanej marketingowo K_W02
K_W041 EP1

wymienia i opisuje instrumenty marketingowego
oddziaływania

K_W04
K_W102 EP2

umiejętności

konstruuje koncepcję działań marketingowych dla
konkretnej firmy K_U051 EP3

analizuje przykłady działań marketingowych w praktyce
rynkowej K_U05

K_U072 EP4

potrafi pracować w grupie K_U093 EP5

kompetencje społeczne
jest gotów do działania w sposób przedsiębiorczy i
kreatywny K_K031 EP6

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: marketing

Forma zajęć: wykład

21. Istota marketingu. Rozwój myśli marketingowej 2

32. Otoczenie rynkowe przedsiębiorstwa. Proces wyboru rynku docelowego 2

13. Opracowanie koncepcji produktu 2

14. Strategia cenowa 2

15. Proces dystrybucji 2

16. Planowanie programów promocyjnych 2

Forma zajęć: ćwiczenia
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11. Zapoznanie się ze specyfiką firm zorientowanych marketingowo 2

1
2. Analiza otoczenia rynkowego przedsiębiorstw. Przeprowadzenie procesu wyboru rynku docelowego
dla wybranej firmy 2

1
3. Opracowanie koncepcji produktu, cyklu życia dla wybranego produktu. Wyznaczenie ceny oraz
opracowanie sposobów różnicowania ceny dla wybranej firmy. 2

24. Analiza systemów dystrybucji. Przygotowanie programu działań promocyjnych dla wybranej firmy 2

15. Podsumowanie 2

prezentacja multimedialna
dyskusja
studia przypadków
praca w grupach

Metody kształcenia

Garbarski L., Rutkowski I., Wrzosek W. (2001): Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy, PWE

red. Garbarski L. (2011): Marketing. Koncepcja skutecznych działań, PWE
Literatura podstawowa

Kotler Ph. (2005): Marketing, RebisLiteratura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

15Zajęcia dydaktyczne

4Udział w egzaminie/zaliczeniu

8Przygotowanie się do zajęć

10Studiowanie literatury

3Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

10Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP2,EP3,EP4KOLOKWIUM

EP1,EP3,EP4,EP5,E
P6ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

zaliczenie ćwiczeń - na podstawie jednego kolokwium, zestawu pytań opisowych oraz zadań/ćwiczeń ocenianych
przez prowadzącego
zaliczenie wykładów - na podstawie testu pisemnego (z pytaniami jednokrotnego i wielokrotnego wyboru oraz
pytaniami otwartymi)

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

ocena z przedmiotu (ocena koordynatora) jest równa średniej arytmetycznej ocen uzyskanych z zaliczenia ćwiczeń i
wykładów.

Metoda obliczania oceny
końcowej

2 marketing Arytmetyczna

2 marketing [wykład]
zaliczenie z
oceną

2 marketing [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-E-O-I-N-20/21Z

matematyka
(PODSTAWOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
ekonomia

US180AIJ2857_8N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 1 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

1 51
ćwiczenia 12 ZO

wykład 9 E

Razem 21 5

Koordynator
przedmiotu:

dr HENRYK KOWGIER

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:
Uzupełnienie i utrwalenie wiadomości z zakresu matematyki w stopniu umożliwiającym studiowanie nowoczesnej
ekonomii, statystyki i ekonometrii oraz innych dziedzin, których podstawę stanowi rachunek ekonomiczny i których
treścią jest wskazywanie sposobów podejmowania optymalnych decyzji.

Wymagania wstępne: znajomość materiału z matematyki ze szkoły średniej na poziomie podstawowym

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student zna podstawy algebry macierzy oraz potrafi
wyjaśnić i opisać procedury rozwiązywania układu m
równań liniowych z n niewiadomymi.

K_W071 EP1

Student zna podstawy rachunku różniczkowego i
całkowego funkcji jednej zmiennej. K_W072 EP2

umiejętności

Student posługuje się rachunkiem wektorowym i
macierzowym oraz potrafi wykorzystać go do
rozwiązywania układów równań liniowych oraz prostych
problemów ekonomicznych.

K_U051 EP3

Student potrafi wykorzystać twierdzenia i metody
rachunku różniczkowego i całkowego funkcji jednej
zmiennej w szczególności potrafi wykorzystać
twierdzenia i metody rachunku różniczkowego w
zagadnieniach związanych z optymalizacją,
poszukiwaniem ekstremów lokalnych i globalnych,
szukaniem punktów przegięcia, przedziałów wypukłości
funkcji oraz potrafi zastosować rachunek całkowy do
rozwiązywania prostych zadań).

K_U052 EP4

kompetencje społeczne
Student jest świadomy znaczenia wiedzy i narzędzi
matematycznych w rozwiązywaniu problemów
ekonomicznych.

K_K011 EP5

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: matematyka

Forma zajęć: wykład

1
1. Zagadnienia wstępne: rachunek zdań, iloczyn kartezjański, zbiory liczbowe i ich własności, moc
zbioru, zbiory przeliczalne i nieprzeliczalne. 1

1
2. Własności działań na macierzach, wyznacznik macierzy, rząd macierzy, macierz odwrotna, równania
macierzowe. 1

13. Układy równań liniowych oraz metody ich rozwiązywania. 1
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1
4. Funkcje jednej zmiennej i ich własności. Funkcja wykładnicza i logarytmiczna. Definicja i własności
granicy i ciągłości funkcji. 1

2
5. Rachunek różniczkowy funkcji jednej zmiennej: definicja pochodnej funkcji, własności funkcji
różniczkowalnej, pochodna funkcji złożonej, podstawowe wzory na obliczanie pochodnych funkcji,
interpretacja ekonomiczna pochodnej, pochodne wyższych rzędów.

1

2
6. Zastosowanie pochodnych do badania własności funkcji. Warunki konieczne i dostateczne istnienia
ekstremum lokalnego, najmniejsza i największa wartość funkcji, monotoniczność, punkt przegięcia,
przedziały wypukłości funkcji.

1

1
7. Rachunek całkowy funkcji jednej zmiennej - całka nieoznaczona, całka oznaczona oraz jej interpretacja
geometryczna, całka niewłaściwa oraz jej interpretacja. Zastosowania ekonomiczne rachunku
całkowego.

1

Forma zajęć: ćwiczenia

1
1. Ćwiczenia dotyczące: iloczynu kartezjańskiego, kombinacji liniowej wektorów, liniowej zależności oraz
niezależności wektorów. 1

1
2. Ćwiczenia dotyczące działania na macierzach (dodawanie, odejmowanie, transponowanie, mnożenie
przez skalar, mnożenie macierzy). 1

13. Ćwiczenia dotyczące obliczania wyznacznika macierzy (Twierdzenie Laplace`a). 1

14. Ćwiczenia dotyczące macierzy odwrotnej oraz rozwiązywania równań macierzowych. 1

2
5. Ćwiczenia dotyczące układu równań liniowych: metody rozwiązywania układów równań liniowych:
układy Cramera, Twierdzenie Kroneckera-Capellego, metoda Gaussa. 1

16. Ćwiczenia dotyczące funkcji elementarnych oraz ich własności: granica i ciągłość funkcji. 1

17. Ćwiczenia dotyczące obliczanie pierwszej i drugiej pochodnej funkcji jednej zmiennej. 1

1
8. Ćwiczenia dotyczące zastosowania pochodnych do badania własności funkcji: ekstrema lokalne,
monotoniczność. 1

1
9. Ćwiczenia dotyczące zastosowania pochodnych do badania własności funkcji: punkty przegięcia,
przedziały wypukłości funkcji, tempo wzrostu, malenia funkcji. 1

110. Ćwiczenia dotyczące zastosowanie pochodnych funkcji jednej zmiennej w ekonomii. 1

111. Ćwiczenia dotyczące Obliczanie podstawowych całek nieoznaczona i oznaczonych. 1

wykład połączony z prezentacją multimedialną
rozwiązywanie zadań problemowychMetody kształcenia

B.Batóg, B. Bieszk-Stolorz, I.Foryś, M.Guzowska, K.Heberlein (2016): Matematyka dla  kierunków ekonomicznych, Difin,
Warszawa

H. Kryński  (1973): Zastosowanie matematyki w ekonomii, PWN

T. Jurlewicz, Z. Skoczylas (2002): Algebra liniowa 1i 2. Przykłady i zadania, GiS

W.Krysicki, L. Włodarski (1983): Analiza matematyczna w zadaniach, t.1-2, PWN

Literatura podstawowa

A. Ostoja-Ostaszewski (1996): Matematyka w ekonomii modele i metody, t 1-2, PWN

J. Piszczała (2000): Matematyka i jej zastosowania w naukach ekonomicznych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w
Poznaniu

Praca zbiorowa pod redakcja E. Stolarskiej (1979): Algebra liniowa dla ekonometryków, PWN

Literatura uzupełniająca

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4EGZAMIN PISEMNY

EP3,EP4KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

zaliczenie ćwiczeń - kolokwium (max. 6 zadań). Zaliczenie: otrzymanie min 60% punktów.
zaliczenie wykładu - egzamin testuje osiągnięcia efektów kształcenia w zakresie wiedzy (10 pytań) i umiejętności (10
pytań). Obejmuje pytania testowe (łącznie 20 pytań). Zaliczenie egzaminu: otrzymanie po min 50% punktów, zarówno
z części zadaniowej jak i teoretycznej.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z przedmiotu (ocena koordynatora) jest równa średniej arytmetycznej ocen z wykładu i ćwiczeń.

Metoda obliczania oceny
końcowej

1 matematyka Arytmetyczna

1 matematyka [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

1 matematyka [wykład] egzamin

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

21Zajęcia dydaktyczne

8Udział w egzaminie/zaliczeniu

40Przygotowanie się do zajęć

16Studiowanie literatury

10Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

30Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 125

Liczba punktów ECTS 5

3/3



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-E-O-I-N-20/21Z

metody ilościowe w ekonomii
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
ekonomia

US180AIJ2855_93N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 3 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

2 33
laboratorium 9 ZO

wykład 6 ZO

Razem 15 3

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. JACEK BATÓG

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:

Uzyskanie podstawowej wiedzy o metodach ekonometrycznych oraz ich zastosowaniu do badania ilościowych
prawidłowości w procesach gospodarczych
Umiejętność pracy w grupie przy opracowywaniu projektu, z zastosowaniem metod ekonometrycznych, badania
zjawisk ekonomicznych.
Uświadomienie znaczenia stosowania metod ekonometrycznych w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych.

Wymagania wstępne:

Student w zakresie:
- wiedzy: wykazuje znajomość zagadnień i metod z zakresu algebry, analizy matematycznej, statystyki opisowej,
rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej oraz podstaw makroekonomii, mikroekonomii i finansów,
- umiejętności: potrafi wykonywać działania na macierzach, operacje w zakresie rachunku różniczkowego, obliczać
miary tendencji centralnej, zróżnicowania i współzależności, weryfikować hipotezy, posługiwać się podstawowymi
funkcjami arkusza kalkulacyjnego Excel,
- kompetencji (postaw): potrafi samodzielnie korzystać z literatury i samodzielnie opracowywać informacje na
wskazany temat

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

zna specyfikę i budowę modelu ekonometrycznego oraz
etapy modelowania z wykorzystaniem modeli dynamiki
oraz współzależności

K_W01
K_W091 EP1

rozumie podstawy teoretyczne estymacji i weryfikacji
liniowego modelu ekonometrycznego

K_W01
K_W092 EP2

umiejętności

potrafi zbudować model ekonometryczny dynamiki i
współzależności, dokonać jego weryfikacji oraz
zinterpretować uzyskane wyniki

K_U041 EP3

potrafi wykorzystywać funkcje arkusza kalkulacyjnego
Excel związane z estymacją i weryfikacją liniowych
modeli ekonometrycznych

K_U042 EP4

potrafi pracować w grupie przygotowującej projekt
pokazujący zastosowanie metod ekonometrycznych do
badania zjawisk ekonomicznych

K_U093 EP5

kompetencje społeczne
ma świadomość znaczenia stosowania metod
ekonometrycznych w rozwiązywaniu problemów
ekonomicznych

K_K011 EP6

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: metody ilościowe w ekonomii

Forma zajęć: wykład

1
1. Definicja i przedmiot badań ekonometrii. Rodzaje prawidłowości statystycznych. Model
ekonometryczny 3

1/3



12. Etapy modelowania ekonometrycznego 3

13. Specyfikacja zmiennych objaśniających (metoda Z. Hellwiga, błędy specyfikacji) 3

14. Estymacja parametrów strukturalnych modeli ekonometrycznych - KMNK 3

15. Podstawy weryfikacji statystycznej 3

16. Weryfikacja modeli ekonometrycznych. Wybrane problemy budowy modeli ekonometrycznych 3

Forma zajęć: laboratorium

5
1. Specyfikacja zmiennych objaśniających. Wybór postaci analitycznej modelu. Przykłady estymacji
liniowych modeli ekonometrycznych 3

42. Przykłady weryfikacji liniowych modeli ekonometrycznych 3

Wykłady z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych. Laboratoria z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego Excel
w zakresie estymacji i weryfikacji liniowych modeli ekonometrycznychMetody kształcenia

Hozer J. (red.) (1997): Ekonometria, Katedra Ekonometrii i Statystyki, Stowarzyszenie Pomoc i Rozwój, Szczecin

Hozer J. (red.) (2007): Ekonometria stosowana w przykładach i zadaniach, Katedra Ekonometrii i Statystyki US,
Stowarzyszenie Pomoc i Rozwój, Szczecin

Maddala G.S. (2006): Ekonometria, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Literatura podstawowa

Batóg J. (2016): Ekonometryczna analiza wpływu kryzysu gospodarczego na zadłużenie publiczne w krajach Unii
Europejskiej, Zeszyty Naukowe, Cracow Review of Economics and Management nr 1(949), Kraków

Batóg J. (2010): Konwergencja dochodowa w krajach Unii Europejskiej. Analiza ekonometryczna, Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin

Guzik B., Jurek W. (2003): Podstawowe metody ekonometrii, Wydawnictwo Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu,
Poznań

Jajuga K. (1999): Ekonometria. Metody i analizy problemów ekonomicznych , Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we
Wrocławiu, Wrocław

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

15Zajęcia dydaktyczne

1Udział w egzaminie/zaliczeniu

10Przygotowanie się do zajęć

18Studiowanie literatury

8Udział w konsultacjach

10Przygotowanie projektu / eseju / itp.

13Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2KOLOKWIUM

EP3,EP4,EP5,EP6PROJEKT

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Forma i warunki zaliczenia:
- studenci oceniani są w ramach wykładu na podstawie kolokwium pisemnego, które testuje osiągnięcie efektów
kształcenia w zakresie wiedzy - 3 pytania,
- ocena z laboratorium uzyskiwana jest na podstawie projektu własnego tworzonego w formie pracy grupowej, który
weryfikuje osiągnięcie efektów kształcenia w zakresie umiejętności oraz efektu w zakresie kompetencji społecznych.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z przedmiotu obliczana jest jako zwykła średnia arytmetyczna z ocen uzyskanych z wykładu (kolokwium) i
laboratorium (projektu).

Metoda obliczania oceny
końcowej

3 metody ilościowe w ekonomii Arytmetyczna

3 metody ilościowe w ekonomii [wykład]
zaliczenie z
oceną

3 metody ilościowe w ekonomii [laboratorium]
zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-E-O-I-N-20/21Z

metodyka badań ekonomicznych
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
ekonomia

US180AIJ3331_28N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 3 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

2 23 wykład 9 ZO

Razem 9 2

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. MAŁGORZATA PORADA-ROCHOŃ

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:

Zapoznanie studentów z metodyką badań ekonomicznych, w tym z organizacją badań, wyborem metod i narzędzi oraz
formułowaniem wniosków
Umiejętność doboru metod i narzędzi do badania ekonomicznego oraz prezentacji wyników badań.
Przygotowanie do samodzielnego zrealizowania badania ekonomicznego.

Wymagania wstępne: brak

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

rozumie istotę i strukturę badania naukowego K_W011 EP1

wie, jak poprawnie sformułować ekonomiczny problem
badawczy

K_W01
K_W032 EP2

zna poszczególne metody i narzędzia stosowane w
badaniach naukowych

K_W07
K_W08
K_W09

3 EP3

umiejętności

potrafi prawidłowo sformułować cel badania oraz
hipotezy K_U011 EP4

umie do badania naukowego dobrać adekwatne metody i
narzędzia

K_U04
K_U052 EP5

potrafi zaprezentować wyniki we właściwej formie K_U06
K_U073 EP6

kompetencje społeczne

jest świadomy konieczności przeprowadzania badań w
celu lepszego poznania i zrozumienia mechanizmów
leżących u podstaw procesów ekonomicznych

K_K01
K_K021 EP7

jest gotów samodzielnie zaplanować i zrealizować
badanie ekonomiczne K_K032 EP8

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: metodyka badań ekonomicznych

Forma zajęć: wykład

11. Wprowadzenie do metodyki badań ekonomicznych 3

12. Formułowanie ekonomicznych problemów badawczych 3

13. Organizacja badań ekonomicznych 3

24. Procedura badań ekonomicznych 3
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25. Metody i narzędzia w badaniach ekonomicznych 3

16. Projekt badawczy 3

17. Praca naukowa ? specyfika i wymagania poszczególnych form prezentacji wyników 3

prezentacja w ppt
analiza studiów przypadkuMetody kształcenia

Denzin Norman K., Lincoln Yvonna S. (red.) (2009): Metody badań jakościowych, tom 1 i 2, PWN, Warszaw

Kuciński K. (red.) (2010): Metodologia nauk ekonomicznych,  Difin  , Warszawa

Nowak S. (2012): Metodologia badań społecznych, PWN, Warszawa

Literatura podstawowa

Silverman, D. (2008): Prowadzenie badań jakościowych, PWN, Warszawa

Publikacje Instytutu Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur

Publikacje w czasopismach: „Marketing i Rynek”, „Przegląd statystyczny”

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

9Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

0Przygotowanie się do zajęć

19Studiowanie literatury

10Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

10Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8KOLOKWIUM

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

zaliczenie wykładu - na podstawie kolokwium

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

ocena z przedmiotu (ocena koordynatora) jest równa ocenie z wykładów

Metoda obliczania oceny
końcowej 3 metodyka badań ekonomicznych Ważona

3 metodyka badań ekonomicznych [wykład]
zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/2



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-E-O-I-N-20/21Z-AG

międzynarodowe rynki towarów i usług
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
ekonomia

US180AIJ2891_70N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne analityk gospodarczyogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 6 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

3 36 wykład 15 ZO

Razem 15 3

Koordynator
przedmiotu:

dr JAROSŁAW NARĘKIEWICZ

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:

Zdobycie wiedzy na temat głównych ośrodków produkcji i handlu w gospodarce światowej.
Zapoznanie z wybranymi międzynarodowymi rynkami towarowymi.
Poznanie zjawisk związanych z rozwojem międzynarodowego handlu usługami.
Przeprowadzenie oceny zmian zachodzących na światowym rynku pod kątem korzyści i zagrożeń dla gospodarki i
funkcjonujących w niej podmiotów.
Gotowość do oceny stanu własnej wiedzy ekonomicznej.

Wymagania wstępne: Znajomość podstawowych zagadnień z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student zna  i rozumie podstawowe mechanizmy i
uwarunkowania międzynarodowych rynków towarów i
usług

K_W051 EP1

Student ma podstawową wiedzą na temat  ograniczeń,
norm  i standardów stosowanych w handlu towarami  i
usługami

K_W062 EP2

umiejętności

Student potrafi interpretować dane statystyczne i
wskaźniki ekonomiczne dotyczące procesów związanych
z międzynarodową wymianą towarów i usług K_U011 EP3

Student potrafi ocenić zmiany zachodzące na światowym
rynku pod kątem korzyści i zagrożeń dla gospodarki i
funkcjonujących w niej podmiotów

K_U012 EP4

kompetencje społeczne
Student jest gotów do oceny stanu własnej wiedzy
ekonomicznej oraz systematycznego jej poszerzania i
aktualizacji

K_K021 EP5

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: międzynarodowe rynki towarów i usług

Forma zajęć: wykład

21. Struktura światowej gospodarki według głównych ośrodków produkcji i handlu 6

22. Ceny rynku międzynarodowego 6

23. Rynek produktów rolno-spożywczych 6

24. Paliwa i surowce mineralne 6

25. Rynek wyrobów przemysłu przetwórczego 6
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26. Przekształcenia w strukturze międzynarodowego obrotu usługami 6

27. Funkcjonowanie rynku wewnętrznego Unii Europejskiej 6

18. Polska na światowym rynku towarów i usług 6

wykłady z wykorzystaniem prezentacji
dyskusje nad wybranymi problemamiMetody kształcenia

Barcz J., Kawecka-Wyrzykowska E., Michałowska-Gorywoda K. (2012): Integracja europejska w świetle Traktatu z Lizbony.
Aspekty ekonomiczne, Warszawa

Kuźniar A. (2007): Usługi w handlu międzynarodowym, Toruń

Niemiec M., Rymarczyk J. (red.) (2008): Wybrane międzynarodowe rynki towarowe, Wrocław

Wojciechowski H. (1992): Międzynarodowe rynki towarów i usług, Warszawa

Literatura podstawowa

Dudziński J.  (1998): Ceny rynku międzynarodowego. Tendencje i mechanizm, Szczecin

Kłosiński K. (2002): Międzynarodowy obrót usługowy, Warszawa

Wojciechowski H. (1992): Międzynarodowe rynki towarowe, Warszawa

Zielińska-Głębocka A. (2012): Współczesna gospodarka światowa. Przemiany, innowacje, kryzysy, rozwiązania regionalne,,
Warszawa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

15Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

13Przygotowanie się do zajęć

15Studiowanie literatury

10Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

20Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5KOLOKWIUM

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

zaliczenie wykładu - na podstawie kolokwium

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

ocena z przedmiotu (ocena koordynatora) jest równa ocenie z wykładu

Metoda obliczania oceny
końcowej 6 międzynarodowe rynki towarów i usług Ważona

6 międzynarodowe rynki towarów i usług [wykład]
zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/2



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-E-O-I-N-20/21Z

międzynarodowe stosunki gospodarcze
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
ekonomia

US180AIJ2890_76N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 3 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

2 43
ćwiczenia 9 ZO

wykład 12 E

Razem 21 4

Koordynator
przedmiotu:

dr JOANNA BRZYSKA

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:
Celem jest uzyskanie wiedzy na temat funkcjonowania współczesnej gospodarki światowej, zrozumienie
mechanizmów ekonomicznych działających w sferze międzynarodowych stosunków gospodarczych i reguł
międzynarodowej polityki handlowej.

