
S Y L A B U S
Nazwa programu kształcenia:
WNEiZ-Z-O-I-N-18/19Z-KM

analiza biznesowa
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
4.0WW22AIJ2634_98N

Katedra Organizacji i Zarządz.
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

zarządzanie

Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne kompetencje menedżerskieogólnoakademicki

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

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

3 26 wykład 9 ZO

Razem 9 2
Koordynator
przedmiotu / modułu: dr ALEKSANDRA  RUDAWSKA

Prowadzący zajęcia:
Przedmiot obejmuje zagadnienia związane z narzędziami analizy biznesowej, które są wykorzystywane w celu
przygotowania analizy otoczenia przedsiębiorstwa w celu określenia oczekiwań interesariuszy przedsiębiorstwa
oraz potencjału wewnętrznego przedsiębiorstwa i na tej podstawie przygotowania długofalowej wizji rozwojowej.
Istotnym czynnikiem będzie wskazanie tych metod, które w sposób szczególny ukierunkowują menadżerów na
współdziałanie z interesariuszami.

Cele przedmiotu /
modułu:

znajomość zagadnień z obszaru: podstaw zarządzania, nauki o organizacji, zachowań organizacyjnych.
student potrafi zastosować narzędzia zarządzania poznane w ramach podstawowych przedmiotów z zarządzania
m.in. algorytm procesu podejmowania decyzji, zasady organizacji pracy.Wymagania wstępne:

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla

obszaru
Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Potrafi przedstawić istotę omawianych
metod analitycznych (definicja, jaki
rozwiązuje problem, elementy, etapy
wdrażania, warunki wdrażania, wady i
zalety, efekty),

K_W01
K_W06
K_W09
K_W10
K_W17

S1A_W01
S1A_W02
S1A_W03
S1A_W03
S1A_W06

EP11

Potrafi wyjaśnić proces budowania
długofalowej wizji rozwojowej
przedsiębiorstwa,

EP22

umiejętności

Potrafi zastosować poznane metody na
przykładzie wybranego przedsiębiorstwa,

K_U02
K_U05
K_U06
K_U10

S1A_U01
S1A_U03
S1A_U03
S1A_U04

EP31

Potrafi dobrać metody analizy biznesowej
do przypadku wybranego
przedsiębiorstwa,

K_U02 S1A_U01EP42

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: analiza biznesowa

Forma zajęć: wykład

11. Podejście do rozwoju przedsiębiorstwa zgodnie za metodyką foresightu 6

12. Metody pozyskiwanie informacji na potrzeby przeprowadzania analiz 6

13. Metody oparte na analizie scenariuszowej 6

14. Metody oparte na badaniach eksperckich 6
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15. Metody oparte na współdziałaniu z otoczeniem 6

16. Narzędzia komunikacyjne wykorzystywane w celu zaangażowania pracowników i interesariuszy
do współdziałania w procesie analizy biznesowej 6

37. Powiązanie metodyki foresightu z procesem budowania strategii przedsiębiorstwa1 6

Wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych &amp;#8211; przekazywanie wiedzy
teoretycznej popartej przykładami praktycznymi (wykład); Studia przypadków (ćwiczenia);
Multimedialne prezentacje studentów dot. wniosków z przygotowywanych prac pisemnych
(ćwiczenia), Dyskusja nt uwarunkowań i efektów koncepcji zarządzania.

Metody kształcenia

Borodako K. (2009): Foresight w zarządzaniu strategicznym, C.H. Beck, Warszawa

(2007): Foresight Technologiczny tom 1, tom 2, PARP, Warszawa
Literatura podstawowa

Rohrbeck R. (2010): Corporate Foresight, Physica-Verlag, BerlinLiteratura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

9Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

10Przygotowanie się do zajęć

11Studiowanie literatury

3Udział w konsultacjach

15Przygotowanie projektu / eseju / itp.

0Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

Forma i warunki zaliczenia:
zespołowa praca pisemna składająca się z części teoretycznej i praktycznej
opracowanie harmonogramu, dobór metod analitycznych i przeprowadzenie analizy dla wybranego
przedsiębiorstwa na podstawie studium przypadku.
Ocenianie:
dostateczny: student rozumie znaczenie kształtowania wizji w zarządzaniu przedsiębiorstwem
oraz zna podstawowe metody analizy biznesowej.
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z przedmiotu jest równa ocenie uzyskanej z zaliczenia.

6 analiza biznesowa Nieobliczana

6 analiza biznesowa [wykład] zaliczenie z
oceną

Metoda obliczania
oceny końcowej

Sem. Przedmiot Rodzaj
zaliczenia

Metoda
obl. oceny

Waga do
średniej
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S Y L A B U S
Nazwa programu kształcenia:
WNEiZ-Z-O-I-N-18/19Z

analiza ekonomiczna
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
4.0WW22AIJ2633_115N

Zakład Analizy Ekonomiczno-Finansowej
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

zarządzanie

Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne ogólnoakademicki

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

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

2 24
ćwiczenia 9 ZO

wykład 8 E

Razem 17 2
Koordynator
przedmiotu / modułu: dr EDYTA  MIODUCHOWSKA-JAROSZEWICZ

Prowadzący zajęcia:
Celem przedmiotu jest umiejętność wyszukiwania i mierzenia związków zachodzących między zjawiskami
ekonomicznymi  w podmiotach gospodarczych oraz wpływu otoczenia na ich zachowanie.
Zrozumienie i interpretacja za pomocą metod badawczych informacji finansowych zawartych w sprawozdaniach
finansowych w celu podejmowania właściwych decyzji i sprawnego zarządzania przedsiębiorstwem.

Cele przedmiotu /
modułu:

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

Wymagania wstępne:

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla

obszaru
Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza zna podstawowe narzędzia analizy
ekonomicznej

K_W03
K_W17

S1A_W01
S1A_W06EP11

umiejętności

posiada umiejętność rozumienia i
analizowania zależności pomiędzy
zjawiskami występującymi w ramach
poszczególnych obszarów funkcjonowania
przedsiębiorstwa i otoczenia

K_U01
K_U03
K_U13
K_U19

S1A_U01
S1A_U02
S1A_U06
S1A_U08

EP21

kompetencje społeczne

umie uczestniczyć w budowaniu projektów
gospodarczych, zna aspekty finansowe tej
działalności oraz potrafi przewidywać w
podstawowym zakresie jej skutki

K_K06 S1A_K06EP31

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: analiza ekonomiczna

Forma zajęć: wykład

11.  Istota i rola analizy w zarządzaniu przedsiębiorstwem 4

12. Charakterystyka metod analizy ekonomicznej i ich przydatność w aktualnych warunkach
rynkowych 4

13. Źródeł informacji na potrzeby analizy ekonomicznej 4

14. Analiza sytuacji majątkowej i kapitałowej  wykorzystaniem metod statystki opisowej 4

15. Pomiar statycznej płynności finansowej przedsiębiorstwa 4

16. Kapitał obrotowy netto w badaniu sytuacji finansowej przedsiębiorstwa 4
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17. Ocena rentowności w badaniu przedsiębiorstwa. Modele analizy przyczynowej rentowności. 4

18. Dźwignia finansowa, operacyjna i połączona. 4

Forma zajęć: ćwiczenia

11. Czytanie podstawowych sprawozdań finansowych badanego przedsiębiorstwa funkcjonującego
na rynku polskim 4

22. Ocena sytuacji kapitałowej i majątkowej badanego przedsiębiorstwa funkcjonującego na rynku
polskim 4

23. Badanie krótkoterminowej i długoterminowej statycznej płynności finansowej badanego
przedsiębiorstwa funkcjonującego na rynku polskim 4

14. Ocena kapitału pracującego netto w badanego przedsiębiorstwa funkcjonującego na rynku
polskim 4

15. Analiza wskaźnikowa rentowności badanego przedsiębiorstwa funkcjonującego na rynku polskim 4

16. Wykorzystanie metod deterministycznych w analizie przyczynowej rentowności badanego
przedsiębiorstwa funkcjonującego na rynku polskim 4

17. Metody analizy ryzyka badanego przedsiębiorstwa funkcjonującego na rynku polskim 4

prezentacja multimedialna, praca w grupach, case studyMetody kształcenia

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

Gołębiewski G.  (2016): Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, Difin, Warszawa

Nowak E. (2017): Analiza sprawozdań finansowych, Warszawa

Red. M. Jerzemowska (2013): Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa

Literatura podstawowa

Bławat F. (2014): Podstawy analizy finansowej, CeDeWu.pl, WarszawaLiteratura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

17Zajęcia dydaktyczne

4Udział w egzaminie/zaliczeniu

8Przygotowanie się do zajęć

8Studiowanie literatury

6Udział w konsultacjach

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP1,EP2EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP2KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

Zaliczenie pisemne (75% oceny) ; 2 kolokwia (I kolokwium po zrealizowaniu ĆW1-ĆW3, II
kolokwium ĆW 4-ĆW7). Pytania teoretyczne i zadania. Pozostała część oceny końcowej dotyczącej
zaliczenia ćwiczeń pochodzi z aktywnego uczestnictwa studenta w zajęciach, polegającego na
przygotowaniu się z tematu omawianego na zajęciach (25% oceny).
Forma i warunki egzaminu: Egzamin sprawdza osiągnięcia efektów kształcenia w zakresie wiedzy i
umiejętności.  Egzamin obejmuje część teoretyczną (pytania otwarte- 40% oceny) i praktyczną
(ocena działalności przedsiębiorstwa na podstawie danych finansowych sprawozdań finansowych ;
60% oceny)
Ocenianie: student otrzymuje ocenę dostateczną gdy zna metody i narzędzia analizy ekonomicznej
i umie je wykorzystać w ocenie działalności przedsiębiorstwa
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z przedmiotu jest ustalana jako średnia  ważona ocen uzyskanych z zaliczenia (35%) i
egzaminu (65%).

4 analiza ekonomiczna Nieobliczana

4 analiza ekonomiczna [wykład] egzamin

4 analiza ekonomiczna [ćwiczenia] zaliczenie z
oceną

Metoda obliczania
oceny końcowej

Sem. Przedmiot Rodzaj
zaliczenia

Metoda
obl. oceny

Waga do
średniej
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0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

7Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

3/3



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
WNEiZ-Z-O-I-N-18/19Z-ZMwB

analiza informacji marketingowych
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
zarządzanie

4.0WW22AIJ2634_44N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne [A] zarządzanie marketingowe w biznesieogólnoakademicki

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

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

3 25 laboratorium 9 ZO

Razem 9 2

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. KRZYSZTOF BŁOŃSKI

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu: Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zaawansowanymi metodami analizy informacji marketingowej

Wymagania wstępne: Znajomość podstawowych zagadnień z zakresu  statystki, marketingu i badań marketingowych

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza
zna metody wielowymiarowej analizy danych
marketingowych

K_W17
K_W181 EP1

umiejętności
potrafi wykorzystać zaawansowane metody do analizy
danych  marketingowych

K_U01
K_U03
K_U10

1 EP2

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: analiza informacji marketingowych

Forma zajęć: laboratorium

31. Analiza przekrojowa (analiza ANOVA i ANOVA Kruskala - Wallisa) 5

22. Poszukiwanie wzorców zachowań - reguły asocjacyjne 5

23. Drzewa klasyfikacyjne 5

24. Metody wielowymiarowe: wieloraka analiza korespondencji i analiza skupisk 5

Zajęcia  w laboratorium komputerowym z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego oraz pakietu statystycznego
Statistica, prezentacja, praca w grupachMetody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1KOLOKWIUM

EP2PROJEKT

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Forma i warunki zaliczenia
studenci oceniani są na podstawie kolokwium pisemnego, które testuje osiągnięcie efektów kształcenia w zakresie
wiedzy i umiejętności (4 polecenia) oraz projektu własnego tworzonego w formie pracy grupowej,   który weryfikuje
osiągnięcie efektów kształcenia w zakresie umiejętności (podczas kolokwium studenci mogą korzystać z tablic
statystycznych oraz opracowanych przez siebie wzorów).

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu
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Aczel A.D.  (2000): Statystyka w zarządzaniu, WN PWN

Gatnar E., Walesiak M. (2011): Analiza danych jakościowych i symbolicznych z wykorzystaniem programu R, C.H. Beck

Gatnar E., Walesiak M. (2004): Metody statystycznej analizy wielowymiarowej w badaniach marketingowych, Akademii
Ekonomicznej we Wrocławiu

Gatnar E., Walesiak M. (2009): Statystyczna analiza danych z wykorzystaniem programu R, WN  PWN

Larose D.T. (2006): Odkrywanie wiedzy z danych. Wprowadzenie do eksploracji danych, WN PWN

Łapczyński M. (2014): Analiza asocjacji i sekwencji w badaniach marketingowych, Wydawnictwo Uniwersytetu
Ekonomicznego w Krakowie, Kraków

Literatura podstawowa

Łapczyński M. (2010): Drzewa klasyfikacyjne i regresyjne w badaniach marketingowych, Uniwersytetu Ekonomicznego w
Krakowie

Stanimir A. (2005): Analiza korespondencji jako narzędzie do badania zjawisk  ekonomicznych, Akademii Ekonomicznej we
Wrocławiu

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

9Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

15Przygotowanie się do zajęć

11Studiowanie literatury

2Udział w konsultacjach

11Przygotowanie projektu / eseju / itp.

0Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Ocenianie:
Student otrzymuje ocenę  dostateczną  - gdy potrafi  omówić zagadnienia dotyczące analizy ANOVA, reguł
asocjacyjnych oraz drzew klasyfikacyjnych  oraz otrzyma ocenę dostateczną   z przygotowanego projektu.
Ocena z przedmiotu  jest równa średniej ważonej z kolokwium pisemnego (75%)  oraz projektu własnego  (25%)

Metoda obliczania oceny
końcowej 5 analiza informacji marketingowych Ważona

5 analiza informacji marketingowych [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:
WNEiZ-Z-O-I-N-18/19Z-KM

analiza rynku
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
zarządzanie

4.0WW22AIJ2634_87N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne [A] kompetencje menedżerskieogólnoakademicki

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

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

3 35
ćwiczenia 9 ZO

wykład 9 ZO

Razem 18 3

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. AUGUSTYNA BURLITA

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:
Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi metod gromadzenia i przetwarzania informacji na
temat kształtowania się i  zależności przyczynowo - skutkowych oraz prognozowania zjawisk rynkowych.

Wymagania wstępne:
Student posiada podstawową wiedzę w zakresie ekonomii i statystyki oraz umiejętność wykorzystania wiedzy w
różnych zakresach i formach, a także umiejętność analizowania zjawisk, student  potrafi współpracować w grupie, ma
wpojone nawyki kształcenia ustawicznego, jest odpowiedzialny za powierzone zadania.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza zna zakres i metody analizy rynku.
K_W06
K_W09
K_W17

1 EP1

umiejętności

posiada pogłębioną umiejętność wyszukiwania oraz
analizowania danych rynkowych.

K_U01
K_U03
K_U10
K_U13
K_U21

1 EP2

ma umiejętność krytycznej analizy, interpretacji i oceny
zjawisk K_U012 EP3

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: analiza rynku

Forma zajęć: wykład

11. Pojęcie, cel i zakres analizy rynku. 5

22. Analiza struktury zjawisk rynkowych. 5

23. Analiza pojemności i chłonności rynku. 5

24. Analiza związków przyczynowo - skutkowych zjawisk rynkowych. 5

25. Analiza przestrzenna rynku. 5

Forma zajęć: ćwiczenia

11. Rozwiązywania konkretnych przykładów dotyczących oceny pozycji rynkowej przedsiębiorstwa. 5

12. Analizowanie obrotów przedsiębiorstwa. 5

13. Rozwiązywanie konkretnych przykładów dotyczących analizy popytu. 5
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14. Rozwiązywanie konkretnych przykładów dotyczących analizy struktury rynku. 5

2
5. Rozwiązywanie konkretnych przykładów dotyczących analizy związków przyczynowo-skutkowych
zjawisk rynkowych. 5

16.  Rozwiązywanie konkretnych przykładów dotyczących analizy przestrzennej rynku. 5

27. Zaliczenie przedmiotu. 5

Prezentacja multimedialna
Rozwiązywanie zadańMetody kształcenia

Hague P., Hague N., Morgan C. (2005): Badania rynku w praktyce, Wydawnictwo Helion, Gliwice

Kędzior Z. (2005): Badania rynku, PWE, Warszawa

Mruk H. (2003): Analiza rynku, PWE, Warszawa

Mynarski S. (2000): Praktyczne metody analizy danych rynkowych i marketingowych, Zakamycze

Literatura podstawowa

K. Mazurek-Łopacińska (2016): Badania marketingowe. Metody, techniki i obszary aplikacji na współczesnym rynku, PWN,
Warszawa

Kaden R., J. (2008): Badania marketingowe, PWE, Warszawa
Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

18Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

15Przygotowanie się do zajęć

19Studiowanie literatury

5Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

16Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3KOLOKWIUM

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Forma i warunki zaliczenia :
Studenci oceniani są na podstawie pisemnego kolokwium obejmujące wiedzę z wykładów (2 pytania otwarte),
zadania z ćwiczeń (3 zadania; podczas kolokwium studenci mogą korzystać z opracowanych przez siebie wzorów) i
zalecanej literatury.
Forma i warunki zaliczenia wykładów:
Ocena z wykładu jest uzyskiwana na podstawie pisemnego zaliczenia tej formy zajęć poprzez pozytywne zaliczenie
pytań z zakresu wykładu dołączonych do problemów podczas kolokwium na ćwiczeniach.
0cenianie:
Student otrzymuje ocenę  dostateczną  - gdy potrafi poprawnie w podstawowym zakresie odpowiedzieć na 1 z 2 pytań
oraz poprawnie rozwiązać 2 z 3 zadań wraz z wyciągnięciem podstawowych wniosków z przeprowadzonej analizy.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z przedmiotu jest równa średniej ocenie uzyskanej z zaliczenia ćwiczeń i wykładów.

Metoda obliczania oceny
końcowej

5 analiza rynku Arytmetyczna

5 analiza rynku [wykład]
zaliczenie z
oceną

5 analiza rynku [ćwiczenia]
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:
WNEiZ-Z-O-I-N-18/19Z-ZJ

analiza rynku
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
zarządzanie

4.0WW22AIJ2634_74N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne [A] zarządzanie jakościąogólnoakademicki

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

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

3 35
ćwiczenia 9 ZO

wykład 9 ZO

Razem 18 3

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. AUGUSTYNA BURLITA

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:
Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi metod gromadzenia i przetwarzania informacji na
temat kształtowania się i  zależności przyczynowo - skutkowych oraz prognozowania zjawisk rynkowych.

Wymagania wstępne:
Student posiada podstawową wiedzę w zakresie ekonomii i statystyki oraz umiejętność wykorzystania wiedzy w
różnych zakresach i formach, a także umiejętność analizowania zjawisk, student  potrafi współpracować w grupie, ma
wpojone nawyki kształcenia ustawicznego, jest odpowiedzialny za powierzone zadania.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza zna zakres i metody analizy rynku K_W06
K_W091 EP1

umiejętności

posiada pogłębioną umiejętność wyszukiwania oraz
analizowania danych rynkowych

K_U01
K_U03
K_U10
K_U13
K_U21

1 EP2

ma umiejętność krytycznej analizy, interpretacji i oceny
zjawisk K_U012 EP3

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: analiza rynku

Forma zajęć: wykład

11. Pojęcie, cel i zakres analizy rynku. 5

32. Analiza struktury zjawisk rynkowych. 5

23. Analiza pojemności i chłonności rynku. 5

24. Analiza związków przyczynowo - skutkowych zjawisk rynkowych. 5

15. Analiza przestrzenna rynku. 5

Forma zajęć: ćwiczenia

11. Rozwiązywania konkretnych przykładów dotyczących oceny pozycji rynkowej przedsiębiorstwa. 5

12. Analizowanie obrotów przedsiębiorstwa. 5

13. Rozwiązywanie konkretnych przykładów dotyczących analizy popytu. 5

14. Rozwiązywanie konkretnych przykładów dotyczących analizy struktury rynku. 5
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2
5. Rozwiązywanie konkretnych przykładów dotyczących analizy związków przyczynowo-skutkowych
zjawisk rynkowych. 5

16. Rozwiązywanie konkretnych przykładów dotyczących analizy przestrzennej rynku. 5

27. Zaliczenie przedmiotu. 5

Prezentacja multimedialna
Rozwiązywanie zadańMetody kształcenia

Hague P., Hague N., Morgan C. (2005): Badania rynku w praktyce, Wydawnictwo Helion, Gliwice

Kędzior Z. (2005): Badania rynku, PWE, Warszawa

Mruk H. (2003): Analiza rynku, PWE, Warszawa

Mynarski S. (2000): Praktyczne metody analizy danych rynkowych i marketingowych, Zakamycze

Literatura podstawowa

K. Mazurek-Łopacińska (2016): Badania marketingowe. Metody, techniki i obszary aplikacji na współczesnym rynku, PWN,
Warszawa

Kaden R., J. (2008): Badania marketingowe, PWE, Warszawa
Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

18Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

14Przygotowanie się do zajęć

19Studiowanie literatury

5Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

17Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3KOLOKWIUM

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Forma i warunki zaliczenia :
Studenci oceniani są na podstawie pisemnego kolokwium obejmujące wiedzę z wykładów (2 pytania otwarte) oraz
zadania z ćwiczeń (3 zadania; podczas kolokwium studenci mogą korzystać z opracowanych przez siebie wzorów) i
zalecanej literatury.
Forma i warunki zaliczenia wykładów:
Ocena z wykładu jest uzyskiwana na podstawie pisemnego zaliczenia tej formy zajęć poprzez pozytywne zaliczenie
pytań z zakresu wykładu dołączonych do problemów podczas kolokwium na ćwiczeniach.
0cenianie:
Student otrzymuje ocenę  dostateczną  - gdy potrafi poprawnie w podstawowym zakresie odpowiedzieć na 1 z 2 pytań
oraz poprawnie rozwiązać 2 z 3 zadań wraz z wyciągnięciem podstawowych wniosków z przeprowadzonej analizy.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z przedmiotu jest równa średniej ocenie uzyskanej z zaliczenia ćwiczeń i wykładów.

Metoda obliczania oceny
końcowej

5 analiza rynku Arytmetyczna

5 analiza rynku [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

5 analiza rynku [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
Nazwa programu kształcenia:
WNEiZ-Z-O-I-N-18/19Z

badania marketingowe
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
4.0WW22AIJ2634_114N

Katedra Marketingu
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

zarządzanie

Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne ogólnoakademicki

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

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

2 34
ćwiczenia 9 ZO

wykład 8 E

Razem 17 3
Koordynator
przedmiotu / modułu: dr hab. AUGUSTYNA  BURLITA

Prowadzący zajęcia:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi procedury
prowadzenia, zakresu i metod badań marketingowych.

Cele przedmiotu /
modułu:

Student posiada podstawową wiedzę w zakresie ekonomii i statystyki oraz umiejętność wykorzystania wiedzy w
różnych zakresach i formach, a także umiejętność analizowania zjawisk, student  potrafi współpracować w
grupie, ma wpojone nawyki kształcenia ustawicznego, jest odpowiedzialny za powierzone zadania.

Wymagania wstępne:

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla

obszaru
Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

wymienia i charakteryzuje poszczególne
etapy prowadzenia badań marketingowych
oraz metody gromadzenia i przetwarzania
informacji marketingowej.

K_W17
K_W18

S1A_W06
S1A_W06EP11

umiejętności

organizuje badania marketingowe oraz
dobiera odpowiednie dla rozwiązania
danego problemu badawczego metody i
techniki badań.

K_U01
K_U05
K_U07
K_U13

S1A_U01
S1A_U03
S1A_U03
S1A_U06

EP21

analizuje wyniki badań i wyprowadza
wnioski. K_U01 S1A_U01EP32

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: badania marketingowe

Forma zajęć: wykład

11. Rola informacji w zarzadzaniu marketingowym organizacją, źródła informacji, System Informacji
Marketingowej, badania marketingowe jako element SIM, funkcje i  zakres badań marketingowych. 4

12. Procedura badań marketingowych, rodzaje badań. Ustalanie wielkości próby, błąd szacunku w
badaniach, metody doboru próby do badań. 4

13. Ankieta jako metoda gromadzenia informacji. 4

14. Wywiady jako metoda gromadzenia informacji. 4

15. Obserwacja i eksperyment w badaniach marketingowych. Metody heurystyczne. 4

16. Testy marketingowe. 4

17. Sposoby prezentacji wyników badań, zasady sporządzania raportu z badań. 4
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18. Współpraca  firmy z agencją badawczą i etyczne aspekty badań marketingowych. 4

Forma zajęć: ćwiczenia

11. Ćwiczenia w grupach - praktyczne przykłady nt. roli informacji w zarządzaniu marketingowym
organizacją. 4

12. Marketingowe badania produktu. 4

13. Badania w zakresie ceny i dystrybucji. 4

14. Badania w zakresie promocji. 4

15. Badania zachowania nabywców na rynku. 4

26. Badanie zewnętrznych  i wewnętrznych uwarunkowań i efektów działalności marketingowej
firmy 4

27. Zaliczenie przedmiotu. 4

Prezentacja multimedialna
Rozwiązywanie zadań
Praca w grupachMetody kształcenia

 Kaczmarczyk S. (2002): Badania marketingowe. Metody i techniki.  , PWE,  Warszawa

Churchill G., A. (2002): Badania marketingowe. Podstawy metodologiczne, PWN,  Warszawa

K. Mazurek-Łopacińska (2016): Badania marketingowe. Metody, techniki i obszary aplikacji na
współczesnym rynku, PWN, Warszawa

Kaden R. J. (2008): Badania marketingowe, PWE,  Warszawa

Literatura podstawowa

Kaniewska - Sęba A., Leszczyński G.,  Pilarczyk B. (2006): Badania marketingowe na rynku
business-to-business, Oficyna Ekonomiczna, Kraków
Karcz K.  (2004): Międzynarodowe badania marketingowe. Uwarunkowania kulturowe, PWE,
Warszawa
Nikodemska-Wołowik A. (2008): Klucz do zrozumienia nabywcy - jakościowe badania
marketingowe, Wydawnictwo Grupa Verde ,  Warszawa

Rószkiewicz M. (2002): Metody ilościowe w badaniach marketingowych, PWN ,  Warszawa

Literatura uzupełniająca

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP1EGZAMIN PISEMNY

EP2,EP3KOLOKWIUM

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

Forma i warunki egzaminu:
Studenci oceniani są na podstawie pisemnego egzaminu obejmujące wiedzę z wykładów i
zalecanej literatury (3 pytania otwarte).
0cenianie:
Student otrzymuje ocenę  dostateczną  - gdy potrafi poprawnie w podstawowym zakresie
odpowiedzieć na 2 z 3 pytań.

Forma i warunki zaliczenia :
Studenci oceniani są na podstawie pisemnego kolokwium obejmujące zadania realizowane na
ćwiczeniach ( 3 zadania); podczas kolokwium studenci mogą korzystać z opracowanych przez
siebie wzorów).
0cenianie:
Student otrzymuje ocenę  dostateczną  - gdy potrafi poprawnie rozwiązać 2 z 3 zadań wraz z
wyciągnięciem podstawowych wniosków.

Forma i warunki zaliczenia wykładów:
Przedmiot kończy się egzaminem i ocena z egzaminu jest jednocześnie oceną z wykładów.
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z przedmiotu  jest równa średniej arytmetycznej ocen uzyskanych z zaliczenia i egzaminu.

4 badania marketingowe Nieobliczana

4 badania marketingowe [wykład] egzamin

4 badania marketingowe [ćwiczenia] zaliczenie z
oceną

Metoda obliczania
oceny końcowej

Sem. Przedmiot Rodzaj
zaliczenia

Metoda
obl. oceny

Waga do
średniej
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Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

17Zajęcia dydaktyczne

4Udział w egzaminie/zaliczeniu

16Przygotowanie się do zajęć

17Studiowanie literatury

6Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

15Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

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:
WNEiZ-Z-O-I-N-18/19Z-KM

controlling
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
zarządzanie

4.0WW22AIJ2431_85N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne [A] kompetencje menedżerskieogólnoakademicki

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

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

3 25 wykład 9 ZO

Razem 9 2

Koordynator
przedmiotu:

prof. dr hab.  WANDA SKOCZYLAS

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:

Celem jest zapoznanie z nowoczesną koncepcją wspierającą zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach zmiennego i
dynamicznego otoczenia. Przedstawienie skrzynki narzędziowej controllera i sposobu wykorzystania zawartych w niej
instrumentów w zarządzaniu przedsiębiorstwem zgodnie z przyjętym celem. Ustalenie zasad wprowadzania i
organizacji controllingu w przedsiębiorstwie

Wymagania wstępne:
Student powinien znać problematykę: teorii organizacji i zarządzania, rachunkowość, planowanie, analizę strategiczną,
analizę ekonomiczną, finanse.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza
Zna zadania i metody controllingu strategicznego i
operacyjnego

K_W07
K_W171 EP1

umiejętności

Potrafi analizować problemy w zakresie zarządzania
poszczególnymi zasobami i obszarami funkcjonalnymi
organizacji i proponować właściwe sposoby ich
rozwiązania

K_U011 EP2

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: controlling

Forma zajęć: wykład

11. Geneza i istota controllingu. Funkcje controllingu pierwszego i drugiego rzędu. 5

12. Controlling w systemie zarządzania przedsiębiorstwem. 5

1
3. Rodzaje controllingu i ich cechy. Controlling zintegrowany, controlling strategiczny, controlling
operacyjny, controlling funkcjonalny (przykłady) 5

1
4. Zadania controllingu strategicznego w fazie analizy strategicznej, formułowania strategii, jej
implementacji i realizacji strategii oraz kontroli strategicznej. Wykorzystywane instrumenty analizy
strategicznej i budżetowania kapitałowego oraz ich wartość poznawcza w controllingu.

5

3

5. Zadania controllingu operacyjnego w poszczególnych fazach procesu operacyjnego obejmującego:
określenie celów głównych i cząstkowych, opracowanie planów działań, przełożenie planów na budżety,
ustalenie poszczególnych wskaźników, kontrolę procesu realizacji strategii, sterowanie procesem
realizacji strategii, sporządzanie sprawozdań. Instrumenty controllingu operacyjnego - ich wartość
poznawcza w sterowaniu przedsiębiorstwem.

5

1
6. Warunki wstępne, niezbędne dla wprowadzenia controllingu w przedsiębiorstwie: zmiana stylu
zarządzania, przekształcenie struktury organizacyjnej, wdrożenie stosownych rozwiązań w zakresie
rachunku kosztów, budowa systemu sprawozdawczego

5

17. Organizacja oraz wymagania stawiane controllerowi. 5

Wykład multimedialny, wybór i ocena instrumentów controllingu do rozwiązania problemów.Metody kształcenia
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Goliszewski J. (2015): Controlling. Koncepcja, zastosowania, wdrożenie, Oficyna Wydawnicza Wolters Kluwer, Warszawa

red. Nita B., Nowak E. (2010): Budżetowanie w przedsiębiorstwie, Wolters Kluwer Polska - OFICYNA, Warszawa

Sierpińska M., Niedbała B. (2011): Controlling operacyjny w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa

Literatura podstawowa

Nita B. (2008): Rachunkowość w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstwem, Wolters Kluwer Polska - OFICYNA,
Warszawa

Vollmuth Hilmar J. (1997): Controlling. Instrumenty od A do Z, Placet, Warszawa
Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

9Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

14Przygotowanie się do zajęć

11Studiowanie literatury

3Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

11Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2KOLOKWIUM

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Forma i warunki zaliczenia wykładu: Studenci oceniani są na podstawie kolokwium pisemnego obejmującego
weryfikację wiedzy na podstawie testów jednokrotnego wyboru (ok. 40% punktów) oraz przykładów (ok. 60%)
służących sprawdzeniu umiejętności rozwiązania problemów controllingowych z wykorzystaniem odpowiednio
dobranych instrumentów.
Student otrzymuje ocenę dostateczną gdy zna założenia controllingu jako instrumentu wspierającego osiąganie
celów przez przedsiębiorstwo oraz wykorzystywane przez niego instrumenty

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena  z przedmiotu  obliczana jest jako ocena uzyskana z wykładu.

Metoda obliczania oceny
końcowej 5 controlling Ważona

5 controlling [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:
WNEiZ-Z-O-I-N-18/19Z-KM

doskonalenie funkcjonowania organizacji
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
zarządzanie

4.0WW22AIJ2634_81N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne [A] kompetencje menedżerskieogólnoakademicki

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

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

3 25 wykład 9 ZO

Razem 9 2

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. KAROL KUCZERA

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu: Celem jest przekazanie studentom wiedzy o metodach i narzędziach doskonalenia funkcjonowania organizacji.

Wymagania wstępne:
Student zna podstawy zarządzania i podstawowe kategorie ekonomiczne, w tym zasoby, procesy, student potrafi
pracować w grupie oraz rozumie konieczność kształcenia ustawicznego.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

zna systemowe ujęcia zarządzania organizacją K_W01
K_W04
K_W21

1 EP1

zna warunki przetrwania i rozwoju organizacji2 EP2

umiejętności
potrafi oceniać rozwiązania doskonalące funkcjonowanie
organizacji

K_U13
K_U15
K_U17
K_U18

1 EP3

kompetencje społeczne
potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i
umiejętności K_K061 EP4

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: doskonalenie funkcjonowania organizacji

Forma zajęć: wykład

11. Wprowadzenie. Cele doskonalenia funkcjonowania organizacji 5

12. Podejścia do doskonalenia funkcjonowania  organizacji 5

13. Metoda identyfikacji procesów 5

14. Kryteria optymalizacji procesów 5

15. Strategia optymalizacji funkcjonowania organizacji 5

16. Mierniki oceny funkcjonowania organizacji 5

17. Benchmarking procesów 5

18. Narzędzia optymalizacji funkcjonowania 5

19. Kierunki doskonalenia funkcjonowania organizacji 5

Prezentacja multimedialna, metoda przypadkówMetody kształcenia
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 Bojarski W.W. (1984): Podstawy analizy i inżynierii systemów, PWN, Warszawa

Gomółka Z.  (2009): Doskonalenie funkcjonowania organizacji, Diffin, Warszawa
Literatura podstawowa

 Jasiński Z. (2005): Podstawy zarządzania operacyjnego, Oficyna Ekonomiczna, Kraków

Bocheński J.M.  (1993): Logika i filozofia, PWN, Warszawa
Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

9Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

13Przygotowanie się do zajęć

12Studiowanie literatury

4Udział w konsultacjach

10Przygotowanie projektu / eseju / itp.

0Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4PROJEKT

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Forma i warunki zaliczenia:
-Forma pisemna w postaci testu.
Student otrzymuje ocenę pozytywną, gdy uzyska przynajmniej 60% poprawnych odpowiedzi.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z przedmiotu: Ocena jest równa ocenie uzyskanej z zaliczenia.

Metoda obliczania oceny
końcowej 5 doskonalenie funkcjonowania organizacji Ważona

5 doskonalenie funkcjonowania organizacji [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:
WNEiZ-Z-O-I-N-18/19Z-ZJ

doskonalenie funkcjonowania organizacji
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
zarządzanie

4.0WW22AIJ2634_73N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne [A] zarządzanie jakościąogólnoakademicki

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

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

3 25 wykład 18 ZO

Razem 18 2

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. KAROL KUCZERA

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu: Celem jest przekazanie studentom wiedzy o metodach i narzędziach doskonalenia funkcjonowania organizacji.

Wymagania wstępne:
Student zna podstawy zarządzania i podstawowe kategorie ekonomiczne, w tym zasoby, procesy, student potrafi
pracować w grupie oraz rozumie konieczność kształcenia ustawicznego.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza
zna systemowe ujęcia zarządzania organizacją

K_W01
K_W04
K_W21

1 EP1

zna warunki przetrwania i rozwoju organizacji K_W012 EP2

umiejętności
potrafi oceniać rozwiązania doskonalące funkcjonowanie
organizacji

K_U13
K_U15
K_U17
K_U18

1 EP3

kompetencje społeczne
potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i
umiejętności K_K061 EP4

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: doskonalenie funkcjonowania organizacji

Forma zajęć: wykład

11. Identyfikacja problemu funkcjonowania organizacji. Wprowadzenie 5

22. Podejścia do doskonalenia funkcjonowania  organizacji 5

33. Modelowanie organizacji jako systemu 5

34. Metoda identyfikacji procesów 5

35. Kryteria optymalizacji procesów 5

16. Strategia optymalizacji funkcjonowania organizacji 5

17. Mierniki oceny funkcjonowania organizacji 5

18. Benchmarking procesów 5

29. Narzędzia optymalizacji funkcjonowania 5

110. Kierunki doskonalenia funkcjonowania organizacji 5
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Prezentacja multimedialna, metoda przypadkówMetody kształcenia

Bojarski W.W. (1984): Podstawy analizy i inżynierii systemów, PWN, Warszawa

Gomółka Z.  (2009): Doskonalenie funkcjonowania organizacji, Diffin, Warszawa
Literatura podstawowa

 Jasiński Z. (2005): Podstawy zarządzania operacyjnego, Oficyna Ekonomiczna, Kraków

Bocheński J.M. (1993): Logika i filozofia, PWN, Warszawa
Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

18Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

10Przygotowanie się do zajęć

9Studiowanie literatury

2Udział w konsultacjach

9Przygotowanie projektu / eseju / itp.

0Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4PROJEKT

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Forma i warunki zaliczenia:
-Forma pisemna w postaci testu.
Student otrzymuje ocenę pozytywną, gdy uzyska przynajmniej 60% poprawnych odpowiedzi.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z przedmiotu: Ocena jest równa ocenie uzyskanej z zaliczenia.

Metoda obliczania oceny
końcowej 5 doskonalenie funkcjonowania organizacji Ważona

5 doskonalenie funkcjonowania organizacji [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
Nazwa programu kształcenia:
WNEiZ-Z-O-I-N-18/19Z

e-biznes
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
4.0WW22AIJ2430_106N

Katedra Społeczeństwa Informacyjnego
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

zarządzanie

Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne ogólnoakademicki

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

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

1 32
laboratorium 9 ZO

wykład 8 ZO

Razem 17 3
Koordynator
przedmiotu / modułu: dr ZBIGNIEW  STEMPNAKOWSKI

Prowadzący zajęcia:

Celem przedmiotu jest zapoznanie z praktyką działalności gospodarczej w obszarze eBiznesu.Cele przedmiotu /
modułu:

Podstawowa umiejętność wykorzystania pakietów biurowych.
Wiedza ogólnoekonomiczna.Wymagania wstępne:

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla

obszaru
Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza Zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju
indywidualnej przedsiębiorczości

K_W03
K_W08
K_W10
K_W26

S1A_W01
S1A_W02
S1A_W03
S1A_W11

EP11

umiejętności Stosuje narzędzia analizy organizacji i jej
otoczenia oraz interpretacji wyników K_U05 S1A_U03EP21

kompetencje społeczne

Umie uczestniczyć w przygotowaniu
projektów gospodarczych, uwzględniając
aspekty normatywne, ekonomiczne i
polityczne

K_K05 S1A_K05EP31

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: e-biznes

Forma zajęć: wykład

21. Wpływ Internetu na procesy biznesowe w przedsiębiorstwie. 2

22. Produkt cyfrowy i usługa cyfrowa, Modele i techniki e-biznesu 2

23. Internetowa infrastruktura e-biznesu. Bezpieczeństwo infrastruktury informacyjnej wewnątrz
firmy 2

24. Podstawy prawne, podatkowe i księgowe w e-biznesie 2

Forma zajęć: laboratorium

11. Wybór działalności - tematu projektu. (np.: firma konsultingowa, pośrednictwo, szkolenia,
organizacja eventów itp.) - dyskusja tematów 2

1
2. Podstawowy opis planowanych e-usług, opis sposobu prowadzenia e-biznesu, świadczenia e-
usług, opis funkcjonalny serwisu - z podkreśleniem innowacyjności (produktowej, procesowej,
marketingowej, organizacyjnej). Analiza Steakholders - podmioty wpływające na firmę.

2

13. Charakterystyka rynku (rynek docelowy, wielkość rynku, konkurenci, prognozowana wielkość
sprzedaży). 2
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14. Konkurencja w otoczeniu, diagnoza wpływu na firmę, analiza PEST. Witryny internetowe
konkurencyjne do własnego biznesu - analiza przypadków. 2

15. Bezpieczeństwo firmy, aspekty informatyczne i ubezpieczeniowe. 2

16. Analiza SWOT własnej firmy i plan działań operacyjnych realizujących zamierzoną strategię 2

27. Metody reklamowe (media tradycyjne i elektroniczne) - na przykładzie własnej firmy 2

18. Warianty dochodowe działalności, bilans końcowy firmy (podsumowanie projektu). 2

Prezentacja multimedialna, praca w grupach, opracowanie projektuMetody kształcenia

Jaciow M., Wolny R. (2011): Polski e-konsument - typologia, zachowania, Wydawnictwo ONE
Press

Szewczyk A. (2006): Podstawy e-biznesu, Wyd. Naukowe US
Literatura podstawowa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

17Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

11Przygotowanie się do zajęć

18Studiowanie literatury

4Udział w konsultacjach

12Przygotowanie projektu / eseju / itp.

11Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP1,EP2,EP3PROJEKT

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

Ocenianie
Student otrzymuje ocenę dostateczną (pow. 50 pkt), gdy potrafi określić makrootoczenie firmy (z
wykorzystaniem analizy PEST), wskazać jakie potrzeby konsumentów zaspokoi, zidentyfikować
cechy produktu / usługi, które umożliwią zdobycie przewagi nad konkurencją, scharakteryzować
rynek na którym działa firma oraz potrafi definiować pojęcia związane z produktem cyfrowym.

Student otrzymuje ocenę dobrą (pow 75 pkt), gdy ponadto wskaże czynniki wewnętrzne i
zewnętrzne a także określi ich wpływ na firmę (analiza SWOT), zbuduje strategię marketingową w
obszarze ceny, dystrybucji i promocji oraz potrafi dokonać wyboru produktów bankowych dla firmy
i najefektywniejszych sposobów płatności dla klienta.

Student otrzymuje ocenę bardzo dobrą (pow 90 pkt), gdy ponadto przystąpi do publicznego
wystąpienia prezentującego wyniki jego pracy na forum grupy oraz potrafi zastosować wybrane
rozwiązania podatkowe i księgowe dla firmy.
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu
Zaliczenie przedmiotu (ocena końcowa z przedmiotu):
projekt końcowy - na ocenę końcową mają wpływ dwie składowe: wystąpienie publiczne (50 pkt)
oraz pisemny projekt zawierający wszelkie szczegóły wg. zadanego konspektu (50 pkt). Wiedza z
zakresu wykładów jest weryfikowana poprzez analizę projektu pisemnego.

2 e-biznes Nieobliczana

2 e-biznes [wykład] zaliczenie z
oceną

2 e-biznes [laboratorium] zaliczenie z
oceną

Metoda obliczania
oceny końcowej

Sem. Przedmiot Rodzaj
zaliczenia

Metoda
obl. oceny

Waga do
średniej
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S Y L A B U S
Nazwa programu kształcenia:
WNEiZ-Z-O-I-N-18/19Z-ZMwB

efektywność marketingu
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
4.0WW22AIJ2634_58N

Katedra Marketingu
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

zarządzanie

Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne zarządzanie marketingowe w

biznesie
ogólnoakademicki

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

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

3 46
ćwiczenia 15 ZO

wykład 9 ZO

Razem 24 4
Koordynator
przedmiotu / modułu: dr KRZYSZTOF  BŁOŃSKI

Prowadzący zajęcia:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z prakseologiczną oceną  działań marketingowych jako elementu
kontroli marketingowej

Cele przedmiotu /
modułu:

Podstawowa znajomość marketingu, zarządzania, matematyki i statystykiWymagania wstępne:

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla

obszaru
Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

potrafi wymienić efekty działań
marketingowych oraz zidentyfikować
koszty działań marketingowych. Student
zna metody i techniki szacowania
efektywności marketingu na różnych
poziomach.

K_W07
K_W10
K_W17

S1A_W02
S1A_W03
S1A_W06

EP11

umiejętności

umie dokonać oceny efektywności  i
efektywności działań  marketingowych

K_U01
K_U05

S1A_U01
S1A_U03EP21

umie dokonać oceny działań
marketingowych od strony finansowej K_U01 S1A_U01EP32

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: efektywność marketingu

Forma zajęć: wykład

11. Prakseologiczna ocena działań marketingowych - efektywność a skuteczność marketingu. 6

22. Kontrola efektywności marketingowej. Interpretacja efektywności marketingowej. Narzędzia
kontroli  efektywności w zakresie poszczególnych instrumentów marketingowych 6

13. Koszty  i efekty działań marketingowych 6

24. Finansowe aspekty marketingu, budżet  marketingowy 6

15. Ocena efektywności strategii marketingowych 6

16. Efektywność działań  marketingowych 6

17. Weryfikacja wiedzy i umiejętności (kolokwium) 6

Forma zajęć: ćwiczenia
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31. Wskaźniki  pomiaru sprawności marketingowej 6

32. Pomiar aktywów marketingowych: wartość marki i wartość klienta 6

33. Pomiar znajomości produktu i  lojalności nabywców 6

34. Pomiar efektywności marketingu na poziomie finansowym 6

35. Pomiar efektywności działań marketingowych 6

Prezentacja multimedialna, dyskusja, studia przypadkówMetody kształcenia

Garbarski L. (2008): Koszty i efekty działań marketingowych, Szkoła Główna Handlowa,
Warszawa

Nowak M. (2007): Controling działalności marketingowej, PWE, Warszawa

Wrzosek W. (2005): Efektywność marketingu, PWE, Warszawa

Literatura podstawowa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

24Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

23Przygotowanie się do zajęć

22Studiowanie literatury

4Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

25Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP1KOLOKWIUM

EP2,EP3ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

Forma i warunki zaliczenia :
Studenci oceniani są na podstawie pisemnego kolokwium obejmujące wiedzę z wykładów i
zalecanej literatury (4  zadania); podczas kolokwium studenci mogą korzystać z opracowanych
przez siebie wzorów).
Forma i warunki  zaliczenia wykładu
przedmiot nie kończy się egzaminem i ocena z wykładu jest uzyskiwana na podstawie pisemnego
zaliczenia tej formy zajęć poprzez pozytywne zaliczenie pytań z zakresu wykładów dołączonych do
problemów podczas kolokwium na ćwiczeniach
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu
Ocenianie:
Student otrzymuje ocenę  dostateczną  - gdy potrafi  omówić podstawowe zagadnienia dotyczące
efektów  i kosztów działań marketingowych, a także rozwiązać  proste zadania dotyczące oceny
efektywności działań marketingowych oraz wyciągnąć podstawowe wnioski z przeprowadzonej
analizy.
Ocena  z przedmiotu jest równa ocenie uzyskanej z kolokwium pisemnego.

6 efektywność marketingu Nieobliczana

6 efektywność marketingu [ćwiczenia] zaliczenie z
oceną

6 efektywność marketingu [wykład] zaliczenie z
oceną

Metoda obliczania
oceny końcowej

Sem. Przedmiot Rodzaj
zaliczenia

Metoda
obl. oceny

Waga do
średniej
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S Y L A B U S
Nazwa programu kształcenia:
WNEiZ-Z-O-I-N-18/19Z

elementy psychologii
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
4.0WW22AIJ2633_120N

Katedra Polityki Społeczno-Gospodarczej i ESR
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

zarządzanie

Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne ogólnoakademicki

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

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

1 22 konwersatorium 8 ZO

Razem 8 2
Koordynator
przedmiotu / modułu: dr GRAŻYNA  LEŚNIEWSKA

Prowadzący zajęcia:
Podstawowym celem jest zapoznanie studentów z wybranych koncepcji i aktualnych tendencji teoretycznych w
psychologii organizacji. Uświadomienie im celowej i trudnej roli człowieka w systemie społecznym oraz  zdobycie
przez studentów nowych doświadczeń z zakresu umiejętności osobistych, komunikacyjnych i społecznych

Cele przedmiotu /
modułu:

W zakresie wiedzy: zna podstawowe pojęcia i terminy stosowane na gruncie nauk społecznych.
W zakresie umiejętności: posiada umiejętność samodzielnego konstruowania optymalnych modeli kształtowania
interakcji i stosunków interpersonalnych w zespołach.
W zakresie kompetencji: potrafi współpracować w zespole, modelować podstawowe sytuacje problemowe.

Wymagania wstępne:

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla

obszaru
Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza
Wyjaśnia podstawowe kategorie pojęciowe
stosowane na gruncie psychologii
organizacji.

K_W02
K_W14
K_W15
K_W16
K_W26

S1A_W01
S1A_W04
S1A_W05
S1A_W05
S1A_W11

EP11

umiejętności
Posiada umiejętności interpersonalne,
potrafi wskazać i zastosować techniki
komunikacyjne

K_U13 S1A_U06EP21

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: elementy psychologii

Forma zajęć: konwersatorium

2
1. Psychologia jako nauka. Przedmiot badań psychologii, geneza psychologii pracy i organizacji.
Procesy poznawcze, emocje i motywacja, wiedza jednostki o świecie społecznym (schematy,
stereotypy i uprzedzenia, skrypty i narracje), spostrzeganie i ocenianie ludzi, spostrzeganie
samego siebie i samoocena.

2

2
2. Inteligencja emocjonalna, teoria inteligencji emocjonalnej, orientacja w emocjach własnych i
cudzych, zdolność do spostrzegania, rozumienia i posługiwania się emocjami, rola emocji w pracy
zawodowej, bezpieczeństwo i poczucie bezpieczeństwa. Zespół i teorie pracy zespołowej.

2

23. Osobowość i jej komponenty. Temperament, charakter, inteligencja. Iloraz inteligencji. 2

14. Filtry informacyjne. Polisensoryczność. Teoria inteligencji wielorakiej. Półkule mózgowe. 2

1
5. Stres i wypalenie zawodowe w pracy. Koncepcje stresu zawodowego jako problemu społecznego
- czym jest stres zawodowy? Różnice indywidualne a stres zawodowy, wpływ stresu na fizyczne i
psychiczne zdrowie pracowników, działania interwencyjne służące zapobieganiu i łagodzeniu
skutków stresorów.

2
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Metoda asymilacji wiedzy - wykład, klasyczna metoda problemowa, metoda przypadków, metoda
sytuacyjna, metody eksponujące, film, metody poszukujące, metody aktywizujące, gry
symulacyjne i dydaktyczne, ćwiczenia w formie konwersatoriów lub warsztatów, wykorzystanie
dostępnych środków audiowizualnych, tablic moderacyjnych, Metoda burzy mózgów, dyskusja,
kwestionariusze testowe.

Metody kształcenia

Adler R. B., Rosenfeld L. B., Proctor II R. F. (2010): Relacje interpersonalne. Proces
porozumiewania się, , Wydawnictwo REBIS
Aronson E., Wilson T., Aler R.t (1997): Psychologia społeczna. Serce i umysł., Wydawnictwo
PWN

Literatura podstawowa

Hogan K. (2005): Psychologia perswazji, PWN

Jachnis A. (2006): Psychologia organizacji, PWN
Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

8Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

13Przygotowanie się do zajęć

14Studiowanie literatury

2Udział w konsultacjach

11Przygotowanie projektu / eseju / itp.

0Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP1,EP2PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP1,EP2ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

Zadaniem studentów będzie przygotowanie pracy pisemnej na temat: osobowość przedsiębiorcy,
zawierającej wstęp, przegląd badań, wnioski , opartej na literaturze psychologicznej. (50 % oceny
formującej)
Zaliczenie Testu Umiejętności Komunikacyjnych REK oraz Testu Analizy Słownej. (50 % oceny
formującej)
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu
Ocenianie:
Na ocenę dostateczną: zaliczenie Testu Analizy Słownej.
Na ocenę dobrą: przygotowanie pracy pisemnej pt. Osobowość przedsiębiorcy, zaliczenie Testu
Analizy Słownej.
Na ocenę bardzo dobrą: przygotowanie pracy pisemnej pt. Osobowość przedsiębiorcy, zaliczenie
Testu Analizy Słownej oraz Testu Umiejętności Komunikacyjnych REK.
Ocena z przedmiotu to ocena uzyskana z konwersatorium.

2 elementy psychologii Nieobliczana

2 elementy psychologii [konwersatorium] zaliczenie z
oceną

Metoda obliczania
oceny końcowej

Sem. Przedmiot Rodzaj
zaliczenia

Metoda
obl. oceny

Waga do
średniej
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S Y L A B U S
Nazwa programu kształcenia:
WNEiZ-Z-O-I-N-18/19Z

elementy socjologii
(OGÓLNOUCZELNIANE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
4.0WW22AIJ2633_128N

Katedra Polityki Społeczno-Gospodarczej i ESR
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

zarządzanie

Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne ogólnoakademicki

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

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

1 21 konwersatorium 9 ZO

Razem 9 2
Koordynator
przedmiotu / modułu: dr GRAŻYNA  LEŚNIEWSKA

Prowadzący zajęcia:
Podstawowym celem jest zapoznanie studentów z wybranymi zjawiskami życia społecznego oraz  przygotowanie
ich do samodzielnej analizy i klasyfikowania struktur, form funkcjonowania różnorodnych organizacji i instytucji
życia społecznego ze szczególnym uwzględnieniem kształtowania w nich interakcji i stosunków
interpersonalnych oraz uwrażliwienie na aspekty życia społecznego.

Cele przedmiotu /
modułu:

W zakresie wiedzy:  posiada podstawową wiedzę o zjawiskach społecznych.
W zakresie umiejętności: posiada umiejętność samodzielnego myślenia i konstruowania modeli interakcji i
stosunków społecznych.
W zakresie kompetencji społecznych:  potrafi współpracować w zespole

Wymagania wstępne:

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla

obszaru
Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza
Ma ogólną wiedzę o zjawiskach życia
społecznego i potrafi je odnieść do
kategorii socjologicznych

K_W02
K_W08
K_W13

S1A_W01
S1A_W02
S1A_W04

EP11

umiejętności Potrafi porządkować przyczyny i przebieg
procesów i zjawisk socjologicznych.

K_U02
K_U06
K_U18

S1A_U01
S1A_U03
S1A_U08

EP21

kompetencje społeczne Uczestniczy w przygotowaniu projektów
społecznych i komunikuje się w grupie.

K_K02
K_K05

S1A_K02
S1A_K05EP31

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: elementy socjologii

Forma zajęć: konwersatorium

11. Początki myśli socjologicznej. Prasocjologiczna refleksja nad społeczeństwem, powstanie
socjologii akademickiej. 1

22. Socjologiczne koncepcja człowieka i osobowości. Osobowość i jej elementy, pojęcie natury
ludzkiej, typy osobowości, jednostka i społeczeństwo, socjalizacja. Rola osobowości w zarządzaniu. 1

23. Podstawy życia społecznego - przyrodnicze uwarunkowania życia człowieka- biologiczne,
geograficzne i demograficzne. 1

24. Kultura i jej wyznaczniki. Pojęcie kultury, typy kultur, systemy symboli, zwyczaj, obyczaj, tabu,
zróżnicowanie kulturowe, religia. 1

2
5. . Grupy społeczne. więź społeczna, cechy grupy społecznej, rodzaje grup społecznych,  normy
grupowe i dynamika grupy, teoria ról grupowych, struktura roli społecznej, teoria
samokategoryzacji J. Turnera. Zespół pracowniczy.

1

Metoda asymilacji wiedzy, wykład, klasyczna metoda problemowa, metoda przypadków, metoda
sytuacyjna, metody eksponujące, film, metody poszukujące.Metody kształcenia
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GIDDENS A. (2004): Socjologia, PWN

SZACKA B. (2010): Wstep do socjologii, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego
Literatura podstawowa

GOODMAN N. (1997): Wstęp do socjologii, PWN

SZTOMPKA P. (2005): Socjologia. Analiza społeczeństwa, Wydawnictwo Uniwersytetu
Jagiellońskiego

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

9Zajęcia dydaktyczne

1Udział w egzaminie/zaliczeniu

10Przygotowanie się do zajęć

10Studiowanie literatury

4Udział w konsultacjach

10Przygotowanie projektu / eseju / itp.

0Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

6Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP1,EP2PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP1,EP2,EP3ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

Dwie prace pisemne weryfikuja efekty w zakresie wiedzy i umiejętności:

1. Czy koncepcja złotego środka to droga do szczęścia współczesnego człowieka. (40% oceny z
przedmiotu)
2. Efekt motyla i jego zastosowanie w życiu codziennym. . (40% oceny z przedmiotu)
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu
Czynny udział w panelu weryfikuje efekt w zakresie kompetencji społecznych: Od społeczeństwa
informacyjnego ku społeczeństwu opartemu na wiedzy. (20 % oceny z przedmiotu)

WARUNKIEM KONIECZNYM DO UZYSKANIA OCENY POZYTYWNEJ Z PRZEDMIOTU jest uzyskanie z
wszystkich prac minimum oceny dostatecznej.

Ocena z przedmiotu będzie stanowić średnią ważoną z powyższych prac i udziału w panelu.

1 elementy socjologii Nieobliczana

1 elementy socjologii [konwersatorium] zaliczenie z
oceną

Metoda obliczania
oceny końcowej

Sem. Przedmiot Rodzaj
zaliczenia

Metoda
obl. oceny

Waga do
średniej
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S Y L A B U S
Nazwa programu kształcenia:
WNEiZ-Z-O-I-N-18/19Z-KM

e-marketing
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
4.0WW22AIJ2634_91N

Katedra Marketingu
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

zarządzanie

Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne kompetencje menedżerskieogólnoakademicki

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

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

2 24 laboratorium 9 ZO

Razem 9 2
Koordynator
przedmiotu / modułu: dr hab. EWA  FRĄCKIEWICZ

Prowadzący zajęcia:

Celem jest zapoznanie studentów z wiedzą z zakresu nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych
użytecznych w podejmowaniu decyzji.

Cele przedmiotu /
modułu:

w zakresie wiedzy; student definiuje podstawowe zagadnienia z makro- i mikroekonomii, podstaw zarządzania i
podstaw marketingu, korzysta z Internetu
w zakresie umiejętności; student posiada umiejętność znalezienia i studiowania marketingowych źródeł
wtórnych
w zakresie kompetencji (postaw); student cechuje się samodyscypliną, potrafi pracować w grupie

Wymagania wstępne:

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla

obszaru
Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

zna możliwości, obszary i ograniczenia
wykorzystania nowych technologii przez
firmy i klientów

K_W01
K_W10
K_W13
K_W17

S1A_W01
S1A_W03
S1A_W04
S1A_W06

EP11

zna urządzenia i usługi nowoczesnej
komunikacji marketingowej K_W01 S1A_W01EP22

umiejętności potrafi wskazać i ocenić konkretne
przykłady wykorzystania e- technologii

K_U01
K_U08
K_U15

S1A_U01
S1A_U04
S1A_U06

EP31

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: e-marketing

Forma zajęć: laboratorium

21. Sieć i jej rodzaje. Internet jako medium komunikacji i sprzedaży. 4

12. Polski Internauta. Strategie internetowe firm. 4

13. Obszary wykorzystania Internetu w marketingu firm i innych podmiotów. 4

14. Badania marketingowe w Internecie. 4

15. E-konsument 4

16. Promocja w Internecie. Elektroniczny handel 4

27. Kolokwium. Ocena projektów 4
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Prezentacja multimedialna, dyskusja, studia przypadków, praca indywidulana i w grupach,
prezentacja projektu przez studentów w postaci raportów on-line i wystąpieńMetody kształcenia

Frąckiewicz E. (2006): Marketing internetowy, WN PWN

Mazurek G. (2008): Blogi i wirtualne społeczności, Wolters Kluwer Polska
Literatura podstawowa

Maciejowski T. (2004): Firma w Internecie, Oficyna Ekonomiczna

Rydel M. (2001): Komunikacja marketingowa, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr
Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

9Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

7Przygotowanie się do zajęć

17Studiowanie literatury

4Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

11Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP1,EP2,EP3KOLOKWIUM

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

Forma i warunki zaliczenia ćwiczeń: studenci oceniani są na podstawie jednego kolokwium
obejmującego weryfikację wiedzy i umiejętności na podstawie zestawu pytań opisowych oraz
oceny przez prowadzącego podczas zajęć
Ocenianie:Student otrzymuje ocenę dostateczną jeśli otrzyma co najmniej 60% punktów możliwych
do zdobycia
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Student otrzymuje ocenę dostateczną jeśli otrzyma co najmniej 60% punktów możliwych do
zdobycia. Ocena z przedmiotu jest równa ocenie uzyskanej z zaliczenia.

4 e-marketing Nieobliczana

4 e-marketing [laboratorium] zaliczenie z
oceną

Metoda obliczania
oceny końcowej

Sem. Przedmiot Rodzaj
zaliczenia

Metoda
obl. oceny

Waga do
średniej
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
WNEiZ-Z-O-I-N-18/19Z-ZMwB

e-marketing
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
zarządzanie

4.0WW22AIJ2634_46N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne [A] zarządzanie marketingowe w biznesieogólnoakademicki

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

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

3 35
laboratorium 9 ZO

wykład 9 ZO

Razem 18 3

Koordynator
przedmiotu:

prof. dr hab.  EWA FRĄCKIEWICZ

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:
Celem jest zapoznanie studentów z wiedzą z zakresu nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych użytecznych
w podejmowaniu decyzji.

Wymagania wstępne:

w zakresie wiedzy; student definiuje podstawowe zagadnienia z makro- i mikroekonomii, podstaw zarządzania i
podstaw marketingu, korzysta z Internetu
w zakresie umiejętności; student posiada umiejętność znalezienia i studiowania marketingowych źródeł wtórnych
w zakresie kompetencji (postaw); student cechuje się samodyscypliną, potrafi pracować w grupie

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

zna możliwości, obszary i ograniczenia wykorzystania
nowych technologii przez firmy i klientów

K_W01
K_W10
K_W13
K_W17

1 EP1

zna usługi nowoczesnej komunikacji marketingowej K_W012 EP2

umiejętności zna usługi nowoczesnej komunikacji marketingowej
K_U01
K_U08
K_U15

1 EP3

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: e-marketing

Forma zajęć: wykład

21. Sieć i jej rodzaje. Internet jako medium komunikacji i sprzedaży. Technologie mobilne 5

12. Proces budowy strategii on-line. Rodzaje strategii. 5

13. Badania marketingowe w Internecie. 5

14. E-konsument - postawy, zachowania 5

15. Promocja w Internecie i m-promocja. 5

16. Elektroniczny handel. 5

27. Internet w firmach produkcyjnych, usługowych, handlowych i instytucjach ngo 5

Forma zajęć: laboratorium

21. Obecność firm w sieci. Profil światowego, europejskiego i polskiego internauty 5
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22. Strategie internetowe firm na przykładach 5

13. Użyteczność źródeł wtórnych on-line. Konstrukcja własnej ankiety on-line 5

14. Rodzaje promocji on-line 5

15. Rodzaje platform e-handlu. Płatności i zabezpieczenia 5

16. Porównanie i ocena wybranych serwisów on-line. 5

17. Kolokwium. Ocena projektów 5

Prezentacja multimedialna, dyskusja, studia przypadków, praca indywidulana i w grupach, prezentacja projektu przez
studentów w postaci raportów on-line i wystąpieńMetody kształcenia

Frąckiewicz E. (2006): Marketing internetowy, WN PWN

Mazurek G. (2008): Blogi i wirtualne społeczności, Wolters Kluwer Polska
Literatura podstawowa

Maciejowski T. (2004): Firma w Internecie, Oficyna Ekonomiczna

Rydel M. (2001): Komunikacja marketingowa, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr
Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

18Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

20Przygotowanie się do zajęć

18Studiowanie literatury

4Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

13Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2KOLOKWIUM

EP3PROJEKT

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Studenci oceniani są na podstawie jednego kolokwium sprawdzającego wiedzę i umiejętności (zestaw pytań
opisowych - zaliczenie wykładów), zaangażowania w pracę podczas zajęć oraz przygotowanych projektów (zaliczenie
ćwiczeń).