Wymagania wstępne: Znajomość podstawowych zagadnień z zakresu mikro i makroekonomii.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

zna podstawowe pojęcia i zjawiska zachodzące w
gospodarce światowej K_W011 EP1

zna podstawowe zasady funkcjonowania
międzynarodowego handlu w warunkach rosnącego
umiędzynarodowienia gospodarki

K_W04
K_W052 EP2

umiejętności

potrafi analizować przyczyny, przebieg i skutki różnych
procesów zachodzących w gospodarce światowej K_U051 EP3

potrafi pozyskać i interpretować dane statystyczne oraz
wskaźniki ekonomiczne dotyczące różnych obszarów
gospodarki światowej

K_U042 EP4

potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i
umiejętności K_U033 EP5

kompetencje społeczne
jest gotów do krytycznej oceny własnej wiedzy
ekonomicznej K_K021 EP6

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: międzynarodowe stosunki gospodarcze

Forma zajęć: wykład

11. Powstanie i rozwój gospodarki światowej 3

12. Podmioty gospodarki światowej. Klasyfikacja krajów w gospodarce światowej. 3

13. Międzynarodowy podział pracy. 3

14. Ceny w handlu międzynarodowym. 3

15. Polityka handlowa i jej narzędzia. 3

16. Międzynarodowa polityka handlowa. 3
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17. Liberalizacja handlu międzynarodowego i działalność WTO 3

28. Procesy integracyjne we współczesnej gospodarce światowej. 3

19. Teorie handlu międzynarodowego. 3

210. Bilans płatniczy i problemy jego równowagi. 3

Forma zajęć: ćwiczenia

21. Międzynarodowe obroty towarowe 3

12. Międzynarodowa wymiana usług 3

23. Międzynarodowe przepływy kapitału 3

14. Międzynarodowe przepływy pracy 3

15. Międzynarodowa wymiana technologii 3

16. Polska w UE 3

17. Bilans płatniczy Polski 3

wykłady z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych
prezentacje multimedialne przygotowane przez studentów
analiza problemów w drodze dyskusji
praca w grupie

Metody kształcenia

A. Budnikowski (2006): Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWE, Warszawa

P. Bożyk (2008): Międzynarodowe stosunki ekonomiczne, PWE, Warszawa

Red. B.Szopa, A Pollok (2017): Ekonomia globalna. Wybrane zagadnienia, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
Kraków

Red. J. Dudziński, H. Nakonieczna-Kisiel (2007): Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Wybrane zagadnienia, Wyd.
Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, Szczecin

Red. R. Orłowska, K. Żołądkiewicz (2012): Globalizacja i regionalizacja w gospodarce światowej, PWE, Warszawa

Literatura podstawowa

E. Oziewicz (2006): Przemiany we współczesnej gospodarce światowej, PWE, Warszawa

Red. J. Ravenhill (2011): Globalna ekonomia polityczna, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków

Red. T. Michałowski, E. Oziewicz (2013): Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWE, Warszawa

T. Rynarzewski, A. Zielińska-Głębocka (2006): Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Teoria wymiany, PWE, Warszawa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

21Zajęcia dydaktyczne

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP2,EP3KOLOKWIUM

EP4,EP5,EP6ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

zaliczenie ćwiczeń -  na podstawie pisemnego kolokwium (80%) oraz aktywności na ćwiczeniach (20%)
zaliczenie wykładów - na podstawie egzaminu pisemnego w postaci pytań otwartych

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

ocena z przedmiotu (ocena koordynatora) jest średnią arytmetyczną z pozytywnych ocen uzyskanych z zaliczenia
ćwiczeń i egzaminu

Metoda obliczania oceny
końcowej

3 międzynarodowe stosunki gospodarcze Arytmetyczna

3 międzynarodowe stosunki gospodarcze [wykład] egzamin

3 międzynarodowe stosunki gospodarcze [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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4Udział w egzaminie/zaliczeniu

25Przygotowanie się do zajęć

25Studiowanie literatury

10Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

15Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-E-O-I-N-20/21Z-EM

międzynarodowe transakcje handlowe
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
ekonomia

US180AIJ2890_55N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne ekonomia menedżerskaogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 6 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

3 36 wykład 15 ZO

Razem 15 3

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. RENATA KNAP

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:
Zapoznanie studentów z techniką obrotu handlowego z zagranicą, zwyczajami i uzansami handlowymi oraz
wykształcenie pewnych umiejętności praktycznych z zakresu przygotowania, zawierania i realizacji kontraktów w
handlu zagranicznym

Wymagania wstępne: Wskazana wiedza z zakresu międzynarodowych stosunków ekonomicznych, podstaw handlu zagranicznego.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student zna i rozumie sposoby przygotowania,
zawierania i realizacji transakcji z zagranicznymi
partnerami, charakteryzuje czynności i dokumenty we
wszystkich fazach transakcji oraz zna uwarunkowania ich
zróżnicowania

K_W04
K_W05
K_W06

1 EP1

umiejętności

Student potrafi przeprowadzić kalkulację ceny ofertowej
w eksporcie, porównuje i ocenia oferty w imporcie,
prawidłowo formułuje klauzule kontraktu, analizuje i
ocenia formuły handlowe z punktu widzenia eksportera i
importera, sporządza podstawowe dokumenty handlowe

K_U01
K_U02
K_U05

1 EP2

kompetencje społeczne

Student jest gotowy do krytycznej analizy wiedzy z
zakresu techniki międzynarodowych transakcji
handlowych w szybko zmieniającej się rzeczywistości
gospodarczej i konieczności jej aktualizowania,
pogłębiania i poszerzania dla właściwego
rozumienia/prowadzenia handlu z zagranicznymi
partnerami

K_K01
K_K021 EP3

Student jest świadomy znaczenia i gotowy do
przestrzegania profesjonalizmu i etyki zawodowej w
kontaktach z zagranicznymi partnerami

K_K03
K_K042 EP4

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: międzynarodowe transakcje handlowe

Forma zajęć: wykład

11. Pojęcie i specyfika międzynarodowych transakcji handlowych 6

22. Przygotowanie kontraktu 6

23. Zapytanie ofertowe i oferta, negocjacje warunków kontraktu 6
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44. Sposoby zawierania, formy i treść kontraktu 6

25. Wybór i sposoby określania warunków dostawy - Incoterms 2010 6

26. Dokumenty podstawowe i dodatkowe w fazie realizacji kontraktu 6

27. Reklamacje i rozstrzyganie sporów w handlu zagranicznym 6

wykład z prezentacją multimedialną
analiza przypadków z dyskusjąMetody kształcenia

B. Stępień (red.) (2015): Handel zagraniczny. Poradnik dla praktyków, PWE, Warszawa

B. Stępień (red.) (2004): Transakcje handlu zagranicznego, PWE, Warszawa

J. Dudziński, R. Knap (1997): Przygotowanie i realizacja transakcji handlu zagranicznego, WN US, Szczecin

J. Rymarczyk (red.) (2017): Handel zagraniczny. Organizacja i technika,, PWE, Warszawa

Literatura podstawowa

A. Blajer (2000): Międzynarodowe reguły handlowe. Zasady i praktyka stosowania, ODDK, Gdańsk

A. Fornalska-Skurczyńska, M. Skurczyński (red.)  (2016): Introduction to Internationale Trade, Wydawnictwo UG, Gdańsk

ICC, Publication No. 715 (2010): Incoterms®2010, ICC, Paris

J. Hermanowski  (2006): Handel zagraniczny. Poradnik, Universitas, Kraków

K.P. Białecki, W. Januszkiewicz, L. Oręziak  (2007): Leksykon handlu zagranicznego, PWE, Warszawa

R.Knap (2015):  Warunki dostawy w eksporcie przedsiębiorstw województwa zachodniopomorskiego, „Studia i Prace WNEiZ”
2015, nr 41/1, Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin

R.Knap, M.Szymańska (2009): Special character of negotiations in foreign trade (in the light of a questionnaire survey), "TWE"
1/2009, Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin

R.R. Gesteland (2000): Różnice kulturowe a zachowania w biznesie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

15Zajęcia dydaktyczne

4Udział w egzaminie/zaliczeniu

0Przygotowanie się do zajęć

26Studiowanie literatury

10Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

20Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4KOLOKWIUM

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

zaliczenie wykładu - na podstawie kolokwium pisemnego (pytania otwarte), obejmującego wiedzę z wykładów i
zalecanej literatury

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z przedmiotu (ocena koordynatora) jest równa ocenie z wykładu

Metoda obliczania oceny
końcowej 6 międzynarodowe transakcje handlowe Ważona

6 międzynarodowe transakcje handlowe [wykład]
zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-E-O-I-N-20/21Z

mikroekonomia
(PODSTAWOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
ekonomia

EFZ180AIJ3432_2N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 2 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

1 62
ćwiczenia 15 ZO

wykład 15 E

Razem 30 6

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. TOMASZ BERNAT

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:

Przedstawienie podstawowych zagadnień kursu mikroekonomii, w szczególności zasad funkcjonowania
pojedynczych rynków, zachowań indywidualnych podmiotów gospodarujących, teorii wyboru ekonomicznego
mikropodmiotów: konsumentów i przedsiębiorstw, podstawowego aparatu pojęciowego mikroekonomii oraz
narzędzi analizy zachowań podmiotów gospodarczych.
Umiejętność przewidywania możliwych scenariuszy wynikających z bieżących wydarzeń na różnych rynkach oraz
oceny sytuacji przedsiębiorstwa w konkretnych strukturach rynkowych, w zależności od kształtowania się
kosztów, przychodów.
Przygotowanie do myślenia w sposób przedsiębiorczy.

Wymagania wstępne:

Student zna podstawy makroekonomii oraz zasady funkcjonowania gospodarki rynkowej, student orientuje się w
aktualnych wydarzeniach gospodarczych.
Student potrafi rozwiązywać podstawowe zadania z zakresu matematyki oraz posługiwać się (prawidłowo
interpretować) wykresy przedstawiające zależności między głównymi kategoriami, będącymi przedmiotem analiz
ekonomicznych.
Student potrafi analitycznie myśleć, prawidłowo formułować wnioski w oparciu o posiadaną wiedzę na temat
aktualności z życia gospodarczego.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

zna podstawowe pojęcia gospodarcze, związane z
przedmiotem zainteresowania mikroekonomii, zna
zależności pomiędzy takimi kategoriami, jak koszty,
przychody, zyski, progi rentowności.

K_W01
K_W04
K_W07

1 EP1

zna główne zależności zachodzące na poszczególnych
rynkach, zarówno rynkach dóbr i usług, jak również
rynkach czynników produkcji.

K_W03
K_W052 EP2

umiejętności

umie przewidywać możliwe scenariusze wynikające z
bieżących wydarzeń na różnych rynkach oraz ocenić
sytuację przedsiębiorstwa w konkretnych strukturach
rynkowych, w zależności od kształtowania się kosztów,
przychodów itp.

K_U01
K_U02
K_U05
K_U08

1 EP3

kompetencje społeczne
wykazuje gotowość do myślenia i działania w sposób
przedsiębiorczy

K_K01
K_K031 EP4

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: mikroekonomia

Forma zajęć: wykład

21. Wprowadzenie do mikroekonomii i gospodarki rynkowej, 2

42. Mechanizm rynkowy, równowaga rynku, stany nierównowagi 2
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23. Teoria wyboru konsumenta 2

24. Teoria wyboru przedsiębiorstwa: produkcyjność 2

25. Teoria wyboru przedsiębiorstwa: zyski 2

26. Struktury rynkowe 2

17. Rynki czynników wytwórczych 2

Forma zajęć: ćwiczenia

21. Wprowadzenie do mikroekonomii. 2

22. Rynek i jego prawa 2

23. Elastyczność popytu i podaży 2

24. Teoria wyboru konsumenta 2

25. Wprowadzenie do teorii firmy, produkcyjność w krótkim i długim okresie 2

26. Optymalizacja działania przedsiębiorstwa 2

27. Struktury rynkowe 2

18. Rynki czynników wytwórczych 2

wykład
studium przypadków
zadania graficzne i algebraiczne
dyskusje
rozwiązywanie testów i zadań w systemie elearningowym

Metody kształcenia

Begg D. i inni (2013): Ekonomia. Mikroekonomia, , PWE

Bernat Tomasz (2015): Mikroekonomia - studia przypadku, vol 1 - 3, volumina.pl, Szczecin

Kopycińska D. (2011): Mikroekonomia, volumina.pl

Literatura podstawowa

Czarny E., Nojszewska E. (2006): Mikroekonomia, PWE

Samuelson P., Nordhaus W.  (2017): Ekonomia, PWN
Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

30Zajęcia dydaktyczne

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP2,EP3KOLOKWIUM

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

zaliczenie ćwiczeń - na podstawie kolokwium pisemnego. Jest to test rozwiązanie studium
przypadku, opisującego wybrane elementy gospodarki - przedsiębiorstwo. Rozwiązanie zadania to
odpowiedź na zamieszczone pytania otwarte.
zaliczenie wykładu - ma podwójny charakter. Każda część teorii zaprezentowana na wykładzie ma
swój odpowiednik w systemie elearningowym. Student musi rozwiązać zaprezentowane tam testy i
zadania. Egzamin to podsumowanie całego cyklu wykładów, ma charakter studium przypadku
obejmującego opis przykładu oraz pytania otwarte do odpowiedzi. Aby przystąpić do egzaminu
student musi rozwiązać pozytywnie wszystkie testy i zadania w systemie elearningowym - jest to
odzwierciedlenie jego wiedzy teoretycznej.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

ocena z przedmiotu (ocena koordynatora) to średnia arytmetyczna ocen z wykładu i ćwiczeń

Metoda obliczania oceny
końcowej

2 mikroekonomia Arytmetyczna

2 mikroekonomia [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

2 mikroekonomia [wykład] egzamin

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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6Udział w egzaminie/zaliczeniu

30Przygotowanie się do zajęć

30Studiowanie literatury

30Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

24Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 150

Liczba punktów ECTS 6
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-E-O-I-N-20/21Z-AG

modele biznesowe
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
ekonomia

US180AIJ3331_62N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne analityk gospodarczyogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 4 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

2 34 laboratorium 15 ZO

Razem 15 3

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. ANNA TURCZAK

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:
Głównym celem przedmiotu jest nabycie umiejętności niezbędnych do tworzenia oraz oceniania modeli biznesowych.
W ramach zajęć studenci zdobywają także wiedzę o metodach i narzędziach wykorzystywanych w modelowaniu
biznesu.

Wymagania wstępne: znajomość podstaw zarządzania, sprawozdawczości finansowej, finansów przedsiębiorstw

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Rozumie pojęcie struktury organizacyjnej, zna typy
struktur oraz wie, jak projektuje się struktury.

K_W01
K_W041 EP1

Rozumie różne powiązania kapitałowe przedsiębiorstw,
zna rodzaje fuzji i przejęć oraz wie, jak przeanalizować
ich wpływ na bilans i rachunek wyników.

K_W04
K_W092 EP2

Wie, jak organizuje się procesy magazynowe oraz zna
przesłanki tworzenia centrum dystrybucji i
uwarunkowania lokalizacji dla nowopowstałego obiektu.

K_W04
K_W093 EP3

umiejętności

Potrafi określić zapotrzebowanie na poszczególne
aktywa oraz wybrać źródła finansowania majątku
przedsiębiorstwa.

K_U04
K_U051 EP4

Umie zaprogramować produkcję oraz potrafi zbilansować
zadania produkcyjne ze zdolnością produkcyjną. K_U04

K_U052 EP5

Potrafi zaplanować zatrudnienie oraz ustalić obciążenie
stanowisk pracy.

K_U04
K_U05
K_U08

3 EP6

Potrafi określić zapotrzebowanie na surowce i materiały
oraz wyselekcjonować dostawców.

K_U04
K_U05
K_U08

4 EP7

kompetencje społeczne

Ma świadomość obszarów wykorzystywania techniki i
technologii w biznesie.

K_K02
K_K031 EP8

Ma świadomość znaczenia wiedzy o metodach badania
popytu, optymalizacji struktury asortymentowej, analizy
skuteczności podejmowanych działań marketingowych i
oceny obsługi klienta.

K_K01
K_K032 EP9

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: modele biznesowe
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Forma zajęć: laboratorium

11. Struktury organizacyjne przedsiębiorstw 4

22. Konstruowanie oferty produktowej przedsiębiorstwa 4

23. Wybór źródeł finansowania 4

14. Modelowanie struktury majątkowej 4

15. Modelowanie zapotrzebowania na zasoby ludzkie 4

26. Modelowanie systemu produkcyjnego przedsiębiorstwa 4

27. Optymalizacja procesów biznesowych w obszarze zaopatrzenia i dystrybucji 4

28. Projektowanie magazynu i centrum dystrybucji 4

19. Fuzje i przejęcia 4

110. Innowacyjne modele biznesowe 4

Analizowanie przykładów i rozwiązywanie zadań.Metody kształcenia

Brzeziński M. (2013): Organizacja produkcji w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo "Difin", Warszawa

Maliszewski E. (2009): Zarządzanie firmą, Wydawnictwo FORMAT-AB, Warszawa

Michalak J. (2016): Modele biznesu przedsiębiorstw. Analiza i raportowanie, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź

Rogowski A. (2018): Podstawy organizacji i zarządzania produkcją w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa

Literatura podstawowa

Frankowski K.P (2018): Prognozowanie sprzedaży, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa

Rószkiewicz M. (2012): Metody ilościowe w badaniach marketingowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Sariusz-Wolski Z. (2009): Zakupy z Excelem bez tajemnic, Wydawnictwo "Studio Emka", Warszawa

Staniec I. (red.) (2013): Metody ilościowe w zarządzaniu organizacją, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa

Szymczak M. (red.) (2011): Decyzje logistyczne z Excelem, Wydawnictwo "Difin", Warszawa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

15Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

15Przygotowanie się do zajęć

13Studiowanie literatury

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7KOLOKWIUM

EP4,EP5,EP6,EP7,E
P8,EP9ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

zaliczenie laboratoriów - na podstawie kolokwium i aktywności na zajęciach

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

ocena z przedmiotu (ocena koordynatora) jest równa ocenie z laboratoriów

Metoda obliczania oceny
końcowej 4 modele biznesowe Ważona

4 modele biznesowe [laboratorium]
zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/3



15Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

15Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

3/3



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-E-O-I-N-20/21Z-AG

monitorowanie i prognozowanie koniunktury
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
ekonomia

US180AIJ2859_68N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne analityk gospodarczyogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 6 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

3 36
laboratorium 9 ZO

wykład 6 ZO

Razem 15 3

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. RAFAŁ NAGAJ

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:

Zapoznanie z zagadnieniami z zakresu monitorowania wzrostu gospodarczego i wahań koniunkturalnych oraz
miernikami i instrumentami służącymi do analizy koniunktury gospodarczej.
Rozpoznawanie zależności makroekonomicznych rządzących cyklem koniunkturalnym.
Podniesienie świadomości znaczenia wiedzy dotyczącej zmian koniunktury gospodarczej w rozwiązywaniu problemów
społeczno-ekonomicznych.

Wymagania wstępne:
Student zna ogólne zagadnienia z ekonomii i podstawowe zmienne makroekonomiczne oraz umiejętność posługiwania
się metodami ilościowymi w analizie zmian.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student zna pojęcia i modele związane ze wzrostem
gospodarczym i cyklem koniunkturalnym. K_W011 EP1

Student zna instrumenty wykorzystywane do
monitorowania i prognozowania koniunktury
gospodarczej.

K_W072 EP2

umiejętności

Student rozpoznaje zależności makroekonomiczne
rządzące cyklem koniunkturalnym. K_U021 EP3

Student ocenia szanse i zagrożenia związane z cyklem
koniunkturalnym. K_U042 EP4

kompetencje społeczne

Student ma świadomość znaczenia wiedzy dotyczącej
zmian koniunktury gospodarczej w rozwiązywaniu
problemów społeczno-ekonomicznych. K_K011 EP5

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: monitorowanie i prognozowanie koniunktury

Forma zajęć: wykład

21. Wzrost a rozwój gospodarczy. Czynniki i mierniki wzrostu gospodarczego. 6

22. Cykle koniunkturalne. 6

13. Wyznaczanie i przewidywanie faz cyklu. Barometry koniunktury gospodarczej. 6

14. Ujęcie całościowe poznanych zagadnień 6

Forma zajęć: laboratorium

21. Wzrost gospodarczy w ujęciu taksometrycznym: mierniki oceny wzrostu gospodarczego. 6
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12. Podmioty gospodarujące i zmienne ekonomiczne w trakcie cyklu koniunkturalnego. 6

33. Sekwencja cyklu.  Empiryczne wyznaczanie faz cyklu. 6

24. Monitorowanie gospodarki i prognozowanie koniunktury przy pomocy barometrów koniunktury. 6

15. Powtórzenie i podsumowanie materiału. 6

wykład, prezentacja multimedialna, dyskusja, zadania problemowe, zajęcia interaktywneMetody kształcenia

Drozdowicz-Bieć M. (2012): Cykle i wskaźniki koniunktury, Wydawnictwo Poltext, Warszawa

Lubiński M. (2004): Analiza koniunktury i badanie rynków, Elipsa, Warszawa

Sułkowski Cz. (red.) (2008): Podstawy teorii i polityki makroekonomicznej, wyd. III uzupełnione, Wydawnictwo Zapol, Szczecin

Literatura podstawowa

Garczarczyk J. (red.) (2009): Analiza i prognozowanie wahań koniunkturalnych w gospodarce polskiej, Wydawnictwo
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań

Jakimowicz A. (2012): Od Keynesa do teorii chaosu: ewolucja teorii wahań koniunkturalnych, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa

Janiga-Ćmiel A. (2014): Dynamiczna analiza procesów rozwoju gospodarczego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
w Katowicach, Katowice

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

15Zajęcia dydaktyczne

4Udział w egzaminie/zaliczeniu

5Przygotowanie się do zajęć

26Studiowanie literatury

5Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

20Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4KOLOKWIUM

EP1,EP2SPRAWDZIAN

EP3,EP4,EP5ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

zaliczenie laboratorium - studenci oceniani są na podstawie sprawdzianu pisemnego w formie testu oraz zadań do
rozwiązania
zaliczenie wykładu - ocena z wykładów jest wystawiana na podstawie kolokwium pisemnego w formie testu

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

ocena ostateczna z przedmiotu (ocena koordynatora)  jest średnią arytmetyczną ocen z wykładów i laboratorium

Metoda obliczania oceny
końcowej

6 monitorowanie i prognozowanie koniunktury Arytmetyczna

6
monitorowanie i prognozowanie koniunktury [laboratorium] zaliczenie z

oceną

6 monitorowanie i prognozowanie koniunktury [wykład]
zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/2



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-E-O-I-N-20/21Z-EM

negocjacje w procesach decyzyjnych
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
ekonomia

US180AIJ2859_46N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne ekonomia menedżerskaogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 4 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

2 34 konwersatorium 15 ZO

Razem 15 3

Koordynator
przedmiotu:

dr WIESŁAWA KOSTANCIAK

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:
Zapoznanie z zagadnieniami z zakresu negocjacji i komunikacji interpersonalnej
Umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy przy rozwiązywaniu problemów negocjacyjnych
Przygotowanie do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy przy zachowaniu postawy etycznej

Wymagania wstępne: umiejętność kreatywnego myślenia

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza
ma podstawową wiedzę z zakresu negocjacji w
procesach decyzyjnych K_W041 EP1

umiejętności

potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę przy rozwiązywaniu
problemów negocjacyjnych

K_U02
K_U061 EP2

potrafi dyskutować i pracować w grupie K_U092 EP3

kompetencje społeczne
jest gotów do myślenia i działania w sposób kreatywny K_K031 EP4

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: negocjacje w procesach decyzyjnych

Forma zajęć: konwersatorium

11. Proces decyzyjny i czynniki utrudniające podejmowanie decyzji 4

22. Negocjacje i negocjator. Podstawowe reguły negocjacyjne 4

33. Komunikacja w negocjacjach (werbalna, niewerbalna, pisemna, publiczna) 4

24. Zachowania komunikacyjne w sytuacjach konfliktowych i neutralizujące konflikty 4

15. Proces negocjacyjny 4

16. Style negocjowania 4

37. Techniki i triki negocjacyjne 4

28. Manipulacje i chwyty w negocjacjach 4

prezentacje multimedialne
dyskusje panelowe i grupowe
praca grupie

Metody kształcenia
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Bergiel - Matusiewicz K.  (2006): Negocjacje i mediacje, PWE

Fisher R., Ury W., Patton B, et al.  (2007): Dochodząc do TAK: negocjowanie bez poddawania się, PWE

Krzyminiewska G. (2007): Techniki negocjacji, Wyd. AE

Peeling N.  (2010): Negocjacje. Co dobry negocjator wie, robi i mówi, PWE

Literatura podstawowa

Bieniok H.  (2005): Sztuka komunikowania się, negocjacji i rozwiązywania konfliktów, Wyd. AE, Katowice

Borg J.  (2011): Język ciała. Siedem lekcji komunikacji niewerbalnej, PWE

Myśliwiec G.  (2007): Techniki i triki negocjacyjne, czyli jak negocjują profesjonaliści, Difin

Rządca R., Wujec P. (1998): Negocjacje, PWE

Zbiegień-Maciąg L.  (2006): Taktyki i techniki negocjacyjne, AGH

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

15Zajęcia dydaktyczne

0Udział w egzaminie/zaliczeniu

15Przygotowanie się do zajęć

20Studiowanie literatury

5Udział w konsultacjach

20Przygotowanie projektu / eseju / itp.

0Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP3PREZENTACJA

EP1,EP2,EP3,EP4ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

zaliczenie konwersatorium - na podstawie opracowania i przedstawienia prezentacji oraz aktywności na zajęciach

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

ocena ostateczna z przedmiotu (ocena koordynatora) jest równa ocenie z konwersatorium

Metoda obliczania oceny
końcowej 4 negocjacje w procesach decyzyjnych Ważona

4 negocjacje w procesach decyzyjnych [konwersatorium]
zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/2



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-E-O-I-N-20/21Z

ocena efektywności inwestycji
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
ekonomia

US180AIJ2715_33N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 4 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

2 44
ćwiczenia 12 ZO

wykład 9 E

Razem 21 4

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. TOMASZ WIŚNIEWSKI

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu: Poznanie teorii, metod i praktycznego zastosowania oceny efektywności inwestycji w przedsiębiorstwie

Wymagania wstępne:

umiejętność budowy prostych modeli finansowych, student umie posługiwać się arkuszem kalkulacyjnym typu Excel
znajomość podstaw ekonomiki przedsiębiorstwa, rachunkowości, zarządzania finansami, metod statystycznych.
Ogólna wiedza z zakresu makro- i mikroekonomii.
student potrafi pracować w grupie, ma wpojone nawyki kształcenia ustawicznego

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

rozumie istotę inwestycji i rozróżnia rodzaje projektów
inwestycyjnych K_W011 EP1

zna metody oceny efektywności inwestycji K_W072 EP2

zna podstawowe metody analizy ryzyka stosowane w
ocenie efektywności inwestycji K_W073 EP3

umiejętności

umie praktycznie posługiwać się rachunkiem
ekonomicznym w ocenie konkretnych przedsięwzięć
inwestycyjnych

K_U04
K_U051 EP4

potrafi zbudować prosty model finansowy na potrzeby
oceny efektywności inwestycji

K_U04
K_U052 EP5

potrafi samodzielnie dokonać oceny efektywności
projektu inwestycyjnego

K_U01
K_U04
K_U05

3 EP6

kompetencje społeczne

jest gotów do komunikowania się z ekspertami z innych
dziedzin oraz z przedsiębiorcami

K_K01
K_K041 EP7

wykazuje gotowość do rozwiązywania problemów i
szybkiego podejmowania decyzji

K_K02
K_K032 EP8

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: ocena efektywności inwestycji

Forma zajęć: wykład

1
1. Inwestycje finansowe a inwestycje kapitałowe: podobieństwa i różnice. Cykl inwestycyjny w
inwestycjach kapitałowych. Zwrot z inwestycji 4

32. Proste i dyskontowe miary oceny efektywności inwestycji 4

13. Koszt kapitału i przepływy pieniężne w ocenie efektywności inwestycji 4

14. Analiza porównawcza i krytyczna ocena poszczególnych miar oceny efektywności 4
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15. Formy współzależności inwestycji 4

16. Analiza ryzyka w ocenie efektywności inwestycji 4

17. Praktyczne aspekty oceny efektowności inwestycji 4

Forma zajęć: ćwiczenia

11. Istota i rodzaje inwestycji 4

12. Zastosowanie prostych metod w ocenie efektywności inwestycji 4

23. Ocena efektywności inwestycji z wykorzystaniem NPV, PI i IRR 4

14. Budowa prostego modelu finansowego dla celów oceny efektywności inwestycji 4

15. Wolne przepływy pieniężne w ocenie efektywności inwestycji 4

16. Zastosowanie metod szacowania kosztu kapitału na potrzeby oceny efektywności inwestycji 4

17. Zastosowanie średniego ważonego kosztu kapitału na potrzeby oceny efektywności inwestycji 4

18. Laboratoria: ocena efektywności inwestycji z wykorzystaniem NPV, PI i IRR oraz modeli finansowych 4

19. Laboratoria: case study 1 (zadanie całościowe) 4

110. Laboratoria: case study 2 (zadanie całościowe) 4

111. Laboratoria: case study 3 (zadanie całościowe) 4

Ćwiczenia poświęcone analizie przypadków, rozwiązywanie zadań i ugruntowanie wiedzy teoretycznej w małych
grupach studenckich, podsumowanie rozwiązań na forum grupy ćwiczeniowej, Wykłady z wykorzystaniem
prezentacji multimedialnych i środków audiowizualnych, Laboratoria polegające na rozwiązywaniu przygotowanych
zadań w MS Excel i konstrukcji modeli finansowych do oceny efektywności inwestycji

Metody kształcenia

Jakubczyc J. (2008): Metody oceny projektu gospodarczego, PWN

Pastusiak R. (2009): Ocena efektywności inwestycji, CeDeWu

Rogowski W. (2017): Rachunek efektywności inwestycji. Wyzwania teorii i potrzeby praktyki, Wolters Kluwer

Wiśniewski T. (2008): Ocena efektywności inwestycji ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka, Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu Szczecińskiego

Wrzosek S. (2008): Ocena efektywności inwestycji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Literatura podstawowa

Brealey R., Myers S. (1999): Podstawy finansów przedsiębiorstw, tom I i II, PWN

Damodaran A. (2009): Finanse korporacyjne. Teoria i praktyka,, Onepress

Rogowski W., Michalczewski A. (2005): Zarządzanie ryzykiem w przedsięwzięciach inwestycyjnych. Ryzyko walutowe i ryzyko
stopy procentowej, Wolters Kluwer

Literatura uzupełniająca

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8EGZAMIN USTNY

EP4,EP5,EP6,EP8KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3,EP7PROJEKT

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie laboratorium - kolokwium oraz projekt
Zaliczenie wykładu - egzamin

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z przedmiotu (ocena koordynatora) jest równa ocenie z wykładu

Metoda obliczania oceny
końcowej

4 ocena efektywności inwestycji Ważona

4 ocena efektywności inwestycji [wykład] egzamin 1,00

4 ocena efektywności inwestycji [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

0,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

21Zajęcia dydaktyczne

4Udział w egzaminie/zaliczeniu

25Przygotowanie się do zajęć

20Studiowanie literatury

6Udział w konsultacjach

14Przygotowanie projektu / eseju / itp.

10Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-E-O-I-N-20/21Z-AG

ocena zagrożenia bankructwem przesiębiorstwa
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
ekonomia

US180AIJ2861_72N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne analityk gospodarczyogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 6 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

3 36
laboratorium 9 ZO

wykład 6 ZO

Razem 15 3

Koordynator
przedmiotu:

dr EDYTA MIODUCHOWSKA-JAROSZEWICZ

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu: Celem przedmiotu jest poznanie i umiejętność zastosowania oceny zagrożenia upadłością przedsiębiorstwa.

Wymagania wstępne:

kompetencji (postaw): student potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności.
umiejętności: student umie wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i analizowania konkretnych procesów i
zjawisk gospodarczych
wiedzy: student ma znajomość podstaw rachunkowości, sprawozdawczości finansowej, nauki o
przedsiębiorstwie, analizy finansowej

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

zna metody badawcze wykorzystywane w ocenie
zagrożenia upadłością przedsiębiorstwa

K_W07
K_W081 EP1

ma wiedzę o sprawozdaniach finansowych
wykorzystywanych w ocenie zagrożeń upadłością
przedsiębiorstwa

K_W01
K_W032 EP2

umiejętności

posiada umiejętności wykorzystania wiedzy teoretycznej
do analizowania procesów powodujących zagrożenia
upadłością przedsiębiorstwa,

K_U01
K_U051 EP3

analizuje przyczyny przebiegu procesów i zjawisk
gospodarczych powodujących zagrożeń upadłością
przedsiębiorstwa

K_U05
K_U072 EP4

kompetencje społeczne
jest gotowy do uczestniczenia w budowaniu projektu K_K01

K_K031 EP5

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: ocena zagrożenia bankructwem przesiębiorstwa

Forma zajęć: wykład

11. Teoretyczne problemy oceny zagrożenia upadłością przedsiębiorstwa 6

22. Charakterystyka i klasyfikacja metod oceny zagrożeń upadłością 6

23. Metody analizy jakościowej wykorzystywane w ocenie zagrożeń upadłością przedsiębiorstwa 6

14. Modele dyskryminacyjne w badaniu czynników zagrożenia upadłością przedsiębiorstwa 6

Forma zajęć: laboratorium

2
1. Wykorzystanie metod analizy jakościowej w ocenie zagrożeń upadłością przedsiębiorstwa 4
wybranego do badań 6
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2
2. Zastosowanie analizy wskaźnikowej w analizie zagrożenia finansowego przedsiębiorstwa 3
wybranego do badań 6

2
3. Użycie modeli dyskryminacyjnych w ocenie zagrożenia finansowego przedsiębiorstw wybranego 4
do badań 6

34. Wykorzystanie nowoczesnych technik w analizie zagrożenia finansowego przedsiębiorstwa 6

wykład problemowy
wykład informacyjny
ćwiczenia

Metody kształcenia

Mączyńska E. red.  (2015): Bankructwa, upadłości i procesy naprawcze przedsiębiorstw. Wybrane Literatura podstawowa
aspekty regulacyjne, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa

Literatura podstawowa

Maria Brzezińska, Zdzisław Fedak, Ewa Hrebin, Edward Kosakowski, Anna Łukaszun, Witold Missala, Jerzy Pałys, Elżbieta
Pudło, Andrzej Radzisław, Łukasz Wolbach, Paweł Wrześniewski  (2016): Likwidacja i upadłość podmiotów gospodarczych
aspekty bilansowe i podatkowe, Rachunkowość, Warszawa

Prusak B. (2011): Ekonomiczna analiza upadłości przedsiębiorstw. Ujęcie międzynarodowe, Difin, Warszawa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

15Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

13Przygotowanie się do zajęć

15Studiowanie literatury

10Udział w konsultacjach

10Przygotowanie projektu / eseju / itp.

10Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2SPRAWDZIAN

EP3,EP4,EP5PROJEKT

EP3,EP4,EP5ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

zaliczenie laboratorium - na podstawie aktywności na zajęciach, przedstawienia projektu
zaliczenie wykładu - na podstawie sprawdzianu

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

ocena z przedmiotu (ocena koordynatora) jest równa średniej arytmetycznej ocen z laboratorium i wykładu

Metoda obliczania oceny
końcowej

6 ocena zagrożenia bankructwem przesiębiorstwa Arytmetyczna

6 ocena zagrożenia bankructwem przesiębiorstwa [wykład]
zaliczenie z
oceną

6
ocena zagrożenia bankructwem przesiębiorstwa [laboratorium] zaliczenie z

oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-E-O-I-N-20/21Z

ochrona własności intelektualnej
(OGÓLNOUCZELNIANE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
ekonomia

US180AIJ2472_5N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 1 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

1 11 wykład 9 ZO

Razem 9 1

Koordynator
przedmiotu:

dr JAROSŁAW POTERALSKI

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:
Nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu ochrony własności dóbr niematerialnych, ze szczególnym uwzględnieniem
instytucji prawa cywilnego, prawa autorskiego i praw pokrewnych z elementami prawa własności przemysłowej.

Wymagania wstępne:
Podstawowa wiedza z zakresu podstaw prawa i prawa cywilnego, a także znajomość specyfiki języka prawnego i
prawniczego.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

zna podstawowe zasady i definicje prawa autorskiego,
praw pokrewnych i własności przemysłowej K_W04

K_W111 EP1

zna i rozumie podstawowe zagadnienia z zakresu
ochrony własności intelektualnej. K_W112 EP2

umiejętności
potrafi interpretować przepisy i na tej podstawie
rozwiązywać zagadnienia praktyczne. K_U021 EP3

kompetencje społeczne

poznając intensywny proces licznych zmian
legislacyjnych dostrzega potrzebę uzupełniania wiedzy
prawniczej

K_K01
K_K021 EP4

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: ochrona własności intelektualnej

Forma zajęć: wykład

21. Aspekty funkcjonowania prawa autorskiego i praw pokrewnych 1

22. Przedmiot ochrony praw autorskich i pokrewnych 1

23. Autorskie oraz pokrewne prawa osobiste i majątkowe 1

14. Uregulowania szczególne w zakresie utworów audiowizualnych i programów komputerowych 1

15. Środki i zakres ochrony praw autorskich i praw pokrewnych 1

16. Niektóre aspekty prawa własności przemysłowej 1

wykład z prezentacją multimedialnąMetody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4KOLOKWIUM

Metody weryfikacji
efektów uczenia się
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Barta J., Czajkowska - Dąbrowska M., Ćwiąkalski Z., Markiewicz R., Traple E. (2005): Prawa autorskie i prawa pokrewne.
Komentarz, Kraków

Barta J., Markiewicz R. (red.) (2011): Prawo autorskie i prawo pokrewne. Komentarz, Warszawa

Poźniak - Niedzielska M. (red.) (2007): Prawo autorskie i prawa pokrewne. Zarys wykładu, Bydgoszcz-Warszawa-Lublin

Literatura podstawowa

Golat R.  (2008): Prawa autorskie i prawa pokrewne, Warszawa

Matlak A. (2007): Zagadnienia własności intelektualnej, Warszawa
Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

9Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

2Przygotowanie się do zajęć

6Studiowanie literatury

3Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

3Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 25

Liczba punktów ECTS 1

Forma i warunki zaliczenia

zaliczenie wykładu - na podstawie zaliczenia pisemnego w formie szerszej wypowiedzi na zadane pytania lub testu
wielokrotnego wyboru (pytania otwarte lub test).

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

ocena z przedmiotu (ocena koordynatora) jest równa ocenie z wykładu

Metoda obliczania oceny
końcowej 1 ochrona własności intelektualnej Ważona

1 ochrona własności intelektualnej [wykład]
zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-E-O-I-N-20/21Z

Open Economy
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
ekonomia

US180AIJ2861_88N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 5 - język angielski (100%)
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

3 25 konwersatorium 9 ZO

Razem 9 2

Koordynator
przedmiotu:

prof. dr hab.  IGA RUDAWSKA

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:
To make students familiar with the principles of open economy.
To make students able to practice skills referring the analysis of open economy.
To make students able to gain comprehensive social competencies, practised  in English.

Wymagania wstępne:
Regarding knowledge: a student knows principles of macroeconomics and principles of microeconomics.
Regarding skills: a student can interpret basic market mechanisms.
Regarding social competencies: a student can work in a team.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student has a basic knowledge about the idea and
mechanisms of open economy. K_W011 EP1

Student knows principles of methods and tools of
analyzing open economy. K_W042 EP4

umiejętności

Student can give the proper solutions to typical problems
encountered in analyzing the open economy markets. K_U021 EP2

Student can apply basic methods and tools of analyzing
open economy. K_U012 EP5

Student has a working knowledge of English K_U103 EP7

kompetencje społeczne

Student is able to take part in preparing projects
regarding open economy?s issues. K_K041 EP3

Student presents own opinions and views referring
different aspects of analysis of open economy markets. K_K012 EP6

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: Open Economy

Forma zajęć: konwersatorium

11. The principles of the open economy. 5

22. A new economy model, social responsibility, future of the free market. 5

13. The state and the citizen: - the future of common EU  market. 5

14. Profit and loss account, value account. 5

15. Bottom-linked governance and local socio-economic development. 5

16. Inclusive growth: empowering state, enabling state. 5
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27. Progress and tradition, access and protection. 5

PPT presentation
case studies
discussion based on papers
team work

Metody kształcenia

A. P. Thirlwall (2014): Economic Growth in an Open Developing Economy: The Role of Structure and Demand, Edward Elgar,
Cheltencham

A. Rickne, S. Laestadius, et al., (2012): Innovation Governance in an Open Economy, University of Cambridge, Cambridge

C.R. Turner (2016): Into an open economy, Applied Image, Dublin

Literatura podstawowa

Articles and reports available on Ebsco and ProquestLiteratura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

9Zajęcia dydaktyczne

0Udział w egzaminie/zaliczeniu

0Przygotowanie się do zajęć

11Studiowanie literatury

15Udział w konsultacjach

15Przygotowanie projektu / eseju / itp.

0Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7PROJEKT

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Completion of the seminar on the basis of group project.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

The final grade of the course will be equal to the assessment from the project.

Metoda obliczania oceny
końcowej 5 Open Economy Ważona

5 Open Economy [konwersatorium]
zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-E-O-I-N-20/21Z-EM

optymalizacja procesów biznesowych
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
ekonomia

US180AIJ3331_54N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne ekonomia menedżerskaogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 6 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

3 36 laboratorium 15 ZO

Razem 15 3

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. ANNA TURCZAK

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:
Głównym celem przedmiotu jest nabycie umiejętności niezbędnych do przeprowadzania optymalizacji procesów
biznesowych. W ramach zajęć studenci zdobywają także wiedzę o metodach i narzędziach wykorzystywanych w
rozwiązywaniu problemów optymalizacyjnych.

Wymagania wstępne: znajomość zagadnień objętych treścią programową przedmiotów "Matematyka" i "Warsztaty IT w ekonomii"

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Zna istotę i strukturę programu liniowego oraz wie, jakie
są metody rozwiązywania programów liniowych. K_W07

K_W091 EP1

Zna czynniki wyboru lokalizacji oraz wie, jak wyznaczyć
współrzędne optymalnego punktu umiejscowienia
nowopowstałego obiektu.

K_W04
K_W07
K_W09

2 EP2

umiejętności

Potrafi określić zapotrzebowanie na surowce i materiały
oraz wybrać źródła zakupu.

K_U04
K_U05
K_U08

1 EP3

Umie zbudować harmonogram produkcji i ustalić
obciążenie stanowisk pracy.

K_U04
K_U052 EP4

Potrafi skonstruować model matematyczny zagadnienia
transportowego i zagadnienia przydziału. K_U04

K_U053 EP5

Umie określić najwcześniejszy termin rozpoczęcia i
najpóźniejszy termin zakończenia czynności, wyznaczyć
ścieżkę krytyczną oraz obliczyć minimalny czas realizacji
całego przedsięwzięcia.

K_U04
K_U054 EP6

kompetencje społeczne

Ma świadomość konieczności wykorzystywania metod
ilościowych w celu przeprowadzania optymalizacji
procesów biznesowych.

K_K01
K_K031 EP7

Jest gotów stosować różne algorytmy, w tym algorytm
simpleks, węgierski i transportowy, do rozwiązywania
problemów optymalizacyjnych.

K_K01
K_K032 EP8

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: optymalizacja procesów biznesowych

Forma zajęć: laboratorium

31. Optymalizacja zaopatrzenia przedsiębiorstwa w surowce i materiały 6

32. Sterowanie procesami produkcyjnymi, ustalanie obciążenia stanowisk pracy, problem przydziału 6
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33. Zastosowanie programowania liniowego do rozwiązywania problemów optymalizacyjnych 6

24. Zagadnienia transportowe, transportowo-produkcyjne i transportowo-magazynowe 6

15. Problem wyboru lokalizacji dla nowopowstałego obiektu 6

26. Analiza czasowa przedsięwzięć 6

17. Podejmowanie decyzji optymalizacyjnych w warunkach niepewności i ryzyka 6

analizowanie przykładów
rozwiązywanie zadańMetody kształcenia

Kukuła K. (red.) (2011): Badania operacyjne w przykładach i zadaniach, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Sikora W. (red.) (2008): Badania operacyjne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa

Trzaskalik T. (2008): Wprowadzenie do badań operacyjnych z komputerem, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa

Literatura podstawowa

Ignasiak E. (red.) (2001): Badania operacyjne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa

Nykowski I. (2003): Elementy optymalizacji liniowej, Oficyna Wydawnicza WSM SIG, Warszawa

Sariusz-Wolski Z. (2009): Zakupy z Excelem bez tajemnic, Wydawnictwo "Studio Emka", Warszawa

Sikora W. (red.) (2005): Przykłady i zadania z badań operacyjnych i ekonometrii, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w
Poznaniu, Poznań

Staniec I. (red.) (2013): Metody ilościowe w zarządzaniu organizacją, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa

Szymczak M. (red.) (2011): Decyzje logistyczne z Excelem, Wydawnictwo "Difin", Warszawa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

15Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

15Przygotowanie się do zajęć

13Studiowanie literatury

15Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

15Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8KOLOKWIUM

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

zaliczenie laboratoriów - na podstawie kolokwium

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

oceną z przedmiotu  (ocena koordynatora) jest równa ocenie z laboratoriów

Metoda obliczania oceny
końcowej 6 optymalizacja procesów biznesowych Ważona

6 optymalizacja procesów biznesowych [laboratorium]
zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-E-O-I-N-20/21Z

planowanie i modelowanie finansowe
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
ekonomia

US180AIJ2715_36N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 5 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

3 45
ćwiczenia 12 ZO

wykład 9 E

Razem 21 4

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. KATARZYNA BYRKA-KITA

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:

Zapoznanie z podstawami planowania finansowego z wykorzystaniem podejścia modelowego. Poznanie
podstawowych metod umożliwiających prognozowanie zmiennych finansowych będących fundamentem planu
finansowego.
Sporządzanie planu finansowego dla przedsiębiorstwa.
Przygotowanie do komunikowania się z ekspertami z innych dziedzin oraz z przedsiębiorcami.

Wymagania wstępne:

W zakresie wiedzy: student posiada podstawową wiedzę z zakresu rachunkowości i finansów przedsiębiorstw.
W zakresie umiejętności: student potrafi w podstawowym zakresie korzystać z arkusza kalkulacyjnego (Ms Excel) i
wyszukiwać informacje w sieci Internet. Student umie skojarzyć i dobrać narzędzia statystyczne do zadanego problemu
oraz obliczyć podstawowe miary statystyczne.
W zakresie kompetencji: student jest zdolny do inicjatywy oraz samodzielności w swoich działaniach, potrafi pracować
w grupie i jest w stanie na jej forum wyrażać swoje opinie oraz podejmować dyskusję na zadany temat

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

wskazuje na istotę, znaczenie, funkcje i zastosowanie
planowania finansowego oraz podstawowe zasady i
strukturę modelowania.

K_W091 EP1

wymienia i charakteryzuje techniki planowania
podstawowych kategorii ekonomicznych w
przedsiębiorstwie.

K_W102 EP2

definiuje pojęcie planu finansowego i modelu
finansowego. K_W103 EP3

objaśnia potrzebę i motywy planowania m.in. w
aspektach zarządzania kapitałem pracującym, strukturą
finansowania, kosztu kapitału i wartości biznesu. K_W104 EP4

umiejętności

analizuje procesy ekonomiczne i identyfikuje ich
determinanty w celu wypracowania założeń do modelu
finansowego.