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenianie: student otrzymuje ocenę dostateczną jeśli otrzyma co najmniej 60% punktów możliwych do zdobycia.

Metoda obliczania oceny
końcowej

5 e-marketing Ważona

5 e-marketing [laboratorium]
zaliczenie z
oceną

1,00

5 e-marketing [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
Nazwa programu kształcenia:
WNEiZ-Z-O-I-N-18/19Z

etyka biznesu
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
4.0WW22AIJ2634_102N

Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

zarządzanie

Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne ogólnoakademicki

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

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

1 22 konwersatorium 8 ZO

Razem 8 2
Koordynator
przedmiotu / modułu: dr MARTA  MŁOKOSIEWICZ

Prowadzący zajęcia:

Celem jest zapoznanie studentów z aparatem pojęciowym etyki biznesu oraz wyborami gospodarczymi i ich
ograniczeniami.

Cele przedmiotu /
modułu:

w zakresie wiedzy: student zna wybrane koncepcje i metody zarządzania przedsiębiorstwem i personelem oraz
dysponuje podstawową wiedzą z socjologii lub filozofii.
w zakresie umiejętności: student potrafi dokonać opisu rzeczywistości organizacyjnej  lub gospodarczej z
wykorzystaniem technik opisowych.
w zakresie kompetencji społecznych: student potrafi pracować w grupie oraz ma wpojone nawyki kształcenia
ustawicznego.

Wymagania wstępne:

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla

obszaru
Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

zna podstawowe pojęcia z zakresu etyki
biznesu oraz  zna podstawowe kierunki i
systemy etyczne,  zna zasady uczciwej i
nieuczciwej konkurencji, zasady etycznej
reklamy, zasady etycznego zarządzania
zasobami ludzkimi oraz zasady etycznego
działania w stosunku do społeczeństwa i
państwa.

K_W01
K_W03
K_W04
K_W07
K_W10
K_W13
K_W19

S1A_W01
S1A_W01
S1A_W02
S1A_W02
S1A_W03
S1A_W04
S1A_W07

EP11

umiejętności

potrafi analizować problemy w zakresie
etycznego i nieetycznego zarządzania
poszczególnymi zasobami i obszarami
funkcjonalnymi organizacji i proponować
właściwe sposoby ich rozwiązania.

K_U11
K_U13
K_U14
K_U17

S1A_U05
S1A_U06
S1A_U06
S1A_U07

EP21

kompetencje społeczne
prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga
dylematy związane z wykonywaniem
zawodu menedżera

K_K04 S1A_K04EP31

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: etyka biznesu

Forma zajęć: konwersatorium

11. Etyka - pojecie i historia. Etyka biznesu jako dział nauki. Wybory gospodarcze i ich ograniczenia.
Obszary nieetycznych zachowań firm. 2

12. Uwarunkowania historyczne, kulturowe, religijne etyki biznesu. 2

13. Etyka biznesu w relacji do konsumentów i społeczeństwa. Etyka reklamy. Czarny marketing.
Odpowiedzialność za środowisko naturalne. 2

14. Etyka firm a pracownicy. Dyskryminacja, molestowanie, mobbing w środowisku pracy. Etyka
pracy. Granice pracowniczej lojalności. 2
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15. Kodeksy etyczne. 2

16. Finanse w świetle etyki. Twórcza księgowość. Raje podatkowe. 2

17. Etyczne relacje między firmami. Etyczne negocjacje. 2

18. Zaliczenie. 2

prezentacja, dyskusja, praca w grupach, symulacje, metody przypadkówMetody kształcenia

Blanchard K., Peale N.  (2008): Etyka biznesu, Studio Emka, Warszawa

Gasparski W.  (2012): Biznes, etyka, odpowiedzialność, PWN, Warszawa

Havard A.  (2011): Etyka przywódcy, MSM Studio, Gdańsk

Korpysa J.  (2013): Etyka biznesu - studia przypadku, CopyPalne, Szczecin

Morgan P.M.  (2007): Problemy etyczne w tradycjach sześciu religii, Pax, Warszawa

Rybak M.  (2011): Etyka menedżera - społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, PWN,
Warszawa
Zadroga A. (2009): Współczesne ujęcie etyki biznesu w Polsce, Wydawnictwo Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin
Zwiech P.  (2012): Istota oraz argumenty zwolenników i przeciwników społecznej
odpowiedzialności przedsiębiorstw -, Prace Studentów i Młodych Pracowników Nauki, Zeszyt 4

Zwiech P.  (2011): Rodzaje dyskryminacji kobiet na rynku pracy, Polityka Społeczna nr 4

Literatura podstawowa

Easterly W.  (2008): Brzemię białego człowieka, PWN, Warszawa

Jackson C.W.  (2008): Bajki w świecie biznesu. Mroczna prawda o fałszowaniu sprawozdań
finansowych, PWN, Warszawa

Jasiński L.  (2012): Ekonomia i etyka, WAM, Kraków

Landes D.S.  (2010): Bogactwo i nędza narodów, WWL Muza SA, Warszawa

Sachs J.  (2009): Nasze wspólne bogactwo. Ekonomia dla przeludnionej planety, PWN,
Warszawa
Sedlacek T.  (2012): Ekonomia dobra i zła. W poszukiwaniu istoty ekonomii od Gilgamesza do
Wall Street, Studio Emka, Warszawa

Stiglitz J.E.  (2007): Wizja sprawiedliwej globalizacji, PWN, Warszawa

Stiglitz J.E., Charlton A.  (2007): Fair trade. Szansa dla wszystkich, PWN, Warszawa

Wołk Z.  (2009): Kultura pracy, etyka i kariera zawodowa, Wydawnictwo Naukowe Instytutu
Technologii Eksploatacji - PIB,

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP1KOLOKWIUM

EP2,EP3PREZENTACJA

EP2,EP3ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

Forma i warunki zaliczenia:
zaliczenie ćwiczeń na podstawie kolokwium obejmującego  wiedzę z ćwiczeń oraz zalecanej
literatury (zestaw zawierający pytania opisowe)  (60% oceny) oraz aktywności studenta
(obserwacja pracy studenta na zajęciach podczas dyskusji panelowych bądź pracy w grupie) (40%
oceny).
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenianie:
Ocena z przedmiotu  jest równa ocenie uzyskanej z zaliczenia.

2 etyka biznesu Nieobliczana

2 etyka biznesu [konwersatorium] zaliczenie z
oceną

Metoda obliczania
oceny końcowej

Sem. Przedmiot Rodzaj
zaliczenia

Metoda
obl. oceny

Waga do
średniej
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8Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

12Przygotowanie się do zajęć

15Studiowanie literatury

0Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

13Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
WNEiZ-Z-O-I-N-18/19Z-ZP

finanse przedsiębiorstw
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
zarządzanie

4.0WW22AIJ119_25N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne zarządzanie przedsiębiorstwemogólnoakademicki

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

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

3 25 wykład 9 ZO

Razem 9 2

Koordynator
przedmiotu:

prof. dr hab.  JOLANTA IWIN-GARZYŃSKA

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:

Przedmiot obejmuje zagadnienia służące identyfikacji i rozumieniu procesów zachodzących w  obszarze finansów
przedsiębiorstwa poznanie mechanizmów funkcjonowania finansów przedsiębiorstwa. Celem jest poznanie
mechanizmów funkcjonowania finansów przedsiębiorstwa, źródeł finansowania działalności przedsiębiorstwa,
pozyskanie wiedzy o normach i regułach, głównie z zakresu prawa podatkowego, oddziałujących na finanse w
przedsiębiorstwie.

Wymagania wstępne:

Wymagania wstępne w zakresie:
- wiedzy: student posiada ogólną wiedzę o nauce finansów i rachunkowości, zna i rozumie współzależności między
finansami, sferą realną gospodarki i otoczeniem makroekonomicznym;
- umiejętności: student potrafi interpretować zjawiska ekonomiczne i prawne;
- kompetencji (postaw): student potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności z zakresu finansów i
prawa finansowego (podatkowego).

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student identyfikuje podstawowe kategorie  z zakresu
finansów przedsiębiorstw, identyfikuje zjawiska, efekty
oraz zależności dotyczące.

K_W03
K_W121 EP1

Student zna teorie finansowania, wymienia źródła
finansowania i identyfikuje ich właściwości. K_W042 EP2

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: finanse przedsiębiorstw

Forma zajęć: wykład

21. Istota finansów przedsiębiorstw, teoria trzech soczewek. 5

12. Kapitał w przedsiębiorstwie - kapitał, struktura kapitału. 5

3
3. Źródła finansowania działalności przedsiębiorstwa; źródła kapitału - podział zysku, pozyskanie
kapitału własnego, finansowanie dłużne, leasing, faktoring, kredyt kupiecki (z uwzględnieniem
elementów rozwiązań prawno-podatkowych).

5

2
4. Struktura kapitału a wartość firmy; teorie finansowania i teorie struktury kapitału, korzyści podatkowe
a ryzyko, teoria hierarchii źródeł finansowania, teoria dźwigni finansowej. 5

1
5. Długoterminowe decyzje inwestycyjne przedsiębiorstw; rzeczowy majątek trwały, kapitał
amortyzacyjny  z uwzględnieniem bieżących rozwiązań prawno-podatkowych w tym zakresie. 5

Wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych powiązany z komentowaniem aktualnych zjawisk w sferze
finansów przedsiębiorstwa.Metody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2KOLOKWIUM

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

1/2



Duliniec A. (2011): Finansowanie przedsiębiorstwa. Strategie i instrumenty., PWE

Iwin-Garzyńska J. (2011): Finanse przedsiębiorstwa- kategorie, wartości., Economicus

Iwin-Garzyńska J., Adamczyk A (2010): Finanse przedsiębiorstw, przykłady, zadania, testy. , Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu Szczecińskiego

Iwin-Garzyńska J., Adamczyk A (2009): Wybrane zagadnienia finansów przedsiębiorstw., PWE

Literatura podstawowa

Bringham E., Houston J. (2005): Podstawy zarządzania finansami., PWE

Ickiewicz  J. (2009): Obciążenia fiskalne przedsiębiorstw., PWE

Szczepański J., Szyszko L. (2007): Finanse przedsiębiorstw., PWE

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

9Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

12Przygotowanie się do zajęć

13Studiowanie literatury

2Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

12Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Forma i warunki zaliczenia

Kolokwium pisemne w formie testu- sprawdzian testuje osiągnięcie efektów kształcenia w zakresie wiedzy i
umiejętności. Obejmuje pytania testowe (do 30 pytań) zawierające także zagadnienia dotyczące rozwiązań
podatkowych oraz jedno pytanie otwarte. Otrzymanie pozytywnej oceny w terminie pierwszym kolokwium
uwarunkowane jest uzyskaniem 60% maksymalnej wartości punktów. W terminie poprawkowym do uzyskania
zaliczenia potrzebne jest 50% maksymalnej wartości punktów. Kolokwium pozwala na ocenę następujących celów
nauczania w zakresie wiedzy: teorii i elementów praktyki funkcjonowania finansów przedsiębiorstwa z
uwzględnieniem rozwiązań prawno-podatkowych, umiejętności wykorzystania teorii finansów przedsiębiorstwa w
praktyce oraz adaptacji do prawa podatkowego i ryzyka; kompetencji: rozumienia i akceptacji zasad etyki w
finansach przedsiębiorstwa.
Ocena z przedmiotu jest równa ocenie z kolokwium.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Metoda obliczania oceny
końcowej 5 finanse przedsiębiorstw Ważona

5 finanse przedsiębiorstw [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
Nazwa programu kształcenia:
WNEiZ-Z-O-I-N-18/19Z-KM

formy współdziałania gospodarczego przedsiębiorstw
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
4.0WW22AIJ2429_97N

Katedra Ekonomiki Przedsięb.
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

zarządzanie

Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne kompetencje menedżerskieogólnoakademicki

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

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

2 23 wykład 9 ZO

Razem 9 2
Koordynator
przedmiotu / modułu: dr BARBARA  CZERNIACHOWICZ

Prowadzący zajęcia:

Celem jest przekazanie studentom podstawowej wiedzy o możliwościach podejmowania współdziałania
przedsiębiorstw z innymi podmiotami, a także o formach tego współdziałania.

Cele przedmiotu /
modułu:

Wiedzy: z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem, nauki o przedsiębiorstwie
Umiejętności: rozwiązywania studiów przypadków
Kompetencji (postaw): gotowy do pracy w zespole, do zabierania głosu w dyskusji grupowej oraz do wystąpień
przed grupą

Wymagania wstępne:

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla

obszaru
Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

zna formy kooperacyjne i koncentracyjne
współdziałania przedsiębiorstw, potrafi
przedstawić koncepcję kapitału
partnerskiego oraz ideę gron oraz zna
czynniki skłaniające przedsiębiorstwa do
współdziałania

K_W01
K_W09
K_W10
K_W13
K_W21
K_W22

S1A_W01
S1A_W03
S1A_W03
S1A_W04
S1A_W08
S1A_W08

EP11

umiejętności
potrafi wskazać zasady i formy
współdziałania kooperacyjnego oraz
opartego o koncentrację kapitałową

K_U08
K_U19

S1A_U04
S1A_U08EP21

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: formy współdziałania gospodarczego przedsiębiorstw

Forma zajęć: wykład

11. Wprowadzenie do zagadnień dotyczących istoty i form współpracy gospodarczej (koncern,
holding, przedsiębiorstwo wielozakładowe). 3

12. Rodzaje więzi między podmiotami na rynku - konkurencja, kooperacja, kompetycja. 3

13. Uwarunkowania gospodarcze i prawne współdziałania gospodarczego przedsiębiorstw. 3

14. Idea kapitału partnerskiego. Teoria gron 3

1
5. Kooperacyjne formy współdziałania przedsiębiorstw (alians strategiczny, syndykat, kartel,
zrzeszenia, wspólne przedsiębiorstwa). Globalizacja jako proces nasilający zjawisko kooperacji
gospodarczej. Bariery kooperacji przedsiębiorstw.

3

16. Koncentracyjne formy współdziałania gospodarczego (fuzje, przejęcia). 3

17. Stosunki koopetycji i przedsiębiorstwo partnerskie. 3

18. Partnerstwo społeczne: partnerzy instytucjonalni i formalni w przedsiębiorstwie. 3
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19. Weryfikacja wiedzy (kolokwium). 3

Wykład z wykorzystaniem prezentacjiMetody kształcenia

Glejko L., Towalski R. (2002): ., Partnerzy społeczni. Konflikty, kompromisy, kooperacja,
Poltext Warszawa
Malawski M., Wieczorek A., Sosnowska H. (2006): Teoria gier w ekonomii i naukach
społecznych,, PWN Warszawa

Marek S., Białasiewicz M. red. (2011): Podstawy nauki o organizacji, PWE Warszawa

Literatura podstawowa

Marek S. red. (2008): Elementy nauki o przedsiębiorstwie, Oeconomicus Szczecin

Mikołajczyk B. red. (2006): Finansowe uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw z
uwzględnieniem sektora MSP, Difin Warszawa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

9Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

9Przygotowanie się do zajęć

8Studiowanie literatury

2Udział w konsultacjach

10Przygotowanie projektu / eseju / itp.

10Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP1,EP2KOLOKWIUM

EP1PROJEKT

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

Forma i warunki zaliczenia:
ocena zaliczeniowa ustalana jest na podstawie ocen cząstkowych otrzymywanych w trakcie
semestru za określone działania i prace studenta:
70% oceny stanowi zaliczenie w postaci kolokwium pisemnego (od 6 do 8 pytań). Pytania otwarte
z teoretycznej części materiału (wykładów i ćwiczeń, zalecanej literatury) oraz dotyczące
przykładów z praktyki gospodarczej.
30% oceny to projekt własny dotyczący omawianych form kooperacji i koncentracji
przedsiębiorstw oraz umiejętności zaprezentowania praktycznego zastosowania rozwiązań.
Studenci pracują w domu w grupach roboczych, wyniki pracy referują na zajęciach. Oceniane jest:
prawidłowość zastosowania koncepcji, przejrzystość prezentacji, umiejętność dokonania ewaluacji
omawianej formy.
Forma i warunki zaliczenia wykładów:
przedmiot nie kończy się egzaminem i ocena z wykładu jest uzyskiwana na podstawie pisemnego
zaliczenia tej formy zajęć na wykładzie.
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu
Ocenianie: Student otrzymuje ocenę dostateczną, gdy zna podstawowe pojęcia z zakresu
współdziałania gospodarczego przedsiębiorstw, potrafi wymienić i opisać formy kooperacyjne i
koncentracyjne współdziałania przedsiębiorstw, zna koncepcję kapitału partnerskiego, ideę gron.
Umie wskazać przykłady z praktyki.
Ocena z przedmiotu równa jest ocenie z zaliczenia (70% oceny stanowi kolokwium, 30% oceny
stanowi projekt).

3 formy współdziałania gospodarczego przedsiębiorstw Nieobliczana

3 formy współdziałania gospodarczego przedsiębiorstw
[wykład]

zaliczenie z
oceną

Metoda obliczania
oceny końcowej

Sem. Przedmiot Rodzaj
zaliczenia

Metoda
obl. oceny

Waga do
średniej
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S Y L A B U S
Nazwa programu kształcenia:
WNEiZ-Z-O-I-N-18/19Z-ZP

formy współdziałania gospodarczego przedsiębiorstw
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
4.0WW22AIJ2429_34N

Katedra Ekonomiki Przedsięb.
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

zarządzanie

Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne zarządzanie przedsiębiorstwemogólnoakademicki

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

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

2 34
ćwiczenia 12 ZO

wykład 18 ZO

Razem 30 3
Koordynator
przedmiotu / modułu: dr BARBARA  CZERNIACHOWICZ

Prowadzący zajęcia:

Celem jest przekazanie studentom podstawowej wiedzy o możliwościach podejmowania współdziałania
przedsiębiorstw z innymi podmiotami, a także o formach tego współdziałania.

Cele przedmiotu /
modułu:

Wiedzy: z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem, nauki o przedsiębiorstwie
Umiejętności: rozwiązywania studiów przypadków
Kompetencji (postaw): gotowy do pracy w zespole, do zabierania głosu w dyskusji grupowej oraz do wystąpień
przed grupą

Wymagania wstępne:

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla

obszaru
Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

zna formy kooperacyjne i koncentracyjne
współdziałania przedsiębiorstw, potrafi
przedstawić koncepcję kapitału
partnerskiego oraz ideę gron oraz zna
czynniki skłaniające przedsiębiorstwa do
współdziałania

K_W01
K_W09
K_W10
K_W13
K_W21
K_W22

S1A_W01
S1A_W03
S1A_W03
S1A_W04
S1A_W08
S1A_W08

EP11

umiejętności

potrafi wskazać zasady i formy
współdziałania kooperacyjnego oraz
opartego o koncentrację kapitałową

K_U03
K_U08
K_U19

S1A_U02
S1A_U04
S1A_U08

EP21

potrafi w praktyce odnaleźć poszczególne
typy współdziałania gospodarczego K_U03 S1A_U02EP32

kompetencje społeczne doskonali zdolność współpracy w zespole K_K02 S1A_K02EP41

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: formy współdziałania gospodarczego przedsiębiorstw

Forma zajęć: wykład

11. Wprowadzenie do zagadnień dotyczących istoty i form współpracy gospodarczej (koncern,
holding, przedsiębiorstwo wielozakładowe). 4

22. Rodzaje więzi między podmiotami na rynku - konkurencja, kooperacja, kompetycja. 4

23. Uwarunkowania gospodarcze i prawne współdziałania gospodarczego przedsiębiorstw. 4

34. Idea kapitału partnerskiego. Teoria gron. 4

3
5. Kooperacyjne formy współdziałania przedsiębiorstw (alians strategiczny, syndykat, kartel,
zrzeszenia, wspólne przedsiębiorstwa). Globalizacja jako proces nasilający zjawisko kooperacji
gospodarczej. Bariery kooperacji przedsiębiorstw.

4
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36. Koncentracyjne formy współdziałania gospodarczego (fuzje, przejęcia). 4

27. Stosunki koopetycji i przedsiębiorstwo partnerskie. 4

28. Partnerstwo społeczne: partnerzy instytucjonalni i formalni w przedsiębiorstwie. 4

Forma zajęć: ćwiczenia

2
1. Współczesne przedsiębiorstwo w otoczeniu konkurencyjnym. Dyskusja o potrzebie
współdziałania gospodarczego przedsiębiorstw. Metody analizy otoczenia konkurencyjnego
przedsiębiorstwa.

4

22. Syndykat, kartel, zrzeszenia, wspólne przedsiębiorstwa jako kooperacyjne formy współdziałania.
Case study. Alians strategiczny jako specyficzna forma kooperacji. Case study. 4

23. Fuzja jako forma współdziałania koncentracyjnego. Case study. Przejęcie jako forma
współdziałania koncentracyjnego. Case study. 4

14. Formy współdziałania przedsiębiorstwa zorganizowane jako koncern, holding, przedsiębiorstwo
wielozakładowe. Case study. 4

1
5. Teoria gron, proces tworzenia klastrów w świetle  koncepcji kooperacji przedsiębiorstw - case
study. Zasoby partnerskie jako efekt współdziałania przedsiębiorstw z innymi podmiotami
otoczenia.

4

16. Przedsiębiorstwo sieciowe i wirtualne jako nowoczesne formy przedsiębiorstw w świetle
koncepcji współdziałania gospodarczego podmiotów. 4

37. Weryfikacja wiedzy (kolokwium) i umiejętności (prezentacje prac studentów na temat form
kooperacji przedsiębiorstw) 4

Wykład z wykorzystaniem prezentacji
Dyskusje studentów
Praca z grupach nad problemem
Rozwiązywanie zadań, analizy przypadków (case study)

Metody kształcenia

Gilejko L. , Towalski R. (2002): Partnerzy społeczni. Konflikty, kompromisy, kooperacja,
Poltext, Warszawa
Malawski M., Wieczorek A., Sosnowska H. (2006): Konkurencja i kooperacja. Teoria gier w
ekonomii i naukach społecznych, PWN, Warszawa

Marek S., Białasiewicz M. red. (2011): Podstawy nauki o organizacji, PWE, Warszawa

Literatura podstawowa

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP1,EP2,EP3KOLOKWIUM

EP2,EP3PROJEKT

EP2,EP3,EP4ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

Forma i warunki zaliczenia:
ocena zaliczeniowa ustalana jest na podstawie ocen cząstkowych otrzymywanych w trakcie
semestru za określone działania i prace studenta:
60% oceny stanowi zaliczenie w postaci kolokwium pisemnego (od 6 do 8 pytań). Pytania otwarte
z teoretycznej części materiału (wykładów i ćwiczeń) oraz dotyczące przykładów z praktyki
gospodarczej.
30% oceny to projekt własny dotyczący omawianych form kooperacji i koncentracji
przedsiębiorstw oraz umiejętności zaprezentowania praktycznego zastosowania rozwiązań.
Studenci pracują w domu w grupach roboczych, wyniki pracy referują na zajęciach. Oceniane jest:
prawidłowość zastosowania koncepcji, przejrzystość prezentacji, umiejętność dokonania ewaluacji
omawianej formy.
10 % oceny stanowi aktywność na zajęciach wynikająca z dyskusji o wnioskach z analizy
przypadków
Forma i warunki zaliczenia wykładu:
przedmiot nie kończy się egzaminem i ocena z wykładu jest uzyskiwana na podstawie pisemnego
zaliczenia tej formy zajęć poprzez pozytywne zaliczenie pytań z zakresu wykładu dołączanych do
problemów podczas kolokwium na ćwiczeniach.
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu
Ocenianie:
Student otrzymuje ocenę dostateczną, gdy zna podstawowe pojęcia z zakresu współdziałania
gospodarczego przedsiębiorstw, potrafi wymienić i opisać formy kooperacyjne i koncentracyjne
współdziałania przedsiębiorstw, zna koncepcję kapitału partnerskiego, ideę gron. Umie wskazać
przykłady z praktyki.
Ocena z przedmiotu jest równa z oceną z zaliczenia (60% oceny stanowi kolokwium, 30% projekt,
10% aktywność).

4 formy współdziałania gospodarczego przedsiębiorstw Nieobliczana

4 formy współdziałania gospodarczego przedsiębiorstw
[ćwiczenia]

zaliczenie z
oceną

4 formy współdziałania gospodarczego przedsiębiorstw
[wykład]

zaliczenie z
oceną

Metoda obliczania
oceny końcowej

Sem. Przedmiot Rodzaj
zaliczenia

Metoda
obl. oceny

Waga do
średniej
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Marek S. red. (2008): Elementy nauki o przedsiębiorstwie, Oeconomicus, Szczecin

Mikołajczyk B. red. (2006): Finansowe uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw z
uwzględnieniem sektora MSP, Difin, Warszawa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

30Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

10Przygotowanie się do zajęć

8Studiowanie literatury

3Udział w konsultacjach

10Przygotowanie projektu / eseju / itp.

12Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3
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S Y L A B U S
Nazwa programu kształcenia:
WNEiZ-Z-O-I-N-18/19Z-ZMwB

funkcje menedżera - studia przypadków
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
4.0WW22AIJ2634_40N

Katedra Organizacji i Zarządz.
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

zarządzanie

Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne zarządzanie marketingowe w

biznesie
ogólnoakademicki

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

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

3 16 wykład 9 ZO

Razem 9 1
Koordynator
przedmiotu / modułu: dr hab. inż. ALBERTO  LOZANO PLATONOFF

Prowadzący zajęcia:
Przedmiot obejmuje zagadnienia z zakresu pracy menedżera, przybliża studentom specyfikę pracy menedżera
poprzez analizę konkretnych studiów przypadków. Studia przypadków dotyczą czterech głównych obszarów:
zadania i funkcje pełnione przez menedżerów;
proces podejmowania decyzji;
przywództwo (wyznaczniki skutecznego przywództwa, najczęstsze błędy);
motywowanie i kontrolowanie pracowników.

Cele przedmiotu /
modułu:

student posiada podstawową wiedzę z zakresu zarządzania, funkcjonowania rynku, zachowań organizacyjnych,
marketingu, analizy finansowej.
student potrafi posługiwać się podstawowymi metodami analizy przedsiębiorstwa, wyliczyć podstawowe
wskaźniki analizy ekonomicznej.
student potrafi pracować w zespole, dokonywać analizy krytycznej czytanych tekstów, wnioskować na podstawie
analizy treści opisów studiów przypadku.

Wymagania wstępne:

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla

obszaru
Lp Opis efektuKODKategoria

umiejętności

identyfikuje i analizuje sytuacje
problemowe i ocenia ich oddziaływanie na
organizację w odniesieniu do
wewnętrznych i zewnętrznych
uwarunkowań organizacji

K_U04
K_U05
K_U13
K_U14
K_U16
K_U17
K_U23

S1A_U02
S1A_U03
S1A_U06
S1A_U06
S1A_U07
S1A_U07
S1A_U10

EP11

potrafi moderować dyskusję zespołuEP22

kompetencje społeczne posiada umiejętność pracy w zespole K_K02
K_K03

S1A_K02
S1A_K03EP31

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: funkcje menedżera - studia przypadków

Forma zajęć: wykład

21. Omówienie funkcji menedżerskich i zasady rozwiązywania studiów przypadku (proces
podejmowania decyzji menedżerskich) 6

12. Analiza studium przypadku Grafoserwis część A- analiza sytuacji problemowej 6

13. Analiza studium przypadku Grafoserwis część A- projektowanie decyzji 6

14. Analiza studium przypadku Grafoserwis część B 6

15. Analiza studium przypadku Amando Vitale 6
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16. Analiza studium przypadku Betopol 6

17. Analiza studium przypadku Co z tą firmą 6

1
8. Dyskusja nad zakresem obowiązków współczesnych menedżerów w odniesieniu do
zrealizowanych studiów przypadku, charakterystyki zarządzania przedsiębiorstwem i
odpowiedzialności menedżera z sukces firmy

6

Analiza studiów przypadku, prezentacje analiz sytuacji problemowych i ich rozwiązań, dyskusje w
grupach.Metody kształcenia

Koźmiński A.K. (2008): Koniec świata menedżerów, Akademickie i Profesjonalne, Warszawa

Koźmiński A.K. (2007): Zarządzanie w warunkach niepewności, PWN, Warszawa
Literatura podstawowa

Praca zbiorowa (2005): Przywództwo. Harvard Business Review., Helion, Gliwice

Praca zbiorowa (2006): Przywództwo w sytuacjach przełomowych. Harvard Business Review.,
Helion, Gliwice
Senge P. (2006): Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się, Wolters Kluwer
Polska-Oficyna, Kraków

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

9Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

7Przygotowanie się do zajęć

5Studiowanie literatury

2Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

0Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 25

Liczba punktów ECTS 1

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP1,EP2,EP3ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

Forma i warunki zaliczenia:
Zaliczenie na podstawie przygotowanych raportów z 10 studiów przypadku. Każdy raport będzie
osobno punktowany w skali od 0-10 punktów.
Raporty z poszczególnych studiów przypadku umożliwią weryfikację wiedzy studentów na temat
pracy menedżerskiej, zakresu odpowiedzialności i funkcji menedżerów. Pozwoli określić i rozwinąć
umiejętności analityczne studentów oraz zdolności wnioskowania na przykładzie konkretnych
przypadków. Preferowanie pracy zespołowej oraz zespołowe przygotowywanie raportów jak i
ocena grupowa pozwoli na weryfikację i rozwój umiejętności pracy w grupie.
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu
Ocenianie:
student otrzymuje ocenę dostateczną, gdy potrafi zidentyfikować problemy w opisanych
sytuacjach oraz wyjaśnia obowiązki i funkcje jakie są związane ze stanowiskiem kierowniczym.
Ocena z przedmiotu: ocena jest równa ocenie uzyskanej z zaliczenia.

6 funkcje menedżera - studia przypadków Nieobliczana

6 funkcje menedżera - studia przypadków [wykład] zaliczenie z
oceną

Metoda obliczania
oceny końcowej

Sem. Przedmiot Rodzaj
zaliczenia

Metoda
obl. oceny

Waga do
średniej
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S Y L A B U S
Nazwa programu kształcenia:
WNEiZ-Z-O-I-N-18/19Z-KM

gry menedżerskie
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
4.0WW22AIJ2634_79N

Katedra Organizacji i Zarządz.
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

zarządzanie

Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne kompetencje menedżerskieogólnoakademicki

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

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

3 26 laboratorium 18 ZO

Razem 18 2
Koordynator
przedmiotu / modułu: dr KAROL  KUCZERA

Prowadzący zajęcia:

Celem jest nauka i zdobycie doświadczenia z zakresu podstaw zarządzania firmą poprzez podejmowanie
realistycznych decyzji biznesowych oraz ukazanie przebiegu procesów pracy zarządu firmy.

Cele przedmiotu /
modułu:

Student zna podstawowe pojęcia i zasady z zakresu funkcjonowania firm na rynku konkurencyjnym, potrafi
analizować sytuację rynkową firmy oraz pracować w grupie.Wymagania wstępne:

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla

obszaru
Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Posiada wiedzę pozwalającą na
przetwarzanie i analizowanie danych
finansowych, ekonomicznych, rynkowych,
operacyjnych i strategicznych dotyczących
funkcjonowania organizacji na rynku
konkurencyjnym

K_W17 S1A_W06EP11

umiejętności
Identyfikuje funkcje i procesy zarządzania
organizacją, realizuje projekty i działania
biznesowe

K_U01
K_U09
K_U15
K_U19

S1A_U01
S1A_U04
S1A_U06
S1A_U08

EP21

kompetencje społeczne

Potrafi podejmować działania o
przedsiębiorczym charakterze w
odpowiedzi na obserwowana sytuację
rynkową

K_K07 S1A_K07EP31

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: gry menedżerskie

Forma zajęć: laboratorium

11. Wyjaśnienie pojęć z zakresu organizacji oraz zarządzania firmą 6

2
2. Budowa zespołów zarządzających firmami, określanie zasad kształtujących zachowania się
członków zespołów, przypisanie funkcji zarządzania do członków zespołów, formalizacja kultury
organizacyjnej, emisja akcji, zakontraktowanie badań rynku, inwestycja nadwyżek finansowych

6

23. Emisja akcji, analiza obrazu rynku ze szczególnym uwzględnieniem rynków geograficznych,
segmentacji klientów, ich oczekiwań, wzorców zachowań, pojemności rynku i siły nabywczej 6

2
4. Ustalenie celów firmy oraz budowa strategii, pierwsze decyzje związane z realizacją strategii:
wybór docelowych rynków i segmentów, budowa zakładu produkcyjnego i ustalenie potencjału
wytwórczego fabryki, projekty testowych produktów, decyzje dotyczące otwarcia biur handlowych

6

2
5. Emisja akcji, zatrudnienie sprzedawców, otwarcie nowych biur sprzedaży, określenie cen
sprzedaży dla marek, zaprojektowanie reklam dla marek, ustalenie harmonogramu emisji reklam w
mediach lokalnych oraz regionalnych, ustalenie harmonogramu produkcji, zamówienie badań
rynku, zapewnienie płynności finansowej

6
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2
6. Emisja akcji, zatrudnienie sprzedawców, otwarcie nowych biur sprzedaży, określenie cen
sprzedaży dla marek, zaprojektowanie reklam dla marek, ustalenie harmonogramu emisji reklam w
mediach lokalnych oraz regionalnych, ustalenie harmonogramu produkcji, zamówienie badań
rynku, zapewnienie płynności finansowej

6

2
7. Emisja akcji, ocena rezultatów rynku testowego: zrównoważona karta wyników, popyt na rynku i
udział w rynku w segmentach docelowych, analiza rentowności oraz zadowolenie klientów z
oferowanych marek, cen i reklam

6

18. Korekta strategii oraz działań taktycznych w odpowiedzi na rezultaty tynku testowego oraz
działań konkurencyjnych zespołów 6

1
9. <style pdfFontName="helvetica-bold">Analiza sytuacji rynkowej, ciągłe dopasowywanie działań
do rozwijającego się rynku oraz działań konkurencji, pozyskanie finansowania od inwestorów
zewnętrznych oraz kredytu bankowego, uruchomienie badań nad nowymi technologiami (R&D),
rozbudowa zakładu produkcyjnego, rozwój sieci handlowej</style>

6

110. Analiza sytuacji rynkowej, ciągłe dopasowywanie działań do rozwijającego się rynku oraz
działań konkurencji, rozszerzanie oferty rynkowej, projekty nowych produktów 6

111. Analiza sytuacji rynkowej, ciągłe dopasowywanie działań do rozwijającego się rynku oraz
działań konkurencji, rozszerzanie oferty rynkowej, ulepszanie systemu motywacji pracowników 6

1
12. Raportowanie przebiegu podjętych decyzji oraz wnioski z ich efektów. Analiza najlepszych
decyzji biznesowych oraz posunięć nieudanych, ocena problemowych obszarów decyzyjnych.
Ocena zarządów firm biorących udział w symulacji.

6

Zajęcia laboratoryjne z wykorzystaniem komputerowej symulacji biznesowej o charakterze
antagonistycznymMetody kształcenia

Podręcznik uczestnika gry symulacyjnej, dostęp on-lineLiteratura podstawowa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

18Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

13Przygotowanie się do zajęć

12Studiowanie literatury

5Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

0Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP1,EP2,EP3PROJEKT

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

Studenci oceniani są na podstawie bieżącej oraz końcowej analizy działań.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu
- Student otrzymuje ocenę dostateczną - gdy potrafi identyfikować i charakteryzować podstawowe
zależności pomiędzy obszarami funkcjonalnymi przedsiębiorstwa
- Student otrzymuje ocenę dobrą - gdy potrafi ponadto podejmować i uzasadniać racjonalne
decyzje o charakterze strategicznym
- Student otrzymuje ocenę bardzo dobrą - gdy potrafi ponadto skutecznie i elastyczne
modyfikować kierunki swoich działań w ramach określonej strategii odpowiadając na
zmieniająca się sytuację rynkową

6 gry menedżerskie Nieobliczana

6 gry menedżerskie [laboratorium] zaliczenie z
oceną

Metoda obliczania
oceny końcowej

Sem. Przedmiot Rodzaj
zaliczenia

Metoda
obl. oceny

Waga do
średniej

2/2



S Y L A B U S
Nazwa programu kształcenia:
WNEiZ-Z-O-I-N-18/19Z

informacja naukowa
(INNE DO ZALICZENIA)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
4.0WW22AIWNEiZ_118N

Biblioteka Ekonomiczna
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

zarządzanie

Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne ogólnoakademicki

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

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

2 04 wykład 2 Z

Razem 2 0
Koordynator
przedmiotu / modułu: mgr TOMASZ  ZAJĄCZKOWSKI

Prowadzący zajęcia:
Celem przedmiotu jest przekazanie studentom wiedzy o informacji naukowej, podstawach dokumentowania
badań naukowych (opis bibliograficzny, przypisy, zasady tworzenia bibliografii załącznikowej), przeszukiwania
naukowych baz danych.

Cele przedmiotu /
modułu:

W zakresie wiedzy: podstawowa wiedza o publikacjach naukowych.
W zakresie umiejętności: posiada umiejętność uczenia się.
W zakresie kompetencji społecznych: dążenie do stałego pogłębiania swoich umiejętności

Wymagania wstępne:

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla

obszaru
Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Zna zasady korzystania z systemów
bazodanowych oraz
systemów biblioteczno-informacyjnych w
ramach studiowanego
kierunku studiów.

EP11

umiejętności
Potrafi wyszukiwać informacje oraz
dokumentować działalność naukową
zgodnie z obowiązującymi zasadami.

EP21

kompetencje społeczne

Rozumie etyczny wymiar konieczności
dokumentowania działalności naukowej
(profilaktyka przeciwplagiatowa),
realizuje zasady edukacji ustawicznej.

EP31

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: informacja naukowa

Forma zajęć: wykład

1

1.  Przedstawienie źródeł informacji naukowej ze szczególnym uwzględnieniem bibliografii: -
klasyfikacja bibliografii, - charakterystyka bibliografii ogólnej na przykładzie Przewodnika
Bibliograficznego oraz Bibliografii Zawartości Czasopism, - charakterystyka bibliografii
przedmiotowej na przykładzie Przeglądu Bibliograficznego Czasopiśmiennictwa Ekonomicznego, -
bibliografia załącznikowa jako źródło informacji. Zasady tworzenia opisu bibliograficznego: - normy
bibliograficzne, - opisy bibliograficzne różnych rodzajów wydawnictw zwartych (książek), - opisy
bibliograficzne wydawnictw ciągłych.

4

1

2. Dokumentowanie publikacji naukowych: - przypisy, - bibliografia załącznikowa. Komputerowe
bazy danych: - prezentacja baz danych dostępnych w systemie biblioteczno-informacyjnym
Uniwersytetu Szczecińskiego oraz na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, - zawartość
informacyjna oraz wyszukiwanie informacji w bazie bibliograficznej na przykładzie bazy EKON
tworzonej w Bibliotece Ekonomicznej US, - zawartość informacyjna oraz wyszukiwanie informacji w
bazach pełnotekstowych na przykładzie baz EBSCO oraz Proquest. Zaliczenie

4

wykład, ćwiczeniaMetody kształcenia
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Zybert E. (red) (1995): Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa : kształcenie w perspektywie
nowego stulecia, SBP
Żmigrodzki Z., Babika W., Pietruch-Reize D. (red.) (2006): Informacja naukowa: rozwój,
metody, organizacja = Information science : development, methods, organisation, SBP

Literatura podstawowa

(1984): Opis bibliograficzny. Postanowienia ogólne. Wyd.2. Zamiast PN-73/N-0115, Alfa,
WarszawaLiteratura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

2Zajęcia dydaktyczne

0Udział w egzaminie/zaliczeniu

0Przygotowanie się do zajęć

0Studiowanie literatury

0Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

0Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 2

Liczba punktów ECTS 0

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa
Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

Obecność na zajęciach

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Obecność na zajęciach

4 informacja naukowa Nieobliczana

4 informacja naukowa [wykład] zaliczenie

Metoda obliczania
oceny końcowej

Sem. Przedmiot Rodzaj
zaliczenia

Metoda
obl. oceny

Waga do
średniej

2/2



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
WNEiZ-Z-O-I-N-18/19Z-ZJ

innowacyjne strategie rozowju przedsiębiorstw
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
zarządzanie

4.0WW22AIJ2429_76N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne [A] zarządzanie jakościąogólnoakademicki

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

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

3 35
ćwiczenia 15 ZO

wykład 9 ZO

Razem 24 3

Koordynator
przedmiotu:

dr JOANNA MARKIEWICZ

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:
Celem jest uzyskanie podstawowej wiedzy z zakresu strategii innowacyjnych przedsiębiorstw oraz sposobów ochrony
własności intelektualnej w przedsiębiorstwach

Wymagania wstępne:
Student zna podstawy organizacji i zarządzania w przedsiębiorstwie, potrafi określić podstawowe uwarunkowania
funkcjonowania przedsiębiorstw w otoczeniu, potrafi pracować w grupie i ma nawyki kształcenia ustawicznego

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza
zna koncepcje, cechy, budowę i rodzaje strategii
innowacyjnych  w przedsiębiorstwie K_W211 EP1

umiejętności

potrafi wskazać właściwą strategię innowacyjną z punktu
widzenia realizowanego celu, umożliwiającą budowanie
przewagi konkurencyjnej organizacji

K_U16
K_U19
K_U21
K_U22

1 EP2

posiada umiejętności rozumienia i analizowania
zależności występujących w ramach poszczególnych
obszarów funkcjonowania przedsiębiorstwa i jego
otoczenia w odniesieniu do działalności innowacyjnej

K_U162 EP3

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: innowacyjne strategie rozowju przedsiębiorstw

Forma zajęć: wykład

21. Pojęcie innowacji i postępu naukowo-technicznego 5

12. Źródła i klasyfikacje innowacji w przedsiębiorstwach 5

23. Egzo- i endogeniczne uwarunkowania innowacyjności 5

14. Ryzyko i problemy finansowania działalności innowacyjnej 5

25. Pojęcie i rodzaje strategii innowacyjnych przedsiębiorstw 5

16. Procedura budowy strategii innowacyjnej 5

Forma zajęć: ćwiczenia

21. Tworzenie i wdrażanie innowacji 5

22. Mechanizmy  transferu technologii a procesy innowacyjne 5
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23. Otoczenie instytucjonalne procesów innowacyjnych. Innowacyjne klastry 5

24. Praktyka finansowania działalności innowacyjnej 5

25. Sposoby i mierniki oceny działalności innowacyjnej 5

46. Strategia innowacyjna, a potencjał konkurencyjny 5

17. Kolokwium 5

Wykład z elementami konwersatoryjnymi, ćwiczenia z wykorzystaniem case study.
Prezentacja multimedialna
Opracowanie projektu
Praca w grupach

Metody kształcenia

Janasz W. (2009): Innowacje w strategii rozwoju organizacji w Unii Europejskiej, Difin

Janasz W. (2011): Innowacje w zrównoważonym rozwoju organizacji, Difin

Janasz W., Kozioł-Nadolna K. (2011): Innowacje w organizacji, PWE

Wiśniewska J, Janasz K.     (2012): Innowacyjność organizacji w strategii inteligentnego i zrównoważonego rozwoju, Difin

Literatura podstawowa

Drucker P. (2008): Myśli przewodnie Druckera, MT Biznes

Wiśniewska J. (2004): Ekonomiczne determinanty dyfuzji innowacji produktowych i technologicznych w banku komercyjnym,
Wydawnictwo Naukowe US

Wiśniewska J. (2010): Procesy transferu technologii w bankach komercyjnych w Polsce, Wydawnictwo Naukowe US

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

24Zajęcia dydaktyczne

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2KOLOKWIUM

EP2,EP3PROJEKT

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Kolokwium zaliczeniowe obejmuje wiedzę z wykładów oraz zalecanej literatury (test z pytaniami wielokrotnego
wyboru, zaliczenie testu na ocenę dostateczną wymaga uzyskania  60% możliwych punktów).
Wykonanie pracy zaliczeniowej: przygotowanie projektu i jego prezentacja lub badań i prezentacja ich wyników.
Zaliczenie ćwiczeń na podstawie ocen cząstkowych otrzymywanych w trakcie semestru za określone działania i prace
studenta: obecności, aktywność, przygotowany projekt oraz kolokwium.
W okresie nauczania hybrydowego lub wyłącznie nauczania zdalnego nastąpi zmiana
 warunków zaliczenia przedmiotu na następujące wymogi:
obecność, aktywność, przygotowanie projektu i jego prezentacja poprzez MS Teams
W okresie nauczania hybrydowego lub wyłącznie nauczania zdalnego nastąpi zmiana
 warunków zaliczenia przedmiotu na następujące wymogi:
obecność, aktywność, przygotowanie projektu i jego prezentacja poprzez MS Teams

Ocena z wykładu jest uzyskiwana na podstawie pisemnego zaliczenia tej formy zajęć na ostatnim wykładzie.
W okresie nauczania hybrydowego lub wyłącznie nauczania zdalnego nastąpi zmiana
 warunków zaliczenia przedmiotu na następujące wymogi: zaliczenie pisemne poprzez MS Teams

Student otrzymuje ocenę dostateczną gdy potrafi omówić podstawowe zagadnienia z zakresu strategii
innowacyjnych przedsiębiorstw oraz sposobów ochrony własności intelektualnej w przedsiębiorstwach, co sprawdza
osiągnięte efekty kształcenia w zakresie wiedzy i umiejętności uzyskanych podczas uczestnictwa w wykładach i
ćwiczeniach.
Ocena  z przedmiotu  obliczana jest jako średnia arytmetyczna ocen uzyskanych z wykładu oraz zaliczenia.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena  z przedmiotu  obliczana jest jako średnia arytmetyczna ocen uzyskanych z wykładu oraz zaliczenia.

Metoda obliczania oceny
końcowej

5 innowacyjne strategie rozowju przedsiębiorstw Arytmetyczna

5 innowacyjne strategie rozowju przedsiębiorstw [wykład]
zaliczenie z
oceną

5
innowacyjne strategie rozowju przedsiębiorstw [ćwiczenia] zaliczenie z

oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/3



2Udział w egzaminie/zaliczeniu

12Przygotowanie się do zajęć

12Studiowanie literatury

3Udział w konsultacjach

11Przygotowanie projektu / eseju / itp.

11Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

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:
WNEiZ-Z-O-I-N-18/19Z-ZP

innowacyjne strategie rozowju przedsiębiorstw
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
zarządzanie

4.0WW22AIJ2429_27N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne zarządzanie przedsiębiorstwemogólnoakademicki

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

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

3 45
ćwiczenia 15 ZO

wykład 9 ZO

Razem 24 4

Koordynator
przedmiotu:

dr JOANNA MARKIEWICZ

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:
Celem jest uzyskanie podstawowej wiedzy z zakresu strategii innowacyjnych przedsiębiorstw oraz sposobów ochrony
własności intelektualnej w przedsiębiorstwach

Wymagania wstępne:
Student zna podstawy organizacji i zarządzania w przedsiębiorstwie, potrafi określić podstawowe uwarunkowania
funkcjonowania przedsiębiorstw w otoczeniu, potrafi pracować w grupie i ma nawyki kształcenia ustawicznego

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza
zna koncepcje, cechy, budowę i rodzaje strategii
innowacyjnych  w przedsiębiorstwie

K_W01
K_W07
K_W10
K_W21

1 EP1

umiejętności

potrafi wskazać właściwą strategię innowacyjną z punktu
widzenia realizowanego celu, umożliwiającą budowanie
przewagi konkurencyjnej organizacji

K_U161 EP2

posiada umiejętności rozumienia i analizowania
zależności występujących w ramach poszczególnych
obszarów funkcjonowania przedsiębiorstwa i jego
otoczenia w odniesieniu do działalności innowacyjnej

K_U162 EP3

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: innowacyjne strategie rozowju przedsiębiorstw

Forma zajęć: wykład

21. Pojęcie innowacji i postępu naukowo-technicznego 5

12. Źródła i klasyfikacje innowacji w przedsiębiorstwach 5

23. Egzo- i endogeniczne uwarunkowania innowacyjności 5

14. Ryzyko i problemy finansowania działalności innowacyjnej 5

25. Pojęcie i rodzaje strategii innowacyjnych przedsiębiorstw 5

16. Procedura budowy strategii innowacyjnej 5

Forma zajęć: ćwiczenia

21. Tworzenie i wdrażanie innowacji 5
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22. Mechanizmy  transferu technologii a procesy innowacyjne 5

23. Otoczenie instytucjonalne procesów innowacyjnych. Innowacyjne klastry 5

24. Praktyka finansowania działalności innowacyjnej 5

25. Sposoby i mierniki oceny działalności innowacyjnej 5

46. Strategia innowacyjna, a potencjał konkurencyjny 5

17. Kolokwium 5

Wykład z elementami konwersatoryjnymi, ćwiczenia z wykorzystaniem case study.
Prezentacja multimedialna
Opracowanie projektu
Praca w grupach

Metody kształcenia

Janasz W. (2009): Innowacje w strategii rozwoju organizacji w Unii Europejskiej, Difin

Janasz W. (2011): Innowacje w zrównoważonym rozwoju organizacji, Difin

Janasz W., Kozioł-Nadolna K. (2011): Innowacje w organizacji, PWE

Wiśniewska J, Janasz K. (2012): Innowacyjność organizacji w strategii inteligentnego i zrównoważonego rozwoju, Difin

Literatura podstawowa

Drucker P. (2008): Myśli przewodnie Druckera, MT Biznes

Wiśniewska J. (2004): Ekonomiczne determinanty dyfuzji innowacji produktowych i technologicznych w banku komercyjnym,
Wydawnictwo Naukowe US

Wiśniewska J. (2010): Procesy transferu technologii w bankach komercyjnych w Polsce, Wydawnictwo Naukowe US

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

24Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2KOLOKWIUM

EP2,EP3PROJEKT

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Kolokwium zaliczeniowe (test z pytaniami wielokrotnego wyboru, zaliczenie testu na ocenę dostateczną wymaga
uzyskania  60% możliwych punktów).
Wykonanie pracy zaliczeniowej: przygotowanie projektu i jego prezentacja lub badań i prezentacja ich wyników.
W okresie nauczania hybrydowego lub wyłącznie nauczania zdalnego nastąpi zmiana
 warunków zaliczenia przedmiotu na następujące wymogi:
obecność, aktywność, przygotowanie projektu i jego prezentacja poprzez MS Teams

Ocena z wykładu jest uzyskiwana na podstawie pisemnego zaliczenia tej formy zajęć na ostatnim wykładzie.
W okresie nauczania hybrydowego lub wyłącznie nauczania zdalnego nastąpi zmiana
 warunków zaliczenia przedmiotu na następujące wymogi: zaliczenie pisemne poprzez MS Teams

Student otrzymuje ocenę dostateczną gdy potrafi omówić podstawowe zagadnienia z zakresu strategii
innowacyjnych przedsiębiorstw oraz sposobów ochrony własności intelektualnej w przedsiębiorstwach, co sprawdza
osiągnięte efekty kształcenia w zakresie wiedzy i umiejętności uzyskanych podczas uczestnictwa w wykładach i
ćwiczeniach.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena  z przedmiotu  obliczana jest jako średnia arytmetyczna ocen uzyskanych z wykładu oraz zaliczenia ćwiczeń.

Metoda obliczania oceny
końcowej

5 innowacyjne strategie rozowju przedsiębiorstw Arytmetyczna

5
innowacyjne strategie rozowju przedsiębiorstw [ćwiczenia] zaliczenie z

oceną

5 innowacyjne strategie rozowju przedsiębiorstw [wykład]
zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/3



19Przygotowanie się do zajęć

21Studiowanie literatury

3Udział w konsultacjach

21Przygotowanie projektu / eseju / itp.

10Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4
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S Y L A B U S
Nazwa programu kształcenia:
WNEiZ-Z-O-I-N-18/19Z

Moduł:
Język obcy A,F,H,N,R

język angielski
(OGÓLNOUCZELNIANE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
4.0WW22AIJ2399_2N

Zespół Języka Angielskiego
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

zarządzanie

Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 3 - ---, semestr: 4 - ---
Status przedmiotu / modułu: Język przedmiotu / modułu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

2
53 lektorat 30 ZO

54 lektorat 30 ZO

Razem 60 10
Koordynator
przedmiotu / modułu: mgr MAGDALENA  CYPRYJAŃSKA

Prowadzący zajęcia:

Doprowadzenie studenta do poziomu kompetencji językowej definiowanej jako B2Cele przedmiotu /
modułu:

Poziom kompetencji językowej definiowanej jako B1.Wymagania wstępne:

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla

obszaru
Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

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

K_W11 S1A_W03EP11

Zna zagadnienia gramatyczne takie jak:
tryb łączący, mowa zależna i zgodność
czasów, strona bierna, zaimki względne
złożone i osobowe, przyimki, participe
present i gerondif oraz potrafi wyrażać
hipotezę, cel i przyczynę. Umie tworzyć
przysłówki.

K_W11 S1A_W03EP22

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

K_W11 S1A_W03EP33
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umiejętności

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

K_U23
K_U24

S1A_U10
S1A_U11EP41

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

K_U23 S1A_U10EP52

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

K_U23 S1A_U10EP63

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

K_U23 S1A_U10EP74

kompetencje społeczne

Ma świadomość, że nauka języka obcego
jest procesem LLL (Life-Long-Learning) K_K06 S1A_K06EP81

Uzupełnia i doskonali  wiedzę i zdobyte
umiejętności K_K06 S1A_K06EP92

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: język angielski

Forma zajęć: lektorat

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

62.  Zajęcia poświęcone na powtórzenie przerobionego materiału i kolokwia. 3

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

64. Zajęcia poświęcone na powtórzenie przerobionego materiału i kolokwia. 4

1. konwersacje
2. symulacja scenek z życia codziennego
3. słuchanie dialogów, tekstów i wiadomości
4. oglądanie krótkich filmów(sceny z życia codziennego)
5. czytanie, analiza i tłumaczenie tekstów
6. ćwiczenia gramatyczne (pisane i interaktywne)
7. pisanie krótkich tekstów (maile, listy)
8. prezentacje samodzielnie przygotowanych zagadnień

Metody kształcenia

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP1,EP2,EP4,EP5,E
P6,EP9

KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P8

SPRAWDZIAN

EP1,EP2,EP3,EP5,E
P7,EP8

PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP1,EP2,EP5,EP6,E
P9

PROJEKT

EP1,EP2,EP4,EP6,E
P8,EP9

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

FORMA zaliczenia : zaliczenie na ocenę
WARUNKI zaliczenia: obecność, aktywność na zajęciach, zaliczenie testów cząstkowych, prac
pisemnych lub prezentacji
Ocena z przedmiotu:
OCENA za semestr na podstawie ocen z testów, prac pisemnych, oceny aktywności
OCENĘ z lektoratu stanowi ocena z kolokwium zaliczeniowego według wskazania w planie studiów

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Sem. Przedmiot Rodzaj
zaliczenia

Metoda
obl. oceny

Waga do
średniej
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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

Roy Norris : CAE, Macmillan

wg wyboru lektora :

Literatura podstawowa

wg wyboru lektora :Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

60Zajęcia dydaktyczne

8Udział w egzaminie/zaliczeniu

50Przygotowanie się do zajęć

50Studiowanie literatury

12Udział w konsultacjach

40Przygotowanie projektu / eseju / itp.

30Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 250

Liczba punktów ECTS 10

3 język angielski Nieobliczana

3 język angielski [lektorat] zaliczenie z
oceną

4 język angielski Nieobliczana

4 język angielski [lektorat] zaliczenie z
oceną

Metoda obliczania
oceny końcowej
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
WNEiZ-Z-O-I-N-18/19Z

Moduł:
Język obcy z elementami biznesowymi [moduł]

język angielski z elementami biznesowymi
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
zarządzanie

4.0WW22AIJ2399_12N
Kod przedmiotu:

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

fakultatywny semestr: 5 - język angielski (100%) , semestr: 6 - język
angielski (100%)

Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

3
25 lektorat 15 ZO

26 lektorat 15 ZO

Razem 30 4

Koordynator
przedmiotu:

mgr MAGDALENA SCHNEIDER-MIKOŁAJCZYK

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:
Doskonalenie sprawności językowych i doprowadzenie studentów  do poziomu B2 poprzez poszerzenie i
usystematyzowanie wiedzy  z zakresu słownictwa fachowego (gospodarka).

Wymagania wstępne:
wiadomości  z zakresu  gramatyki, słownictwa  i  fonetyki  na poziomie B1 według  zaleceń  Common European
Framework

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Czasy: Present Simple - Present Continuous (stative and
dynamic verbs), Present Perfect, Past Simple, Past
Continuous, Past Perfect forma used to i would, Future
Simple, Continuous i Perfect

K_W021 EP1

Słownictwo: okoliczniki czasu, miejsca, częstotliwości i
sposobu, phrasalverbs, przymiotniki, idiomy, czasowniki
o dwóch znaczeniach

K_W212 EP2

Zagadnienia gramatyczne:  strona bierna, mowa zależna,
zdania złożone, stopniowanie przymiotników, formy
bezokolicznikowe, czasowniki modalne (teraźniejszość i
przeszłość), okresy warunkowe typu 1,2,3 oraz mieszany,
indirectquestions, questiontags

K_W213 EP3

1/3



umiejętności

Słuchanie: student rozpoznaje główne i poboczne tematy
wykładów, dyskusji oraz rozmów prywatnych K_U241 EP4

Czytanie: student rozumie szeroki zakres trudnych,   a
dłuższych tekstów ogólnych i fachowych, dostrzegając
także znaczenie ukryte, wyrażone pośrednio. W oparciu o
własne notatki student streszcza informacje, wyniki
badań, opinie i argumenty zawarte w tekście naukowym,
artykule       zamieszczonym w wydawnictwie fachowym

K_U22
K_U23
K_U24

2 EP5

Mówienie: student porozumiewa się swobodnie i
spontanicznie nadając interakcjom z rdzennym
użytkownikiem języka angielskiego charakter naturalny;
uczestniczy czynnie w rozmowach na tematy codzienne
oraz umie skomentować bieżące zagadnienia
ekonomiczne; potrafi przedstawić swoje poglądy i ich
bronić; potrafi jasno i szczegółowo opisać swoje
zainteresowania; streszcza zdobyte informacje, wyniki
badań i zasłyszane opinie oraz parafrazuje tekst
oryginalny; korzysta ze zwrotów retorycznych; umie
przeprowadzić prezentację

K_U243 EP6

Pisanie: student potrafi napisać szczegółowy i klarowny
tekst na temat swoich zainteresowań, sprawozdanie lub
esej przedstawiając swój pogląd na konkretny temat lub
wykazując wady i zalety określonych zjawisk i rozwiązań;
umie napisać list formalny i nieformalny oraz
streszczenie artykułu dotyczącego gospodarki

K_U23
K_U244 EP7

kompetencje społeczne
student zna ograniczenia własnej wiedzy oraz doskonali
swoje umiejętności K_K011 EP8

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: język angielski z elementami biznesowymi

Forma zajęć: lektorat

51.  Powtórka materiału i kolokwium 5

10
2. Zajęcia doskonalące wszystkie umiejętności językowe - czytanie, konwersacje, gramatyka,słownictwo
na poziomie B2. 5

10
3. Zajęcia doskonalące wszystkie umiejętności językowe: konwersacje, pisanie, mówienie, słuchanie na
poziomie B1-B2 6

54.  Powtórka materiału i kolokwium 6

konwersacje, symulacja scenek, słuchanie dialogów, tekstów i wiadomości, czytanie, analiza i tłumaczenie  tekstów,
ćwiczenia gramatyczne (pisemne i interaktywne), pisanie tekstów (maile, listy, sprawozdania), prezentacje
samodzielnie, przygotowanych zagadnień

Metody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

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

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7PREZENTACJA

EP8ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

obecność na zajęciach oraz zaliczenie pisemne w formie testu
Ocena z przedmiotu:
Wymagania na oceny:
Dostateczna: 60 - 70 procent punktów zdobytych na teście
Dobra: 70 - 90 procent punktów zdobytych na teście
Bardzo dobra: 90-100 procent punktów zdobytych na teście

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Metoda obliczania oceny
końcowej

5 język angielski z elementami biznesowymi Nieobliczana

5 język angielski z elementami biznesowymi [lektorat]
zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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The Business Upper-Intermediate, John Allison & Jeremy Townend, Macmillan; In Company Upper-Intermediate, Pete
Sharma, Macmillan; New Insights into Business, Graham Tullis& Tonya Trappe, Longman;

Literatura podstawowa

Materiały własne: ćwiczenia  gramatyczne i leksykalne, opracowania  tekstów fachowych;  opracowania  materiałów  ze stron
internetowych, np.  www.onestopenglish.com i www.macmillanenglish.com

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

30Zajęcia dydaktyczne

10Udział w egzaminie/zaliczeniu

20Przygotowanie się do zajęć

25Studiowanie literatury

5Udział w konsultacjach

5Przygotowanie projektu / eseju / itp.

5Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4

6 język angielski z elementami biznesowymi Nieobliczana

6 język angielski z elementami biznesowymi [lektorat]
zaliczenie z
oceną
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S Y L A B U S
Nazwa programu kształcenia:
WNEiZ-Z-O-I-N-18/19Z

Moduł:
Język obcy A,F,H,N,R

język francuski
(OGÓLNOUCZELNIANE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
4.0WW22AIJ2399_4N

Zespół Języków Klasycznych, Neołacińskich i Słowiańskich
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

zarządzanie

Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 3 - ---, semestr: 4 - ---
Status przedmiotu / modułu: Język przedmiotu / modułu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

2
53 lektorat 30 ZO

54 lektorat 30 ZO

Razem 60 10
Koordynator
przedmiotu / modułu: mgr REGINA  PTAK

Prowadzący zajęcia:

Doprowadzenie studenta do poziomu kompetencji językowej definiowanej jako B2Cele przedmiotu /
modułu:

Poziom kompetencji językowej definiowanej jako B1.Wymagania wstępne:

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla

obszaru
Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

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

K_W11 S1A_W03EP11

Zna zagadnienia gramatyczne takie jak:
tryb łączący, mowa zależna i zgodność
czasów, strona bierna, zaimki względne
złożone i osobowe, przyimki, participe
present i gerondif oraz potrafi wyrażać
hipotezę, cel i przyczynę. Umie tworzyć
przysłówki.