K_U041 EP5

sporządza plan finansowy dla przedsiębiorstwa/projektu,
którego elementem jest 12-sto miesięczny model
finansowy opracowany w arkuszu kalkulacyjnym (Ms
Excel).

K_U082 EP6

potrafi pracować w grupie K_U093 EP7

kompetencje społeczne
wykazuje gotowość do komunikowania się z ekspertami z
innych dziedzin oraz z przedsiębiorcami K_K011 EP8

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

1/3



Przedmiot: planowanie i modelowanie finansowe

Forma zajęć: wykład

1
1. Istota planowania finansowego, prognoza a plan finansowy, rodzaje planów finansowych, elementy
kompletnego planu finansowego. Kierunki wykorzystania modelu finansowego w praktyce. 5

12. Struktura modelu planowania finansowego. 5

2
3. Wprowadzenie do sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstw. Związki pomiędzy sprawozdaniami.

5

14. Struktura kapitału ? wybór strategii finansowania. 5

2
5. Strategie zarządzania kapitałem pracującym, przykłady praktycznego zróżnicowania kapitału
pracującego w różnych sektorach i branżach (w oparciu o dane SKwP i GUS). 5

16. Planowanie podatkowe w przedsiębiorstwach. 5

17. Ocena ryzyka w planie finansowym. 5

Forma zajęć: ćwiczenia

1
1. Zapoznanie ze stroną dydaktyczną przedmiotu, przedstawienie warunków zaliczenia, przedstawienie
efektu ćwiczeń na krótkim, modelowym przykładzie. 5

1
2. Omówienie i wprowadzenie do arkusza kalkulacyjnego założeń do zadania całościowego.
stanowiącego podstawę dalszych ćwiczeń 5

13. Przeprowadzenie obliczeń w module ?sprzedaż?. 5

14. Przeprowadzenie obliczeń w module "koszty operacyjne" i "zatrudnienie". 5

15. Przeprowadzenie obliczeń w module "finansowanie działalności". 5

16. Przeprowadzenie obliczeń w module "środki trwałe", ""niematerialne aktywa prawnie chronione". 5

2
7. Omówienie zasad szacowania zapotrzebowania na kapitał obrotowy i dokonanie obliczeń w tym
zakresie. 5

28. Ogólna charakterystyka Rachunku zysków i strat i dokonanie obliczeń w tej części. 5

29. Ogólna charakterystyka Sprawozdania z przepływów pieniężnych i dokonanie obliczeń w tej części. 5

pogadanka przedstawiająca nowe wiadomości, pogadanka utrwalająca
dyskusje studentów
praca z grupach nad problemem
rozwiązywanie zadań
analizy przypadków (case study)
praca z książką
zajęcia praktyczne laboratoryjne

Metody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6EGZAMIN PISEMNY

EP5,EP6,EP7PROJEKT

EP5,EP6,EP7,EP8ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

zaliczenie laboratorium - na podstawie projektu (planu finansowego). Elementami składowymi planu są opis i model.
W części opisowej studenci dokonują charakterystyki przedsiębiorstwa, przeprowadzają analizę strategiczną i
ekonomiczną, prezentują dane finansowe i założenia do modelu
zaliczenie wykładu - na podstawie sprawdzianu teoretycznego w postaci testu zawierającego pytania sytuacyjne,
których rozwiązanie możliwe jest po właściwej analizie i ocenie problemu

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

ocena ostateczna z przedmiotu (ocena koordynatora) - jest średnią arytmetyczną ocen z wykładu i ćwiczeń

Metoda obliczania oceny
końcowej

5 planowanie i modelowanie finansowe Arytmetyczna

5 planowanie i modelowanie finansowe [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

5 planowanie i modelowanie finansowe [wykład] egzamin

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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Buk H. (2006): Nowoczesne zarządzanie finansami: planowanie i kontrola, CH Beck

Duda-Piechaczek E. (2007):  Analiz Analiza i planowanie finansowe, Helion

Gryko J.M., Kluzek M., Kubiak J., Nowaczyk T. (2008): Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Akademii
Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań

Wędzki D. (2015): Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego według polskiego prawa bilansowego, Oficyna Wolters
Kluwer Business

Literatura podstawowa

Benninga S. (2008): Financial Modeling 3rd Edition,  MIT Press

Komorowski J. (2001): Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie, ODiDK
Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

21Zajęcia dydaktyczne

3Udział w egzaminie/zaliczeniu

20Przygotowanie się do zajęć

15Studiowanie literatury

8Udział w konsultacjach

15Przygotowanie projektu / eseju / itp.

18Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-E-O-I-N-20/21Z

podstawy finansów
(PODSTAWOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
ekonomia

US180AIJ3333_9N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 1 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

1 41 wykład 15 E

Razem 15 4

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. BEATA ŚWIECKA

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:
Zapoznanie studentów z podstawową, nowoczesną wiedzą z zakresu problematyki współczesnych finansów.
Analizowanie problemów finansowych oraz znajdowanie ich rozwiązań.
Uświadomienie znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów finansowych.

Wymagania wstępne: Brak

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Ma podstawową wiedzę o instytucjach finansowych i ich
funkcjonowaniu. K_W041 EP1

Zna i rozumie podstawowe kategorie finansowe oraz
wybrane teorie z zakresu finansów. K_W012 EP2

Ma podstawową wiedzę o wybranych aspektach z
zakresu przedsiębiorczego działania w sferze finansów
wybranych podmiotów gospodarczych.

K_W103 EP3

umiejętności

Potrafi interpretować elementarne zjawiska i procesy
finansowo-bankowe warunkach ryzyka i niepewności
gospodarczej.

K_U011 EP4

Potrafi planować i realizować własny proces edukacyjny
w zakresie podstaw finansów. K_U032 EP5

Potrafi analizować problemy finansowe oraz znajdować
ich rozwiązania. K_U053 EP6

kompetencje społeczne

Ma świadomość znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu
problemów  finansowych i jest gotów do zasięgania
opinii ekspertów

K_K011 EP7

Jest gotów do krytycznej oceny własnej wiedzy z zakresu
finansów. K_K022 EP8

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: podstawy finansów

Forma zajęć: wykład

21. Finanse w naukach ekonomicznych. Istota i znaczenie pieniądza 1

12. Architektura i przemiany współczesnego sektora bankowego 1

23. Bankowość elektroniczna oraz płatności mobilne 1

44. Kredytowanie, oszczędzanie i inwestowanie 1

35. Finanse osobiste i behawioralne 1
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26. Elementy ubezpieczeń oraz podatków 1

17. Bezpieczeństwo finansowe 1

wykład z użyciem technik multimedialnych
prezentacja
dyskusja

Metody kształcenia

Beck T., , Levine R. (ed.),  (2018): Handbook of Finance and Development, Edward Elgar Publishing

Brigham E., Houston J.,  (2015): Fundamentals of Financial Management, Concise 9e, Brigham Houston, Canada

Flejterski S., Świecka B. (red.),  (2008): Elementy finansów i bankowości, wydanie III, CeDeWu, Warszawa

Melicher R., Norton E. (2015): Introduction to Finance: Markets, Investments, and Financial Management 15th Edition, Wiley,
United States of America

Ostaszewski J. (red.) (2013): Finanse, Difin, Warszawa

Literatura podstawowa

Bank, Bank i Kredyt, Gazeta Bankowa, Rzeczpospolita, Dziennik Gazeta PrawnaLiteratura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

15Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

0Przygotowanie się do zajęć

38Studiowanie literatury

10Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

35Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8EGZAMIN PISEMNY

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie wykładu - na podstawie egzaminu pisemnego (minimum 60% pkt)

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z przedmiotu (ocena koordynatora) jest równa ocenie z wykładu

Metoda obliczania oceny
końcowej 1 podstawy finansów Ważona

1 podstawy finansów [wykład] egzamin 1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/2



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-E-O-I-N-20/21Z

podstawy rachunkowości
(PODSTAWOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
ekonomia

US180AIJ3332_14N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 2 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

1 42
ćwiczenia 12 ZO

wykład 9 E

Razem 21 4

Koordynator
przedmiotu:

dr HANNA CZAJA-CIESZYŃSKA

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:

Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami z zakresu rachunkowości jako podstawowego systemu
informacyjnego w przedsiębiorstwie.
Umiejętność ewidencjonowania operacji gospodarczych oraz dostrzegania ich wpływu na pozycje sprawozdania
finansowego.
Wypracowywanie nawyku systematyczności, rzetelności i odpowiedzialności za generowanie użytecznych informacji w
ramach stosowanego systemu
rachunkowości.

Wymagania wstępne:
Umiejętność analizowania i interpretowania przepisów prawa, znajomość podstawowych zagadnień matematycznych
oraz ekonomicznych.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

wykazuje znajomość przepisów prawnych regulujących
system rachunkowości w Polsce K_W041 EP1

potrafi zdefiniować pojęcia z zakresu podstaw
rachunkowości oraz zna ogólną strukturę sprawozdania
finansowego

K_W08
K_W112 EP2

umiejętności

potrafi klasyfikować składniki w bilansie i elementy
kształtujące wynik finansowy K_U011 EP3

potrafi ewidencjonować operacje gospodarcze
(bilansowe i wynikowe) oraz dostrzega ich wpływ na
pozycje sprawozdania finansowego

K_U042 EP4

kompetencje społeczne

jest gotów do wypracowania nawyku systematyczności,
rzetelności i odpowiedzialności za generowanie
użytecznych informacji w ramach stosowanego systemu
rachunkowości

K_K031 EP5

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: podstawy rachunkowości

Forma zajęć: wykład

3
1. Funkcje, zasady i zakres systemu rachunkowości oraz jego podstawy prawne. Bilans- charakterystyka
aktywów i pasywów jednostek gospodarczych 2

2
2. Operacje gospodarcze i ich wpływ na składniki bilansu.  Zasady funkcjonowania kont księgowych.
Ewidencja operacji bilansowych 2

3
3. Podstawowe kategorie wynikowe- definicje i klasyfikacje przychodów i kosztów. Zasady
funkcjonowania kont wynikowych.  Ustalanie wyniku finansowego w wariancie porównawczym i
kalkulacyjnym.

2

14. Sprawozdanie finansowe- elementy składowe i terminy 2

Forma zajęć: ćwiczenia
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31. Klasyfikacja aktywów i pasywów jednostek gospodarczych. Sporządzanie bilansu 2

3
2. Operacje gospodarcze oraz ich wpływ na składniki bilansu. Rodzaje kont księgowych i zasady ich
funkcjonowania. Ewidencja operacji bilansowych 2

33. Klasyfikacja przychodów i kosztów. Ewidencja operacji wynikowych 2

24. Ustalanie wyniku finansowego ? wariant porównawczy i kalkulacyjny 2

15. Elementy sprawozdawczości finansowej 2

wykład z użyciem technik multimedialnych
wykład z pogadanką
dyskusja dydaktyczna
rozwiązywanie zadań
analiza przypadków
praca w grupach
analiza dokumentów źródłowych

Metody kształcenia

Kiziukiewicz T. (red.)  (2012): Rachunkowość jednostek gospodarczych, PWE, Warszawa

Sawicki K. (red.) (2011): Rachunkowość. Zasady prowadzenia według znowelizowanychregulacji krajowych i
międzynarodowych - zadania z rozwiązaniami, Ekspert, Warszawa

Szczypa P. (red.) (2018): Podstawy rachunkowości- od teorii do praktyki. Wydanie III, CeDeWu, Warszawa

Ustawa z 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. 2019 poz. 351)

Literatura podstawowa

Gierusz B. (2018): Podręcznik samodzielnej nauki księgowania , ODDK, Gdańsk

Nowak E. (2016): Rachunkowość. Kurs podstawowy, PWE, Warszawa
Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

21Zajęcia dydaktyczne

4Udział w egzaminie/zaliczeniu

15Przygotowanie się do zajęć

25Studiowanie literatury

15Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

20Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4EGZAMIN PISEMNY

EP3,EP4KOLOKWIUM

EP5ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

zaliczenie ćwiczeń - na podstawie kolokwium (zadania do rozwiązania testujące umiejętności studentów w zakresie
ewidencji operacji gospodarczych oraz ustalania wyniku finansowego)
zaliczenie wykładu - na podstawie egzaminu pisemnego w formie testu i/lub krótkich pytań otwartych

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

ocena z przedmiotu (ocena koordynatora) jest równa średniej arytmetycznej ocen z ćwiczeń i wykładów

Metoda obliczania oceny
końcowej

2 podstawy rachunkowości Arytmetyczna

2 podstawy rachunkowości [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

2 podstawy rachunkowości [wykład] egzamin

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-E-O-I-N-20/21Z

podstawy zarządzania
(PODSTAWOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
ekonomia

US180AIJ2865_10N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 1 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

1 31 wykład 15 ZO

Razem 15 3

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. KAROL KUCZERA

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:

Przedmiot obejmuje zagadnienia dotyczące funkcjonowania organizacji i zarządzania nimi w odniesieniu do praktyki
gospodarczej. Zagadnienia omawiane są w odniesieniu do funkcji zarządzania.
Rozwinięcie umiejętności studentów w zakresie możliwości zastosowania podstawowych narzędzi zarządzania
oraz w zakresie analizy sytuacji organizacji i identyfikacji problemów.

Wymagania wstępne:
Student opisuje podstawowe kategorie ekonomiczne i społeczne.
Student rozumie konieczność ustawicznego kształcenia i samodzielnego pogłębiania wiedzy.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Definiuje podstawowe pojęcia związane z procesem
zarządzania i funkcjonowaniem organizacji.

K_W01
K_W041 EP1

Wyjaśnia mechanizmy zarządzania organizacjami i
opisuje ich uwarunkowania.

K_W02
K_W05
K_W10

2 EP2

umiejętności
Stosuje podstawowe narzędzia zarządzania (m.in. proces
decyzyjny, definiowanie celu, opis struktury
organizacyjnej, rodzaje kontroli).

K_U02
K_U051 EP3

kompetencje społeczne
ma świadomość roli i odpowiedzialności społecznej jaka
wiąże się z pełnieniem funkcji kierowniczej w podmiotach
gospodarczych.

K_K041 EP4

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: podstawy zarządzania

Forma zajęć: wykład

21. Nauka o zarządzaniu - zagadnienia wstępne oraz ewolucja nauk o zarządzaniu 1

12. Zarządzanie jako proces podejmowania decyzji - racjonalność decyzji kierowniczych 1

2
3. Świat organizacji - modele organizacji, specyficzne cechy organizacji, relacja organizacji z
otoczeniem, koncepcja dopasowania organizacyjnego 1

14. Sprawność działania organizacji 1

15. Funkcja planowania 1

26. Funkcja organizowania -   formalizacja kształtowanie struktury organizacyjnej 1

17. Zmiana struktury organizacyjnej 1

18. Funkcja kontroli - proces skutecznej kontroli 1

19.  Motywowanie pracowników do pracy - teorie i narzędzia motywacji 1
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110.  Przewodzenie pracownikom - władza, autorytet, style przywództwa i rola lidera 1

111. Komunikacja w organizacji 1

112.  Zarządzanie zasobami ludzkimi 1

wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych - przekazywanie wiedzy teoretycznej popartej przykładami
praktycznymi
dyskusja plenarna w oparciu o prezentowane podczas wykładu wyniki badań i zagadnienia problemowe

Metody kształcenia

Griffin R.W. (2017):  Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa

Koźmiński A.K., Piotrowski W.  (2019):  Zarządzanie. Teoria i praktyka,, PWN, Warszawa

Zakrzewska-Bielawska A. red. (2012):  Podstawy zarządzania. Teoria i ćwiczenia, Oficyna Ekonomiczna Grupa Wolters
Kluwer, Warszawa

Literatura podstawowa

Dobrodziej B. red. (2008): Podstawy organizacji i zarządzania, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ,
Szczecin

Koźmiński A.K., Jemielniak D.; Latusek-Jurczak D. (2014): Zasady zarządzania, Oficyna Ekonomiczna Grupa Wolters Kluwer ,
Warszawa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

15Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

0Przygotowanie się do zajęć

20Studiowanie literatury

15Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

23Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4KOLOKWIUM

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

zaliczenie wykładu - na podstawie kolokwium (test z pytaniami zamkniętymi i otwartymi; w ramach pytań otwartych
będą pytania problemowe mające na celu ocenę praktycznego zrozumienia przedstawianych podczas wykładu treści)

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

ocena z przedmiotu (ocena koordynatora) jest równa ocenie z wykładu

Metoda obliczania oceny
końcowej 1 podstawy zarządzania Ważona

1 podstawy zarządzania [wykład]
zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/2



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-E-O-I-N-20/21Z

polityka gospodarcza
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
ekonomia

US180AIJ2862_82N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 5 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

3 45
ćwiczenia 12 ZO

wykład 9 E

Razem 21 4

Koordynator
przedmiotu:

dr BEATA SKUBIAK

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:

Zapoznanie z podstawową wiedzą na temat polityki gospodarczej. Przedstawienie ekonomicznych skutków regulacji i
interwencji państwa w gospodarkę. Zapoznanie z genezą, istotą, celem, funkcjami oraz instrumentami poszczególnych
polityk gospodarczych.
Analizowanie wybranych zjawisk i procesów gospodarczych.
Podniesienie świadomości znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów polityki gospodarczej.

Wymagania wstępne: znajomość zagadnień z makroekonomii i mikroekonomii oraz z podstaw finansów publicznych

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

wyjaśnia istotę i rolę polityki gospodarczej K_W011 EP1

charakteryzuje dziedziny, podmioty, cele i narzędzia
polityki gospodarczej K_W012 EP2

streszcza i wyjaśnia teoretyczne i praktyczne aspekty
polityki gospodarczej K_W023 EP3

umiejętności

wykorzystuje koncepcje teoretyczne do wyjaśnienia
relacji między państwem a rynkiem we współczesnych
gospodarkach oraz zjawisk gospodarczych K_U011 EP4

wykorzystuje zdobytą wiedzę teoretyczną w procesie
podejmowania decyzji ekonomicznych K_U022 EP5

opisuje i analizuje wybrane zjawiska i procesy
gospodarcze K_U013 EP6

uzupełnia i doskonali nabytą wiedzę i umiejętności z
polityki gospodarczej K_U034 EP7

kompetencje społeczne
ma świadomość znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu
problemów polityki gospodarczej K_K011 EP8

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: polityka gospodarcza

Forma zajęć: wykład

1
1. Zagadnienia wprowadzające do polityki gospodarczej- geneza, uwarunkowania problemy gospodarki
światowej 5

2
2. Wzrost i rozwój gospodarczy ? podstawowe problemy. Polityka prowzrostowa. Typy strategii rozwoju.
Strategie rozwoju dla Polski. Polityka antycykliczna 5

1
3. Polityka stabilizacyjna. Kryteria stabilizacji makroekonomicznej. Narzędzia polityki stabilizacyjnej.
Tendencje, dylematy. 5
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14. Regulowanie rynku pracy. Polityka zatrudnienia i jej funkcje. Instrumentarium. 5

1
5. Regulowanie dochodów i cen. Polityka dochodowa ? zakres, funkcje, cele. Sposoby realizacji polityki
dochodowej. Środki i instrumenty polityki cenowo-dochodowej. 5

1
6. Polityka strukturalna. Przemiany strukturalne w gospodarce. Rodzaje i kierunki polityki strukturalnej.
Strukturalne problemy transformacji 5

17. Polityka ekologiczna państwa. 5

18. Polityka konkurencyjności gospodarki 5

Forma zajęć: ćwiczenia

2
1. Systemy społeczno-ekonomiczne. Funkcje polityki gospodarczej w różnych systemach
ekonomicznych 5

12. Polityka państwa w sektorze finansowym a kryzysy. 5

13. Polityka oświatowa, naukowa i innowacyjna ?cele, wyzwania, instrumenty 5

14.  Analiza stanu finansów publicznych i czynników go kształtujących 5

25. Rozwój regionalny i lokalny. Polityka miejska. Efekty polityki rozwoju 5

16. Rozwój obszarów wiejskich 5

17. Polityka transportowa państwa 5

2
8. Źródła wzrostu gospodarczego. Współczesne procesy rozwojowe. Mapa rozwoju cywilizacyjnego
świata 5

1

9. Sektor publiczny. Przykłady finansowania usług publicznych (Określenie pojęcia usługi publiczne
(przykłady). Zasady finansowania usług publicznych. Udział sektora prywatnego w finansowaniu
(współfinansowaniu usług publicznych. Model partnerstwa publiczno-prywatnego. Znaczenie organizacji
pozarządowych w finansowaniu i dostarczaniu usług publicznych. Rozwiązania w zakresie: opieki
zdrowotnej, obrony narodowej, edukacji

5

prezentacja multimedialna
praca w grupach
prezentacja
analiza tekstów z dyskusją
debata

Metody kształcenia

Barbara Kryk (red.) (2012): Polityka gospodarcza - teoria i praktyka, Economicus , SzczecinLiteratura podstawowa

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3EGZAMIN PISEMNY

EP4,EP5,EP6PREZENTACJA

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

zaliczenie ćwiczeń - prezentacja grupowa/ indywidualna, kolokwium
zaliczenie wykładu - test wiedzy

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z przedmiotu (ocena koordynatora) - jest średnią arytmetyczną ocen z wykładu i ćwiczeń

Metoda obliczania oceny
końcowej

5 polityka gospodarcza Arytmetyczna

5 polityka gospodarcza [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

5 polityka gospodarcza [wykład] egzamin

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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Barbara Kryk (2015): Realizacja Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego i jakość życia jako przejaw
skuteczności publicznego zarządzania strategicznego, „Barometr regionalny” ,tom 13, nr 4, (s. 51-58), Zamość

Barbara Kryk, Beata Skubiak (2016): Tworzenie potencjału rozwojowego obszarów problemowych na przykładzie
województwa zachodniopomorskiego,, „Gospodarka przestrzenna. Aktualne aspekty polityki społeczno-gospodarczej i
przestrzennej”, Potocki. J., Ładysz J. (red. naukowi/tematyczni), „Prace Naukowe UE we Wrocławiu” 2016, nr  418, (s. 318-
328)., Wrocław

Beata Skubiak (2013): Edukacja jako czynnik wspierający rozwój gospodarczy , "Studia Ekonomiczne" Zeszyty Naukowe
Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, , Katowice

Beata Skubiak (2012): Innowacyjność w teorii ekonomii i praktyce gospodarczej , Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński
nr 749. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Szczecin

Beata Skubiak (2014): Wpływ kryzysu finansowego i gospodarczego na rozwój zrównoważony, ze szczególnym
uwzględnieniem konsekwencji społecznych , Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers
of Wrocław University of Economics., Wrocław

Kryk Barbara, Skubiak Beata (2015): .,  The Necessity of Formulating Sustainable Regional Policy in Problem Areas on the
Example of West Pomeranian Province in Poland, , „Transformations in Business & Economics”, 2015, Vol 14 No 3C (36C), s.
433-447, Litwa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

21Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

15Przygotowanie się do zajęć

20Studiowanie literatury

10Udział w konsultacjach

12Przygotowanie projektu / eseju / itp.

20Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-E-O-I-N-20/21Z-AG

polityka regionalna
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
ekonomia

US180AIJ2862_83N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne analityk gospodarczyogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 6 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

3 46
ćwiczenia 6 ZO

wykład 9 ZO

Razem 15 4

Koordynator
przedmiotu:

dr BEATA SKUBIAK

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:

Zapoznanie studentów z celami, zasadami, metodami działania, instrumentarium, a zwłaszcza z efektywnością
europejskiej regionalnej polityki strukturalnej (ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonowania funduszy
strukturalnych i Funduszu Spójności) oraz  poznanie metod analizy i ewaluacji efektywności programów polityki
regionalnej.
Umiejętność przewidywania wieloaspektowości skutków pogłębiających się nierówności i poszukiwania rozwiązań
możliwych do zastosowania w świetle nabytej wiedzy.
Przygotowanie do do działania kreatywnego w pracy zespołowej.