K_W11 S1A_W03EP22

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

K_W11 S1A_W03EP33
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umiejętności

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

K_U23
K_U24

S1A_U10
S1A_U11EP41

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

K_U23 S1A_U10EP52

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

K_U23 S1A_U10EP63

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

K_U23 S1A_U10EP74

kompetencje społeczne

Ma świadomość, że nauka języka obcego
jest procesem LLL (Life-Long-Learning) K_K06 S1A_K06EP81

Uzupełnia i doskonali  wiedzę i zdobyte
umiejętności K_K06 S1A_K06EP92

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: język francuski

Forma zajęć: lektorat

15
1. Zajęcia  doskonalące wszystkie kompetencje językowe  ( słuchanie,  mówienie, czytanie i pisanie
) odnoszące się do  słownictwa  i tematyki w zakresie proponowanym w wybranym podręczniku. 3

10
2. Zajęcia  związane z materiałem leksykalno-gramatycznym   zawartym w podręczniku i
wynikającym z celów nauczania na poziomie B2 3

53. Zajęcia poświęcone na powtórzenie przerobionego materiału i kolokwia 3

15
4. Zajęcia  doskonalące wszystkie kompetencje językowe  ( słuchanie,  mówienie, czytanie i pisanie
) odnoszące się do  słownictwa  i tematyki w zakresie proponowanym w wybranym podręczniku. 4

10
5. Zajęcia  związane z materiałem leksykalno-gramatycznym   zawartym w podręczniku i
wynikającym z celów nauczania na poziomie B2 4

56. Zajęcia poświęcone na powtórzenie przerobionego materiału i kolokwia 4

1. konwersacje
2. symulacja scenek z życia codziennego
3. słuchanie dialogów, tekstów i wiadomości
4. oglądanie krótkich filmów(sceny z życia codziennego)
5. czytanie, analiza i tłumaczenie tekstów
6. ćwiczenia gramatyczne (pisane i interaktywne)
7. pisanie krótkich tekstów (maile, listy)
8. prezentacje samodzielnie przygotowanych zagadnień

Metody kształcenia

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP1,EP2,EP4,EP5,E
P6,EP9

KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P8

SPRAWDZIAN

EP1,EP2,EP3,EP5,E
P7,EP8

PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP1,EP2,EP5,EP6,E
P9

PROJEKT

EP1,EP2,EP4,EP6,E
P8,EP9

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów kształcenia
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Elodie Heu, Jean-Jacques Mabilat (2006): Edito B2+, Didier, ParisLiteratura podstawowa

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

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

 Leroy-Miquel Claire : Vocabulaire progressif du francais : niveau avancé, CLE International

strony internetowe przydatne w realizacji powyższego programu podane przez  prowadzącego
zajęcia

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

60Zajęcia dydaktyczne

0Udział w egzaminie/zaliczeniu

90Przygotowanie się do zajęć

26Studiowanie literatury

12Udział w konsultacjach

22Przygotowanie projektu / eseju / itp.

40Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 250

Liczba punktów ECTS 10

Forma i warunki
zaliczenia

FORMA zaliczenia : zaliczenie na ocenę
WARUNKI zaliczenia: obecność, aktywność na zajęciach, zaliczenie testów cząstkowych, prac
pisemnych lub prezentacji
Ocena z przedmiotu:
OCENA za semestr na podstawie ocen z testów, prac pisemnych, oceny aktywności
OCENĘ z lektoratu stanowi ocena z kolokwium zaliczeniowego według wskazania w planie studiów
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu
Wymagania dotyczące oceny:
Dostateczny  60-70 % punktów z testu
Dobry  70%-90% punktów z testu
Bardzo dobry 90%-100% punktów z testu

3 język francuski Nieobliczana

3 język francuski [lektorat] zaliczenie z
oceną

4 język francuski Nieobliczana

4 język francuski [lektorat] zaliczenie z
oceną

Metoda obliczania
oceny końcowej

Sem. Przedmiot Rodzaj
zaliczenia

Metoda
obl. oceny

Waga do
średniej
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
WNEiZ-Z-O-I-N-18/19Z

Moduł:
Język obcy z elementami biznesowymi [moduł]

język francuski z elementami biznesowymi
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
zarządzanie

4.0WW22AIJ2399_9N
Kod przedmiotu:

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

fakultatywny semestr: 5 - język francuski (100%) , semestr: 6 - język
francuski (100%)

Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

3
25 lektorat 15 ZO

26 lektorat 15 ZO

Razem 30 4

Koordynator
przedmiotu:

mgr REGINA PTAK

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:
Wykształcenie u studentów sprawności receptywnych i produktywnych w zakresie języka obcego oraz
poszerzenie słownictwa i umiejętności komunikacyjnych  w zakresie interesującej ich problematyki fachowej na
poziomie B2+

Wymagania wstępne: Znajomość języka na poziomie B2

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

umiejętności

Potrafi wykorzystać język obcy na poziomie B2 w
kontaktach biznesowych.

K_U22
K_U23
K_U24

1 EP1

Potrafi wyrażać opinie i argumentować swoje stanowisko
w j. obcym.

K_U22
K_U23
K_U24

2 EP2

kompetencje społeczne Rozumie potrzebę nieustannego kształcenia się.

K_K01
K_K02
K_K03
K_K06

1 EP3

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: język francuski z elementami biznesowymi

Forma zajęć: lektorat

5
1.     Wprowadzenie i poszerzenie słownictwa związanego z biznesem

5

10
2. Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych określonych dla wymaganego poziomu w ramach czterech
sprawności z naciskiem na komunikację biznesową. 5

15
3. Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych określonych dla poziomu B2+ (wg ESOKJ) w ramach
czterech sprawności w kontekście języka biznesu 6

1. konwersacje
2. czytanie, analiza i tłumaczenie tekstów
3. pisanie krótkich tekstów (maile, listy)
4. prezentacje

Metody kształcenia

1/2



Literatura podstawowa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

30Zajęcia dydaktyczne

4Udział w egzaminie/zaliczeniu

20Przygotowanie się do zajęć

16Studiowanie literatury

6Udział w konsultacjach

12Przygotowanie projektu / eseju / itp.

12Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2EGZAMIN PISEMNY

EP2KOLOKWIUM

EP2PREZENTACJA

EP1,EP2,EP3ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

FORMA zaliczenia według planu studiów: egzamin lub zaliczenie na ocenę
WARUNKI zaliczenia: obecność, aktywność na zajęciach, zaliczenie testów cząstkowych, prac
pisemnych lub prezentacji

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

OCENA za semestr na podstawie ocen z testów, prac pisemnych, oceny aktywności

Metoda obliczania oceny
końcowej

5 język francuski z elementami biznesowymi Nieobliczana

5 język francuski z elementami biznesowymi [lektorat]
zaliczenie z
oceną

6 język francuski z elementami biznesowymi Nieobliczana

6 język francuski z elementami biznesowymi [lektorat]
zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/2



S Y L A B U S
Nazwa programu kształcenia:
WNEiZ-Z-O-I-N-18/19Z

Moduł:
Język obcy A,F,H,N,R

język hiszpański
(OGÓLNOUCZELNIANE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
4.0WW22AIJ2399_3N

Zespół Języków Klasycznych, Neołacińskich i Słowiańskich
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

zarządzanie

Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 3 - ---, semestr: 4 - ---
Status przedmiotu / modułu: Język przedmiotu / modułu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

2
53 lektorat 30 ZO

54 lektorat 30 ZO

Razem 60 10
Koordynator
przedmiotu / modułu: mgr REGINA  PTAK

Prowadzący zajęcia:

Doprowadzenie studenta do poziomu kompetencji językowej definiowanej jako B2Cele przedmiotu /
modułu:

Poziom kompetencji językowej definiowanej jako B1.Wymagania wstępne:

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla

obszaru
Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

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

K_W11 S1A_W03EP11

Zna zagadnienia gramatyczne takie jak:
tryb łączący, mowa zależna i zgodność
czasów, strona bierna, zaimki względne
złożone i osobowe, przyimki, participe
present i gerondif oraz potrafi wyrażać
hipotezę, cel i przyczynę. Umie tworzyć
przysłówki.

K_W11 S1A_W03EP22

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

K_W11 S1A_W03EP33
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umiejętności

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

K_U23
K_U24

S1A_U10
S1A_U11EP41

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

K_U23 S1A_U10EP52

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

K_U23 S1A_U10EP63

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

K_U23 S1A_U10EP74

kompetencje społeczne

Ma świadomość, że nauka języka obcego
jest procesem LLL (Life-Long-Learning) K_K06 S1A_K06EP81

Uzupełnia i doskonali  wiedzę i zdobyte
umiejętności K_K06 S1A_K06EP92

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: język hiszpański

Forma zajęć: lektorat

15
1. Zajęcia  doskonalące wszystkie kompetencje językowe  ( słuchanie,  mówienie, czytanie i pisanie
) odnoszące się do  słownictwa  i tematyki w zakresie proponowanym w wybranym podręczniku. 3

10
2. Zajęcia  związane z materiałem leksykalno-gramatycznym   zawartym w podręczniku i
wynikającym z celów nauczania na poziomie B2 3

53. Zajęcia poświęcone na powtórzenie przerobionego materiału i kolokwia 3

15
4. Zajęcia  doskonalące wszystkie kompetencje językowe  ( słuchanie,  mówienie, czytanie i pisanie
) odnoszące się do  słownictwa  i tematyki w zakresie proponowanym w wybranym podręczniku. 4

10
5. Zajęcia  związane z materiałem leksykalno-gramatycznym   zawartym w podręczniku i
wynikającym z celów nauczania na poziomie B2 4

56. Zajęcia poświęcone na powtórzenie przerobionego materiału i kolokwia 4

1. konwersacje
2. symulacja scenek z życia codziennego
3. słuchanie dialogów, tekstów i wiadomości
4. oglądanie krótkich filmów(sceny z życia codziennego)
5. czytanie, analiza i tłumaczenie tekstów
6. ćwiczenia gramatyczne (pisane i interaktywne)
7. pisanie krótkich tekstów (maile, listy)
8. prezentacje samodzielnie przygotowanych zagadnień

Metody kształcenia

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP1,EP2,EP4,EP5,E
P6,EP9

KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P8

SPRAWDZIAN

EP1,EP2,EP3,EP5,E
P7,EP8

PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP1,EP2,EP5,EP6,E
P9

PROJEKT

EP1,EP2,EP4,EP6,E
P8,EP9

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów kształcenia
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F. Marin. R. Morales. M. del Mazo de Unamuno  : NUEVO VEN 3

Hiszpański  No hay problema!" B1 + B2
Literatura podstawowa

P. Wahl : Espańol  33Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

60Zajęcia dydaktyczne

0Udział w egzaminie/zaliczeniu

78Przygotowanie się do zajęć

32Studiowanie literatury

12Udział w konsultacjach

26Przygotowanie projektu / eseju / itp.

40Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

2Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 250

Liczba punktów ECTS 10

Forma i warunki
zaliczenia

FORMA zaliczenia : zaliczenie na ocenę
WARUNKI zaliczenia: obecność, aktywność na zajęciach, zaliczenie testów cząstkowych, prac
pisemnych lub prezentacji

Ocena z przedmiotu:
OCENA za semestr na podstawie ocen z testów, prac pisemnych, oceny aktywności
OCENĘ z lektoratu stanowi ocena z kolokwium zaliczeniowego według wskazania w planie studiów
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu
Wymagania dotyczące oceny
Dostateczny  60-70 % punktów
Dobry  70%-90% punktów
Bardzo dobry 90%-100% punktów

3 język hiszpański Nieobliczana

3 język hiszpański [lektorat] zaliczenie z
oceną

4 język hiszpański Nieobliczana

4 język hiszpański [lektorat] zaliczenie z
oceną

Metoda obliczania
oceny końcowej

Sem. Przedmiot Rodzaj
zaliczenia

Metoda
obl. oceny

Waga do
średniej
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
WNEiZ-Z-O-I-N-18/19Z

Moduł:
Język obcy z elementami biznesowymi [moduł]

język hiszpański z elementami biznesowymi
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
zarządzanie

4.0WW22AIJ2399_11N
Kod przedmiotu:

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

fakultatywny semestr: 5 - język hiszpański (100%) , semestr: 6 - język
hiszpański (100%)

Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

3
25 lektorat 15 ZO

26 lektorat 15 ZO

Razem 30 4

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 konstrukcje gramatyczne, frazeologię i słownictwo
pozwalające na zrozumienie tekstów dotyczących
danego kierunku studiów oraz tekstów o charakterze
akademickim

K_W011 EP1

Zna konstrukcje gramatyczne, frazeologię i słownictwo
pozwalające na zrozumienie tekstów dotyczących
danego
kierunku studiów oraz tekstów o charakterze
akademickim

K_W012 EP2

1/3



umiejętności

Student potrafi wyrażać opinie, udzielać rekomendacji,
określać upodobania i zainteresowania, co stanowi bazę
do ćwiczeń konwersacyjnych.Student potrafi streścić
wypowiedź ustną lub pisemną w sposób jasny i
zrozumiały.Student tworzy spójny i logiczny tekst nadany
temat w postaci listu formalnego,nieformalnego, recenzji.

K_U201 EP3

Potrafi zrozumieć dłuższą wypowiedź na znany temat.
Rozumie artykuły z prasy, programy telewizyjne i filmy,
jeśli dotyczą języka standardowego. Porozumiewa się
swobodnie z rozmówcą
hiszpańskojęzycznym na ogólne tematy i przedstawia
swój punkt widzenia oraz argumentuje. Potrafi
redagować teksty na różne tematy, napisać
raport lub esej, w którym zajmuje własne stanowisko na
dany problem. Potrafi odpowiednio określić priorytety
służące realizacji
4 EP9 określonego przez siebie lub innych zadania.

K_U22
K_U23
K_U24

2 EP4

kompetencje społeczne

Wykazuje aktywną postawę w ciągłym kształceniu się i
doskonaleniu kompetencji językowych.

K_K01
K_K061 EP5

Ma świadomość, że nauka języka obcego jest procesem
LLL (Life-Long-Learning). Jest gotów do współdziałania i
pracy w grupie, przyjmując
w niej różne role.

K_K01
K_K062 EP6

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: język hiszpański z elementami biznesowymi

Forma zajęć: lektorat

51. Zagadnienia gramatyczne i leksykalne 5

102. Zintegrowane Sprawności Językowe 5

53. Ewaluacja w zakresie przerobionego materiału gramatyczno-leksykalnego 6

104. Zintegrowane Sprawności Językowe 6

Konwersacje; symulacja scenek z życia codziennego; słuchanie dialogów, tekstów i wiadomości;oglądanie 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.,
KOLOKWIUM
PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA
ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody kształcenia

wg wzboru Lektora :Literatura podstawowa

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EGZAMIN PISEMNY

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Metoda obliczania oceny
końcowej

5 język hiszpański z elementami biznesowymi Nieobliczana

5 język hiszpański z elementami biznesowymi [lektorat]
zaliczenie z
oceną

6 język hiszpański z elementami biznesowymi Nieobliczana

6 język hiszpański z elementami biznesowymi [lektorat]
zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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wg wzboru Lektora :Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

30Zajęcia dydaktyczne

10Udział w egzaminie/zaliczeniu

20Przygotowanie się do zajęć

20Studiowanie literatury

5Udział w konsultacjach

5Przygotowanie projektu / eseju / itp.

10Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4
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S Y L A B U S
Nazwa programu kształcenia:
WNEiZ-Z-O-I-N-18/19Z

Moduł:
Język obcy A,F,H,N,R

język niemiecki
(OGÓLNOUCZELNIANE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
4.0WW22AIJ2399_6N

Zespół Języków Klasycznych, Neołacińskich i Słowiańskich
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

zarządzanie

Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 3 - ---, semestr: 4 - ---
Status przedmiotu / modułu: Język przedmiotu / modułu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

2
53 lektorat 30 ZO

54 lektorat 30 ZO

Razem 60 10
Koordynator
przedmiotu / modułu: mgr REGINA  PTAK

Prowadzący zajęcia:

Doprowadzenie studenta do poziomu kompetencji językowej definiowanej jako B2Cele przedmiotu /
modułu:

Poziom kompetencji językowej definiowanej jako B1.Wymagania wstępne:

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla

obszaru
Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

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

K_W11 S1A_W03EP11

Zna zagadnienia gramatyczne takie jak:
tryb łączący, mowa zależna i zgodność
czasów, strona bierna, zaimki względne
złożone i osobowe, przyimki, participe
present i gerondif oraz potrafi wyrażać
hipotezę, cel i przyczynę. Umie tworzyć
przysłówki.

K_W11 S1A_W03EP22

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

K_W11 S1A_W03EP33
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umiejętności

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

K_U23
K_U24

S1A_U10
S1A_U11EP41

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

K_U23 S1A_U10EP52

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

K_U23 S1A_U10EP63

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

K_U23 S1A_U10EP74

kompetencje społeczne

Ma świadomość, że nauka języka obcego
jest procesem LLL (Life-Long-Learning) K_K06 S1A_K06EP81

Uzupełnia i doskonali  wiedzę i zdobyte
umiejętności K_K06 S1A_K06EP92

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: język niemiecki

Forma zajęć: lektorat

15
1. Zajęcia  doskonalące wszystkie kompetencje językowe  ( słuchanie,  mówienie, czytanie i pisanie
) odnoszące się do  słownictwa  i tematyki w zakresie proponowanym w wybranym podręczniku. 3

10
2. Zajęcia  związane z materiałem leksykalno-gramatycznym   zawartym w podręczniku i
wynikającym z celów nauczania na poziomie B2 3

53. Zajęcia poświęcone na powtórzenie przerobionego materiału i kolokwia 3

15
4. Zajęcia  doskonalące wszystkie kompetencje językowe  ( słuchanie,  mówienie, czytanie i pisanie
) odnoszące się do  słownictwa  i tematyki w zakresie proponowanym w wybranym podręczniku. 4

10
5. Zajęcia  związane z materiałem leksykalno-gramatycznym   zawartym w podręczniku i
wynikającym z celów nauczania na poziomie B2 4

56. Zajęcia poświęcone na powtórzenie przerobionego materiału i kolokwia 4

1. konwersacje
2. symulacja scenek z życia codziennego
3. słuchanie dialogów, tekstów i wiadomości
4. oglądanie krótkich filmów(sceny z życia codziennego)
5. czytanie, analiza i tłumaczenie tekstów
6. ćwiczenia gramatyczne (pisane i interaktywne)
7. pisanie krótkich tekstów (maile, listy)
8. prezentacje samodzielnie przygotowanych zagadnień

Metody kształcenia

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP1,EP2,EP4,EP5,E
P6,EP9

KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P8

SPRAWDZIAN

EP1,EP2,EP3,EP5,E
P7,EP8

PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP1,EP2,EP5,EP6,E
P9

PROJEKT

EP1,EP2,EP4,EP6,E
P8,EP9

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów kształcenia
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Aspekte 2(B2)Lehr-und AB Teil 1 mit 2 Audio CD

Langenscheidt

Studio D B2 Cornelsen

Literatura podstawowa

Zalecany jest dodatkowy podręcznik z tego samego poziomu realizowany samodzielnie  przez
studentaLiteratura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

60Zajęcia dydaktyczne

0Udział w egzaminie/zaliczeniu

78Przygotowanie się do zajęć

30Studiowanie literatury

12Udział w konsultacjach

26Przygotowanie projektu / eseju / itp.

42Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

2Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 250

Liczba punktów ECTS 10

Forma i warunki
zaliczenia

FORMA zaliczenia : zaliczenie na ocenę
WARUNKI zaliczenia: obecność, aktywność na zajęciach, zaliczenie testów cząstkowych, prac
pisemnych lub prezentacji

Ocena z przedmiotu:
OCENA za semestr na podstawie ocen z testów, prac pisemnych, oceny aktywności
OCENĘ z lektoratu stanowi ocena z kolokwium zaliczeniowego według wskazania w planie studiów
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu
Wymagania dotyczące oceny
Dostateczny  60-70 % punktów
Dobry  70%-90% punktów
Bardzo dobry 90%-100% punktów

3 język niemiecki Nieobliczana

3 język niemiecki [lektorat] zaliczenie z
oceną

4 język niemiecki Nieobliczana

4 język niemiecki [lektorat] zaliczenie z
oceną

Metoda obliczania
oceny końcowej

Sem. Przedmiot Rodzaj
zaliczenia

Metoda
obl. oceny

Waga do
średniej
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
WNEiZ-Z-O-I-N-18/19Z

Moduł:
Język obcy z elementami biznesowymi [moduł]

język niemiecki z elementami biznesowymi
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
zarządzanie

4.0WW22AIJ2399_8N
Kod przedmiotu:

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

fakultatywny semestr: 5 - język niemiecki (100%) , semestr: 6 - język
niemiecki (100%)

Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

3
25 lektorat 15 ZO

26 lektorat 15 ZO

Razem 30 4

Koordynator
przedmiotu:

mgr ANITA FRYDRYCKA

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:
Doskonalenie sprawności językowych. Doprowadzenie studentów do poziomu B2 poprzez poszerzenie i
usystematyzowanie wiedzy z zakresu gramatyki języka niemieckiego i słownictwa, w tym również słownictwa
fachowego z dziedziny zarządzania.

Wymagania wstępne:
Poziom kompetencji językowej definiowanej jako B1  według  zaleceń Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia
Językowego.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Zagadnienia gramatyczne: czasy, strona bierna,
zdania złożone, stopniowanie
przymiotnika, formy bezokolicznikowe z "zu" i bez "zu",
czasowniki modalne, rekcja
czasownika/przymiotnika/rzeczownika.

K_W011 EP1

Zna konstrukcje gramatyczne, frazeologię i
słownictwo pozwalające na zrozumienie
tekstów dotyczących danego kierunku
studiów oraz tekstów o charakterze
akademickim.

K_W032 EP2

umiejętności

Rozumie teksty dotyczące studiowanej
dziedziny, a także teksty o charakterze
ogólnoakademickim.

K_U241 EP3

Potrafi przygotować różnorodne
opracowania pisemne dot. studiowanego
kierunku.

K_U22
K_U242 EP4

Potrafi formułować przejrzyste i rozbudowane
wypowiedzi ustne w języku niemieckim.
Ta umiejętność jest potrzebna do prawidłowego
funkcjonowania w środowisku akademickim i w
środowisku pracy.

K_U22
K_U23
K_U24

3 EP5

kompetencje społeczne

Ma świadomość uczenia się przez całe życie. K_K011 EP6

Pracuje samodzielnie nad powierzoną pracą. K_K06
K_K072 EP7

Wykazuje kreatywność podczas realizowanych zadań. K_K073 EP8
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Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: język niemiecki z elementami biznesowymi

Forma zajęć: lektorat

15
1. Treści programowe są ustalone przez lektora w odniesieniu do Europejskiego Systemu Opisu
Kształcenia Językowego, poziom B1+. 5

15
2. Treści programowe są ustalone przez lektora w odniesieniu do Europejskiego Systemu Opisu
Kształcenia Językowego, poziom B2. 6

Metoda komunikacyjna, gry symulacyjne, analiza tekstów, ćwiczenia imitacyjne, praca w grupach.Metody kształcenia

M. Gurgul, A. Jarosz, J. Jarosz, A. Pietrus-Rajman (2013): Deutsch fur Profis, Lektorklett, PoznańLiteratura podstawowa

Friederike Jin, Ute Voss (2017): Deutsch als Fremdsprache. Grammatik aktiv. A1- B1, Cornelsen, Berlin

Justyna Plizga (2017): Niemiecki w tłumaczeniach. Business, Preston Publishing, Warszawa

Magazyn językowy (2016): Wirtschaftsdeutsch in der Praxis, Colorful Media, Poznań

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

30Zajęcia dydaktyczne

4Udział w egzaminie/zaliczeniu

20Przygotowanie się do zajęć

15Studiowanie literatury

6Udział w konsultacjach

10Przygotowanie projektu / eseju / itp.

15Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP7,EP8PREZENTACJA

EP1,EP2ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Forma zaliczenia według planu studiów: zaliczenie na ocenę
Warunki zaliczenia: obecność, aktywność na zajęciach, zaliczenie testów cząstkowych i prezentacji. Zaliczenie
pisemnego kolokwium pod koniec semestru 5 i 6.
W zależności od potrzeby: W okresie nauczania hybrydowego lub wyłącznie nauczania zdalnego nastąpi zmiana
warunków zaliczenia przedmiotu na następujące wymogi:
- warunkiem zaliczenia na ocenę jest przetłumaczenie tekstu z j. niemieckiego na j. polski i uzyskanie oceny
pozytywnej z ustnego kolokwium poprzez MSTeams.
W okresie nauczania hybrydowego lub wyłącznie nauczania zdalnego nastąpi zmiana metod weryfikacji efektów
uczenia się na następujące:  EP1, EP2, EP7.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena na zaliczenie po semestrze 5 i 6 jest wyliczona jako średnia ocen cząstkowych otrzymanych w trakcie
semestru.
 Oceną końcową z przedmiotu jest ocena z zaliczenia.

Metoda obliczania oceny
końcowej

5 język niemiecki z elementami biznesowymi Arytmetyczna

5 język niemiecki z elementami biznesowymi [lektorat]
zaliczenie z
oceną

6 język niemiecki z elementami biznesowymi Arytmetyczna

6 język niemiecki z elementami biznesowymi [lektorat]
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
Nazwa programu kształcenia:
WNEiZ-Z-O-I-N-18/19Z

Moduł:
Język obcy A,F,H,N,R

język rosyjski
(OGÓLNOUCZELNIANE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
4.0WW22AIJ2399_5N

Zespół Języków Klasycznych, Neołacińskich i Słowiańskich
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

zarządzanie

Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 3 - ---, semestr: 4 - ---
Status przedmiotu / modułu: Język przedmiotu / modułu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

2
53 lektorat 30 ZO

54 lektorat 30 ZO

Razem 60 10
Koordynator
przedmiotu / modułu: mgr REGINA  PTAK

Prowadzący zajęcia:

Doprowadzenie studenta do poziomu kompetencji językowej definiowanej jako B2Cele przedmiotu /
modułu:

Poziom kompetencji językowej definiowanej jako B1.Wymagania wstępne:

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla

obszaru
Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

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

K_W11 S1A_W03EP11

Zna zagadnienia gramatyczne takie jak:
tryb łączący, mowa zależna i zgodność
czasów, strona bierna, zaimki względne
złożone i osobowe, przyimki, participe
present i gerondif oraz potrafi wyrażać
hipotezę, cel i przyczynę. Umie tworzyć
przysłówki.

K_W11 S1A_W03EP22

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

K_W11 S1A_W03EP33
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umiejętności

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

K_U23
K_U24

S1A_U10
S1A_U11EP41

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

K_U23 S1A_U10EP52

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

K_U23 S1A_U10EP63

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

K_U23 S1A_U10EP74

kompetencje społeczne

Ma świadomość, że nauka języka obcego
jest procesem LLL (Life-Long-Learning) K_K06 S1A_K06EP81

Uzupełnia i doskonali  wiedzę i zdobyte
umiejętności K_K06 S1A_K06EP92

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: język rosyjski

Forma zajęć: lektorat

15
1. Zajęcia  doskonalące wszystkie kompetencje językowe  ( słuchanie,  mówienie, czytanie i pisanie
) odnoszące się do  słownictwa  i tematyki w zakresie proponowanym w wybranym podręczniku. 3

10
2. Zajęcia  związane z materiałem leksykalno-gramatycznym   zawartym w podręczniku i
wynikającym z celów nauczania na poziomie B2 3

53. Zajęcia poświęcone na powtórzenie przerobionego materiału i kolokwia 3

15
4. Zajęcia  doskonalące wszystkie kompetencje językowe  ( słuchanie,  mówienie, czytanie i pisanie
) odnoszące się do  słownictwa  i tematyki w zakresie proponowanym w wybranym podręczniku. 4

10
5. Zajęcia  związane z materiałem leksykalno-gramatycznym   zawartym w podręczniku i
wynikającym z celów nauczania na poziomie B2 4

56. Zajęcia poświęcone na powtórzenie przerobionego materiału i kolokwia 4

1. konwersacje
2. symulacja scenek z życia codziennego
3. słuchanie dialogów, tekstów i wiadomości
4. oglądanie krótkich filmów(sceny z życia codziennego)
5. czytanie, analiza i tłumaczenie tekstów
6. ćwiczenia gramatyczne (pisane i interaktywne)
7. pisanie krótkich tekstów (maile, listy)
8. prezentacje samodzielnie przygotowanych zagadnień

Metody kształcenia

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP1,EP2,EP4,EP5,E
P6,EP9

KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P8

SPRAWDZIAN

EP1,EP2,EP3,EP5,E
P7,EP8

PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP1,EP2,EP5,EP6,E
P9

PROJEKT

EP1,EP2,EP4,EP6,E
P8,EP9

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów kształcenia
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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

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

H. Stelmach : Język rosyjski, prościej, jaśniej., Interbook

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

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

60Zajęcia dydaktyczne

0Udział w egzaminie/zaliczeniu

78Przygotowanie się do zajęć

32Studiowanie literatury

12Udział w konsultacjach

26Przygotowanie projektu / eseju / itp.

40Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

2Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 250

Liczba punktów ECTS 10

Forma i warunki
zaliczenia

FORMA zaliczenia : zaliczenie na ocenę
WARUNKI zaliczenia: obecność, aktywność na zajęciach, zaliczenie testów cząstkowych, prac
pisemnych lub prezentacji

Ocena z przedmiotu:
OCENA za semestr na podstawie ocen z testów, prac pisemnych, oceny aktywności
OCENĘ z lektoratu stanowi ocena z kolokwium zaliczeniowego według wskazania w planie studiów
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu
Wymagania dotyczące oceny
Dostateczny  60-70 % punktów
Dobry  70%-90% punktów
Bardzo dobry 90%-100% punktów

3 język rosyjski Nieobliczana

3 język rosyjski [lektorat] zaliczenie z
oceną

4 język rosyjski Nieobliczana

4 język rosyjski [lektorat] zaliczenie z
oceną

Metoda obliczania
oceny końcowej

Sem. Przedmiot Rodzaj
zaliczenia

Metoda
obl. oceny

Waga do
średniej
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
WNEiZ-Z-O-I-N-18/19Z

Moduł:
Język obcy z elementami biznesowymi [moduł]

język rosyjski z elementami biznesowymi
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
zarządzanie

4.0WW22AIJ2399_10N
Kod przedmiotu:

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

fakultatywny semestr: 5 - język rosyjski (100%) , semestr: 6 - język rosyjski
(100%)

Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

3
25 lektorat 15 ZO

26 lektorat 15 ZO

Razem 30 4

Koordynator
przedmiotu:

mgr LUCYNA SMĘDZIK

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:
wykształcenie u studentów sprawności receptywnych i produktywnych w zakresie języka obcego oraz poszerzenie
słownictwa i umiejętności komunikacyjnych w sytuacjach życia codziennego a także interesującej ich problematyki
fachowej

Wymagania wstępne:
w każdym kolejnym semestrze kursu, zaliczony każdy poprzedni semestr kursu; nawyki niezbędne do opanowania
języka obcego, umiejętność reprodukowania dźwięków, analizowania i systematyzowania wiedzy

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_W03
K_W081 EP1

umiejętności

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

K_U22
K_U23
K_U24

1 EP2

kompetencje społeczne
ma świadomość, że nauka języka obcego jest procesem;
doskonali i uzupełnia wiedzę i zdobyte umiejętnośći

K_K01
K_K02
K_K04
K_K06
K_K07

1 EP3

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: język rosyjski z elementami biznesowymi

Forma zajęć: lektorat

31. przedstawianie się 5

32. prezentacja firmy 5

33. rozmowa przez telefon 5

34. korespondencja służbowa 5

35. test, praca kontrolna 5

36. organizacja kontaktów służbowych 6

37. umawianie się na spotkanie; 6
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38. planowanie 6

39. prezentacja osiągnięć firmy 6

310. testy, sprawdziany 6

Zajęcia doskonalące wszystkie kompetencje językowe: słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie, odnoszące się do
słownictwa i tematyki w zakresie proponowanym w podręczniku do języka obcego oraz dodatkowych materiałów
tekstowych; zajęcia związane z materiałem leksykalno-gramatycznym zawartym w podręczniku i wynikającym z celów
nauczania; w zakresie komunikacji: przywitanie, pożegnanie. Zwracanie się do osób, formy grzecznościowe,
podziękowanie, przeprosiny; wskazywanie osób, zawieranie znajomości, określanie wieku, miejsca pobytu, miejsca
zamieszkania; nazwy zawodów. miejsca pracy, nauki; określanie czasu; nazwy miesięcy, dni tygodnia; określanie
cech zewnętrznych i wewnętrznych człowieka; dom, rodzina, czas wolny, praca. Podstawy wymowy i pisowni,
tworzenie wypowiedzi na różne tematy.

Metody kształcenia

L. Fast, M. Zwolińska (2002): Biznesmeni mówią po rosyjsku, Poltext, WarszawaLiteratura podstawowa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

30Zajęcia dydaktyczne

4Udział w egzaminie/zaliczeniu

30Przygotowanie się do zajęć

4Studiowanie literatury

20Udział w konsultacjach

6Przygotowanie projektu / eseju / itp.

6Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EGZAMIN USTNY

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Metoda obliczania oceny
końcowej

5 język rosyjski z elementami biznesowymi Nieobliczana

5 język rosyjski z elementami biznesowymi [lektorat]
zaliczenie z
oceną

6 język rosyjski z elementami biznesowymi Nieobliczana

6 język rosyjski z elementami biznesowymi [lektorat]
zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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S Y L A B U S
Nazwa programu kształcenia:
WNEiZ-Z-O-I-N-18/19Z-ZMwB

komunikacja marketingowa
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
4.0WW22AIJ2634_52N

Katedra Marketingu
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

zarządzanie

Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne zarządzanie marketingowe w

biznesie
ogólnoakademicki

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

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

2 33
ćwiczenia 14 ZO

wykład 9 ZO

Razem 23 3
Koordynator
przedmiotu / modułu: dr hab. EWA  FRĄCKIEWICZ

Prowadzący zajęcia:

Zapoznanie studentów z wiedzą z zakresu nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych użytecznych w
podejmowaniu decyzji.

Cele przedmiotu /
modułu:

w zakresie wiedzy; student zna podstawowe pojęcia z zakresu mikroekonomii, zarządzania i marketingu
w zakresie umiejętności; student posiada umiejętność znalezienia i studiowania marketingowych źródeł
wtórnych
w zakresie kompetencji (postaw); student cechuje się samodyscypliną, potrafi pracować w grupie

Wymagania wstępne:

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla

obszaru
Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza
zna modele komunikacji K_W01

K_W13
S1A_W01
S1A_W04EP11

zna logikę budowy strategii komunikacji K_W17 S1A_W06EP22

umiejętności

potrafi wskazać i ocenić rodzaje kanałów
komunikacji K_U08 S1A_U04EP31

potrafi występować publicznie K_U08 S1A_U04EP42

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: komunikacja marketingowa

Forma zajęć: wykład

21. Komunikacja a marketing. Rodzaje modeli komunikacji 3

12. Budowa promocji miks i zasady korzystania z poszczególnych instrumentów 3

13. Proces budowy strategii komunikacji 3

14. Rodzaje mediów w reklamie. Rodzaje reklam 3

15. Sponsoring, lobbing i mecenat 3

16. Komunikacja werbalna i niewerbalna 3

27. Zarządzanie sytuacją kryzysową 3

Forma zajęć: ćwiczenia
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21. Komunikacja jedno- i dwustronna 3

22. Opracowanie założeń dla kampanii reklamowej - analiza przypadku 3

23. Rodzaje reklam - przykłady, klasyfikacja 3

24. Opracowanie koncepcji promocji dla wybranej firmy 3

25. Autoprezentacja - odgrywanie ról 3

26. Sytuacje kryzysowe - prezentacje 3

27. Kolokwium 3

Prezentacja multimedialna, dyskusja, studia przypadków, praca w grupach, prezentacja projektuMetody kształcenia

Mruk H. (2004): Komunikowanie się w marketingu, PWE

Wiktor J.W. (2001): Promocja. System komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem, PWN
Literatura podstawowa

Rydel M. (2001): Komunikacja marketingowa, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr

Wójcik K. (1997): Public Relations od A do Z, W Placet
Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

23Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

16Przygotowanie się do zajęć

15Studiowanie literatury

6Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

13Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP1,EP3KOLOKWIUM

EP2,EP4PROJEKT

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

Studenci oceniani są na podstawie jednego kolokwium sprawdzającego wiedzę i umiejętności
(zestaw pytań testowych - zaliczenie wykładu), zaangażowania w pracę podczas zajęć oraz
przygotowanych projektów (zaliczenie ćwiczeń).
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Sudent otrzymuje ocenę dostateczną jeśli otrzyma co najmniej 60% punktów możliwych do
zdobycia.
Ocena z przedmiotu  jest równa ocenie uzyskanej z zaliczenia.

3 komunikacja marketingowa Nieobliczana

3 komunikacja marketingowa [ćwiczenia] zaliczenie z
oceną

3 komunikacja marketingowa [wykład] zaliczenie z
oceną

Metoda obliczania
oceny końcowej

Sem. Przedmiot Rodzaj
zaliczenia

Metoda
obl. oceny

Waga do
średniej
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
WNEiZ-Z-O-I-N-18/19Z-ZZLwP

komunikacja marketingowa
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
zarządzanie

4.0WW22AIJ2634_12N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne [A] zarządzanie zasobami ludzkimi w

przedsiębiorstwie
ogólnoakademicki

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

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

3 25 wykład 9 ZO

Razem 9 2

Koordynator
przedmiotu:

prof. dr hab.  EWA FRĄCKIEWICZ

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:
Zapoznanie studentów z wiedzą z zakresu nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych użytecznych w
podejmowaniu decyzji.

Wymagania wstępne:

w zakresie wiedzy; student zna podstawowe pojęcia z zakresu mikroekonomii, zarządzania i marketingu
w zakresie umiejętności; student posiada umiejętność znalezienia i studiowania marketingowych źródeł wtórnych
w zakresie kompetencji (postaw); student cechuje się samodyscypliną, potrafi pracować w grupie

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza
zna modele komunikacji K_W01

K_W131 EP1

zna logikę budowy strategii komunikacji K_W172 EP2

umiejętności potrafi wskazać rodzaje kanałów komunikacji

K_U03
K_U04
K_U08
K_U19

1 EP3

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: komunikacja marketingowa

Forma zajęć: wykład

21. Komunikacja a marketing. Rodzaje modeli komunikacji 5

22. Budowa promocji miks i zasady korzystania z poszczególnych instrumentów 5

13. Proces budowy strategii komunikacji 5

14. Rodzaje mediów w reklamie. Rodzaje reklam 5

15. Sponsoring, lobbing i mecenat 5

16. Komunikacja werbalna i niewerbalna 5

17. Zarządzanie sytuacją kryzysową 5

Prezentacja multimedialna, dyskusja, studia przypadków, praca w grupach, prezentacja projektuMetody kształcenia
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Mruk H. (2004): Komunikowanie się w marketingu, PWE

Wiktor J.W. (2001): Promocja. System komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem, PWN
Literatura podstawowa

Rydel M. (2001): Komunikacja marketingowa, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr

Wójcik K. (1997): Public Relations od A do Z, W Placet
Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

9Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

8Przygotowanie się do zajęć

12Studiowanie literatury

4Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

15Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3KOLOKWIUM

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Studenci oceniani są na podstawie jednego kolokwium sprawdzającego wiedzę i umiejętności (zestaw pytań
testowych).

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Student otrzymuje ocenę dostateczną jeśli otrzyma co najmniej 60% punktów możliwych do zdobycia.
Ocena z przedmiotu jest równa ocenie uzyskanej z zaliczenia.

Metoda obliczania oceny
końcowej 5 komunikacja marketingowa Ważona

5 komunikacja marketingowa [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
Nazwa programu kształcenia:
WNEiZ-Z-O-I-N-18/19Z-KM

komunikacja w organizacji
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
4.0WW22AIJ2634_96N

Katedra Organizacji i Zarządz.
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

zarządzanie

Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne kompetencje menedżerskieogólnoakademicki

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

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

2 23 wykład 18 ZO

Razem 18 2
Koordynator
przedmiotu / modułu: dr KAROL  KUCZERA

Prowadzący zajęcia:

Celem jest uświadomienie studentom roli, miejsca i znaczenia komunikacji we współczesnych organizacjach jak
również procesów ją kształtujących.

Cele przedmiotu /
modułu:

Student zna w podstawowym zakresie zasady funkcjonowania organizacji, potrafi analizować przykładowe
sytuacje i zdarzenia oraz argumentować własne opinie, potrafi pracować w grupie oraz jest zainteresowany
wzmacnianiem swojej pozycji w grupie.

Wymagania wstępne:

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla

obszaru
Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

ma podstawową wiedzę o miejscu i
sposobach wykorzystania komunikacji w
budowaniu i rozwijaniu relacji miedzy
ludźmi w organizacjach

K_W04
K_W08
K_W13
K_W15
K_W23

S1A_W02
S1A_W02
S1A_W04
S1A_W05
S1A_W08

EP11

kompetencje społeczne

potrafi skutecznie argumentować swoje
poglądy K_K02 S1A_K02EP21

potrafi interpretować poglądy innych osób
w grupie K_K02 S1A_K02EP32

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: komunikacja w organizacji

Forma zajęć: wykład

21. 1.Komunikacja w organizacjach gospodarczych w kontekście współczesnych warunków
rynkowych 3

12. 2.Skuteczność i kierunki zmian komunikacji we współczesnych przedsiębiorstwach 3

13. 3.Podstawowe pojęcia związane z komunikacją 3

24. 4.Model procesu komunikacji 3

15. 5.Elementy modelu procesu komunikacji utrudniające i sprzyjające skutecznej i efektywnej
komunikacji 3

16. 6.Bariery komunikacyjne i podstawowe techniki ich przezwyciężania 3

17. 7.Technika aktywnego słuchania 3

18. 8.Analiza wykorzystania procesów komunikacyjnych w rzeczywistości gospodarczej 3

19. 9.Analiza wykorzystywania komunikacji zewnętrznej w przykładowej firmie, różnice w
interpretacji zdarzeń 3
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110. 10.Komunikacja pozawerbalna jako istotny element przekazywania informacji 3

111. 11.Źródła sygnałów niewerbalnych oraz kontekst sytuacyjny 3

112. 12.Wpływ kultury na interpretację komunikatów 3

113. 13.Analiza komunikatów pozawerbalnych 3

114. 14.Antropologia przestrzeni i środowisko pracy 3

115. 15.Weryfikacja wiedzy i umiejętności (zaliczenie) 3

116. 16.Analiza i wnioski z zaliczenia, kierunki dalszego studiowania 3

Prezentacja multimedialna, metoda przypadkówMetody kształcenia

Pease A. (2003): Mowa ciała. Jak odczytywać myśli innych ludzi z ich gestów, Jedność, Kielce

Potocki A., Winkler R., Żbikowska A. (2003): Techniki komunikacji w organizacjach
gospodarczych, Difin, Warszawa

Literatura podstawowa

Collins A.  (2002): Mowa ciała. Co znaczą nasze gesty?, Oficyna Wydawnicza, Warszawa

Golka M. (2008): Bariery w komunikowaniu i społeczeństwo (dez)informacyjne, PWN,
Warszawa
Neymann M.  (2005): Komunikacja i kultura biznesu w Europie. Zagadnienia wybrane, Wyższej
Szkoły Przedsiębiorczości i Zarzadzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

18Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

10Przygotowanie się do zajęć

9Studiowanie literatury

2Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

9Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP1,EP2KOLOKWIUM

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

Studenci oceniani są na podstawie pisemnego zaliczenia.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu
- Student otrzymuje ocenę dostateczną - gdy potrafi identyfikować i charakteryzować elementy
modelu komunikacyjnego
- Student otrzymuje ocenę dobrą - gdy potrafi ponadto posługiwać się pojęciami z zakresu
komunikacji pozawerbalnej
- Student otrzymuje ocenę bardzo dobrą - gdy potrafi ponadto wskazać elementy procesu
komunikacji w rzeczywistości gospodarczej

3 komunikacja w organizacji Nieobliczana

3 komunikacja w organizacji [wykład] zaliczenie z
oceną

Metoda obliczania
oceny końcowej

Sem. Przedmiot Rodzaj
zaliczenia

Metoda
obl. oceny

Waga do
średniej
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S Y L A B U S
Nazwa programu kształcenia:
WNEiZ-Z-O-I-N-18/19Z-ZZLwP

komunikacja w organizacji
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
4.0WW22AIJ2634_18N

Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

zarządzanie

Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne zarządzanie zasobami ludzkimi w

przedsiębiorstwie
ogólnoakademicki

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

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

2 24 wykład 9 ZO

Razem 9 2
Koordynator
przedmiotu / modułu: dr hab. KATARZYNA  WŁODARCZYK

Prowadzący zajęcia:

Celem przedmiotu jest przedstawienie wiedzy o podstawowych zagadnieniach z zakresu komunikowania
społecznego oraz form i technik komunikowania się w organizacji.

Cele przedmiotu /
modułu:

Student zna podstawy mikroekonomii, makroekonomii oraz rozróżnia podstawowe kategorie ekonomiczne,
potrafi interpretować uzyskane wyniki, będące przedmiotem analiz ekonomicznych oraz pracować w grupie i zna
zasady kształcenia ustawicznego.

Wymagania wstępne:

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla

obszaru
Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

posiada wiedzę o tworzeniu i rozwijaniu
relacji między ludźmi w organizacjach w
procesach komunikacyjnych

K_W13
K_W15
K_W16

S1A_W04
S1A_W05
S1A_W05

EP11

ma wiedzę o znaczeniu procesów
komunikacyjnych w organizacji w
kontekście ich wpływu na efektywność i
racjonalność działania jednostek ludzkich

EP22

umiejętności

rozumie i potrafi analizować przyczyny i
przebieg procesów komunikacyjnych w
organizacji

K_U14 S1A_U06EP31

potrafi przygotować i zaprezentować
określone zagadnienie na forum grupy K_U14 S1A_U06EP42

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: komunikacja w organizacji

Forma zajęć: wykład

21. Proces komunikowania się - istota, wymiary. 4

12. Style komunikowania się. 4

13. Komunikacja werbalna. 4

14. Komunikacja niewerbalna. 4

15. Komunikacja pisemna. 4

16. Komunikowanie publiczne. 4

17. Bariery w procesie komunikowania. 4
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18. Weryfikacja wiedzy i umiejętności (kolokwium) 4

Wykład, studium przypadków, prezentacje multimedialne, dyskusje, praca w grupachMetody kształcenia

Morreale S.P., Spitzberg B.H., Barge J.K. (2007): Komunikacja miedzy ludźmi. Motywacja,
wiedza, umiejetności., PWN, Warszawa

Stankiewicz J. (2007): Komunikowanie w organizacji, Astrum, Warszawa
Literatura podstawowa

Jabłoński W. (2007): Kreowanie informacji, PWN, Warszawa

Potocki A. (2008): Instrumenty komunikacji wewnętrznej w przedsiębiorstwie, Difin,
Warszawa

Stewart J. (red.) (2000): Mosty zamiast murów. O komunikowaniu się ludzi, PWN, Warszawa

Strykowska M. (2002): Współczesne organizacje - wyzwania i zagrożenia. Perspektywa
psychologiczna, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

9Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

11Przygotowanie się do zajęć

8Studiowanie literatury

3Udział w konsultacjach

6Przygotowanie projektu / eseju / itp.

11Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP1,EP2KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3,EP4PREZENTACJA

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

- studenci oceniani są na podstawie kolokwium pisemnego (75% oceny), które testuje osiągnięcie
efektów kształcenia w zakresie umiejętności oraz projektu własnego tworzonego w formie pracy
grupowej (25% oceny), który weryfikuje osiągnięcie efektów kształcenia w zakresie umiejętności
oraz efektu w zakresie kompetencji społecznych;
- kolokwium - test wiedzy z pytaniami jednokrotnego wyboru;
- prezentacja multimedialna - przygotowanie określonego zagadnienia w grupie;
- student otrzymuje ocenę dostateczną, gdy przygotuje w grupie prezentację z zadanego tematu,
a na kolokwium udzieli co najmniej 50% prawidłowych odpowiedzi.
Ocena z przedmiotu  jest równa ocenie uzyskanej z zaliczenia.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

4 komunikacja w organizacji Nieobliczana

4 komunikacja w organizacji [wykład] zaliczenie z
oceną

Metoda obliczania
oceny końcowej

Sem. Przedmiot Rodzaj
zaliczenia

Metoda
obl. oceny

Waga do
średniej
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
WNEiZ-Z-O-I-N-18/19Z-ZMwB

konkurencyjność gospodarowania
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
zarządzanie

4.0WW22AIJ2633_48N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne [A] zarządzanie marketingowe w biznesieogólnoakademicki

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

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

3 25 wykład 9 ZO

Razem 9 2

Koordynator
przedmiotu:

dr BENEDYKT NIEMCZYNOWICZ

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:
Celem jest rozwijanie umiejętności myślenia menedżerskiego przy analizie i określaniu pozycji konkurencyjnej
przedsiębiorstwa.

Wymagania wstępne:
Student  zna podstawowe zagadnienia makro i mikroekonomii. teorii organizacji i zarządzania oraz analizy
ekonomicznej. Student potrafi scharakteryzować istotę zachowań przedsiębiorstw w różnych strukturach rynkowych
oraz posiada umiejętność uczenia się i  analizowania tekstów ekonomicznych.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza
posiada wiedzę o determinantach konkurencyjności
przedsiębiorstw w wymiarze krajowym i globalnym

K_W09
K_W101 EP1

umiejętności
potrafi zidentyfikować i sklasyfikować elementy
otoczenia organizacji a także przeprowadzić analizę ich
wpływu na funkcjonowanie przedsiębiorstw

K_U01
K_U051 EP2

kompetencje społeczne
potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i
umiejętności K_K061 EP3

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: konkurencyjność gospodarowania

Forma zajęć: wykład

2
1. Konkurencja, konkurowanie i konkurencyjność-podstawowe pojęcia.Konkurencja i konkurencyjnośc
w badaniach współczesnej ekonomii. 5

1
2. Przedsiębiorstwo jako przedmiot badań konkurencyjności; cele działalności
przedsiębiorstwa.Potencjał konkurencyjny przedsiębiorstwa. 5

1
3. Globalizacja konkurencji jako wyzwanie dla przedsiębiorstw.Analiza rynków jako podstawa
skutecznego konkurowania przedsiębiorstw. 5

1
4. Podstawowe strategie konkurencji M.Portera: wiodącej pozycji kosztowej, dyferencjacji, koncentracji.

5

1
5. Strategie konkurencji a wiek sektora.Konkurencja w sektorach rodzących się, dojrzałych i
schyłkowych. 5

1
6. Analiza otoczenia konkurencyjnego przedsiębiorstwa: analiza 5 sił  konkurencyjnych M.Portera,
analiza grup strategicznych, krytyczne czynniki sukcesu i kluczowe kompetencje. 5

1
7. Analiza pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa metodami portfelowymi: macierz BCG,  macierz
McKinsey, macierz ADL. 5

18. Zaliczenie pisemne przedmiotu 5

wykład, dyskusja, metody przypadków.Metody kształcenia
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Drążek Z,Niemczynowicz B. (2003): Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa

Gierszewska G. (2004): Strategie przedsiębiorstw w dobie globalizacji, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. R.Łazarskiego,
Warszawa

Porter M. (2000): Strategie konkurencji.Metody analizy sektorów i konkurentów, PWE, Warszawa

Stankiewicz M.J. (2005): Konkurencyjność przedsiębiorstwa, Dom Organizatora, Toruń

Zelek A. (2011): Strategie rozwoju przedsiębiorstw, Wydawnictwo Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, Szczecin

Literatura podstawowa

Drucker P. (2006): Zarządzanie w XXI wieku, Muza S.A., Warszawa

Romanowska M. (2000): Strategie rozwoju i konkurencji, CIM, Warszawa

Sowa K. (2006): Strategie konkurencji korporacji ponadnarodowych, Difin, Warszawa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

9Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

11Przygotowanie się do zajęć

11Studiowanie literatury

2Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

15Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3KOLOKWIUM

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Forma i warunki zaliczenia Studenci są oceniani na podstawie kolokwium pisemnego, testującego osiągniecie
efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych
Ocenianie student otrzymuje ocenę dostateczną, gdy opanował w stopniu podstawowym instrumentarium analizy i
określania pozycji konkurencyjnej  przedsiębiorstwa.
Ocena z przedmiotu jest równa ocenie uzyskanej z zaliczenia.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Metoda obliczania oceny
końcowej 5 konkurencyjność gospodarowania Ważona

5 konkurencyjność gospodarowania [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:
WNEiZ-Z-O-I-N-18/19Z-ZP

koszty logistyczne
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
zarządzanie

4.0WW22AIJ2429_23N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne zarządzanie przedsiębiorstwemogólnoakademicki

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

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

3 25 wykład 9 ZO

Razem 9 2

Koordynator
przedmiotu:

dr ROMAN TYLŻANOWSKI

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu: Celem jest zrozumienie istoty i roli kosztów logistycznych w zarządzaniu organizacją

Wymagania wstępne:
Student zna formy i rodzaje działalności prowadzonej przez podmioty gospodarcze, potrafi rozróżnić podstawowe
kategorie ekonomiczne, jest przygotowany do rozwiązywania analiz przypadków

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Zna podstawowe kategorie z zakresu istoty, klasyfikacji i
procesów zarządzania kosztami logistycznymi w
przedsiębiorstwie

K_W03
K_W051 EP1

Ma podstawową wiedzę na temat  metod i narzędzi
analizowania danych dotyczących zarządzania kosztami
logistycznymi w przedsiębiorstwie

K_W07
K_W172 EP2

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: koszty logistyczne

Forma zajęć: wykład

11. Istota, znaczenie i kategorie logistyki 5

12. Systemy logistyczne i infrastruktura 5

13. Pojęcie i zakres kosztów logistycznych 5

24. Przekroje strukturalne kosztów logistycznych 5

15. Czynniki kształtowania i redukcji kosztów logistycznych 5

16. Poziom i struktura kosztów logistycznych 5

17. Budżetowanie kosztów logistycznych 5

18. Kolokwium 5

wykład z elementami konwersatoryjnymi z wykorzystaniem case study, prezentacje multimedialne,
praca w grupachMetody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2KOLOKWIUM

Metody weryfikacji
efektów uczenia się
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Blaik P. (2010): Logistyka Koncepcja zintegrowanego zarządzania, PWE

Gołembska E. (2009): Logistyka w gospodarce światowej, C.H. Beck

K. Kozioł-Nadolna (2016): Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie przemysłowym, w: Zarządzanie przedsiębiorstwem
przemysłowym we współczesnej gospodarce, J. W iśniewska, K. Janasz (red.), CeDewu, Warszawa

Kozioł K. (2006): Procesy logistyczne w przedsiębiorstwie przemysłowym, w: Zarys strategii rozwoju przemysłu, W. Janasz
(red.)., Difin

Literatura podstawowa

Abt S. (2008): Systemy logistyczne w gospodarowaniu. Teoria i praktyka logistyka,, AE PoznańLiteratura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

9Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

10Przygotowanie się do zajęć

13Studiowanie literatury

2Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

14Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Forma i warunki zaliczenia

Ocena z wykładu jest uzyskiwana na podstawie pisemnego zaliczenia tej
formy zajęć na ostatnim wykładzie - test z pytaniami wielokrotnego wyboru,
zaliczenie testu na ocenę dostateczną wymaga uzyskania 60% możliwych
punktów.
Student otrzymuje ocenę dostateczną, gdy potrafi omówić
podstawowe zagadnienia z zakresu istoty i roli kosztów logistycznych w zarządzaniu organizacją ,
co sprawdza osiągnięte efekty kształcenia w zakresie wiedzy uzyskanej
podczas uczestnictwa w wykładach.
Ocena  z przedmiotu  jest oceną uzyskaną z zaliczenia wykładu (kolokwium)

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Metoda obliczania oceny
końcowej 5 koszty logistyczne Ważona

5 koszty logistyczne [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
Nazwa programu kształcenia:
WNEiZ-Z-O-I-N-18/19Z-ZMwB

kreatywność i innowacje
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
4.0WW22AIJ2429_41N

Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

zarządzanie

Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne zarządzanie marketingowe w

biznesie
ogólnoakademicki

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

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

2 23 wykład 9 ZO

Razem 9 2
Koordynator
przedmiotu / modułu: dr hab. KRZYSZTOF  JANASZ

Prowadzący zajęcia:

Celem jest uzyskanie podstawowej wiedzy z zakresu kreatywności i jej wpływu na innowacyjność organizacjiCele przedmiotu /
modułu:

Student zna podstawy przedsiębiorczości, rozróżnia podstawowe kategorie ekonomiczne, jak np. zasoby, procesy
itd., ma nawyki kształcenia ustawicznegoWymagania wstępne:

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla

obszaru
Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

ma podstawową wiedzę o roli kreatywności
w zarządzaniu organizacja, zna procesy
zarządzania kreatywnością, czynniki
wpływające na efektywność i kreatywność
jednostek ludzkich w organizacji wraz z jej
powiązaniami w sferze działalności
innowacyjnej

K_W04
K_W15
K_W16
K_W21

S1A_W02
S1A_W05
S1A_W05
S1A_W08

EP11

ma podstawową wiedzę o istocie
innowacyjności, jej uwarunkowaniach,
związku z kreatywnością oraz wpływie na
rozwój organizacji i w relacjach między
nimi

K_W04 S1A_W02EP22

umiejętności przygotowuje pracę pisemną nt.
kreatywności i innowacyjności K_U20 S1A_U09EP31

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: kreatywność i innowacje

Forma zajęć: wykład

11. Pojęcie i znaczenie kreatywności 3

12. Uwarunkowania kreatywności 3

23. Zarządzanie kreatywnością 3

14. Gospodarka kreatywna 3

15. Kreatywne myślenie a podejmowanie decyzji 3

16. Innowacje w organizacji 3

17. Uwarunkowania innowacyjności przedsiębiorstw 3
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18. Zaliczenie 3

Wykład z elementami konwersatoryjnymi, dyskusje
Prezentacje multimedialneMetody kształcenia

J. Wiśniewska, K. Janasz (red.) (2015): Innowacje i procesy transferu technologii w
strategicznym zarządzaniu organizacjami, Difin, Warszawa

Janasz W. (2011): Innowacje w zrównoważonym rozwoju organizacji, Difin, Warszawa

Wiśniewska J., Janasz K. (red.) (2012): Innowacyjność organizacji w strategii inteligentnego i
zrównoważonego rozwoju, Difin, Warszawa

Literatura podstawowa

Janasz W. (2009): Innowacje w strategii rozwoju organizacji w Unii Europejskiej, Difin,
Warszawa

Janasz W., Kozioł-Nadolna K. (2011): Innowacje w organizacji, PWE, Warszawa
Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

9Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

6Przygotowanie się do zajęć

10Studiowanie literatury

4Udział w konsultacjach

10Przygotowanie projektu / eseju / itp.

9Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP1,EP2KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

Zaliczenie pisemne (50% oceny)- sprawdzenie osiągnięć i efektów kształcenia w zakresie
uzyskanej wiedzy (5 pytań opisowych, wymagane minimum 60% punktów na zaliczenie) oraz
oceny przygotowanego eseju (50% oceny).
Ocena z wykładu jest uzyskiwana na podstawie pisemnego zaliczenia tej formy zajęć na ostatnim
wykładzie.
Ocena z przedmiotu jest oceną z wykładu.
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Student otrzymuje ocenę dostateczną gdy potrafi omówić podstawowe zagadnienia z zakresu
kreatywności i jej wpływu na innowacyjność organizacji, co sprawdza osiągnięte efekty kształcenia
w zakresie wiedzy i umiejętności uzyskanych podczas uczestnictwa w wykładach.

3 kreatywność i innowacje Nieobliczana

3 kreatywność i innowacje [wykład] zaliczenie z
oceną

Metoda obliczania
oceny końcowej

Sem. Przedmiot Rodzaj
zaliczenia

Metoda
obl. oceny

Waga do
średniej
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
WNEiZ-Z-O-I-N-18/19Z-ZZLwP

kreatywność i innowacje
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
zarządzanie

4.0WW22AIJ2429_19N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne [A] zarządzanie zasobami ludzkimi w

przedsiębiorstwie
ogólnoakademicki

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

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

3 25 wykład 9 ZO

Razem 9 2

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. KATARZYNA SZOPIK-DEPCZYŃSKA

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu: Celem jest uzyskanie podstawowej wiedzy z zakresu kreatywności i jej wpływu na innowacyjność organizacji

Wymagania wstępne:
Student zna podstawy przedsiębiorczości, rozróżnia podstawowe kategorie ekonomiczne, jak np. zasoby, procesy itd.,
ma nawyki kształcenia ustawicznego

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

ma podstawową wiedzę o roli kreatywności w
zarządzaniu organizacja, zna procesy zarządzania
kreatywnością, czynniki wpływające na efektywność i
kreatywność jednostek ludzkich w organizacji wraz z jej
powiązaniami w sferze działalności innowacyjnej

K_W04
K_W15
K_W16
K_W21

1 EP1

ma podstawową wiedzę o istocie innowacyjności, jej
uwarunkowaniach, związku z kreatywnością oraz wpływie
na rozwój organizacji i w relacjach między nimi K_W042 EP2

umiejętności
potrafi przygotować opracowanie pisemne na temat
innowacyjności K_U201 EP3

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: kreatywność i innowacje

Forma zajęć: wykład

11. Pojęcie i znaczenie kreatywności 5

12. Uwarunkowania kreatywności 5

23. Zarządzanie kreatywnością 5

14. Gospodarka kreatywna 5

15. Kreatywne myślenie a podejmowanie decyzji 5

16. Innowacje w organizacji 5

17. Uwarunkowania innowacyjności przedsiębiorstw 5

18. Zaliczenie pisemne 5

Wykład z elementami konwersatoryjnymi, dyskusje
Prezentacje multimedialneMetody kształcenia

1/2



J. Wiśniewska, K. Janasz (red.) (2015): Innowacje i procesy transferu technologii w strategicznym zarządzaniu organizacjami,
Difin, Warszawa

Janasz W. (2011): Innowacje w zrównoważonym rozwoju organizacji, Difin, Warszawa

Wiśniewska J., Janasz K. (red.) (2012): Innowacyjność organizacji w strategii inteligentnego i zrównoważonego rozwoju, Difin,
Warszawa

Literatura podstawowa

Janasz W. (2009): Innowacje w strategii rozwoju organizacji w Unii Europejskiej, Difin, Warszawa

Janasz W., Kozioł-Nadolna K. (2011): Innowacje w organizacji, PWE, Warszawa
Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

9Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

6Przygotowanie się do zajęć

11Studiowanie literatury

2Udział w konsultacjach

9Przygotowanie projektu / eseju / itp.

11Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie pisemne (50% oceny)- sprawdzenie osiągnięć i efektów kształcenia w zakresie uzyskanej wiedzy (5 pytań
opisowych, wymagane minimum 60% punktów na zaliczenie) oraz oceny przygotowanego eseju (50% oceny).
Ocena z wykładu jest uzyskiwana na podstawie pisemnego zaliczenia tej formy zajęć na ostatnim wykładzie.
Ocena z przedmiotu jest oceną z wykładu.

W okresie nauczania hybrydowego lub wyłącznie nauczania zdalnego nastąpi zmiana warunków zaliczenia
przedmiotu na następujące wymogi: zaliczenie przedmiotu (wykładów) w formie kolokwium - zaliczenie pisemne
(100% oceny)- sprawdzenie osiągnięć i efektów kształcenia w zakresie uzyskanej wiedzy (5 pytań opisowych;
wymagane minimum 60% punktów na zaliczenie)
W okresie nauczania hybrydowego lub wyłącznie nauczania zdalnego nastąpi zmiana metod weryfikacji efektów
uczenia się na następujące:
-kolokwium: EP1,EP2

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Student otrzymuje ocenę dostateczną gdy potrafi omówić podstawowe zagadnienia z zakresu kreatywności i jej
wpływu na innowacyjność organizacji, co sprawdza osiągnięte efekty kształcenia w zakresie wiedzy uzyskanej
podczas uczestnictwa w wykładach.

Metoda obliczania oceny
końcowej 5 kreatywność i innowacje Ważona

5 kreatywność i innowacje [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:
WNEiZ-Z-O-I-N-18/19Z-ZJ

kształtowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
zarządzanie

4.0WW22AIJ2429_75N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne [A] zarządzanie jakościąogólnoakademicki

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

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

3 35
ćwiczenia 15 ZO

wykład 9 ZO

Razem 24 3

Koordynator
przedmiotu:

dr BARBARA CZERNIACHOWICZ

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:
Celem jest zaprezentowanie zagadnień dotyczących podejścia do tematyki konkurencyjności współczesnego
przedsiębiorstwa funkcjonującego w warunkach zmiennego otoczenia rynkowego

Wymagania wstępne:
wiedzy: student ma wiedzę z zakresu makro- i mikroekonomii oraz zarządzania przedsiębiorstwem
umiejętności: interpretuje zjawiska społeczne i ekonomiczne
kompetencji (postaw): potrafi pracować w grupie

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza
zna warunki kształtowania i utrzymania przewagi
konkurencyjnej przedsiębiorstwa

K_W01
K_W02
K_W04
K_W09
K_W10
K_W21

1 EP1

umiejętności
umie umiejscowić problematykę kształtowania
konkurencyjności przedsiębiorstwa w procesie
zarządzania strategicznego

K_U08
K_U16
K_U17
K_U19

1 EP2

kompetencje społeczne
umie samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i
kompetencje z zakresu problematyki konkurencyjności
przedsiębiorstw

K_K061 EP3

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: kształtowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa

Forma zajęć: wykład

2
1. Konkurencyjność w podejściu strategicznym do zarządzania przedsiębiorstwem. Pojęcie i rodzaje
konkurencyjności. 5

2
2. Konkurencyjność przedsiębiorstwa - istota, rodzaje, podstawowe podejścia. Teorie konkurencyjności
przedsiębiorstwa. 5

1
3. Koncepcja łańcucha składników konkurencyjności: potencjał konkurencyjności, przewaga
konkurencyjna, instrumenty konkurowania, pozycja konkurencyjna. 5

24. Wewnętrzne i zewnętrzne źródła konkurencyjności przedsiębiorstwa. 5

15. Strategie konkurencji - tradycyjne podejście. 5

16. Strategie konkurencji - nowe podejście. 5

Forma zajęć: ćwiczenia

1/3



21. Istota, pojęcie, rodzaje konkurencyjności. 5

22. Tradycyjne strategie konkurencji (case study). 5

23. Nowoczesne strategie konkurencji (case study). 5

24. Wewnętrzne źródła konkurencyjności (case study). 5

25. Zewnętrzne źródła konkurencyjności (case study). 5

46. Metody badania konkurencyjności przedsiębiorstw (case study). 5

17. Zaliczenie materiału w formie pisemnej. 5

Wykład z wykorzystaniem prezentacji
Dyskusje studentów
Praca z grupach nad problemem
Rozwiązywanie zadań, analizy przypadków (case study)

Metody kształcenia

Białasiewicz M. red. (2010): Konkurencyjność przedsiębiorstw. Case study, WN US, Szczecin

Białasiewicz M red. (2009): Uwarunkowania i sposoby wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw, Economicus, Szczecin

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

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

Pierścionek Z. (2006): Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa

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

Literatura podstawowa

Białasiewicz M. red. (2002): Rozwój przedsiębiorstw. Modele, czynniki, strategie, WN US, Szczecin

Gorynia M., Jankowska B. (2008): Klastry a międzynarodowa konkurencyjność i internacjonalizacja przedsiębiorstwa, , Difin,
Warszawa

Janasz K., Janasz W., Kozioł K., Szopik-Depczyńska K. (2010): Zarządzanie strategiczne. Koncepcje, metody, strategie, Difin,
Warszawa

Klasik A. red. (2006): Przedsiębiorczość i konkurencyjność a rozwój regionalny, AE, Katowice

Marek S., Białasiewicz M. red. (2011): Podstawy nauki o organizacji, PWE, Warszawa

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

Rybak M. red. (2003): Kapitał ludzki a konkurencyjność przedsiębiorstw, Poltext, Warszawa

Tkaczyk T.P. red. (2001): Przedsiębiorczość a strategie konkurencji, SGH, Warszawa

Literatura uzupełniająca

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3KOLOKWIUM

EP1,EP2ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Forma i warunki zaliczenia:
Zaliczenie pisemne (80% oceny); sprawdzian testuje osiągnięcie efektów kształcenia w zakresie wiedzy,  umiejętności
i kompetencji, który obejmuje pytania opisowe (do 8 pytań). Aktywność na zajęciach (20% oceny).
Forma i warunki zaliczenia wykładu:
przedmiot nie kończy się egzaminem i ocena z wykładu jest uzyskiwana na podstawie pisemnego zaliczenia tej formy
zajęć poprzez pozytywne zaliczenie pytań z zakresu wykładu dołączanych do problemów podczas kolokwium na
ćwiczeniach.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenianie: Student otrzymuje ocenę dostateczną, gdy potrafi zdefiniować pojęcie konkurencyjności, wskazać rodzaje
konkurencyjności i źródła przewagi konkurencyjnej, wymienić metody badania i strategie konkurencyjności. Umie
podać przykłady z praktyki.
Ocena z przedmiotu  równa się ocenie z zaliczenia (80% oceny stanowi kolokwium, 20% oceny stanowi aktywność).

Metoda obliczania oceny
końcowej

5 kształtowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa Ważona

5
kształtowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa [ćwiczenia] zaliczenie z

oceną
1,00

5
kształtowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa [wykład] zaliczenie z

oceną
1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/3



Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

24Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

15Przygotowanie się do zajęć

15Studiowanie literatury

3Udział w konsultacjach

5Przygotowanie projektu / eseju / itp.

11Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

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:
WNEiZ-Z-O-I-N-18/19Z-ZP

kształtowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
zarządzanie

4.0WW22AIJ2429_21N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne zarządzanie przedsiębiorstwemogólnoakademicki

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

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

3 45
ćwiczenia 13 ZO

wykład 9 ZO

Razem 22 4

Koordynator
przedmiotu:

dr BARBARA CZERNIACHOWICZ

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:
Celem jest zaprezentowanie zagadnień dotyczących podejścia do tematyki konkurencyjności współczesnego
przedsiębiorstwa funkcjonującego w warunkach zmiennego otoczenia rynkowego.

Wymagania wstępne:
wiedzy: student ma wiedzę z zakresu makro- i mikroekonomii oraz zarządzania przedsiębiorstwem
umiejętności: interpretuje zjawiska społeczne i ekonomiczne
kompetencji (postaw): potrafi pracować w grupie

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza
zna warunki kształtowania i utrzymania przewagi
konkurencyjnej przedsiębiorstwa

K_W01
K_W02
K_W04
K_W09
K_W10
K_W21

1 EP1

umiejętności
umie umiejscowić problematykę kształtowania
konkurencyjności przedsiębiorstwa w procesie
zarządzania strategicznego

K_U08
K_U10
K_U16
K_U17
K_U19

1 EP2

kompetencje społeczne
umie samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i
kompetencje z zakresu problematyki konkurencyjności
przedsiębiorstw

K_K061 EP3

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: kształtowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa

Forma zajęć: wykład

2
1. Konkurencyjność w podejściu strategicznym do zarządzania przedsiębiorstwem. Pojęcie i rodzaje
konkurencyjności. 5

2
2. Konkurencyjność przedsiębiorstwa - istota, rodzaje, podstawowe podejścia. Teorie konkurencyjności
przedsiębiorstwa. 5

1
3. Koncepcja łańcucha składników konkurencyjności: potencjał konkurencyjności, przewaga
konkurencyjna, instrumenty konkurowania, pozycja konkurencyjna. 5

24. Wewnętrzne i zewnętrzne źródła konkurencyjności przedsiębiorstwa. 5

15. Strategie konkurencji - tradycyjne podejście. 5

16. Strategie konkurencji - nowe podejście. 5

Forma zajęć: ćwiczenia

1/3



21. Istota, pojęcie, rodzaje konkurencyjności. 5

22. Tradycyjne strategie konkurencji (case study). 5

23. Nowoczesne strategie konkurencji (case study). 5

24. Wewnętrzne źródła konkurencyjności (case study). 5

25. Zewnętrzne źródła konkurencyjności (case study). 5

26. Metody badania konkurencyjności przedsiębiorstw (case study). 5

17. Zaliczenie materiału w formie pisemnej. 5

Wykład z wykorzystaniem prezentacji
Dyskusje studentów
Praca z grupach nad problemem
Rozwiązywanie zadań, analizy przypadków (case study)

Metody kształcenia

Białasiewicz M. red. (2010): Konkurencyjność przedsiębiorstw. Case study, WN US, Szczecin

Białasiewicz M. red. (2009): Uwarunkowania i sposoby wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw, Economicus, Szczecin

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

Olczyk M. (2008): Konkurencyjność. Teoria i praktyka, CeDEWu, Warszawa

Pierścionek Z. (2006): Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa

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

Literatura podstawowa

Białasiewicz M. red. (2002): Rozwój przedsiębiorstw. Modele, czynniki, strategie, WN US, Szczecin

Gorynia M., Jankowska B. (2008): Klastry a międzynarodowa konkurencyjność i internacjonalizacja przedsiębiorstwa, Difin,
Warszawa

Janasz K., Janasz w., Kozioł K., Szopik-Depczyńska K. (2010): Zarządzanie strategiczne. Koncepcje, metody, strategie.
Wydanie drugie, Difin, Warszawa

Klusik A. red. (2006): Przedsiębiorczość i konkurencyjność a rozwój regionalny, AE, Katowice

Marek S., Białasiewicz M. red. (2011): Podstawy nauki o organizacji, PWE, Warszawa

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

Rybak M. red. (2003): Kapitał ludzki a konkurencyjność przedsiębiorstw, Poltext, Warszawa

T.P. Tkaczyk red. (2001): Przedsiębiorczość a strategie konkurencji, SGH, Warszawa 2003

Literatura uzupełniająca

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3KOLOKWIUM

EP1,EP2ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Forma i warunki zaliczenia:
Zaliczenie pisemne (80% oceny) ; sprawdzian testuje osiągnięcie efektów kształcenia w zakresie wiedzy,
umiejętności i kompetencji, który obejmuje pytania opisowe (do 8 pytań). Aktywność na zajęciach (20% oceny).
Forma i warunki zaliczenia wykładów:
Przedmiot nie kończy się egzaminem i ocena z wykładu jest uzyskiwana na podstawie pisemnego zaliczenia tej formy
zajęć poprzez pozytywne zaliczenie pytań z zakresu wykładu dołączanych do problemów podczas kolokwium na
ćwiczeniach.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenianie:
Student otrzymuje ocenę dostateczną, gdy potrafi zdefiniować pojęcie konkurencyjności, wskazać rodzaje
konkurencyjności i źródła przewagi konkurencyjnej, wymienić metody badania i strategie konkurencyjności. Umie
wymienić przykłady z praktyki
Ocena  z przedmiotu  równa się ocenie z zaliczenia (80% oceny stanowi kolokwium, 20% oceny stanowi aktywność).

Metoda obliczania oceny
końcowej

5 kształtowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa Ważona

5
kształtowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa [ćwiczenia] zaliczenie z

oceną
1,00

5
kształtowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa [wykład] zaliczenie z

oceną
1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/3



Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

22Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

18Przygotowanie się do zajęć

21Studiowanie literatury

3Udział w konsultacjach

22Przygotowanie projektu / eseju / itp.

12Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4

3/3



S Y L A B U S
Nazwa programu kształcenia:
WNEiZ-Z-O-I-N-18/19Z-ZZLwP

kształtowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
4.0WW22AIJ2429_2N

Katedra Ekonomiki Przedsięb.
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

zarządzanie

Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne zarządzanie zasobami ludzkimi w

przedsiębiorstwie
ogólnoakademicki

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

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

3 26 wykład 9 ZO

Razem 9 2
Koordynator
przedmiotu / modułu: dr BARBARA  CZERNIACHOWICZ

Prowadzący zajęcia:

Celem jest zaprezentowanie zagadnień dotyczących podejścia do tematyki konkurencyjności współczesnego
przedsiębiorstwa funkcjonującego w warunkach zmiennego otoczenia rynkowego.

Cele przedmiotu /
modułu:

wiedzy: student ma wiedzę z zakresu makro- i mikroekonomii oraz zarządzania przedsiębiorstwem
umiejętności: interpretuje zjawiska społeczne i ekonomiczne
kompetencji (postaw): potrafi pracować w grupie

Wymagania wstępne:

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla

obszaru
Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

zna warunki kształtowania i utrzymania
przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa

K_W01
K_W02
K_W04
K_W10
K_W21
K_W22

S1A_W01
S1A_W01
S1A_W02
S1A_W03
S1A_W08
S1A_W08

EP11

zna problematykę kształtowania
konkurencyjności przedsiębiorstwa i jej
rolę w procesie zarządzania strategicznego

K_W01 S1A_W01EP22

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: kształtowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa

Forma zajęć: wykład

21. Konkurencyjność w podejściu strategicznym do zarządzania przedsiębiorstwem. Pojęcie i rodzaje
konkurencyjności. 6

22. Konkurencyjność przedsiębiorstwa - istota, rodzaje, podstawowe podejścia. Teorie
konkurencyjności przedsiębiorstwa. 6

13. Koncepcja łańcucha składników konkurencyjności: potencjał konkurencyjności, przewaga
konkurencyjna, instrumenty konkurowania, pozycja konkurencyjna. 6

14. Wewnętrzne i zewnętrzne źródła konkurencyjności przedsiębiorstwa. 6

15. Strategie konkurencji - tradycyjne podejście. 6

16. Strategie konkurencji - nowe podejście 6

17. Zaliczenie materiału w formie pisemnej. 6

Wykład z wykorzystaniem prezentacjiMetody kształcenia

1/2



Białasiewicz M. red. (2010): Konkurencyjność przedsiębiorstw. Case study, WN US  Szczecin

Białasiewicz M. red. (2009): Uwarunkowania i sposoby wzrostu konkurencyjności
przedsiębiorstw, Economicus Szczecin

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

Olczak M. (2008): Konkurencyjność. Teoria i praktyka, CeDEWu Warszawa

Pierścionek Z. (2006): Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa, PWN Warszawa

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

Literatura podstawowa

Białasiewicz M. red. (2002): Rozwój przedsiębiorstw. Modele, czynniki, strategie, WN US
Szczecin
Gorynia M., Jankowska B. (2008): Klastry a międzynarodowa konkurencyjność i
internacjonalizacja przedsiębiorstwa, Difin Warszawa
Janasz K., Janasz W., Kozioł K. (2010): Zarządzanie strategiczne. Koncepcje, metody,
strategie. Wydanie drugie, Difin Warszawa

Klasik A.  red. (2006): Przedsiębiorczość i konkurencyjność a rozwój regionalny, AE Katowice

Marek S., Białasiewicz M. red. (2011): Podstawy nauki o organizacji, PWe Warszawa

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

Rybak M. red. (2003): Kapitał ludzki a konkurencyjność przedsiębiorstw, Poltext Warszawa

Tkaczyk T.P. red. (2001): Przedsiębiorczość a strategie konkurencji, SGH Warszawa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

9Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

12Przygotowanie się do zajęć

13Studiowanie literatury

2Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

12Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP1,EP2KOLOKWIUM

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

Forma i warunki zaliczenia:
Zaliczenie pisemne (100% oceny), sprawdzian testuje osiągnięcie efektów kształcenia w zakresie
wiedzy,  umiejętności i kompetencji, który obejmuje pytania opisowe (do 8 pytań).
Forma i warunki zaliczenia wykładów:
przedmiot nie kończy się egzaminem i ocena z wykładu jest uzyskiwana na podstawie pisemnego
zaliczenia tej formy zajęć na wykładzie.
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu
Ocenianie: Student otrzymuje ocenę dostateczną, gdy potrafi zdefiniować pojęcie
konkurencyjności, wskazać rodzaje konkurencyjności i źródła przewagi konkurencyjnej, wymienić
metody badania i strategie konkurencyjności. Umie wymienić przykłady z praktyki.
Ocena z przedmiotu jest równa ocenie z zaliczenia.

6 kształtowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa Nieobliczana

6 kształtowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa
[wykład]

zaliczenie z
oceną

Metoda obliczania
oceny końcowej

Sem. Przedmiot Rodzaj
zaliczenia

Metoda
obl. oceny

Waga do
średniej
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
WNEiZ-Z-O-I-N-18/19Z-KM

kształtowanie kultury organizacyjnej
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
zarządzanie

4.0WW22AIJ2634_82N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne [A] kompetencje menedżerskieogólnoakademicki

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

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

3 25 wykład 9 ZO

Razem 9 2

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. KATARZYNA GADOMSKA-LILA

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:

Celem jest przekazanie wiedzy dotyczącej kultury organizacyjnej, kształtowanie umiejętności diagnozy i analizy kultury
oraz przeprowadzania zmian kulturowych. Ponadto, wskazanie na możliwość wykorzystania w praktyce, form, metod i
technik kształtowania pożądanych wzorów kulturowych, wpływających na sposób funkcjonowania organizacji i ich
powodzenie.

Wymagania wstępne:
Student zna zagadnienia ogólnoekonomiczne, podstawy organizacji i zarządzania, metody i techniki zarządzania
(zwłaszcza zarządzania zasobami ludzkimi) oraz mechanizmy zachowań organizacyjnych.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza
zna podstawowe pojęcia i koncepcje w obszarze kultury
organizacyjnej oraz zasady i  prawidłowości
oddziaływania kultury na inne elementy organizacji

K_W01
K_W04
K_W08
K_W13
K_W16
K_W19

1 EP1

umiejętności
zna i potrafi zastosować wybrane narzędzia diagnozy i
zmiany kultury organizacyjnej

K_U05
K_U08
K_U14

1 EP2

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: kształtowanie kultury organizacyjnej

Forma zajęć: wykład

11. Istota i znaczenie kultury organizacyjnej 5

12. Funkcje kultury organizacyjnej w procesie funkcjonowania organizacji 5

1
3. Struktura kultury organizacyjnej. Wpływ podstawowych założeń oraz systemów wartości na
kształtowanie postaw i zachowań pracowników 5

14. Uwarunkowania kultury organizacyjnej 5

15. Typologia kultur organizacyjnych 5

16. Rola kadry kierowniczej w procesie kształtowania kultury organizacyjnej 5

2
7. Podstawowe podejścia do zmiany kultury organizacyjnej. Instrumenty kształtowania pożądanej kultury
organizacji 5

18. Zaliczenie 5

Prezentacja multimedialna, studia przypadków, ćwiczenia praktyczne (kwestionariusze itp.), dyskusjeMetody kształcenia
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Aniszewska G. (2007): Kultura organizacyjna w zarządzaniu, PWE, Warszawa

Sikorski Cz. (2006): Kultura organizacyjna, C.H. Beck, Warszawa

Sułkowski Ł. (2012): Kulturowe procesy zarządzania, Difin, Warszawa

Literatura podstawowa

Cameron K.S., Quinn R. (2003): Kultura organizacyjna - diagnoza i zmiana, Oficyna Ekonomiczna, Kraków

Red. Kostera M. (2007): Kultura organizacji, GWP, Gdańsk

Zbiegień-Maciąg L. (1999): Kultura w organizacji. Identyfikacja kultury znanych firm, PWN, Warszawa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

9Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

17Przygotowanie się do zajęć

10Studiowanie literatury

2Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

10Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2KOLOKWIUM

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Forma i warunki zaliczenia:
studenci oceniani są na podstawie jednego kolokwium pisemnego zawierającego pytania zamknięte i otwarte,
weryfikującego poziom opanowania treści programowych oraz ćwiczeń i zadań praktycznych realizowanych w trakcie
zajęć.
Ocenianie:
student otrzymuje ocenę dostateczną, gdy zna istotę kultury organizacyjnej i podstawowe pojęcia z nią związane.

W  okresie nauczania  hybrydowego lub wyłącznie  nauczania  zdalnego nastąpi zmiana warunków zaliczenia
przedmiotu na:
pracę pisemną na temat kultury organizacyjnej.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena  z przedmiotu jest równa ocenie uzyskanej z pracy pisemnej.

Metoda obliczania oceny
końcowej 5 kształtowanie kultury organizacyjnej Ważona

5 kształtowanie kultury organizacyjnej [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
Nazwa programu kształcenia:
WNEiZ-Z-O-I-N-18/19Z-ZZLwP

kształtowanie kultury organizacyjnej
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
4.0WW22AIJ2634_15N

Katedra Organizacji i Zarządz.
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

zarządzanie

Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne zarządzanie zasobami ludzkimi w

przedsiębiorstwie
ogólnoakademicki

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

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

2 24 wykład 9 ZO

Razem 9 2
Koordynator
przedmiotu / modułu: dr hab. KATARZYNA  GADOMSKA-LILA

Prowadzący zajęcia:
Celem jest przekazanie wiedzy dotyczącej kultury organizacyjnej, kształtowanie umiejętności diagnozy i analizy
kultury oraz przeprowadzania zmian kulturowych. Ponadto, wskazanie na możliwość wykorzystania w praktyce,
form, metod i technik kształtowania pożądanych wzorów kulturowych, wpływających na sposób funkcjonowania
organizacji i ich powodzenie.

Cele przedmiotu /
modułu:

Student zna zagadnienia ogólnoekonomiczne, podstawy organizacji i zarządzania, metody i techniki zarządzania
(zwłaszcza zarządzania zasobami ludzkimi) oraz mechanizmy zachowań organizacyjnych.Wymagania wstępne:

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla

obszaru
Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

zna podstawowe pojęcia i koncepcje w
obszarze kultury organizacyjnej oraz
zasady i  prawidłowości oddziaływania
kultury na inne elementy organizacji

K_W01
K_W04
K_W08
K_W13
K_W16

S1A_W01
S1A_W02
S1A_W02
S1A_W04
S1A_W05

EP11

umiejętności
zna i potrafi zastosować wybrane narzędzia
diagnozy i zmiany kultury organizacyjnej

K_U05
K_U08
K_U14

S1A_U03
S1A_U04
S1A_U06

EP21

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: kształtowanie kultury organizacyjnej

Forma zajęć: wykład

11. Istota i znaczenie kultury organizacyjnej 4

12. Funkcje kultury organizacyjnej w procesie funkcjonowania organizacji 4

23. Struktura kultury organizacyjnej. Wpływ podstawowych założeń oraz systemów wartości na
kształtowanie postaw i zachowań pracowników 4

14. Uwarunkowania kultury organizacyjnej 4

15. Typologia kultur organizacyjnych 4

16. Rola kadry kierowniczej w procesie kształtowania kultury organizacyjnej 4

17. Podstawowe podejścia do zmiany kultury organizacyjnej. Instrumenty kształtowania pożądanej
kultury organizacji 4

18. Zaliczenie 4

Prezentacja multimedialna, studia przypadków, ćwiczenia praktyczne (kwestionariusze itp.),
dyskusjeMetody kształcenia
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 Aniszewska G. (2007): Kultura organizacyjna w zarządzaniu., Polskie Wydawnictwo
Ekonomiczne, Warszawa

Sikorski Cz. (2006): Kultura organizacyjna., C.H. Beck, Warszawa

Sułkowski Ł. (2012): Kulturowe procesy zarządzania, Difin, Warszawa

Literatura podstawowa

Cameron K.S., Quinn R. (2003): Kultura organizacyjna - diagnoza i zmiana., Oficyna
Ekonomiczna, Kraków

Red. Kostera M. (2007): Kultura organizacji., GWP, Gdańsk

Zbiegień-Maciąg L. (1999): Kultura w organizacji. Identyfikacja kultury znanych firm., PWN,
Warszawa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

9Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

15Przygotowanie się do zajęć

10Studiowanie literatury

2Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

12Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP1,EP2SPRAWDZIAN

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

Forma i warunki zaliczenia:
studenci oceniani są na podstawie jednego kolokwium pisemnego zawierającego pytania
zamknięte i otwarte, weryfikującego poziom opanowania treści programowych oraz ćwiczeń i
zadań praktycznych realizowanych w trakcie zajęć.
Ocenianie:
student otrzymuje ocenę dostateczną, gdy zna istotę kultury organizacyjnej i podstawowe pojęcia
z nią związane.
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena  z przedmiotu jest równa ocenie uzyskanej z zaliczenia.

4 kształtowanie kultury organizacyjnej Nieobliczana

4 kształtowanie kultury organizacyjnej [wykład] zaliczenie z
oceną

Metoda obliczania
oceny końcowej

Sem. Przedmiot Rodzaj
zaliczenia

Metoda
obl. oceny

Waga do
średniej
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S Y L A B U S
Nazwa programu kształcenia:
WNEiZ-Z-O-I-N-18/19Z

kultura myślenia i argumentacji
(INNE DO ZALICZENIA)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
4.0WW22AIJ2423_107N

Zakład Filozofii Nauki
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

zarządzanie

Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne ogólnoakademicki

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

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

2 13 konwersatorium 9 ZO

Razem 9 1
Koordynator
przedmiotu / modułu: dr hab. MACIEJ  WITEK

Prowadzący zajęcia:
Przekazanie studentom podstawowej wiedzy z zakresu teorii argumentacji i komunikacji, wypracowanie
umiejętności umożliwiających precyzyjne formułowanie opinii i argumentów oraz krytyczną analizę opinii i
argumentów formułowanych przez innych.

Cele przedmiotu /
modułu:

Brak wymagań wstępnych.Wymagania wstępne:

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla

obszaru
Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Student zna zasady racjonalnej dyskusji i
argumentacji, wyjaśnia ich rolę w
budowaniu efektywnego systemu
komunikacji w organizacji.

K_W08
K_W16

S1A_W02
S1A_W05EP11

umiejętności

Student konstruuje tezy, argumenty i
definicje zgodnie z regułami racjonalnej
dyskusji.

K_U18
K_U23

S1A_U08
S1A_U10EP21

Rozpoznaje i klasyfikuje typy argumentów,
standardyzuje i ocenia wypowiedzi
argumentacyjne, rozpoznaje i klasyfikuje
rodzaje definicji, wykrywa błędy w
definicjach, identyfikuje implikatury i
presupozycje wypowiedzi.

K_U23 S1A_U10EP32

kompetencje społeczne

W trakcie dyskusji student zachowuje
ostrożność i krytycyzm w formułowaniu
opinii, jest otwarty na argumenty strony
przeciwnej, wykrywa demagogię i
indoktrynację.

K_K02 S1A_K02EP41

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: kultura myślenia i argumentacji

Forma zajęć: konwersatorium

21. Preliminaria logiczne: klasyczny rachunek zdań i rachunek predykatów. 3

22. Nieporozumienia spowodowane przez wieloznaczność wypowiedzi (leksykalną i składniową),
użycie nazw nieostrych, wyrażeń okazjonalnych i anafor. 3

13. Definicje, ich budowa i funkcje. Błędy w definiowaniu. 3

24. Argumentacja a perswazja. Standaryzacja i ewaluacja wypowiedzi argumentacyjnych. Typy
argumentów. 3
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25. Formy komunikacji pośredniej: implikatury konwersacyjne i presupozycje. 3

Wykład konwersatoryjny, analiza przypadków i dyskusja problemowa.Metody kształcenia

K. Szymanek, K. A. Wieczorek, A. S. Wójcik (2008): Sztuka argumentacji. Ćwiczenia w badaniu
argumentów, Warszawa WN PWN

Z. Ziembiński (2010): Logika praktyczna, Warszawa WN PWN
Literatura podstawowa

K. Szymanek (2008): Sztuka argumentacji. Słownik terminologiczny, Warszawa WN PWN

T. Hołówka (2007): Kultura logiczna w przykładach, Warszawa WN PWN
Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

9Zajęcia dydaktyczne

0Udział w egzaminie/zaliczeniu

0Przygotowanie się do zajęć

6Studiowanie literatury

4Udział w konsultacjach

3Przygotowanie projektu / eseju / itp.

3Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 25

Liczba punktów ECTS 1

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP1,EP2KOLOKWIUM

EP3,EP4PROJEKT

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z przedmiotu wg następującej
skali: bdb (15 pkt.), db+ (14 pkt.), db (12-13 pkt.), dst+ (11 pkt.), dst (9-10 pkt.).

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Student uzyskuje punkty realizując dwa obowiązkowe zadania: zaliczając kolokwium (do 9 pkt.)
oraz przedstawiając projekt zaliczeniowy (do 6 pkt.)

3 kultura myślenia i argumentacji Nieobliczana

3 kultura myślenia i argumentacji [konwersatorium] zaliczenie z
oceną

Metoda obliczania
oceny końcowej

Sem. Przedmiot Rodzaj
zaliczenia

Metoda
obl. oceny

Waga do
średniej

2/2



S Y L A B U S
Nazwa programu kształcenia:
WNEiZ-Z-O-I-N-18/19Z

marketing
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
4.0WW22AIJ2634_119N

Katedra Marketingu
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

zarządzanie

Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne ogólnoakademicki

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

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

1 32
ćwiczenia 9 ZO

wykład 9 E

Razem 18 3
Koordynator
przedmiotu / modułu: dr hab. EDYTA  RUDAWSKA

Prowadzący zajęcia:

Celem jest przedstawienie istoty koncepcji marketingu jako sposobu działania przedsiębiorstw na rynku.Cele przedmiotu /
modułu:

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

Wymagania wstępne:

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla

obszaru
Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

zna istotę działania firmy zarządzanej
marketingowo

K_W01
K_W03
K_W04
K_W07
K_W09
K_W10

S1A_W01
S1A_W01
S1A_W02
S1A_W02
S1A_W03
S1A_W03

EP11

wymienia i opisuje instrumenty
marketingowego oddziaływania K_W01 S1A_W01EP22

umiejętności

potrafi zaproponować kształt
instrumentów marketingowych
stosowanych przez firmy - analizuje ich
przykłady w praktyce rynkowej oraz
konstruuje koncepcję działań
marketingowych dla konkretnej firmy

K_U08
K_U13
K_U16
K_U19

S1A_U04
S1A_U06
S1A_U07
S1A_U08

EP31

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: marketing

Forma zajęć: wykład

11. Istota marketingu. Rozwój myśli marketingowej 2

12. Otoczenie rynkowe przedsiębiorstwa 2

23. Proces wyboru rynku docelowego 2

14. Opracowanie koncepcji produktu 2

25. Strategia cenowa 2
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16. Proces dystrybucji 2

17. Planowanie programów promocyjnych 2

Forma zajęć: ćwiczenia

21. Zapoznanie się ze specyfiką firm zorientowanych marketingowo 2

12. Analiza otoczenia rynkowego przedsiębiorstw 2

23. Przeprowadzenie procesu wyboru rynku docelowego dla wybranej firmy 2

14. Opracowanie koncepcji produktu, cyklu życia dla wybranego produktu 2

15. Wyznaczenie ceny oraz opracowanie sposobów różnicowania ceny dla wybranej firmy 2

16. Wybór sposobu dystrybucji oferty wybranej firmy 2

17. Przygotowanie programu działań promocyjnych dla wybranej firmy 2

Prezentacja multimedialna, dyskusja, studia przypadków, praca w grupach, prezentacja projektu
przez studentówMetody kształcenia

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

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

Karwowski J. (1999): Podstawy Marketingu - ćwiczenia, Wydawnictwo ZSB

Literatura podstawowa

Kothler Ph. (2005): Marketing, RebisLiteratura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

18Zajęcia dydaktyczne

4Udział w egzaminie/zaliczeniu

17Przygotowanie się do zajęć

15Studiowanie literatury

6Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

13Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

2Inne

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP1,EP2EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP2,EP3KOLOKWIUM

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

Studenci otrzymują zaliczenie z ćwiczeń na podstawie kolokwium pisemnego (pytania otwarte)
oraz oceny zadań realizowanych podczas zajęć
Studenci oceniani są na podstawie egzaminu pisemnego w formie testu z wykładów i zalecanej
literatury
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z przedmiotu  jest równa średniej arytmetycznej ocen uzyskanych z zaliczenia i egzaminu.

2 marketing Nieobliczana

2 marketing [wykład] egzamin

2 marketing [ćwiczenia] zaliczenie z
oceną

Metoda obliczania
oceny końcowej

Sem. Przedmiot Rodzaj
zaliczenia

Metoda
obl. oceny

Waga do
średniej
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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
Nazwa programu kształcenia:
WNEiZ-Z-O-I-N-18/19Z

matematyka
(PODSTAWOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
4.0WW22AIJ2432_132N

Katedra Badań Operacyjnych i Zastosowań Matemat. w Ekonomii
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

zarządzanie

Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne ogólnoakademicki

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

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

1 41
ćwiczenia 18 ZO

wykład 8 E

Razem 26 4
Koordynator
przedmiotu / modułu: dr MAŁGORZATA  GUZOWSKA

Prowadzący zajęcia:
Celem jest 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.