Wymagania wstępne:
wiedzy (1) minimum wiedzy na temat socjologii rozwoju, ekonomii lub zagospodarowania przestrzennego i rozwoju,
umiejętności (1) zdolność logicznego myślenia,
kompetencji (postaw) (1) otwarty do dyskusji i konwersacji.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

opisuje procesy rozwoju regionów, zmian w ich
strukturach społeczno-gospodarczych, przyczynach i
konsekwencjach zróżnicowanego tempa tych zmian K_W021 EP1

wymienia współczesne uwarunkowania i czynniki
rozwoju K_W032 EP2

wymienia narzędzia w gospodarce regionalnej oraz
metody służące do opisu zmian w poziomie i strukturze
gospodarki regionu, jej nowoczesności i
konkurencyjności

K_W053 EP3

umiejętności

ocenia prawne i ekonomiczne uwarunkowania
funkcjonowania samorządu terytorialnego K_U021 EP4

analizuje przyczyny dysproporcji w procesie rozwoju
regionów

K_U05
K_U072 EP5

przewiduje wieloaspektowość skutków pogłębiających
się nierówności i poszukuje rozwiązania możliwe do
zastosowania w świetle nabytej wiedzy K_U013 EP6

kompetencje społeczne
jest gotów do działania kreatywnego w pracy zespołowej
z zachowaniem postaw etycznych K_K031 EP7

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: polityka regionalna

Forma zajęć: wykład

21. Skuteczność i efektywność polityki regionalnej, studia przypadków. 6
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2
2. Koncepcja konwergencji i dywergencji w polityce regionalnej. Polityka regionalna wobec regionów
peryferyjnych. 6

23. Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego a inne programy operacyjne: przegląd. 6

34. Efekty europejskiej polityki regionalnej w Polsce 6

Forma zajęć: ćwiczenia

21. Polityka regionalna: zagadnienia podstawowe 6

22. Polityka regionalna w Unii Europejskiej 6

23. Polityka regionalna w Polsce 6

prezentacja multimedialna
praca w grupach
opracowanie projektu
analiza tekstów z dyskusją

Metody kształcenia

Jaźwiński I. (2017): Kapitał ludzki w polityce regionalnej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin

Świstak M. (2018): Polityka regionalna Unii Europejskiej jako polityka publiczna: wobec potrzeby optymalizacji publicznego
działania, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków

Literatura podstawowa

Beata Skubiak (2017): Aktywizacja specjalnych stref włączenia w lokalnych planach rewitalizacji , Studia i Prace WNEiZ US,
nr 49 T.1, s. 317-325, Szczecin

Beata Skubiak (2013): Edukacja a rozwój regionalny , "Studia Ekonomiczne" Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu
Ekonomicznego w Katowicach, nr 131, s. 218-228, Katowice

Beata Skubiak (2011): Finansowanie inwestycji samorządowych w dobie kryzysu, Gospodarka regionalna Polski wobec
globalnego kryzysu ekonomicznego / [Red.Z.Strzelecki, SGH , Warszawa

Beata Skubiak (2017): Lokalny plan rewitalizacji jako narzędzie wspierania rozwoju obszarów problemowych ,  Studia i Prace
WNEiZ US,  nr 47 T.3, s. 371-380, Szczecin

Beata Skubiak (2014): Polityka regionalna wobec zmian demograficznych , Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we
Wrocławiu, nr 367, s. 301-309, Wrocław

Rynio D. (2013):  Kształtowanie nowej polityki regionalnej Polski w warunkach globalizacji i integracji, Wydawnictwo
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

15Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

15Przygotowanie się do zajęć

18Studiowanie literatury

15Udział w konsultacjach

20Przygotowanie projektu / eseju / itp.

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3SPRAWDZIAN

EP4,EP5,EP7PREZENTACJA

EP5,EP6,EP7ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

zaliczenie ćwiczeń - praca zespołowa, przygotowanie prezentacji, aktywność na zajęciach
zaliczenie wykładu - sprawdzian w formie testu

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

ocena z przedmiotu (ocena koordynatora) jest równa średniej ważonej ocen z ćwiczeń i wykładu

Metoda obliczania oceny
końcowej

6 polityka regionalna Ważona

6 polityka regionalna [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

0,70

6 polityka regionalna [wykład]
zaliczenie z
oceną

0,30

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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15Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-E-O-I-N-20/21Z

polityka społeczna
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
ekonomia

US180AIJ2862_11N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 1 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

1 41
ćwiczenia 9 ZO

wykład 6 E

Razem 15 4

Koordynator
przedmiotu:

dr IZABELA SZAMREJ-BARAN

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:

Zapoznanie studentów z zadaniami społecznymi państwa, podmiotami, sposobami i instrumentami polityki społecznej.
 Pokazanie znaczenia sposobu funkcjonowania systemu zabezpieczenia społecznego dla zaspokajania potrzeb
społecznych.
Podniesienie poziomu świadomości społecznej studentów w zakresie współczesnych problemów i procesów
społecznych.

Wymagania wstępne:
wiedza ogólnospołeczna, zdolność obserwowania zjawisk społecznych, logicznego myślenia i podawania przykładów
sytuacyjnych

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student identyfikuje aktualne problemy społeczne i ze
zrozumieniem posługuje się pojęciami z zakresu polityki
społecznej

K_W01
K_W021 EP1

Student definiuje najważniejsze procesy społeczne i
dostrzega ich związki z gospodarką; posiada wiedzę o
aktywności i roli człowieka i obywatela w obszarze
polityki społecznej i ubezpieczenia społecznego.

K_W03
K_W05
K_W08

2 EP2

umiejętności

Student rozpoznaje i korzysta z wiarygodnych źródeł
informacji o procesach i problemach społecznych K_U011 EP3

Student w oparciu o wiedzę teoretyczną potrafi
analizować problemy społeczne oraz opisywać i
interpretować wybrane procesy społeczne, wskazywać
na ich przyczyny, oraz podać warianty rozwiązań danego
problemu wraz z oceną ich skuteczności, uczestniczyć w
debacie

K_U05
K_U06
K_U09

2 EP4

kompetencje społeczne

Student wykazuje wrażliwość na problemy społeczne i
rozumie konieczność podejmowania inicjatyw na rzecz
ich łagodzenia/zwalczania.

K_K01
K_K031 EP5

Student jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w
organizacjach/zespołach realizujących cele społeczne. K_K052 EP6

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: polityka społeczna

Forma zajęć: wykład

1
1. Polityka społeczna - pojęcie, źródła i zakres, podmioty, zadania, uwarunkowania i modele polityki
społecznej. 1
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12. Zmiany strukturalne społeczeństwa polskiego i poziom życia. Konsumpcja a styl życia 1

13. Ubóstwo jako kwestia społeczna oraz sposoby jego ograniczania 1

14. Polityka zatrudnienia a bezrobocie 1

25. Polityka edukacyjna a polityka społeczna. Kreowanie kapitału ludzkiego. Life Long Learning 1

Forma zajęć: ćwiczenia

2
1. Demograficzne uwarunkowania polityki społecznej - wynikające ze struktury ludności wg płci i wieku,
związanej z procesem edukacji oraz zabezpieczeniem emerytalnym. 1

12. System emerytalny w Polsce 1

13. Polityka ludnościowa i rodzinna. Świadczenia na rzecz rodziny i inne formy polityki rodzinnej 1

2
4. Organizacja polskiego systemu zabezpieczenia społecznego. Ubezpieczenia społeczne. Ubezpieczenie
zdrowotne i system ochrony zdrowia. Pomoc społeczna 1

15. Podstawowe mierniki rynku pracy ? studia przypadków 1

1
6. Nierówności społeczne w Polsce i na świecie. Ubóstwo, marginalizacja i wykluczenie społeczne.
Deprywacja materialna. Mierniki ubóstwa i wykluczenia społecznego 1

17. Polityka mieszkaniowa i jej cele społeczne 1

metody podające - wykład informacyjny
metody podające - prezentacja multimedialna
metody aktywizujące - metoda przypadków
metody aktywizujące - praca w grupach
metody aktywizujące - analiza tekstów z dyskusją
metody aktywizujące - debata przygotowana i przeprowadzona na zajęciach przez studentów

Metody kształcenia

Grażyna Firlit-Fesnak, Małgorzata Szylko-Skoczny (red.)  (2018): Polityka społeczna. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa

Kowalczyk O., Kamiński S.,  (2013): Wymiary polityki społecznej, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław

Kurzynowski A. (2006): Polityka społeczna, SGH, Warszawa

Literatura podstawowa

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP2KOLOKWIUM

EP3,EP4,EP6PREZENTACJA

EP1,EP3,EP4,EP6PROJEKT

EP3,EP5,EP6ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

zaliczenie ćwiczeń - średnia ważona: 60% sprawdzian pisemny, 30% prezentacja, 10% aktywność na zajęciach
(zajęcia praktyczne)
zaliczenie wykładu - 80% egzamin pisemny, 20% aktywny udział w debacie

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

ocena z przedmiotu (ocena koordynatora) jest średnią arytmetyczną ocen z ćwiczeń i wykładu

Metoda obliczania oceny
końcowej

1 polityka społeczna Arytmetyczna

1 polityka społeczna [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

1 polityka społeczna [wykład] egzamin

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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Barr N. , tłum. Krzysztof Czarnecki, Paweł Łuczak, Maciej Żukowski (2016):  Ekonomia polityki społecznej,, Wydawnictwo
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań

J.Auleytner (2012): Polityka społeczna w Polsce i w świecie, WSP TWP, Warszawa

Jaźwiński I. (2007): Elementy ekonomii i polityki społecznej, PTE, Szczecin, Szczecin

Kryk B. (2015): Rozwój przedsiębiorczości kobiet w Polsce jako wyraz realizacji unijnej polityki równości, w: Unia Europejska
w 10 lat po największym rozszerzeniu, Prace Naukowe UE we Wrocławiu, nr 380, , Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we
Wrocławiu, Wrocław

Kryk B. (2013): Staże zawodowe a młodzież zagrożona wykluczeniem społecznym na przykładzie województwa
zachodniopomorskiego,  “Polityka społeczna” 2013, nr 2 tematyczny., IPiSS, Warszawa

Różni autorzy (2018): Czasopismo „Polityka społeczna”, IPiSS, Warszawa

Szamrej-Baran I. (2016): Ranking krajów UE ze względu na ubóstwo energetyczne, Gospodarka w Praktyce i Teorii, 1429-
3730, nr 2 (43), Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź

Szamrej-Baran I. (2017): Warunki mieszkaniowe gospodarstw domowych w Polsce na tle Unii Europejskiej w kontekście
ubóstwa energetycznego, Studia i Prace WNEiZ / US, 2080-4881,nr 47 T.2, WNUS, Szczecin

Szpor G. (red.) (2016): System ubezpieczeń społecznych. Zagadnienia podstawowe, Wolters Kluwer Polska, Warszawa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

15Zajęcia dydaktyczne

5Udział w egzaminie/zaliczeniu

15Przygotowanie się do zajęć

15Studiowanie literatury

15Udział w konsultacjach

20Przygotowanie projektu / eseju / itp.

15Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-E-O-I-N-20/21Z-AG

projekty europejskie - warsztaty
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
ekonomia

US180AIJ2862_73N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne analityk gospodarczyogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 6 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

3 36
konwersatorium 6 ZO

laboratorium 9 ZO

Razem 15 3

Koordynator
przedmiotu:

dr LIDIA KŁOS

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:
Celem zajęć jest praktyczne zapoznanie studentów z zasadami oraz metodyką przygotowania projektów finansowanych
ze środków europejskich. Efektem kształcenia będzie możliwość prawidłowego przygotowania projektu w ramach
dostępnych programów operacyjnych.

Wymagania wstępne: Znajomość ogólnych problemów finansowych, procesów integracji europejskiej oraz analiz ekonomicznych

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Rozpoznaje i wymienia fundusze i programy europejskie. K_W021 EP1

Identyfikuje działania niezbędne przy organizacji
projektu. K_W052 EP2

umiejętności

Nabycie umiejętności tworzenia projektów (w formie
elektronicznej - generator wniosków) K_U041 EP3

Zarządzanie projektem K_U092 EP4

potrafi pracować w zespole przyjmując różne role oraz
odpowiedzialność za realizowane zadanie w
przygotowaniu projektu

K_U093 EP5

kompetencje społeczne
wykazuje gotowość do aktywnej postawy w
formułowaniu własnych sugestii w procesie realizacji
projektu

K_K031 EP6

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: projekty europejskie - warsztaty

Forma zajęć: konwersatorium

21. Projekty europejskie. Pojęcie, cechy, rodzaje projektów. 6

12. Formalne elementy składowe projektu. Dokumenty programowe. 6

23. Finansowanie projektu. Kwalifikowalność kosztów i finansowy montaż projektu. 6

14. Wdrażanie projektu - od podpisania umowy do rozliczenia. Ewaluacja projektu. 6

Forma zajęć: laboratorium

11. Planowanie projektu - od pomysłu do projektu. 6

12. Cel projektu oraz uzasadnienie potrzeby realizacji przedsięwzięcia. Cykl życia projektu. 6
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33. Tworzenie wniosku o dofinansowanie z funduszy europejskich. Praca w generatorze wniosków. 6

24. Matryca logiczna projektu, harmonogram, budżet. Praca w generatorze wniosków. 6

25. Analiza, uzupełnienie i ocena wniosków. 6

prezentacje multimedialne
metody przypadków
analiza materiałów źródłowych
praca w generatorze wniosków
dyskusja - przykłady

Metody kształcenia

Augustyn A., Ostapowicz H. (red) (2013): Fundusze europejskie w polityce spójności, Warszawa

Dymiter M., Marciszewska A.,  (2013): Zarządzanie projektami unijnymi. Teoria i praktyka, Warszawa

Szot - Gabryś T.  (2011): Projekty inwestycyjne, infrastrukturalne i biznesowe., Difin, Warszawa

Literatura podstawowa

Krasuska M. (2014): Fundusze unijne w nowej perspektywie 2014-2020, Warszawa

Nawrot M.A., Grabek N.D.  (2011): Metodologia zarządzania projektem dofinansanym z funduszy europejskich, Warszawa

Poździk R. (2013): Ocena i wybór projektów do dofinansowania z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójnści, Warszawa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

15Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

15Przygotowanie się do zajęć

10Studiowanie literatury

5Udział w konsultacjach

15Przygotowanie projektu / eseju / itp.

13Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2EGZAMIN PISEMNY

EP2,EP3,EP4,EP5,E
P6PROJEKT

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

zaliczenie konwersatorium - test
zaliczenie laboratorium - przygotowanie projektu

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

ocena z przedmiotu (ocena koordynatora) jest średnią arytmetyczną ocen z konwersatorium i laboratorium

Metoda obliczania oceny
końcowej

6 projekty europejskie - warsztaty Arytmetyczna

6 projekty europejskie - warsztaty [konwersatorium]
zaliczenie z
oceną

6 projekty europejskie - warsztaty [laboratorium]
zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-E-O-I-N-20/21Z

przedsiębiorczość
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
ekonomia

US180AIJ3331_17N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 2 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

1 42
ćwiczenia 12 ZO

wykład 9 E

Razem 21 4

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. ANNA TURCZAK

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:

Przyswojenie przez studentów wiedzy teoretycznej objętej zakresem programowym przedmiotu oraz nabycie przez nich
umiejętności związanych z zastosowaniem przekazanej wiedzy w obszarze praktyki gospodarczej.
Przygotowanie do korzystania z Kodeksu cywilnego i Kodeksu spółek handlowych w celu poznania treści przepisów
regulujących organizację i funkcjonowanie spółek w Polsce.

Wymagania wstępne: znajomość podstaw zarządzania

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Zna definicję mikroprzedsiębiorstwa oraz małego i
średniego przedsiębiorstwa.

K_W01
K_W041 EP1

Wie, kiedy można prowadzić działalność bez
konieczności rejestracji oraz jakie są korzyści, obowiązki
i ograniczenia przy działalności nierejestrowej.

K_W01
K_W102 EP2

Zna formy prawne spółek, rozumie pojęcie spółki
publicznej oraz wie, które spółki mogą być
jednoosobowe.

K_W043 EP3

Rozumie, w jakich przypadkach możliwe jest rozliczanie
się z podatku dochodowego w formie karty podatkowej,
ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, według
podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz wie,
kiedy pojawia się obowiązek prowadzenia ksiąg
rachunkowych.

K_W04
K_W104 EP4

umiejętności

Umie założyć działalność gospodarczą, w tym dokonać
jej rejestracji w Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej (CEIDG).

K_U02
K_U051 EP5

Potrafi złożyć wniosek o wpis do Krajowego Rejestru
Sądowego, dokonanie zmian w KRS oraz wykreślenie z
rejestru.

K_U02
K_U052 EP6

Umie dokonać klasyfikacji spółek oraz potrafi podać
zasadnicze różnice między spółkami osobowymi i
kapitałowymi oraz między spółką cywilną i spółkami
handlowymi.

K_U023 EP7

Potrafi poprawnie posługiwać się pojęciem firmy. K_U024 EP8
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kompetencje społeczne

Jest świadomy różnorodności form, obszarów i
sposobów działania podmiotów gospodarczych.

K_K01
K_K031 EP9

Jest gotów korzystać z Kodeksu cywilnego i Kodeksu
spółek handlowych w celu poznania treści przepisów
regulujących organizację i funkcjonowanie spółek w
Polsce.

K_K012 EP10

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: przedsiębiorczość

Forma zajęć: wykład

11. Liczebność i struktura pracujących na własny rachunek w Polsce 2

12. Klasyfikacja podmiotów gospodarczych w Polsce 2

23. Podstawy prawne podejmowania działalności gospodarczej 2

34. Spółki, ich rodzaje, wady i zalety 2

15. Podmioty działające w sferze ekonomii społecznej 2

16. Podatki w działalności gospodarczej 2

Forma zajęć: ćwiczenia

1
1. Główne przyczyny podejmowania pracy na własny rachunek oraz najważniejsze trudności w
prowadzeniu własnej działalności gospodarczej 2

12. Podstawowe dane o przedsiębiorstwach w Polsce 2

23. Zaplanowanie i rozpoczęcie działalności gospodarczej 2

14. Działalność nierejestrowa i inne sytuacje, w których nie trzeba rejestrować działalności 2

3
5. Charakterystyka spółki cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej, z
ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnej 2

16. Spółdzielnia socjalna jako przykład przedsiębiorstwa społecznego 2

17. Stowarzyszenia, fundacje i inne organizacje pozarządowe 2

18. Formy opodatkowania działalności gospodarczej w Polsce 2

19. Źródła finansowania działalności gospodarczej 2

wykłady z wykorzystaniem technik multimedialnych
dyskusje
analizowanie przykładów
rozwiązywanie testów i zadań

Metody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P7EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P7KOLOKWIUM

EP10,EP5,EP6,EP7,
EP8,EP9ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

zaliczenie ćwiczeń - na podstawie kolokwium
zaliczenie wykładów - na podstawie egzaminu

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

ocena z przedmiotu (ocena koordynatora) jest równa ocenie z wykładu

Metoda obliczania oceny
końcowej

2 przedsiębiorczość Ważona

2 przedsiębiorczość [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

0,00

2 przedsiębiorczość [wykład] egzamin 1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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Lisowska R., Ropęga J. (red.) (2016): Przedsiębiorczość i zarządzanie w małej i średniej firmie. Teoria i praktyka,
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź

Maliszewski E. (2009): Zarządzanie firmą, Wydawnictwo FORMAT-AB, Warszawa

Piecuch T. (2013): Przedsiębiorczość. Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa

Literatura podstawowa

Moczydłowska J., Pacewicz I. (2007): Przedsiębiorczość, Wydawnictwo Oświatowe FOSZE, Rzeszów

Szpakowski M.K. (2018): Przedsiębiorczość Zarządzanie przedsiębiorstwem od A do Z, Wydawnictwo "Knowledge Innovation
Center", Zamość

Targalski J. (2014): Przedsiębiorczość i zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem, Wydawnictwo "Difin", Warszawa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

21Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

14Przygotowanie się do zajęć

14Studiowanie literatury

29Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

20Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-E-O-I-N-20/21Z-EM

przepływy finansowe w przedsiębiorstwie
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
ekonomia

US180AIJ3334_56N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne ekonomia menedżerskaogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 6 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

3 36
ćwiczenia 9 ZO

wykład 6 ZO

Razem 15 3

Koordynator
przedmiotu:

dr DOMINIKA KORDELA

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:

Przekazanie pogłębionej wiedzy z zakresu analizy finansowej, ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia zarządzania
przepływami finansowymi w przedsiębiorstwie.
Umiejętność przeprowadzenia wskaźnikowej i czynnikowej analizy przepływów pieniężnych.
Przygotowanie do kompetencji umożliwiających ocenę kondycji finansowej przedsiębiorstwa.

Wymagania wstępne: Wiedza z zakresu finansów przedsiębiorstwa oraz analizy finansowej.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student zna elementy sprawozdania finansowego oraz
podstawowe wskaźniki oceny kondycji finansowej
przedsiębiorstwa.

K_W011 EP1

Student potrafi zdefiniować pojęcia związane z
przepływami gotówki i z przepływami funduszy oraz ma
wiedzę dotyczącą typologii przepływów finansowych. K_W102 EP2

umiejętności

Student umie przeprowadzić wskaźnikową i czynnikową
analizę przepływów pieniężnych. K_U021 EP3

Student umie określić wpływ polityki kredytowej na
przepływy finansowe w przedsiębiorstwie. K_U022 EP4

kompetencje społeczne

Student wykazuje gotowość do dyskusji na temat
gospodarki finansowej przedsiębiorstwa. K_K011 EP5

Student jest gotów do przeprowadzenia oceny kondycji
finansowej przedsiębiorstwa na podstawie wskaźników
finansowych i informacji o przepływach finansowych. K_K022 EP6

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: przepływy finansowe w przedsiębiorstwie

Forma zajęć: wykład

1
1. Gospodarka finansowa przedsiębiorstwa.
Sprawozdanie finansowe a ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa. 6

1
2. Typologia przepływów finansowych.
Metody sporządzania rachunku przepływów pieniężnych. 6

13. Wartość informacyjna rachunku przepływów pieniężnych 6

14. Znaczenie i funkcje kapitału obrotowego 6

15. Zestawienie przepływów funduszy 6
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16. Przepływy gotówkowe (cash flow)versus przepływy funduszy (fund flow) 6

Forma zajęć: ćwiczenia

11. Budowa rachunku przepływów pieniężnych 6

22. Przepływy pieniężne w ocenie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa 6

23. Wskaźnikowa i czynnikowa analiza przepływów pieniężnych 6

24. Polityka kredytowa przedsiębiorstwa w przepływach pieniężnych w przedsiębiorstwie 6

25. Budżetowanie przepływów pieniężnych w przedsiębiorstwie (budżet gotówkowy) 6

wykład z użyciem technik multimedialnych
dyskusja
rozwiązywanie zadań
analiza przypadków

Metody kształcenia

Gos. W. (2011): Rachunek przepływów pieniężnych, Difin, Warszawa

Maślanka T. (2008): Przepływy pieniężne w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw, C.H. Beck, Warszawa

Śnieżek E., Wiatr M.  (2014): Przepływy pieniężne, Wolters Kluwer, Warszawa

Literatura podstawowa

Czerwińska-Kayzer D. (2018): Przepływy pieniężne w ocenie realizacji fundamentalnych celów finansowych przedsiębiorstwa,
Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego, Poznań

Sierpińska M., .Jachna T. (2011): Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

15Zajęcia dydaktyczne

5Udział w egzaminie/zaliczeniu

10Przygotowanie się do zajęć

10Studiowanie literatury

5Udział w konsultacjach

13Przygotowanie projektu / eseju / itp.

17Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4KOLOKWIUM

EP2,EP3,EP6PROJEKT

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

zaliczenie wykładu - na podstawie pisemnego kolokwium obejmującego treści programowe przedmiotu
zaliczenie ćwiczeń - na podstawie pisemnego kolokwium obejmującego treści z ćwiczeń, wykonania projektu (analiza
przypadku) i aktywności na zajęciach

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

ocena z przedmiotu (cena koordynatora) jest średnią arytmetyczną oceny z wykładów i ćwiczeń

Metoda obliczania oceny
końcowej

6 przepływy finansowe w przedsiębiorstwie Arytmetyczna

6 przepływy finansowe w przedsiębiorstwie [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

6 przepływy finansowe w przedsiębiorstwie [wykład]
zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/2



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-E-O-I-N-20/21Z-EM

rynki elektroniczne
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
ekonomia

US180AIJ2890_80N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne ekonomia menedżerskaogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 4 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

2 34
ćwiczenia 9 ZO

wykład 6 ZO

Razem 15 3

Koordynator
przedmiotu:

dr inż. MARCIN GRYCZKA

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:

Poznanie podstawowych procesów zachodzących w ramach tzw. gospodarki opartej na wiedzy, zagadnień
dotyczących form międzynarodowego transferu wiedzy, barier utrudniających taki transfer oraz środków
ochrony wiedzy i informacji w gospodarce elektronicznej, jak również przyczyn międzynarodowego
transferu wiedzy oraz jego skutków dla gospodarki światowej
Umiejętność przeprowadzania krytycznej analizy, interpretacji i oceny zjawisk społeczno-gospodarczych oraz aktywne
uczestnictwo w grupie przy rozwiązywaniu złożonych problemów ekonomicznych.
Uświadomienie znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów społeczno-ekonomicznych.

Wymagania wstępne:
Znajomość zagadnień ogólnoekonomicznych z makro- i mikroekonomii, jak również wybranych pojęć
omawianych w ramach międzynarodowych stosunków gospodarczych, umiejętności korzystania z
zasobów Internetu (zwłaszcza wyszukiwanie, weryfikacja i analiza informacji pozyskiwanych z Internetu)

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student zna podstawowe zasady ochrony własności
przemysłowej i prawa autorskiego i rozumie konieczność
zarządzania zasobami własności intelektualnej K_W111 EP1

Student ma pogłębioną wiedzę o wybranych obszarach
aktywności człowieka w gospodarce K_W052 EP2

umiejętności

Student potrafi interpretować zaobserwowane zjawiska i
procesy społeczno-gospodarcze
oraz występujące między nimi relacje

K_U041 EP3

Student wykorzystuje zdobytą wiedzę teoretyczną z
zakresu ekonomii do krytycznej analizy, interpretacji i
oceny zjawisk społeczno-gospodarczych

K_U01
K_U04
K_U05

2 EP4

Student potrafi aktywnie współpracować w grupie w
różnych rolach rozwiązując, złożone problemy
ekonomiczne

K_U093 EP5

Student potrafi stosować kształcenie ustawiczne
wynikające ze zmienności uwarunkowań społeczno-
ekonomicznych

K_U034 EP6

kompetencje społeczne
ma świadomość znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu
problemów społeczno-ekonomicznych K_K011 EP7

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: rynki elektroniczne

Forma zajęć: wykład
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21. Geneza i konsekwencje powstawania rynków elektronicznych 4

22. Elektroniczne rynki zorganizowane - wybrane problemy 4

23. Informacja i wiedza jako przedmiot obrotu międzynarodowego 4

Forma zajęć: ćwiczenia

31. Przykłady rynków elektronicznych na świecie i w Polsce ? case study 4

22. Nowe zjawiska w gospodarce opartej na wiedzy 4

23. Nowoczesne formy transferu wiedzy i technologii 4

24. Bezpieczeństwo na rynkach elektronicznych - dyskusja 4

wykłady z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych oraz wybranych zasobów Internetu
analiza problemów
samodzielne opracowanie przez studentów wybranych zagadnień

Metody kształcenia

Dudziński J., Nakonieczna-Kisiel H. (red.) (2007): Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Wybrane zagadnienia, Wyd.
Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie, Szczecin

Dudziński J. (red.) (2010): Podstawy handlu zagranicznego, Difin, Warszawa

Szpringer W. (2005): Prowadzenie działalności gospodarczej w Internecie, Difin, Warszawa

Literatura podstawowa

Anderson Ch. (2012): Makers. The New Industrial Revolution, Crown Business, New York

Barrat J. (2013): Our Final Invention. Artificial Intelligence and the End of the Human Era, Thomas Dunne Books, New York

Carr N.G. (2004): Does IT Matter? Information Technology and the Corrosion of Competitive Advantage, Harvard Business
School Press, Boston

Chesbrough H. (2006): Open Innovation. The New Imperative for Creating and Profiting ftom Technology, Harvard Business
School Press, Boston

Chudzik M., Frań A., Grzywacz A., Korus K., Spyra M. (2005): Prawo handlu elektronicznego, Oficyna Wydawnicza BRANTA,
Warszawa

Dąbrowska A., Janoś-Kresło M., Wódkowski A. (2009): E-usługi a społeczeństwo informacyjne, Difin, Warszawa

Ford M. (2015): The Rise of the Robots. Technology and the Threat of Mass Unemployment, Oneworld, London

Jasiński A.H. (2006): Innowacje i transfer techniki w procesie transormacji, Difin, Warszawa

Niedźwiedziński M. (2004): Globalny handel elektroniczny, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

15Zajęcia dydaktyczne

0Udział w egzaminie/zaliczeniu

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP2,EP3,EP4PREZENTACJA

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

zaliczenie laboratoriów - na podstawie przedstawionej na zajęciach samodzielnie opracowanej prezentacji
multimedialnej (maks. 80 pkt) oraz aktywność i pracy zespołowej na zajęciach (maks. 20 pkt)
zaliczenie wykładu - na podstawie pytań zadanych podczas prezentacji

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

ocena z przedmiotu (ocena koordynatora) jest równa średniej ważonej ocen uzyskanych z zaliczenia laboratoriów i
wykładu

Metoda obliczania oceny
końcowej

4 rynki elektroniczne Ważona

4 rynki elektroniczne [wykład]
zaliczenie z
oceną

0,10

4 rynki elektroniczne [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

0,90

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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15Przygotowanie się do zajęć

25Studiowanie literatury

5Udział w konsultacjach

15Przygotowanie projektu / eseju / itp.

0Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

3/3



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-E-O-I-N-20/21Z-EM

ryzyko i niepewność w działalności gospodarczej
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
ekonomia

US180AIJ2715_45N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne ekonomia menedżerskaogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 4 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

2 34
ćwiczenia 9 ZO

wykład 6 ZO

Razem 15 3

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. TOMASZ WIŚNIEWSKI

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:

Uzyskanie podstawowej wiedzy z zakresu ryzyka i niepewności oraz instrumentów zarządzania tymi procesami w
gospodarce, ze szczególnym uwzględnieniem sektora bankowego.
Umiejętność identyfikowania rodzaju ryzyka i stosowanie odpowiednich metod jego ograniczania.
Przygotowanie do rozstrzygania problemów w praktyce.

Wymagania wstępne: znajomość podstawowych pojęć z zakresu mikroekonomii, makroekonomii i podstaw finansów

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

na podstawowe kategorie ryzyka i niepewności
zachodzące w procesach gospodarczych K_W011 EP1

zna potencjalne źródła występowania ryzyka i potrafi je
definiować K_W012 EP2

zna metody zarządzania ryzykiem K_W073 EP3

umiejętności

potrafi na podstawie określonych parametrów ocenić
stan występowania poszczególnych rodzajów ryzyka

K_U01
K_U051 EP4

potrafi identyfikować poszczególne rodzaje ryzyka i
proponować metody jego ograniczania

K_U05
K_U062 EP5

umie wskazać metody zarządzania ryzykiem K_U053 EP6

umie pozyskiwać informacje na temat źródeł
finansowania projektów innowacyjnych K_U044 EP7

kompetencje społeczne
wykazuje gotowość do identyfikacji i rozstrzygania
problemów w praktyce K_K011 EP8

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: ryzyko i niepewność w działalności gospodarczej

Forma zajęć: wykład

11. Rodzaje ryzyka i niepewności oraz ich rola w gospodarce 4

12. Pojęcie i klasyfikacja ryzyka działalności gospodarczej oraz problematyka związana z niepewnością 4

13. Zarządzanie ryzykiem w świetle dokumentów KNF 4

14. Ryzyko kredytowe. Instytucjonalne i regulacyjne płaszczyzny ograniczania ryzyka kredytowego 4

15. Metody mierzenia ryzyka kredytowego i badania zdolności kredytowej danego podmiotu 4
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16. Ryzyko płynności, ryzyko stopy procentowej, ryzyko walutowe i ryzyko operacyjne 4

Forma zajęć: ćwiczenia

11. Typologia ryzyka w przedsięwzięciach gospodarczych 4

12. Ryzyko a niepewność 4

13. Zarządzanie ryzykiem w świetle dokumentów KNF i dokumentów UE 4

14. Ryzyko kredytowe i jego rola w działalności gospodarczej podmiotów 4

15. Instytucjonalne i regulacyjne płaszczyzny ograniczania ryzyka kredytowego 4

26. Metody mierzenia ryzyka kredytowego i badania zdolności kredytowej danego podmiotu 4

27. Ryzyko płynności stopy procentowej a ryzyko 4

wykład z wykorzystaniem środków audiowizualnych
dyskusjeMetody kształcenia

Damodaran A. (2009): Ryzyko strategiczne. Podstawy zarządzania ryzykiem, Wyd. Akademickie i Profesjonalne

Janasz K. (2004): Ryzyko kredytowe w systemie bankowym, Wydawnictwo Naukowe US

Kaczmarek T.T. (2005): Ryzyko i zarządzanie ryzykiem. Ujęcie dyscyplinarne, Difin

Literatura podstawowa

Janasz K. (2010): Kapitał w finansowaniu działalności innowacyjnej przedsiębiorstw w Polsce. Źródła i modele, Difin

Zawadzka Z. (1999): Zarządzanie ryzykiem w banku komercyjnym, Poltext
Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

15Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

15Przygotowanie się do zajęć

20Studiowanie literatury

8Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

15Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6KOLOKWIUM

EP4,EP5,EP6,EP7,E
P8PREZENTACJA

EP3,EP4,EP5,EP6,E
P7,EP8ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

zaliczenie ćwiczeń - na podstawie wykonania pracy zaliczeniowej (opracowanie i prezentacja wybranego studium
przypadku lub problemu) i aktywności na zajęciach
zaliczenie wykładu - na podstawie kolokwium

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

ocena z przedmiotu (ocena koordynatora) jest równa średniej arytmetycznej ocen z ćwiczeń i wykładów

Metoda obliczania oceny
końcowej

4 ryzyko i niepewność w działalności gospodarczej Arytmetyczna

4
ryzyko i niepewność w działalności gospodarczej [ćwiczenia] zaliczenie z

oceną

4 ryzyko i niepewność w działalności gospodarczej [wykład]
zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-E-O-I-N-20/21Z-AG

ryzyko w obrocie gospodarczym
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
ekonomia

US180AIJ2890_66N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne analityk gospodarczyogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 5 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

3 35
ćwiczenia 6 ZO

wykład 9 ZO

Razem 15 3

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. RENATA KNAP

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:
Zapoznanie studentów z problematyką ryzyka w obrocie gospodarczym i przygotowanie do zarządzania ryzykiem w
krajowym i międzynarodowym obrocie gospodarczym

Wymagania wstępne: Wskazana podstawowa wiedza z makro- i mikroekonomii, ekonomii międzynarodowej

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student zna i definiuje ryzyko w obrocie gospodarczym,
rozróżnia rodzaje ryzyka i identyfikuje sposoby
postępowania wobec ryzyka
w obrocie gospodarczym

K_W04
K_W05
K_W06

1 EP1

umiejętności

Student potrafi samodzielnie i w grupie przeprowadzić
analizę ryzyka, uwarunkowań wyboru sposobu
postępowania wobec ryzyka, dokonać oceny i wyboru
metody minimalizacji ryzyka

K_U01
K_U02
K_U09

1 EP2

kompetencje społeczne

Student ma świadomość znaczenia profesjonalizmu i
etyki zawodowej w eliminowaniu ryzyka w obrocie
krajowym i międzynarodowym

K_K03
K_K041 EP3

Student jest gotowy do krytycznej analizy posiadanej
wiedzy i odebranych treści w zmieniającej się szybko
rzeczywistości gospodarczej (otoczeniu transakcyjnym) i
konieczności jej aktualizowania dla właściwego
rozwiązywania problemów zarządzania ryzykiem w
krajowym i międzynarodowym obrocie gospodarczym

K_K01
K_K022 EP4

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: ryzyko w obrocie gospodarczym

Forma zajęć: wykład

21. Istota i klasyfikacje ryzyka w obrocie gospodarczym 5

22. Podstawowe zasady, strategie i etapy zarządzania ryzykiem 5

23. Analiza ryzyka 5

24. Eliminowanie i ograniczanie ryzyka 5

15. Finansowanie ryzyka 5
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Forma zajęć: ćwiczenia

21. Ocena ryzyka rynków i partnerów handlowych 5

22. Prawidłowe ustalanie warunków kontraktu 5

23. Przeniesienie, redukcja i kompensata ryzyka 5

wykład z prezentacją
praca w grupach
praca ze źródłem
dyskusja

Metody kształcenia

K. Raczkowski, S. Wojciechowska-Filipek  (2016): Wymiary zarządzania ryzykiem w obrocie gospodarczym, CeDeWu.pl,
Warszawa

R.Kendall (2000): Zarządzanie ryzykiem dla menedżerów, Wydawnictwo K.E. Liber s.c, Warszawa

T.T. Kaczmarek (2012): Zarządzanie ryzykiem w handlu międzynarodowym, Difin, Warszawa

Literatura podstawowa

I. Kwiecień (2010): Ubezpieczenia w zarządzaniu ryzykiem w działalności gospodarczej, C.H.Beck, Warszawa

J. Królak-Werwińska, T. T. Kaczmarek (2018): Handel międzynarodowy. Zarządzanie ryzykiem. Rozliczenia finansowe,
Wolters Kluwer, Warszawa

K. Jajuga (red.)  (2018):  Zarządzanie ryzykiem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

M. Kalinowski  (2017): Ryzyko walutowe. Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie, CeDeWu, Warszawa

M.Kustosz, P.Kowalik  (2015):  Ryzyko kursowe,  UE we Wrocławiu, Wrocław, Wrocław

T.T. Kaczmarek  (1999):  Zarządzanie ryzykiem handlowym i finansowym dla praktyków, ODDK, Gdańsk

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

15Zajęcia dydaktyczne

4Udział w egzaminie/zaliczeniu

6Przygotowanie się do zajęć

25Studiowanie literatury

5Udział w konsultacjach

6Przygotowanie projektu / eseju / itp.

14Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1KOLOKWIUM

EP2,EP4PREZENTACJA

EP1,EP2,EP3,EP4ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

zaliczenie ćwiczeń - na podstawie aktywności na zajęciach i prezentacji
zaliczenie wykładu - na podstawie kolokwium pisemnego obejmującego wiedzę z wykładów, ćwiczeń i zalecanej
literatury

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

ocena z przedmiotu (ocena koordynatora) jest średnią ważoną ocen z wykładu ćwiczeń

Metoda obliczania oceny
końcowej

5 ryzyko w obrocie gospodarczym Arytmetyczna

5 ryzyko w obrocie gospodarczym [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

5 ryzyko w obrocie gospodarczym [wykład]
zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-E-O-I-N-20/21Z

seminarium dyplomowe
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
ekonomia

US180AIJ2860_99N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 4 - język polski, semestr: 5 - język polski, semestr: 6 -
język polski

Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

2 24 seminarium 9 ZO

3
25 seminarium 9 ZO

66 seminarium 9 ZO

Razem 27 10

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. TOMASZ BERNAT

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:
Przygotowanie studenta do samodzielnego sformułowania problemu badawczego, planu pracy, zebrania
niezbędnych danych liczbowych, przeprowadzenia badania empirycznego i napisania na tej podstawie pracy
dyplomowej

Wymagania wstępne:

- w zakresie wiedzy - posiada wiedzę ekonomiczną oraz zna możliwości zastosowań metod badawczych w zakresie
finansów i rachunkowości,
- w zakresie umiejętności - potrafi zastosować narzędzia w badaniach empirycznych z zakresu finansów i
rachunkowości,
- w zakresie kompetencji - wybiera i logicznie uzasadnia potrzebę wykorzystania w badaniu określonych metod
badawczych

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

zna podstawową wiedzę z dziedziny, do której należy
tematyka pracy dyplomowej K_W011 EP1

zna najnowszą polską literaturę z dziedziny obejmującej
przedmiot pracy K_W012 EP2

zna metody i techniki pozyskiwania danych K_W083 EP3

zna zasady dotyczące ochrony własności przemysłowej i
prawa autorskiego K_W114 EP4

umiejętności

umie sformułować zadanie badawcze i cel pracy,
postawić hipotezy badawcze

K_U01
K_U041 EP5

potrafi dobrać właściwe metody i techniki badawcze do
realizacji tematu oraz zastosować je we własnym badaniu K_U04

K_U052 EP6

interpretuje i analizuje uzyskane wyniki, wyciąga z nich
wnioski, potrafi je zaprezentować i opisać K_U013 EP7

potrafi uczestniczyć w debacie seminaryjnej i korzysta z
zaproponowanych w trakcie debaty sugestii K_U094 EP8

kompetencje społeczne

w sytuacjach problemowych jest gotów do zasięgania
opinii ekspertów K_K011 EP9

jest gotów do krytycznej oceny własnej wiedzy z zakresu
tematyki poruszanej w pracy dyplomowej

K_K01
K_K022 EP10

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: seminarium dyplomowe
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Forma zajęć: seminarium

21. Określenie problematyki badawczej i tematu (tytułu) pracy wraz z uzasadnieniem (sem. 4) 4

2
2. Dyskusja o literaturze przedmiotu i źródłach pozyskania danych oraz wymogach edycyjnych (sem. 4)

4

13. Prezentacja samodzielnie przygotowanych planów pracy dyplomowej (sem. 4) 4

44. Korekta i ostateczne zaakceptowanie planów pracy (sem. 4) 4

25. Przygotowanie i prezentacja esejów związanych tematycznie z treścią pracy (sem. 5) 5

2
6. Formułowanie i korygowanie rozdziału pracy zawierającego przedmiot, cel i zakres badania (sem. 5)

5

2
7. Dyskusja nad wyborem metod i sformułowaniem treści rozdziału zawierającego aspekty
metodologiczne (sem. 5) 5

38. Prezentacja rozdziałów pracy o charakterze teoretycznym wraz z ich oceną (sem. 5) 5

2
9. Prezentacja i ocena zebranych materiałów statystycznych, niezbędnych do konstrukcji empirycznej
części pracy (sem. 6) 6

310. Przegląd wyników i dyskusja nad rezultatami przeprowadzonych analiz ilościowych (sem. 6) 6

211. Sformułowanie i prezentacja zasadniczej empirycznej części pracy (sem. 6) 6

212. Ostateczne formułowanie części empirycznej oraz całościowa konstrukcja pracy (sem. 6) 6

zajęcia o charakterze konwersatoryjnym z prezentacjami uczestników, dotyczącymi omawiania części pracy oraz
wyników przeprowadzonych badańMetody kształcenia

Literatura podstawowa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

27Zajęcia dydaktyczne

0Udział w egzaminie/zaliczeniu

0Przygotowanie się do zajęć

60Studiowanie literatury

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP10,EP2,EP3,
EP4,EP5,EP6,EP7PRACA DYPLOMOWA

EP1,EP10,EP2,EP3,
EP4,EP5,EP6,EP7,E
P8,EP9

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Student otrzymuje zaliczenie przedmiotu, jeśli na koniec semestru zrealizuje zadanie przewidziane dla niego tzn.
sem. 4 - przygotuje i sformułuje plan pracy oraz zbierze niezbędną literaturę przedmiotu
sem. 5 - przygotuje i zaprezentuje część teoretyczną pracy (dwa rozdziały)
sem. 6 - przeprowadzi badania empiryczne, napisze i złoży gotową pracę dyplomową
Każdy semestr kończy się oceną

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

ocena z przedmiotu (ocena koordynatora) jest równa ocenie z zaliczenia seminarium

Metoda obliczania oceny
końcowej

4 seminarium dyplomowe Ważona

4 seminarium dyplomowe [seminarium]
zaliczenie z
oceną

1,00

5 seminarium dyplomowe Ważona

5 seminarium dyplomowe [seminarium]
zaliczenie z
oceną

1,00

6 seminarium dyplomowe Ważona

6 seminarium dyplomowe [seminarium]
zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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30Udział w konsultacjach

133Przygotowanie projektu / eseju / itp.

0Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 250

Liczba punktów ECTS 10
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-E-O-I-N-20/21Z-EM

społeczna odpowiedzialność podmiotów
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
ekonomia

US180AIJ2862_57N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne ekonomia menedżerskaogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 6 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

3 26 konwersatorium 9 ZO

Razem 9 2

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. BARBARA KRYK

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:
Zapoznanie studentów z zagadnieniami społecznej odpowiedzialności różnych podmiotów gospodarczych, działaniami
i instrumentami służącymi zwiększaniu tej odpowiedzialności oraz podwyższaniu świadomości i poziomu etycznego
interesariuszy

Wymagania wstępne: zna podstawy mikroekonomii, współczesnych teorii firmy, polityki społecznej i zagadnień ogólnospołecznych

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Zna istotę, cele, zakres, wymiary i obszary społecznej
odpowiedzialności podmiotów (CSR) K_W011 EP1

ma podstawową wiedzę o normach i standardach CSR w
poszczególnych obszarach  działalności społeczno-
gospodarczej, sektorze publicznym  oraz etyce
postępowania

K_W062 EP2

umiejętności

potrafi planować i organizować pracę własną i zespołową
przy badaniu odpowiedzialności podmiotów, a także
współdziałać z innymi osobami oraz uczestniczyć w
debacie na temat CSR

K_U091 EP3

potrafi przeprowadzić procedurę pozyskiwania, doboru i
selekcji danych empirycznych z zakresu CSR oraz je
zanalizować i skomentować

K_U042 EP4

kompetencje społeczne

ma świadomość znaczenia wiedzy o CSR w
rozwiązywaniu problemów społeczno-ekonomicznych i
jest gotów do zasięgania opinii ekspertów z CSR w
sytuacjach problemowych

K_K011 EP5

jest gotów do przyjęcia odpowiedzialności za powierzone
mu zadania K_K042 EP6

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: społeczna odpowiedzialność podmiotów

Forma zajęć: konwersatorium

11. Geneza i rozwój społecznej odpowiedzialności podmiotów. 6

1
2. Podstawowe modele i strategie społecznej odpowiedzialności podmiotów; korzyści z wprowadzania
CSR dla gospodarki i przedsiębiorstw 6

13. Społeczna odpowiedzialność podmiotów wobec pracowników. Case study 6

24. Działalność społeczna przedsiębiorstw. 6

25. Społeczna odpowiedzialność za środowisko przyrodnicze. 6

1/2



16. Odpowiedzialny konsument ? konsumpcja zrównoważona. 6

17. Raportowanie społecznej odpowiedzialności i bariery w jej wdrażaniu. Case study 6

prezentacja ppt
praca w grupach (przygotowanie kwestionariusza ankietowego i przeprowadzenie badania)
analiza przypadków
prezentacja wyników badań

Metody kształcenia

 Buglewicz K. (2017):  Społeczna odpowiedzialność biznesu,   PWE , Warszawa

Paliwoda-Matiolańska A. (2014): Odpowiedzialność społeczna w procesie zarządzania przedsiębiorstwem, CH Beck, Seria:
Ekonomia Zarządzanie , Warszawa

Literatura podstawowa

Kryk B. (2016):  Ekologiczna odpowiedzialność przedsiębiorstw w Polsce, „Humanizacja Pracy” , „Humanizacja Pracy” red.  D.
Walczak-Duraj, J. Koprowicz, 2016, nr 1(283) (s. 87-100), Łódź

Kryk B. (2014):  Rachunkowość zarządcza ukierunkowana na ochronę środowiska jako przejaw społecznej odpowiedzialności
przedsiębiorstw, „Nauki o finansach”, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław 2014, nr 1(18), (s. 66-74).,
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,,  Wrocław

Raporty CSR przykładowych firm

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

9Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

7Przygotowanie się do zajęć

7Studiowanie literatury

5Udział w konsultacjach

10Przygotowanie projektu / eseju / itp.

10Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2KOLOKWIUM

EP3,EP4,EP5,EP6PROJEKT

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

zaliczenie konwersatorium -na podstawie kolokwium i prezentacji wyników badań ankietowych

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

ocena z przedmiotu (ocena koordynatora) jest równa ocenie z konwersatorium

Metoda obliczania oceny
końcowej 6 społeczna odpowiedzialność podmiotów Ważona

6
społeczna odpowiedzialność podmiotów [konwersatorium] zaliczenie z

oceną
1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-E-O-I-N-20/21Z

sprawozdawczość finansowa
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
ekonomia

US180AIJ2963_27N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 3 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

2 33
ćwiczenia 9 ZO

wykład 6 ZO

Razem 15 3

Koordynator
przedmiotu:

dr TOMASZ KUFEL

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:

Celem przedmiotu jest przedstawienie zasad sporządzania podstawowych elementów sprawozdania finansowego
według regulacji bilansowych
Umiejętność sporządzania bilansu, rachunku zysków i strat.
Uświadomienie odpowiedzialności za wykonywanie powierzonych zadań z uwzględnieniem postaw etycznych.

Wymagania wstępne: Znajomość rachunkowości finansowej

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Zna zakres sprawozdania finansowego, obowiązków
sprawozdawczych, metod sporządzania sprawozdania
finansowego, zasad ogłaszania i badania sprawozdania
finansowego.

K_W011 EP1

Zna zasady sporządzania bilansu, rachunku zysków i
strat oraz pozostałych elementów sprawozdania. K_W042 EP2

Zna kierunki zmian sprawozdawczości finansowej w skali
międzynarodowej K_W063 EP3

umiejętności

Potrafi określić wpływ operacji gospodarczych na
sprawozdanie finansowe. K_U041 EP4

Potrafi sporządzić bilans, rachunek zysków i strat oraz
dodatkowe objaśnienia na podstawie ksiąg
rachunkowych przy pomocy arkusza kalkulacyjnego.

K_U052 EP5

Potrafi ocenić rozwiązania przyjmowane przez jednostki
gospodarcze w zakresie sprawozdania finansowego K_U063 EP6

kompetencje społeczne
Ma świadomość odpowiedzialności za wykonywanie
powierzonych zadań z uwzględnieniem postaw etycznych K_K03

K_K041 EP7

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: sprawozdawczość finansowa

Forma zajęć: wykład

1
1. Istota i cele sprawozdawczości finansowej. Czynniki wpływające na ewolucję sprawozdania
finansowego. Zakres sprawozdania finansowego. Obowiązki sprawozdawcze podmiotów
gospodarczych. Obowiązek badania sprawozdania finansowego.

3

1
2. Ujmowanie zdarzeń pod dniu bilansowym.  Metody sporządzania elementów sprawozdania
finansowego. Charakterystyka wprowadzenia do sprawozdania finansowego. 3

13. Bilans i zasady sporządzania bilansu. Teorie bilansowe. Parametry wyceny bilansowej. 3
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1
4. Omówienie kryteriów ujmowania i wyceny podstawowych pozycji bilansu (aktywa trwałe i obrotowe,
kapitały własne i obce, koszty prac rozwojowych, wartość firmy, aktywa z tytułu podatku odroczonego,
rezerwy,  rozliczenia międzyokresowe, aktywa i zobowiązania finansowe).

3

15. Sporządzanie rachunku zysków i strat i rachunku przepływów pieniężnych 3

1
6. Zakres sprawozdania finansowego według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości
Finansowej. 3

Forma zajęć: ćwiczenia

1
1. Zapoznanie z elementami sprawozdania finansowego publikowanymi przez wybrane jednostki
gospodarcze (próba oceny wiedzy i umiejętności studentów). Omówienie założeń projektu własnego. 3

12. Interpretacja pozycji bilansowych na przykładzie opublikowanego bilansu. 3

13. Wycena bilansowa - case study. 3

14. Informacje dodatkowe i uzupełniające w sprawozdaniu finansowym. 3

15. Interpretacja elementów rachunku zysków i strat. 3

16. Interpretacja rachunku przepływów pieniężnych oraz zestawienia zmian w kapitale własnym. 3

1
7. Wpływ operacji gospodarczych na składniki bilansu, pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku
przepływów pieniężnych. 3

28. Przykłady całościowe 3

prezentacja mulimedialna
metoda przypadków
metody symulacyjne
wykorzystanie programu komputerowego
analiza dokumentów źródłowych

Metody kształcenia

Gos W., Hońko S., Szczypa P. (2017): ABC sporządzania sprawozdania finansowego , Difin, Warszawa

Sawicki K. (Red) (2016): Rachunkowość finansowa przedsiębiorstw , Ekspert , Wrocław

(1994): Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (DzU z 2016 r., poz. 1074 ze zm.)

Literatura podstawowa

Gos W. (2006): Sporządzanie sprawozdań finansowych , PAR, WarszawaLiteratura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

15Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

13Przygotowanie się do zajęć

15Studiowanie literatury

10Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5KOLOKWIUM

EP4,EP5,EP6,EP7ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

zaliczenie ćwiczeń - na podstawie kolokwium (część zadaniowa -do 5 zadań sytuacyjnych)
zaliczenia wykładu - na podstawie kolokwium (część testowa - do 20 pytań)

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z przedmiotu (ocena koordynatora) jest średnią arytmetyczną ocen z ćwiczeń i wykładów

Metoda obliczania oceny
końcowej

3 sprawozdawczość finansowa Arytmetyczna

3 sprawozdawczość finansowa [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

3 sprawozdawczość finansowa [wykład]
zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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20Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-E-O-I-N-20/21Z

statystyka
(PODSTAWOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
ekonomia

US180AIJ2856_95N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 2 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

1 32
ćwiczenia 9 ZO

wykład 6 E

Razem 15 3

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. IWONA MARKOWICZ

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:

Uzyskanie podstawowej wiedzy z zakresu opisu ilościowego zjawisk ekonomicznych i społecznych.
Nabycie umiejętności stosowania podstawowych metod wnioskowania statystycznego w badaniach zjawisk
ekonomiczno-społecznych.
Gotowość do krytycznej oceny dostępnych informacji o zjawiskach ekonomicznych.

Wymagania wstępne:
znajomość podstawowych pojęć ekonomicznych, stosowanie metod z przedmiotu Matematyka, zdolność do czytania i
rozumienia wywodu logicznego

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Zna parametry opisu cech społeczno-ekonomicznych
oraz opisu dynamiki zjawisk

K_W07
K_W08
K_W09

1 EP1

Zna metody prezentacji wyników badania K_W07
K_W082 EP2

umiejętności

Potrafi opisać w sposób ilościowy problemy o
charakterze społeczno-ekonomicznym

K_U04
K_U051 EP3

Dokonuje estymacji i weryfikacji parametrów opisu
struktury zbiorowości. K_U052 EP4

kompetencje społeczne
Jest gotów do krytycznej oceny dostępnych informacji o
zjawiskach ekonomicznych

K_K01
K_K021 EP5

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: statystyka

Forma zajęć: wykład

2
1. Charakterystyka zbiorowości opisanej jednowymiarowo:  miary tendencji centralnej, miary
zróżnicowania, miary asymetrii. 2

22. Analiza współzależności: prezentacja danych, współczynniki korelacji. 2

23. Charakterystyka zmian w czasie zjawisk ekonomicznych i społecznych. 2

Forma zajęć: ćwiczenia

21. Omówienie podstawowych pojęć. 2

22. Miary tendencji centralnej, miary zróżnicowania, miary asymetrii. 2

23. Współczynniki korelacji 2

24. Analiza dynamiki (szeregi czasowe). 2
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15. wnioskowanie statystyczne - podstawy 2

wykłady z wykorzystaniem prezentacji badań zjawisk ekonomiczno-społecznych,
praca indywidualna i w grupach na ćwiczeniach.Metody kształcenia

Bąk I., Markowicz I., Mojsiewicz M., Wawrzyniak K. (2017): Statystyka opisowa. Przykłady i zadania, CeDeWu, Warszawa

Bąk I., Markowicz I., Mojsiewicz M., Wawrzyniak K. (2005): Statystyka w zadaniach. Cz. II., WNT, Warszawa

Bąk I., Markowicz I., Mojsiewicz M., Wawrzyniak K. (2015): Wzory i tablice. Metody statystyczne i ekonometryczne, CeDeWu,
Warszawa

Hozer J., Kolanko E., Korol M., Lasota B., Witek M. (1994): Statystyka. Część II. Wnioskowanie statystyczne., Wyd Nauk US,
Szczecin

Hozer J. (red.) (1994): Statystyka. Częś I. Opis statystyczny., Wyd Nauk US, Szczecin

Literatura podstawowa

Zeliaś A. (2000): Metody statystyczne, PWE

Publikacje GUS: roczniki statystyczne, miesięczne informacje o sytuacji gospodarczej kraju, miesięczne informacje o
zmianach cen w gospodarce narodowej, inne publikacje o charakterze metodologicznym., GUS

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

15Zajęcia dydaktyczne

4Udział w egzaminie/zaliczeniu

20Przygotowanie się do zajęć

10Studiowanie literatury

6Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

20Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2EGZAMIN PISEMNY

EP3,EP4KOLOKWIUM

EP5PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP3,EP4,EP5ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

zaliczenie ćwiczeń - na podstawie dwóch pisemnych kolokwiów z zakresu rozwiązywania zadań służących
sprawdzeniu umiejętności doboru odpowiednich charakterystyk opisowych w zależności od rodzaju badania
statystycznego, ich wyznaczania i interpretowania (80% oceny). Studenci podczas zaliczenia mogą korzystać z
ujednoliconych tablic i wzorów statystycznych. Każde z kolokwiów musi być zaliczone na minimum 60%. 20% oceny
to praca grupowa na zadany temat.
zaliczenie wykładu - na podstawie egzaminu pisemnego testującego wiedzę i umiejętności studentów w zakresie
wykorzystywania parametrów opisu struktury, zależności i dynamiki. Egzamin pisemny polega na udzieleniu
odpowiedzi i rozwiązaniu zadań. Studenci podczas egzaminu mogą korzystać z ujednoliconych tablic i wzorów
statystycznych.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z przedmiotu (ocena koordynatora) jest równa średniej ważonej ocen uzyskanych z zaliczenia ćwiczeń i
egzaminu (40% i 60%).

Metoda obliczania oceny
końcowej

2 statystyka Ważona

2 statystyka [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

0,40

2 statystyka [wykład] egzamin 0,60

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/2



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-E-O-I-N-20/21Z

szkolenie BHP
(INNE DO ZALICZENIA)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
ekonomia

US180AIJ2400_77N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 1 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

1 01 wykład 5 Z

Razem 5 0

Koordynator
przedmiotu:

mgr APOLONIUSZ KURYLCZYK

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:

Wymagania wstępne:

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Forma zajęć:

Przedmiot:

Metody kształcenia

Literatura podstawowa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Nr efektu uczenia się
z sylabusaMetody weryfikacji

efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Metoda obliczania oceny
końcowej 1 szkolenie BHP Nieobliczana

1 szkolenie BHP [wykład] zaliczenie

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

1/2



5Zajęcia dydaktyczne

0Udział w egzaminie/zaliczeniu

0Przygotowanie się do zajęć

0Studiowanie literatury

0Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

0Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 5

Liczba punktów ECTS 0

2/2



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-E-O-I-N-20/21Z

szkolenie biblioteczne
(INNE DO ZALICZENIA)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
ekonomia

US180AIJ3064_2N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 1 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

1 01 wykład 2 Z

Razem 2 0

Koordynator
przedmiotu:

mgr TOMASZ ZAJĄCZKOWSKI

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:

Wymagania wstępne:

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Forma zajęć:

Przedmiot:

Metody kształcenia

Literatura podstawowa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Nr efektu uczenia się
z sylabusaMetody weryfikacji

efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Metoda obliczania oceny
końcowej 1 szkolenie biblioteczne Nieobliczana

1 szkolenie biblioteczne [wykład] zaliczenie

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

1/2



2Zajęcia dydaktyczne

0Udział w egzaminie/zaliczeniu

0Przygotowanie się do zajęć

0Studiowanie literatury

0Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

0Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 2

Liczba punktów ECTS 0

2/2



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-E-O-I-N-20/21Z

technologie informacyjne
(OGÓLNOUCZELNIANE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
ekonomia

US180AIJ2721_79N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 1 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

1 21 laboratorium 9 ZO

Razem 9 2

Koordynator
przedmiotu:

dr MAREK MAZUR

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:
Przedmiot obejmuje zagadnienia dotyczące wykorzystania technologii informacyjnych oraz ma na celu nabycie przez
Studenta praktycznych umiejętności posługiwania się aplikacjami komputerowymi przygotowując do zdobycia
certyfikatów ECDL.

Wymagania wstępne: Podstawy obsługi komputera i sieci Internet.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza
zna parametry użytkowych urządzeń komputerowych
oraz zasad bezpiecznego korzystania z sieci oraz
aplikacji komputerowych

K_W081 EP2

umiejętności

potrafi korzystać z oprogramowania użytkowego (edytor
tekstu, arkusz kalkulacyjny, grafika prezentacyjna) w
zagadnieniach biznesowych,  oraz korzystać z Internetu
do wyszukiwania, syntezy, współdzielenia oraz
udostępniania informacji,

K_U051 EP3

kompetencje społeczne
ma świadomość znaczenia uzupełniania i doskonalenia
nabytej wiedzy oraz umiejętności z zakresie
wykorzystania technologii informatycznych

K_K011 EP4

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: technologie informacyjne

Forma zajęć: laboratorium

4
1. Praca z edytorem tekstów - tworzenie i edycja dokumentów, budowa i formatowanie tabel,
formatowanie autokształtów, korespondencja seryjna, tworzenie i modyfikacja stylów, spisy treści,
indeksy haseł, praca z dużym dokumentem

1

3
2. Praca z arkuszem kalkulacyjnym - formatowanie komórek, wykresy, formuły i funkcje, tabele
przestawne, sortowanie i filtrowanie, sumy częściowe, formanty, narzędzia do analiz 1

2
3. Praca z programem prezentacyjnym - tworzenie prezentacji (edycja i formatowanie zawartości slajdu,
zmiana układu slajdu, wstawianie elementów graficznych do prezentacji, stosowanie animacji i przejść
pomiędzy slajdami).

1

rozwiązywanie zadań praktycznych oparte o aplikacje firmy Microsoft lub rozwiązania Open Source
wiedza teoretyczna przykazywana z wykorzystaniem prezentacji multimedialnychMetody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP2SPRAWDZIAN

EP3,EP4ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

1/2



Joan L., Frye C. (2016): MICROSSOFT OFFICE 2016. KROK PO KROKU, APN Promise

Żarowska-Mazur Alicja, Węglarz Waldemar (2015): ECDL Advanced na skróty. Edycja 2015, Wydawnictwo Naukowe PWN
Literatura podstawowa

Kopertowska M. Sikorski W. (2010): Grafika menedżerska i prezentacyjna, PWN

Przeździecki Karol, Sikorski Witold, Treichel Wiktor (2017): Technologie informacyjne dla studentów, Witkom

Sławik Mirosław, Bremer Aleksander (2011): ECDL. 7 modułów. Kompletny kurs, Wydawnictwa Videograf S.A.

Szczepaniuk Edyta, Gawlik-Kobylińska Małgorzata, Krzemiński Włodzimiez (2018): Technologie informacyjne w zarządzaniu,
Akademia Sztuki Wojennej

Teluk T. (2012): IT w firmie ,  Helion

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

9Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

15Przygotowanie się do zajęć

7Studiowanie literatury

2Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

15Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Forma i warunki zaliczenia

zaliczenie zajęć laboratoryjnych:
- sprawdzian praktyczny przy komputerach, polegający na wykonaniu zadań dotyczących formatowania tekstu,
dokonania obliczeń oraz analizy i wizualizacji danych w zadanym czasie w trakcie zajęć
- ocena pracy na lekcji
- dodatkowo oceniane są prace domowe
W  okresie nauczania  hybrydowego lub wyłącznie  nauczania  zdalnego   nastąpi zmiana        warunków     zaliczenia
przedmiotu na następujące wymogi:
- sprawdzian praktyczny polegający na wykonaniu zadań dotyczących formatowania tekstu, dokonania obliczeń oraz
analizy i wizualizacji danych w zadanym czasie w trakcie zajęć
- ocena pracy na zajęciach

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

cena z przedmiotu (ocena koordynatora) jest równa ocenie z zajęć laboratoryjnych

Metoda obliczania oceny
końcowej 1 technologie informacyjne Ważona

1 technologie informacyjne [laboratorium]
zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/2



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-E-O-I-N-20/21Z

warsztaty autoprezentacji
(INNE DO ZALICZENIA)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
ekonomia

US180AIJ2862_6N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 1 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

1 21 ćwiczenia 9 ZO

Razem 9 2

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. BARBARA KRYK

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:
Podstawowym celem zajęć jest nabycie umiejętności dotyczących porozumiewania się, sztuki nawiązywania
kontaktów, biegłości w przekonywaniu oraz kierowaniu emocjami, celowe posługiwanie się własnym ciałem i głosem,
świadome kształtowanie własnego wizerunku.

Wymagania wstępne: znajomość podstaw wiedzy o zjawiskach społecznych

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

zna i rozumie podstawowe mechanizmy, narzędzia oraz
sposoby prezentowania K_W031 EP1

ma podstawową wiedzę o normach i standardach
autoprezentowania się oraz etyce prezentacji K_W062 EP2

umiejętności

potrafi planować i realizować własny proces edukacyjny
w zakresie kreowania własnego wizerunku i
prezentowania wiedzy

K_U031 EP3

potrafi współdziałać z innymi osobami oraz się z nimi
komunikować opracowując prezentacje K_U092 EP4

kompetencje społeczne

ma świadomość znaczenia wiedzy w prezentowaniu i
rozwiązywaniu problemów społeczno-ekonomicznych K_K011 EP5

uznaje potrzebę odpowiedzialnego prezentowania
zagadnień społeczno-gospodarczych z dbałością o
dorobek i tradycje zawodu

K_K042 EP6

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: warsztaty autoprezentacji

Forma zajęć: ćwiczenia

11. Sztuka nawiązywania pierwszego kontaktu. Efekt pierwszeństwa i efekt 1

12. Mowa ciała w autoprezentacji. Gesty, których warto używać 1

23. Zasady przygotowania prezentacji multimedialnych. Infografika 1

24. Sztuka wystąpień. Wywieranie wpływu. Sztuka przemawiania. Efekt aureoli 1

15. Savoir vivre, zasady, funkcje. Opozycja natury i kultury, normy autoprezentacyjne 1

26. Kreowanie wizerunku. Gra szkoleniowa 1
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klasyczna metoda problemowa (metoda przypadków)
burza mózgów
metoda sytuacyjna
metody eksponujące (film),
metody poszukujące (gry dydaktyczne)
metody szkoleniowe

Metody kształcenia

Menard J. D. (2009): Jak występować publicznie, WarszawaLiteratura podstawowa

Menard J. D.,  (2010): Mowa ciała, GdańskLiteratura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

9Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

5Przygotowanie się do zajęć

12Studiowanie literatury

7Udział w konsultacjach

15Przygotowanie projektu / eseju / itp.

0Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP6PREZENTACJA

EP1,EP4,EP5ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

zaliczenie ćwiczeń - na podstawie wykonanej prezentacji, będącej indywidualnym rozwinięciem tematyki
podejmowanej w trakcie zajęć z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych (80% oceny), aktywny udział w
zajęciach (20% oceny)

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

ocena ostateczna z przedmiotu (ocena koordynatora) jest równa ocenie z ćwiczeń

Metoda obliczania oceny
końcowej 1 warsztaty autoprezentacji Ważona

1 warsztaty autoprezentacji [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/2



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-E-O-I-N-20/21Z

warsztaty badań ekonomicznych
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
ekonomia

US180AIJ2861_87N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 3 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

2 33
ćwiczenia 6 ZO

laboratorium 9 ZO

Razem 15 3

Koordynator
przedmiotu:

prof. dr hab.  IGA RUDAWSKA

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:
Przygotowanie studentów do samodzielnego stosowania metod pozyskiwania materiału empirycznego i jego analizy w
dyscyplinie ekonomia.

Wymagania wstępne:

W zakresie wiedzy: student zna podstawy metodyki badań ekonomicznych i  metod ilościowych w ekonomii.
W zakresie umiejętności: student ma umiejętność interpretacji podstawowych mechanizmów i narzędzi rynkowych;
student potrafi posługiwać się podstawowymi metodami ilościowymi.
W zakresie kompetencji: student potrafi pracować w grupie.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza
Student ma podstawową wiedzę z zakresu metod
wykorzystywanych w badaniach ekonomicznych

K_W01
K_W071 EP1

umiejętności

Student umie samodzielnie rozwiązać dany problem
badawczy przy pomocy dostępnych metod

K_U02
K_U061 EP2

Student potrafi pracować zespołowo K_U092 EP3

kompetencje społeczne
Student jest gotów do prezentowania własnych
przemyśleń dotyczących rozwiązania danego problemu
badawczego

K_K021 EP4

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: warsztaty badań ekonomicznych

Forma zajęć: ćwiczenia

11. Studium przypadku. 3

12. Sondaż diagnostyczny , dobór próby i skale pomiarowe. 3

13. Analiza ilościowa materiału empirycznego. 3

14. Badania interdyscyplinarne. 3

25. Sztuka prezentacji wyników badań. 3

Forma zajęć: laboratorium

31. Badania fokusowe i indywidualne wywiady pogłębione. 3

22. Obserwacje uczestniczące i nieuczestniczące 3

23. Analiza zawartości 3

1/2



24. Eksperyment ekonomiczny 3

analiza studiów przypadku
prezentacja w ppt
praca indywidualna z komputerem
praca w grupach

Metody kształcenia

Denzin Norman K., Lincoln Yvonna S. (red.),  (2009): Metody badań jakościowych, tom 1 i 2, PWN, Warszawa

Kuciński K. (red.),  (2010): Metodologia nauk ekonomicznych, Difin, Warszawa

Nowak S.,  (2012): Metodologia badań społecznych, , PWN, Warszawa

Literatura podstawowa

Publikacje w czasopismach : „Marketing i Rynek”, „Przegląd statystyczny”

Silverman, D.,  (2008): Prowadzenie badań jakościowych, PWN, Warszawa

Publikacje Instytutu Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

15Zajęcia dydaktyczne

0Udział w egzaminie/zaliczeniu

15Przygotowanie się do zajęć

20Studiowanie literatury

10Udział w konsultacjach

15Przygotowanie projektu / eseju / itp.

0Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1PREZENTACJA

EP2,EP3,EP4ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

zaliczenie ćwiczeń - na podstawie prezentacji
zaliczenie laboratorium - na podstawie aktywności na zajęciach

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

ocena z przedmiotu (ocena koordynatora) jest średnią arytmetyczną ocen z ćwiczeń i laboratoriów

Metoda obliczania oceny
końcowej

3 warsztaty badań ekonomicznych Arytmetyczna

3 warsztaty badań ekonomicznych [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

3 warsztaty badań ekonomicznych [laboratorium]
zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/2



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-E-O-I-N-20/21Z

warsztaty budowania zespołów
(INNE DO ZALICZENIA)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
ekonomia

US180AIJ2862_21N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 2 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

1 22 ćwiczenia 9 ZO

Razem 9 2

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. BARBARA KRYK

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:

Podstawowym celem jest zapoznanie studentów z wybranymi koncepcjami i aktualnymi tendencjami pracy grupowej i
zespołowej oraz z technikami rozwoju kreatywności. Uświadomienie im celowej i trudnej roli człowieka w systemie
społecznym oraz zdobycie przez studentów nowych doświadczeń z zakresu umiejętności osobistych,
komunikacyjnych i społecznych.

Wymagania wstępne: znajomość podstawowej wiedzy o zjawiskach społecznych

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

zna i rozumie podstawowe kategorie pojęciowe
stosowane na gruncie pracy zespołowej. K_W011 EP1

zna i rozumie zasady tworzenia, modelowania zależności
i funkcjonowania w zespole K_W092 EP2

umiejętności

potrafi samodzielnie konstruować optymalne modele
kształtowania interakcji i stosunków interpersonalnych w
zespołach oraz posługiwać się nimi K_U021 EP3

potrafi planować i organizować pracę własną i
zespołową, a także współdziałać z innymi osobami w
grupie

K_U092 EP4

kompetencje społeczne

jest gotów do kreatywności, otwartości na zmiany oraz
działania w grupie, przy zachowaniu postawy etycznej K_K031 EP5

ma świadomość znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu
problemów w zespole i jest gotów do zasięgania opinii
ekspertów w sytuacjach problemowych

K_K012 EP6

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: warsztaty budowania zespołów

Forma zajęć: ćwiczenia

11. Praca w grupie i zespole, Istota pracy zespołowej 2

22. Gra ?Decrypto? ? budowanie zespołu. Zdolności przywódcze 2

23. Case study ? ?Władca pierścienia. Drużyna pierścienia?. Teoria ról zespołowych 2

34. Kreatywność i komunikacja w zespole, gra symulacyjna ?Zagadki kryminalne? 2

15. Asertywność w pracy zespołowej. Mapa własnej asertywności 2
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klasyczna metoda problemowa (metoda przypadków)
burza mózgów
metoda sytuacyjna
metody eksponujące (film)
metody poszukujące (gry dydaktyczne, symulacyjne)

Metody kształcenia

Adler R. B., Rosenfeld L. B., Proctor II R. F. (2016): Relacje interpersonalne. Proces porozumiewania się, REBIS, Warszawa
Literatura podstawowa

Kryk B. : Simulation Game "Step into the Future" as a Tool of Experimental Economics - case study, w: Problems, Methods
and Tools in Experimental and Behavioral Economics, K. Nermend, M. Latuszyńska (red.),  Springer, s. 273-284.

Majewska – Opiełka I. (2011): Umysł lidera, Medium, Warszawa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

9Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

5Przygotowanie się do zajęć

5Studiowanie literatury

3Udział w konsultacjach

26Przygotowanie projektu / eseju / itp.

0Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP3,EP4,EP6PROJEKT

EP1,EP2,EP4,EP5ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

zaliczenie ćwiczeń - na podstawie przygotowanych prezentacji grupowych - gier symulacyjnych lub strategicznych
dotyczących myślenia kreatywnego i pracy lidera w grupie (50% oceny), aktywny udział w zajęciach (50% oceny).

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena ostateczna z przedmiotu (ocena koordynatora) jest równa ocenie z ćwiczeń

Metoda obliczania oceny
końcowej 2 warsztaty budowania zespołów Ważona

2 warsztaty budowania zespołów [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-E-O-I-N-20/21Z

warsztaty IT w ekonomii
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
ekonomia

US180AIJ2894_30N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 3 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

2 23 laboratorium 9 ZO

Razem 9 2

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. JACEK CYPRYJAŃSKI

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:
Nauka podstawowych umiejętności w zakresie posługiwania się arkuszem kalkulacyjnym do analizy danych
pochodzących z różnych źródeł (ze szczególnym uwzględnieniem problemów informatycznych związanych z
organizacją i przetwarzaniem danych).

Wymagania wstępne: Podstawy Microsoft Excel

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza
ma wiedzę o możliwościach narzędzi informatycznych w
zakresie analizy i prezentacji danych K_W081 EP4

umiejętności

tworzy połączenia z podstawowymi typami zewnętrznych
źródeł danych oraz wykonuje elementarne czynności
związane z przygotowaniem danych do analizy

K_U04
K_U051 EP1

analizuje dane oraz opracowuje interaktywne raporty i
wizualizacje w stopniu podstawowym

K_U04
K_U052 EP2

kompetencje społeczne
ma świadomość różnorodności źródeł pozyskiwania
danych do analizy K_K011 EP3

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: warsztaty IT w ekonomii

Forma zajęć: laboratorium

2
1. Tworzenie połączeń z zewnętrznymi źródłami danych, oraz przekształcanie, łączenie i udostępnianie
danych do analizy (Power Query) 3

32. Modelowanie i analiza danych (Tabele MS Excel, Power Pivot) 3

4
3. Tworzenie interaktywnych raportów i wizualizacja danych (tabele i wykresy przestawne, formatowanie
warunkowe, fragmentatory) 3

Laboratorium komputerowe (MS Excel)Metody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP4KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3,EP4ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się
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Wayne Winston (2017): Microsoft Excel 2016. Analiza i modelowanie danych biznesowych, Promise, Warszawa

Microsoft Office Excel - Pomoc, materiały w wersji elektronicznej
Literatura podstawowa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

9Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

13Przygotowanie się do zajęć

13Studiowanie literatury

5Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

8Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Forma i warunki zaliczenia

zaliczenie laboratorium - na podstawie uzyskania pozytywnej oceny z kolokwium. Kolokwium składa się z pięciu
złożonych zadań praktycznych. Ocena z kolokwium odpowiada liczbie poprawnie wykonanych zadań

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

ocena z przedmiotu (ocena koordynatora) jest równa ocenie uzyskanej z zaliczenia zajęć laboratoryjnych

Metoda obliczania oceny
końcowej 3 warsztaty IT w ekonomii Ważona

3 warsztaty IT w ekonomii [laboratorium]
zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/2



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-E-O-I-N-20/21Z-EM

wycena małych przedsiębiorstw
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
ekonomia

US180AIJ2715_48N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne ekonomia menedżerskaogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 5 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

3 45
ćwiczenia 12 ZO

wykład 9 E

Razem 21 4

Koordynator
przedmiotu:

prof. dr hab.  DARIUSZ ZARZECKI

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:
Celem przedmiotu jest przygotowanie studentów do przeprowadzenia procedury szacowania wartości małych
przedsiębiorstw oraz do poprawnego intepretowania raportów z wyceny sporządzanych według zasad, standardów i
dobrych praktyk rynkowych

Wymagania wstępne:

w zakresie wiedzy: podstawowa wiedza z zakresu makro-, mikroekonomii oraz finansów przedsiębiorstw
w zakresie umiejętności: przeprowadzanie prostych obliczeń matematycznych, sprawne posługiwanie się arkuszem
kalkulacyjnym
w zakresie kompetencji: odwaga w wyrażaniu własnych opinii, chęć współpracy, postawa otwarta na nowe
doświadczenia

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

zna i rozumie najważniejsze terminy i zagadnienia
związane z wyceną małych przedsiębiorstw

K_W01
K_W04
K_W06

1 EP1

ma wiedzę o cechach szczególnych małych
przedsiębiorstw istotnych w kontekście ich wyceny

K_W04
K_W082 EP2

umiejętności

potrafi posługiwać się podstawowymi metodami
stosowanymi w wycenie małych przedsiębiorstw

K_U05
K_U081 EP4

potrafi sporządzić szacunek i kalkulację wartości małego
przedsiębiorstwa

K_U04
K_U082 EP5

kompetencje społeczne
jest gotów do przedstawiania własnych poglądów
dotyczące różnych aspektów życia społeczno-
gospodarczego

K_K021 EP6

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: wycena małych przedsiębiorstw

Forma zajęć: wykład

3
1. Małe przedsiębiorstwo jako przedmiot wyceny. Podmioty inwestujące w małe przedsiębiorstwa,
korzyści synergistyczne, strategie dezinwestycji 5

1
2. Istota, okoliczności i przesłanki wyceny małych przedsiębiorstw. Źródła danych w wycenie małych
przedsiębiorstw 5

2
3. Standardowe i uproszczone metody wyceny przedsiębiorstw. Reguły kciuka (Rules of thumb) w
wycenie małych przedsiębiorstw 5

14. Wprowadzenie do kosztu kapitału 5

25. Zagadnienie płynności, zbywalności oraz kluczowej osoby w wycenie małych przedsiębiorstw 5

Forma zajęć: ćwiczenia
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1
1. Analiza danych i raportów rynkowych dedykowanych wycenie przedsiębiorstw z uwzględnieniem
specyfiki małych firm 5

4
2. Studium przypadków wyceny małych przedsiębiorstw ? analiza raportów z wyceny oraz raportów z
oszacowania wartości w kontekście okoliczności, funkcji raportu, uregulowań prawnych i standardów
zawodowych, potrzeb informacyjnych

5

13. Analiza przydatności zewnętrznych baz danych w wycenie małych przedsiębiorstw 5

1
4. Szacunek wartości małego przedsiębiorstwa metodą nadwyżki dochodu oraz dochodu
ekonomicznego 5

15. Kalkulacja wartości małego przedsiębiorstwa z wykorzystaniem wybranych reguł kciuka 5

16. Szacunek kosztu kapitału na potrzeby wyceny małych przedsiębiorstw 5

1
7. Przykład wyceny małej firmy usługowej z zastosowaniem podejść majątkowego oraz porównawczego
? Specjaliści Okulistyki Sp. z o.o. case study 5

1
8. Przykład wyceny lokalnej firmy produkcyjnej z wykorzystaniem podejścia dochodowego ? Impuls Sp.
j. case study 5

1
9. Przykład wyceny małej firmy produkcyjnej z zastosowaniem podejść dochodowego oraz
porównawczego ? Czekoladowe Słodkości Sp. z o.o. case study 5

wykłady
metoda analizy przypadków
analiza tekstów z dyskusją, pogadanka
prezentacja

Metody kształcenia

Mellen Ch. M., Evans F. C. (2010): Valuation for M&A: Building Value in Private Companies, Second Edition, Wiley

Slee R.T. (2011): Private Capital Markets. Valuation, Capitalization and Transfer of Private Business Interests 2nd

Zarzecki D., Byrka-Kita K., Czerwiński M. (2018): Dyskonto z tytułu braku płynności rynkowej w wycenie przedsiębiorstw,
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego

Literatura podstawowa

Byrka-Kita K. (2013): Dylematy szacowania premii z tytułu kontroli w wycenie przedsiębiorstwa, CeDeWu

Grudziński M. (2015): Kształtowanie standardów wyceny przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu
Szczecińskiego

Kuczowic J. (2012): Wycena małego przedsiębiorstwa, CeDeWu pl.

Panfil M., Szablewski A. (2016): Wycena przedsiębiorstwa. Od teorii do praktyki, POLTEX

Zarzecki D.  (1999): Metody wyceny przedsiębiorstw, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

21Zajęcia dydaktyczne

4Udział w egzaminie/zaliczeniu

15Przygotowanie się do zajęć

25Studiowanie literatury

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP4,EP5EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP2,EP4,EP5,E
P6KOLOKWIUM

EP4,EP5,EP6ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

zaliczenie ćwiczeń - na podstawie kolokwium w formie zadania (case study)
zaliczenie wykładu - na podstawie egzaminu

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

oceną z przedmiotu (ocena koordynatora) jest równa średniej arytmetycznej ocen z ćwiczeń i wykładu

Metoda obliczania oceny
końcowej

5 wycena małych przedsiębiorstw Arytmetyczna

5 wycena małych przedsiębiorstw [wykład] egzamin

5 wycena małych przedsiębiorstw [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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15Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

20Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-E-O-I-N-20/21Z-AG

wykorzystanie wskaźników finansowych w ocenie przedsiębiorstw
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
ekonomia

US180AIJ2715_64N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne analityk gospodarczyogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 5 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

3 45
ćwiczenia 12 ZO

wykład 9 E

Razem 21 4

Koordynator
przedmiotu:

prof. dr hab.  DARIUSZ ZARZECKI

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:
Nabycie podstawowej wiedzy na temat konstrukcji, interpretacji i kierunków wykorzystania kluczowych wskaźników
finansowych. Nabycie umiejętności praktycznego wykorzystania wskaźników finansowych w analizie i ocenie
podmiotów gospodarczych.

Wymagania wstępne:
znajomość podstaw ekonomiki przedsiębiorstwa, rachunkowości, zarządzania finansami,  metod statystycznych,
ogólnej wiedzy z zakresu makro- i mikroekonomii oraz umiejętność budowy prostych modeli finansowych

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

zna podstawowe wskaźniki finansowe stosowane w
ocenie przedsiębiorstw K_W091 EP1

zna zasady wykorzystania wskaźników finansowych
stosowanych w ocenie przedsiębiorstw K_W092 EP2

umiejętności

umie przeprowadzić ocenę przedsiębiorstwa za pomocą
wybranych wskaźników finansowych K_U081 EP3

umie wybrać wskaźniki finansowe w ocenie
przedsiębiorstwa K_U082 EP4

kompetencje społeczne
jest gotów do komunikowania się z ekspertami z innych
dziedzin oraz z przedsiębiorcami K_K011 EP5

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: wykorzystanie wskaźników finansowych w ocenie przedsiębiorstw

Forma zajęć: wykład

1
1. Geneza analizy wskaźnikowej. Istota, zadania i użyteczność analizy wskaźnikowej. Użytkownicy
wskaźników finansowych 5

2
2. Konstrukcja i interpretacja kluczowych wskaźników finansowych (analiza i ocena zadłużenia,
płynności finansowej, rentowności, sprawności i wartości rynkowej) 5

23. Bazy odniesienia stosowane w analizie wskaźnikowej 5

24. Zakłócenia porównywalności wskaźników o sposoby przeciwdziałania 5

25. Wykorzystanie wskaźników finansowych do predykcji bankructwa. Bankowe systemy scoringowe. 5

Forma zajęć: ćwiczenia

11. Wstępna analiza sprawozdań finansowych (case studies) 5

1
2. Wykorzystanie wskaźników rentowności w ocenie przedsiębiorstwa (case study). Wykorzystanie
wskaźników efektywności w ocenie przedsiębiorstwa (case study) 5

1
3. Wykorzystanie wskaźników zadłużenia w ocenie przedsiębiorstwa (case study). Wykorzystanie
wskaźników płynności w ocenie przedsiębiorstwa (case study) 5
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14. Wykorzystanie wskaźników obrotowości w ocenie przedsiębiorstwa (case study) 5

15. Wykorzystanie wskaźników rynku kapitałowego w ocenie przedsiębiorstwa (case study) 5

16. Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa ? zadanie całościowe (case study) 5

17. Modele predykcji bankructwa (case study) 5

18. Modele detekcji manipulacji księgowych (case study) 5

4
9. Prezentacja przez studentów konkretnych case studies (grupy składające się z 2-3 osób) wraz z
dyskusją, komentarzem i oceną wykładowcy 5

wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej
przykłady do praktycznego rozwiązania (case study)Metody kształcenia

Bławat F., Drajska E., Figura P., Gawrycka M., Korol T., Prusak B.  (2017): Analiza finansowa przedsiębiorstwa . Ocena
sprawozdań finansowych, analiza wskaźnikowa, CeDeWu

Wędzki D. (2019): Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego według polskiego prawa bilansowego, wyd. 3,
Wydawnictwo Nieoczywiste

Zarzecki D. (1997): Wykorzystanie wskaźników finansowych w ocenie przedsiębiorstw, Interbook

Literatura podstawowa

Brealey R., Myers S (1999): Podstawy finansów przedsiębiorstw, PWN

Kowalik R. : Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa w badaniu zagrożenia upadłością

Kutera M. (2016): Nadużycia finansowe. Wykrywanie i zapobieganie, Difin

Waśniewski T. , Skoczylas W.  (2003): Teoria i praktyka analizy finansowej, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

21Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

15Przygotowanie się do zajęć

20Studiowanie literatury

15Udział w konsultacjach

12Przygotowanie projektu / eseju / itp.

15Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5PREZENTACJA

EP1,EP3,EP4,EP5ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

zaliczenie ćwiczeń - prezentacja zawierająca wyniki analizy wskaźnikowej wybranej spółki
zaliczenie wykładu -  na podstawie egzaminu pisemnego w formie testowej

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

ocena z przedmiotu (ocena koordynatora) jest równa ocenie z wykładu

Metoda obliczania oceny
końcowej

5
wykorzystanie wskaźników finansowych w ocenie
przedsiębiorstw

Ważona

5
wykorzystanie wskaźników finansowych w ocenie
przedsiębiorstw [ćwiczenia]

zaliczenie z
oceną

0,00

5
wykorzystanie wskaźników finansowych w ocenie
przedsiębiorstw [wykład]

egzamin 1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/3
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-E-O-I-N-20/21Z-EM

zarządzanie finansami przedsiębiorstw
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
ekonomia

US180AIWNEiZ_84N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne ekonomia menedżerskaogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 5 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

3 45
ćwiczenia 12 ZO

wykład 9 E

Razem 21 4

Koordynator
przedmiotu:

dr AGNIESZKA PREŚ-PEREPECZO

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:

Zapoznanie studentów z zagadnieniami dotyczącymi zarządzania finansami w przedsiębiorstwie w długim i krótkim
okresie
Zapoznanie studentów z podstawami podejmowania decyzji finansowych i inwestycyjnych w kontekście zwiększania
wartości przedsiębiorstwa.
Nabycie umiejętności analizowania wpływ decyzji finansowych i inwestycyjnych w aspekcie wpływu na wartości
przedsiębiorstwa.
Przygotowanie do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy.

Wymagania wstępne:
Student posiada wiedzę z podstaw finansów przedsiębiorstw, rachunkowości, prawa cywilnego i handlowego
Student potrafi dokonać kalkulacji finansowych, potrafi pracować w grupie i jest przygotowany do analizowania
procesów zachodzących w przedsiębiorstwie

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

zna pogłębione zasady z zakresu strategicznego i
operacyjnego zarządzania finansami przedsiębiorstw K_W09

K_W101 EP1

zna wpływ decyzji finansowych i inwestycyjnych na
rozwój i kreację wartości przedsiębiorstwa

K_W01
K_W09
K_W10

2 EP2

zna metody i narzędzia wspierające ocenę płynności
przedsiębiorstwa oraz metod planowania i zarządzania
środkami pieniężnymi

K_W07
K_W093 EP3

umiejętności

potrafi analizować wpływ decyzji finansowych w
aspekcie wpływu na wartości przedsiębiorstwa

K_U04
K_U081 EP4

potrafi analizować wpływ decyzji inwestycyjnych na
wartości przedsiębiorstwa K_U082 EP5

potrafi opracować warianty bieżących i przyszłych
działań gospodarczych dających bezpośrednie i
pośrednie rezultaty finansowe wybierając wariant
optymalny.

K_U053 EP6

potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i
umiejętności K_U034 EP7

kompetencje społeczne
wykazuje gotowość do myślenia i działania w sposób
przedsiębiorczy K_K031 EP8

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: zarządzanie finansami przedsiębiorstw

Forma zajęć: wykład

1/3



11. Potrzeba, cele i złożoność zarządzania finansami przedsiębiorstwa 5

12. Forma prawna, kondycja finansowa przedsiębiorstwa a dostęp do źródeł kapitału 5

13. Wpływ decyzji finansowych na rozwój przedsiębiorstwa 5

24. Wpływ decyzji inwestycyjnych na rozwój przedsiębiorstwa 5

15. Zarządzanie kapitałem i majątkiem obrotowym, zarządzanie płynnością finansową 5

16. Zarządzanie ryzykiem finansowym w przedsiębiorstwie 5

17. Zarządzanie wynikiem finansowym 5

18. Polityka dywidend 5

Forma zajęć: ćwiczenia

11. Modele finansowania przedsiębiorstw, case study 5

12. Analiza kosztów i korzyści wybranych źródeł finansowania 5

13. Struktura kapitału a wartość przedsiębiorstwa 5

24. Decyzje inwestycyjne a kreacja wartości przedsiębiorstwa 5

25. Budżetowanie i raportowanie. Podstawowe instrumenty operacyjnego zarządzania finansami 5

26. Instrumenty finansowe w zarządzaniu ryzykiem finansowym w przedsiębiorstwie 5

27. Zarządzanie wynikiem finansowym, case study 5

18. Zarządzanie finansami a wielkość przedsiębiorstwa, case study 5

prezentacja multimedialna
studia przypadków
kalkulacje zadań sytuacyjnych

Metody kształcenia

Brigham Eugene F., Houston Joel F. (2005): Podstawy zarządzania finansami tom I i II, PWE, Warszawa

Czekaj J., Dresler Z. (2018):  Zarządzanie finansami przedsiębiorstw, PWN, Warszawa

Panfil M. (2011): Finansowanie rozwoju przedsiębiorstw. Studia przypadków, DIFIN, Warszawa

Literatura podstawowa

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6KOLOKWIUM

EP4,EP5,EP6,EP7,E
P8ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

zaliczenie wykładów - na podstawie egzaminu pisemnego (pytania testowe)
zaliczenie ćwiczeń - na podstawie kolokwium pisemnego (pytania otwarte obejmujące wiedzę z ćwiczeń i zalecanej
literatury oraz zadania sytuacyjne) (80%); aktywności na zajęciach (10%); prac domowych (10%).

Ocenianie:
Prawidłowe odpowiedzi na ponad 50% pytań i zadań na zaliczeniu wykładów oraz ponad 50% zadań na zaliczeniu
ćwiczeń.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

ocena z przedmiotu (ocena koordynatora) jest równa średniej ocen z wykładów i ćwiczeń

Metoda obliczania oceny
końcowej

5 zarządzanie finansami przedsiębiorstw Arytmetyczna

5 zarządzanie finansami przedsiębiorstw [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

5 zarządzanie finansami przedsiębiorstw [wykład] egzamin

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/3



Brigham Eugene F., Ehrhardt Michael C.  (2014): Financial Management: Theory and Practice,, Cengage Learning

Duliniec A. : Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie. , 2001, PWN

Sierpińska M., Wędzki D. (2010): Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

21Zajęcia dydaktyczne

4Udział w egzaminie/zaliczeniu

20Przygotowanie się do zajęć

20Studiowanie literatury

15Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

20Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4
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