Cele przedmiotu /
modułu:

w zakresie:
 wiedzy: student zna materiał z matematyki ze szkoły średniej na poziomie podstawowym
 umiejętności: student potrafi rozwiązać samodzielnie zadania z matematyki na poziomie podstawowym
 kompetencji (postaw): ma wpojone nawyki systematycznego kształcenia się i samodzielnego korzystania z
literatury

Wymagania wstępne:

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla

obszaru
Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

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

K_W18 S1A_W06EP11

Student zna podstawy rachunku
różniczkowego i całkowego funkcji jednej
zmiennej.

K_W18 S1A_W06EP22

umiejętności

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

K_U07 S1A_U03EP31

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_U07 S1A_U03EP42

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: matematyka
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Forma zajęć: wykład

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

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

13. Układy równań liniowych oraz metody ich rozwiązywania. 1

14. Funkcje jednej zmiennej i ich własności. Funkcja wykładnicza i logarytmiczna. Definicja i
własności granicy i ciągłości funkcji. 1

1
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

1
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

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

12. 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

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

16. Kolokwium 1

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

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

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

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

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

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

213. Kolokwium zaliczeniowe 1

Wykład połączony z prezentacją multimedialną, ćwiczenia; rozwiązywanie zadań problemowychMetody kształcenia

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4EGZAMIN PISEMNY

EP3,EP4KOLOKWIUM

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

Zaliczenie ćwiczeń testuje osiągnięcia w zakresie umiejętności &amp;#8211; kolokwium max. 6
zadań. Zaliczenie: otrzymanie min 60% punktów.
Forma i warunki egzaminu:
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
Ocenianie:
Student otrzymuje ocenę dostateczną -gdy potrafi rozwiązać zadania o małym stopniu trudności i
złożoności.
Student otrzymuje ocenę dobrą - gdy potrafi rozwiązać zadania o średnim stopniu trudności i
złożoności.
Student otrzymuje ocenę bardzo dobrą - gdy potrafi rozwiązać zadania o dużym stopniu trudności
i złożoności.
Ocenę z przedmiotu stanowi ocena z egzaminu

1 matematyka Nieobliczana

1 matematyka [ćwiczenia] zaliczenie z
oceną

1 matematyka [wykład] egzamin

Metoda obliczania
oceny końcowej

Sem. Przedmiot Rodzaj
zaliczenia

Metoda
obl. oceny

Waga do
średniej
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B. Batóg, B. Bieszk-Stolorz, I. Foryś, M. Guzowska, K. Heberlein (2016): Matematyka dla
kierunków ekonomicznych. Teoria, przykłady, zadania, Difin

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

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

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

Literatura podstawowa

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

Piszczała J. (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

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

26Zajęcia dydaktyczne

4Udział w egzaminie/zaliczeniu

20Przygotowanie się do zajęć

18Studiowanie literatury

6Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

24Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

2Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4
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S Y L A B U S
Nazwa programu kształcenia:
WNEiZ-Z-O-I-N-18/19Z-ZZLwP

menedżer innowacji
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
4.0WW22AIJ2429_3N

Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

zarządzanie

Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne zarządzanie zasobami ludzkimi w

przedsiębiorstwie
ogólnoakademicki

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

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

3 36 ćwiczenia 10 ZO

Razem 10 3
Koordynator
przedmiotu / modułu: dr JOANNA  MARKIEWICZ

Prowadzący zajęcia:

Celem jest uzyskanie wiedzy i umiejętności zastosowania istotnych metod i technik niezbędnych do kierowania
działalnością innowacyjną w przedsiębiorstwie

Cele przedmiotu /
modułu:

Student  zna podstawowe pojęcia z zakresu kierowania w przedsiębiorstwie, rozróżnia podstawowe kategorie
ekonomiczneWymagania wstępne:

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla

obszaru
Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza
ma wiedzę o wpływie menedżera innowacji
na praktykę funkcjonowania
przedsiębiorstwa

K_W01
K_W04
K_W12
K_W16
K_W20
K_W25

S1A_W01
S1A_W02
S1A_W03
S1A_W05
S1A_W07
S1A_W10

EP11

umiejętności

zna zasady opracowania biznesplanów
przedsięwzięcia innowacyjnego

K_U08
K_U10

S1A_U04
S1A_U04EP21

posiada umiejętność rozpoznawania i
diagnozowania problemów w działalności
innowacyjnej przedsiębiorstwa oraz ich
rozstrzygania

K_U13
K_U21

S1A_U06
S1A_U09EP32

opracowuje studium przypadku i
prezentuje je na forum K_U22 S1A_U10EP43

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: menedżer innowacji

Forma zajęć: ćwiczenia

21. Podstawowe zasady kierowania projektami innowacyjnymi przez menedżera innowacji 6

22. Mechanizmy współpracy menedżera innowacji  z sektorem badawczo-rozwojowym - dobre
praktyki 6

13. Komercjalizacja technologii innowacyjnych w przedsiębiorstwie 6

14. Proces pozyskiwania i zarządzania funduszami na innowacyjność w firmie 6

15. Praktyka podejmowania decyzji menedżerskich w obszarze innowacyjności 6

16. Procedury uzyskiwania ochrony własności patentowej i przemysłowej. Case studies 6

1/2



17. Techniki i metody kierowania projektami innowacyjnymi (case studies) 6

18. Kolokwium 6

wykład i ćwiczenia, dyskusje, case study,prezentacje multimedialne,praca w grupachMetody kształcenia

 Drucker P. F. (2003): Menedżer Skuteczny, Wydawnictwo MT Biznes

 Drucker P.F. (2004): Zawód menedżer, Wydawnictwo MT Biznes

 Janasz W., K. Kozioł-Nadolna, (2011): Innowacje w organizacji, PWE

J. Wiśniewska, K. Janasz (2015): Innowacje i procesy transferu technologii w strategicznym
zarządzaniu organizacjami, Difin, Warszawa
Kozioł-Nadolna K. (2013): Internacjonalizacja działalności badawczo-rozwojowej w
kształtowaniu procesów innowacyjnych przedsiębiorstw w Polsce, CeDeWu

Literatura podstawowa

 Wiśniewska J., K. Janasz red. (2012): Innowacyjność organizacji w strategii inteligentnego i
zrównoważonego rozwoju, DifinLiteratura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

10Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

18Przygotowanie się do zajęć

16Studiowanie literatury

3Udział w konsultacjach

13Przygotowanie projektu / eseju / itp.

13Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP1,EP2,EP3KOLOKWIUM

EP2,EP3,EP4PROJEKT

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

Forma i warunki zaliczenia ćwiczeń:
wykonanie pracy zaliczeniowej: przygotowanie projektu i jego prezentacja lub badań i prezentacja
ich wyników,
zaliczenie ćwiczeń na podstawie ocen cząstkowych otrzymywanych w trakcie semestru za
określone działania i prace studenta: obecność, aktywność, przygotowany projekt oraz kolokwium
(test z pytaniami wielokrotnego wyboru, zaliczenie testu na ocenę dostateczną wymaga uzyskania
60% możliwych punktów).
Student otrzymuje ocenę dostateczną, gdy potrafi omówić podstawowe zagadnienia związane z
metodami i technikami niezbędnymi do kierowania działalnością innowacyjną w przedsiębiorstwie,
co sprawdza osiągnięte efekty kształcenia w zakresie wiedzy i umiejętności uzyskanych podczas
uczestnictwa w ćwiczeniach.
Ocena z przedmiotu jest oceną z zaliczenia ćwiczeń.
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

6 menedżer innowacji Nieobliczana

6 menedżer innowacji [ćwiczenia] zaliczenie z
oceną

Metoda obliczania
oceny końcowej

Sem. Przedmiot Rodzaj
zaliczenia

Metoda
obl. oceny

Waga do
średniej
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S Y L A B U S
Nazwa programu kształcenia:
WNEiZ-Z-O-I-N-18/19Z-ZMwB

metody ilościowe w zarządzaniu
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
4.0WW22AIJ2432_42N

Katedra Ekonometrii
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

zarządzanie

Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne zarządzanie marketingowe w

biznesie
ogólnoakademicki

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

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

2 34

ćwiczenia 3 ZO

laboratorium 6 ZO

wykład 9 ZO

Razem 18 3
Koordynator
przedmiotu / modułu: dr hab. JACEK  BATÓG

Prowadzący zajęcia:

Uzyskanie podstawowej wiedzy o metodach ekonometrycznych oraz ich zastosowaniu do badania ilościowych
prawidłowości w zarządzaniu procesami gospodarczymi

Cele przedmiotu /
modułu:

Student w zakresie:
- wiedzy: wykazuje znajomość zagadnień i metod z zakresu algebry, analizy matematycznej, statystyki opisowej,
rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej oraz podstaw zarządzania, 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 społecznych: potrafi samodzielnie korzystać z literatury i samodzielnie opracowywać informacje na
wskazany temat.

Wymagania wstępne:

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla

obszaru
Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

zna specyfikę i budowę modelu
ekonometrycznego oraz etapy
modelowania z wykorzystaniem modeli
dynamiki oraz współzależności, rozumie
podstawy teoretyczne estymacji i
weryfikacji liniowego modelu
ekonometrycznego, zna zasady
formułowania wniosków wynikających z
analiz ilościowych prowadzonych w
obszarze zarządzania, zna cel i metody
wielowymiarowej analizy porównawczej

K_W17
K_W18

S1A_W06
S1A_W06EP11

umiejętności

potrafi zbudować model ekonometryczny
dynamiki i współzależności oraz dokonać
interpretacji uzyskanych wyników, potrafi
wykorzystywać funkcje arkusza
kalkulacyjnego Excel związane z estymacją
i weryfikacją liniowych modeli
ekonometrycznych

K_U07 S1A_U03EP21

przygotowuje projekt pokazujący
zastosowanie metod ekonometrycznych do
badania zjawisk ekonomicznych

K_U07 S1A_U03EP32

kompetencje społeczne potrafi pracować w grupie K_K02 S1A_K02EP41
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Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: metody ilościowe w zarządzaniu

Forma zajęć: wykład

21. Definicja i przedmiot badań ekonometrii. Rodzaje prawidłowości statystycznych. Model
ekonometryczny 4

12. Etapy modelowania ekonometrycznego 4

13. Estymacja parametrów strukturalnych modeli ekonometrycznych - KMNK 4

24. Weryfikacja modeli ekonometrycznych. Wybrane problemy budowy modeli ekonometrycznych 4

15. Modele nieliniowe - budowa i zastosowania. Funkcje modeli ekonometrycznych 4

26. Wielowymiarowa analiza porównawcza 4

Forma zajęć: ćwiczenia

11. Wykorzystanie modeli liniowych w badaniu zjawisk ekonomicznych 4

22. Wykorzystanie modeli nieliniowych w badaniu zjawisk ekonomicznych 4

Forma zajęć: laboratorium

21. Przykłady prawidłowości statystycznych. Struktura i funkcje modeli ekonometrycznych.
Specyfikacja zmiennych objaśniających 4

22. Przykłady estymacji i weryfikacji liniowych modeli ekonometrycznych 4

23. Przykłady zastosowania metod wielowymiarowej analizy porównawczej 4

Wykłady z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych. Ćwiczenia polegające na rozwiązywaniu
zadań. Praca w grupie podczas opracowywania projektu własnego. Laboratoria z wykorzystaniem
arkusza kalkulacyjnego Excel w zakresie estymacji i weryfikacji liniowych modeli
ekonometrycznych.

Metody 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, Stowarzyszenie Pomoc i Rozwój, Szczecin

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

Literatura podstawowa

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP1,EP2SPRAWDZIAN

EP3,EP4PROJEKT

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

Forma i warunki zaliczenia: studenci w ramach ćwiczeń oceniani są na podstawie sprawdzianu,
który testuje osiągnięcie efektów kształcenia w zakresie umiejętności, wiedzę przekazaną na
wykładach weryfikuje się w oparciu o 3 pytania teoretyczne zadane w ramach sprawdzianu z
ćwiczeń, ocenę z laboratorium uzyskuje się na podstawie projektu własnego tworzonego w formie
pracy grupowej, który weryfikuje osiągnięcie efektów kształcenia w zakresie umiejętności oraz
efektu w zakresie kompetencji społecznych.
Ocenianie: student otrzymuje ocenę dostateczną, gdy potrafi co najmniej omówić zagadnienia z
zakresu prawidłowości statystycznych, formułowania hipotezy modelowej i estymacji parametrów
strukturalnych modeli ekonometrycznych, a także rozwiązać proste zadania z tych obszarów.
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z przedmiotu jest równa zwykłej średniej arytmetycznej ocen uzyskanych z ćwiczeń,
laboratorium oraz wykładu.

4 metody ilościowe w zarządzaniu Arytmetyczna

4 metody ilościowe w zarządzaniu [wykład] zaliczenie z
oceną

4 metody ilościowe w zarządzaniu [ćwiczenia] zaliczenie z
oceną

4 metody ilościowe w zarządzaniu [laboratorium] zaliczenie z
oceną

Metoda obliczania
oceny końcowej

Sem. Przedmiot Rodzaj
zaliczenia

Metoda
obl. oceny

Waga do
średniej
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Batóg J., Batóg B. (2016): Ocena zależności przyczynowo-skutkowych występujących w
systemach pomiaru dokonań, w: System pomiaru dokonań w przedsiębiorstwach, red.
A.Niemiec, CeDeWu, Warszawa
Dziechciarz J. (2003): Ekonometria. Metody, przykłady, zadania, Wydawnictwo Akademii
Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław
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

18Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

12Przygotowanie się do zajęć

18Studiowanie literatury

4Udział w konsultacjach

12Przygotowanie projektu / eseju / itp.

9Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

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:
WNEiZ-Z-O-I-N-18/19Z

międzynarodowe stosunki gospodarcze
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
zarządzanie

4.0WW22AIJ2633_133N
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 18 ZO

wykład 8 E

Razem 26 4

Koordynator
przedmiotu:

dr JAROSŁAW NARĘKIEWICZ

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_W03
K_W06
K_W11
K_W23

1 EP1

zna podstawowe zasady funkcjonowania
międzynarodowego handlu w warunkach rosnącego
umiędzynarodowienia gospodarki

K_W032 EP2

umiejętności
rozumie i potrafi analizować przyczyny, przebieg i skutki
różnych procesów zachodzących w gospodarce
światowej

K_U181 EP3

kompetencje społeczne
potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i
umiejętności K_K061 EP4

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: międzynarodowe stosunki gospodarcze

Forma zajęć: wykład

1
1. Powstanie i rozwój gospodarki światowej (pojęcie,  struktura podmiotowa gospodarki światowej,
klasyfikacja krajów według regionów ekonomicznych, ewolucja pozycji wybranych  regionów i krajów w
gospodarce światowej).

5

12. Międzynarodowy podział pracy (pojęcie, czynniki kształtujące mpp oraz etapy ewolucji mpp). 5

13. Korzyści z handlu międzynarodowego w świetle teorii (klasycznej, neoklasycznej  i  współczesnych). 5

1
4. Ceny w handlu międzynarodowym (krótkookresowe i długookresowe tendencje kształtowania się cen
na rynku światowym). 5

2
5. Polityka handlowa i jej narzędzia (pojęcie i rodzaje polityki handlowej, argumenty przemawiające za i
przeciwko polityce protekcyjnej, narzędzia taryfowe i pozataryfowe polityki handlowej). 5

16. Międzynarodowe systemy walutowe. 5

1
7. Procesy Integracyjne we współczesnej gospodarce światowej (pojęcie,  efekty integracji, przykłady
funkcjonujących ugrupowań integracyjnych na świecie). 5

Forma zajęć: ćwiczenia
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2
1. Międzynarodowe obroty towarowe (tendencje w rozmiarach, dynamice i strukturze współczesnego
handlu międzynarodowego). 5

1
2. Międzynarodowa wymiana usług (pojęcie i klasyfikacja usług w wymianie międzynarodowej, specyfika
międzynarodowego handlu usługami, rola usług w wymianie międzynarodowej, problemy liberalizacji
handlu usługami).

5

1
3. Międzynarodowa wymiana technologii (pojęcie i rodzaje międzynarodowego rynku technologii,
charakterystyczne cechy międzynarodowego rynku technologii, kanały międzynarodowego transferu
technologii, problem ochrony technologii).

5

2
4. Międzynarodowe przepływy kapitału ( formy, przyczyny, kierunki i skutki międzynarodowego
.przepływu kapitału). 5

15. Międzynarodowe przepływy pracy (pojęcie, przyczyny, bariery i skutki migracji międzynarodowych). 5

26. Polityka kursu walutowego i wymienialność walut. 5

27. Ceny w handlu międzynarodowym. 5

18. System GATT/WTO. 5

29. Bilans płatniczy i metody jego równoważenia. 5

210. Polska w Unii Europejskiej (droga Polski do UE, bilans uczestnictwa Polski w UE). 5

211. Zaliczenie przedmiotu. 5

- wykłady z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych,
- prezentacje multimedialne przygotowane przez studentów
- analiza problemów w drodze dyskusji
- praca w grupie

Metody kształcenia

Bożyk P. (2008): Międzynarodowe stosunki ekonomiczne, PWE, Warszawa

Budnikowski A. (2006): Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWE, Warszawa

Red. J. Dudziński, H. Nakonieczna-Kisiel (2007): Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Wybrane zagadnienia., Szczecin

Literatura podstawowa

Red. E.Oziewicz (2006): Przemiany we współczesnej gospodarce światowej, PWE, Warszawa

Rynarzewski T., Zielińska-Głębocka A. (2006): Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Teoria wymiany i polityki handlu
zagranicznego, PWE, Warszawa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP2,EP3KOLOKWIUM

EP4ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Forma i warunki  zaliczenia ćwiczeń:
Pisemne kolokwium sprawdzające osiągnięcie efektów w zakresie wiedzy i umiejętności z ćwiczeń oraz
zalecanej literatury (80% oceny) oraz aktywność na zajęciach (20% oceny).

Forma i warunki egzaminu:
Egzamin pisemny w postaci  pytań otwartych  sprawdzających wiedzę studentów z wykładów oraz
zalecanej literatury.

Ocenianie:
Student otrzymuje ocenę dostateczną, gdy:
- zna podstawowe pojęcia z zakresu gospodarki światowej i  międzynarodowych stosunków
ekonomicznych
- potrafi przedstawić główne tendencje w funkcjonowaniu gospodarki światowej

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z przedmiotu:
obliczana jest jako średnia arytmetyczna z ocen uzyskanych z zaliczenia i egzaminu

Metoda obliczania oceny
końcowej

5 międzynarodowe stosunki gospodarcze Ważona

5 międzynarodowe stosunki gospodarcze [wykład] egzamin 1,00

5 międzynarodowe stosunki gospodarcze [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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26Zajęcia dydaktyczne

4Udział w egzaminie/zaliczeniu

24Przygotowanie się do zajęć

25Studiowanie literatury

5Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

16Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4
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S Y L A B U S
Nazwa programu kształcenia:
WNEiZ-Z-O-I-N-18/19Z

mikroekonomia
(PODSTAWOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
4.0WW22AIJ2633_99N

Katedra Mikroekonomii
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

zarządzanie

Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne ogólnoakademicki

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

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

1 42
ćwiczenia 18 ZO

wykład 8 E

Razem 26 4
Koordynator
przedmiotu / modułu: dr hab. TOMASZ  BERNAT

Prowadzący zajęcia:
Celem jest przedstawienie studentom 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.

Cele przedmiotu /
modułu:

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.

Wymagania wstępne:

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla

obszaru
Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

zna podstawowe pojęcia gospodarcze,
związane z przedmiotem zainteresowania
mikroekonomii, zna zależności pomiędzy
takimi kategoriami, jak koszty, przychody,
zyski, progi rentowności.

K_W03
K_W04

S1A_W01
S1A_W02EP11

zna główne zależności zachodzące na
poszczególnych rynkach, zarówno rynkach
dóbr i usług, jak również rynkach
czynników produkcji.

K_W06
K_W09
K_W24

S1A_W02
S1A_W03
S1A_W09

EP22

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_U02
K_U06
K_U17
K_U18

S1A_U01
S1A_U03
S1A_U07
S1A_U08

EP31

kompetencje społeczne potrafi myśleć i działać w sposób
przedsiębiorczy K_K07 S1A_K07EP41

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: mikroekonomia

Forma zajęć: wykład
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11. wprowadzenie do mikroekonomii i gospodarki rynkowej,  ekonomiczne teorie zachowań ludzkich 2

22. mechanizm rynkowy 2

13. elastyczność popytu i podaży 2

14. teoria wyboru firmy, produkcyjność w krótkim i długim okresie 2

15. teoria kosztów, optimum produkcji, progi rentowności 2

16. struktury rynkowe 2

17. rynki czynników wytwórczych 2

Forma zajęć: ćwiczenia

21. Wprowadzenie do mikroekonomii. Ekonomiczne teorie zachowań ludzkich 2

12. Zasady funkcjonowania gospodarki rynkowej. Istota rynku 2

13. Popyt, prawo popytu. Paradoksy 2

14. Podaż, prawo podaży 2

15. Równowaga rynkowa, ingerencja państwa w mechanizm rynkowy 2

26. Elastyczność popytu i podaży, polityka cenowa przedsiębiorstwa 2

17. Kolokwium sprawdzające wiedzę 2

18. Wprowadzenie do teorii firmy, produkcyjność w krótkim i długim okresie 2

19. Teoria kosztów 2

210. Optimum produkcji 2

211. Struktury rynkowe 2

212. Rynki czynników wytwórczych. Nierównowaga na rynku pracy 2

113. Kolokwium sprawdzające wiedzę 2

wykład, studium przypadków, zadania graficzne i algebraiczne, dyskusjeMetody kształcenia

Begg D. (2003): Ekonomia. Mikroekonomia, PWE, Warszawa

Kopycińska D. (2011): Mikroekonomia, volumina.pl, Szczecin

Kopycińska D. (2010): Mikroekonomia- ćwiczenia, volumina.pl, Szczecin

Literatura podstawowa

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP2,EP3KOLOKWIUM

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

Zaliczenie ćwiczeń to rozwiązanie case study obejmujące prezentowane na zajęciach teorie
ekonomiczne.
Egzamin ma charakter pisemny. Należy rozwiązać case study.
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu
Ocena z przedmiotu jest równoznaczna z oceną z egzaminu.
Student otrzymuje ocenę dostateczną - gdy potrafi podać podstawowe definicje pojęć, związanych
z mikroekonomią oraz rozwiązać najprostsze zadania algebraiczne. Aby zdać egzamin, student
musi uzyskać minimum 50% maksymalnej liczby punktów.

2 mikroekonomia Nieobliczana

2 mikroekonomia [wykład] egzamin

2 mikroekonomia [ćwiczenia] zaliczenie z
oceną

Metoda obliczania
oceny końcowej

Sem. Przedmiot Rodzaj
zaliczenia

Metoda
obl. oceny

Waga do
średniej
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Czarny E., Nojszewska E. (2000): Mikroekonomia, PWE, Warszawa

Dach Z. (2002): Mikroekonomia, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków

Mansfield E. (2002): Podstawy mikroekonomii. Zasady, przykłady i zadania, Agencja
Wydawnicza PLACET, Warszawa

Marciniak S. (2001): Makro i mikroekonomia. Podstawowe problemy, PWN, Warszawa

Samuelson P., Nordhaus W. (2004): Ekonomia, tom 1., PWN, Warszawa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

26Zajęcia dydaktyczne

4Udział w egzaminie/zaliczeniu

20Przygotowanie się do zajęć

21Studiowanie literatury

6Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

21Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

2Inne

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:
WNEiZ-Z-O-I-N-18/19Z-ZZLwP

motywowanie i rozwój pracowników
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
zarządzanie

4.0WW22AIJ2634_7N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne [A] zarządzanie zasobami ludzkimi w

przedsiębiorstwie
ogólnoakademicki

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

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

3 35
ćwiczenia 15 ZO

wykład 11 ZO

Razem 26 3

Koordynator
przedmiotu:

dr AGNIESZKA MALKOWSKA

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z rozumieniem i modelami badawczymi zachowań organizacyjnych w
aspekcie problematyki motywowania i rozwoju pracowników.

Wymagania wstępne:

- wiedzy: student posiada wiedzę z zarządzania zasobami ludzki w podstawowym zakresie (dysponuje wiedzą o
podobszarach funkcji personalnej w organizacji), dysponuje także wiedzą z zakresu podstaw organizacji i zarządzania,
użyteczną może okazać się również wiedza o podstawowych mechanizmach psychologicznych.
- umiejętności: student potrafi projektować rozwiązania strukturalne i systemowe.
- kompetencji: student potrafi pracować w grupie oraz ma wpojone nawyki kształcenia ustawicznego.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

operuje aparatem pojęciowym z zakresu motywowania i
rozwoju pracowników w organizacji

K_W03
K_W13
K_W14
K_W15
K_W16

1 EP1

ma podstawową wiedzę o tworzeniu i rozwijaniu relacji
między ludźmi w organizacjach a także wpływie jednostki
na funkcjonowanie organizacji w ramach podsystemów
motywowania i rozwoju

K_W032 EP2

umiejętności
potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną do
skonstruowanie systemu motywacji i rozwoju
pracowniczego w organizacji

K_U04
K_U081 EP3

kompetencje społeczne rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie K_K011 EP4

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: motywowanie i rozwój pracowników

Forma zajęć: wykład

21. Wprowadzenie 5

12. Teorie motywacji do pracy 5

23. Instrumenty motywacji 5

24. System motywacyjny w organizacji 5

15. System szkolenia i doskonalenia zawodowego w organizacji 5
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16. Kształcenie ustawiczne i organizacja ucząca się 5

27. Zarządzanie karierą w organizacji 5

Forma zajęć: ćwiczenia

21. Wartościowanie i wynagradzanie pracy 5

22. Związki zawodowe i zbiorowe układy pracy 5

23. Analiza potrzeb szkoleniowych 5

24. Planowanie działalności szkoleniowej i jej realizacja 5

25. Ocena efektywności szkoleń 5

26. Praktyczne przykłady systemów motywacyjnych w organizacjach 5

37. Praktyczne przykłady systemów rozwoju w organizacjach 5

wykład, prezentacja, dyskusja, ćwiczenia, symulacje, metody przypadków.Metody kształcenia

Borkowska S. (2006): Strategie wynagrodzeń, Oficyna Ekonomiczna, Kraków

Kopertyńska M.W. (2009): Motywowanie pracowników, Placet, Warszawa

Kossowska M., Sołtysińska I. (2002): Szkolenie pracowników a rozwój organizacji, ABC, Kraków

Kozioł L., Tyrańska M. (2002): Motywowanie pracowników w teorii i praktyce, PWN, Warszawa

Ludwiczyński A. (red.) (1999): Szkolenie i rozwój pracowników a sukces firmy, PSZK, Warszawa

Sekuła Z. (2008): Motywowanie do pracy. Teorie i instrumenty, PWE, Warszawa

Sloman M. (1997): Strategia szkolenia pracowników, PWN, Warszawa

Literatura podstawowa

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3PROJEKT

EP1,EP2,EP4ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

- Forma i warunki zaliczenia &amp;#8211; Studenci są oceniani na podstawie obserwacji pracy na zajęciach (20%)
podczas obecności przy tablicy, dyskusji panelowych bądź pracy w grupie nad przygotowywanym projektem
własnym, testujących osiągniecie efektów kształcenia w zakresie wiedzy oraz kompetencji społecznych a także
projektu własnego (80 %) testującego osiągnięcie efektów kształcenia w zakresie wiedzy i umiejętności. W ramach
projektu student opracowuje wybrane zagadnienie teoretyczne, prezentując jednocześnie aktualny stan badań
empirycznych w tej dziedzinie albo poddaje analizie i ocenie system motywacji bądź rozwoju w wybranym
przedsiębiorstwie, przedstawiając propozycje jego modyfikacji.

- Ocenianie &amp;#8211; student otrzymuje ocenę dostateczną, gdy zna instrumentarium badań zachowań
organizacyjnych w aspekcie problematyki motywowania i rozwoju pracowników w stopniu podstawowym.

W okresie nauczania hybrydowego lub wyłącznie nauczania zdalnego nastąpi zmiana metod weryfikacji efektów
uczenia się na następujące:
- PROJEKT EP1, EP2, EP3
- ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA PRZEZ OBSERWACJĘ) EP1, EP2, EP4
W okresie nauczania hybrydowego lub wyłącznie nauczania zdalnego nastąpi zmiana warunków zaliczenia
przedmiotu na następujące wymogi:
- warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie oceny pozytywnej z projektu na zadany temat obejmujący
zagadnienia z wykładu i ćwiczeń oraz jego prezentacji przeprowadzonej przez MS TEAMS, traktowanej jako zajęcia
praktyczne

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z przedmiotu  jest równa ocenie uzyskanej z zaliczenia.

Metoda obliczania oceny
końcowej

5 motywowanie i rozwój pracowników Ważona

5 motywowanie i rozwój pracowników [wykład]
zaliczenie z
oceną

1,00

5 motywowanie i rozwój pracowników [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

0,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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Griffin R.W. (2008): Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa

Jarecki W., Kunasz M., Mazur-Wierzbicka E, Zwiech P. (2010): Gospodarowanie kapitałem ludzkim, Economicus, Szczecin

Juchnowicz M. (red.) (2000): Strategia personalna firmy, Difin, Warszawa

Lipka A. (2000): Strategie personalne firmy, Wyd. Prof. Szkoły Biznesu, Kraków

Ludwiczyński A., Stobińska K. (red.) (2001): Zarządzanie strategiczne kapitałem ludzkim, Poltext, Warszawa

Lundy O., Cowling A. (2000): Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków

Pocztowski A. (2007): Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

26Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

11Przygotowanie się do zajęć

10Studiowanie literatury

5Udział w konsultacjach

10Przygotowanie projektu / eseju / itp.

11Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

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:
WNEiZ-Z-O-I-N-18/19Z-ZP

narzędzia informatyczne w finansach przedsiębiorstw
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
zarządzanie

4.0WW22AIJ2430_26N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne zarządzanie przedsiębiorstwemogólnoakademicki

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

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

3 15 laboratorium 9 ZO

Razem 9 1

Koordynator
przedmiotu:

dr OLGA PILIPCZUK

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z funkcjonalnością systemów informatycznych  w zakresie zarządzania
finansami przedsiębiorstwa.

Wymagania wstępne:
Student zna podstawy z zakresu zagadnień ekonomiki podmiotów rynkowych i funkcjonowania rynku, rachunkowości,
analizy finansowej i technologii informacyjnych. Student umie czytać ze zrozumieniem instrukcje obsługi programów
komputerowych.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student posiada podstawową wiedzę odnośnie wsparcia
procesów zarządzania finansami (operacyjnego i
strategicznego) z wykorzystaniem systemu ERP.

K_W12
K_W17
K_W18

1 EP1

umiejętności
Student potrafi wykorzystać system ERP w procesie
zarządzania finansami.

K_U07
K_U211 EP2

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: narzędzia informatyczne w finansach przedsiębiorstw

Forma zajęć: laboratorium

1
1. Wprowadzenie do architektury, mechanizmów integracji, sposobu obsługi w systemie
informatycznym. Zapoznanie z odwzorowaniem w systemie modelowej firmy wykorzystywanej na
potrzeby zadań realizowanych na zajęciach.

5

1
2. Mechanizmy ciągłego odpowiednio zorganizowanego procesu gromadzenia przychodów i dochodów
oraz realizacji wydatków. 5

1
3. Automatyzacja tytułów rozliczeń opartych są na kryterium przedmiotowym: rozliczenia z
pracownikami, rozliczenia z bankami, budżetem, instytucjami ubezpieczeniowymi, rozliczenia z
kontrahentami

5

1
4. Prowadzenie gospodarki finansowej: uzyskiwanie i wydatkowanie pieniędzy, prognozowanie tych
działań oraz ich analiza  i ocena w celu kształtowania na tej podstawie przyszłych decyzji 5

2
5. Metody i narzędzia graficznej prezentacji danych przedsiębiorstwa wspomagające podejmowanie
decyzji finansowych. 5

16. Obliczenie ryzyka i niepewności działalności finansowej przedsiębiorstwa. 5

27. Weryfikacja wiedzy i umiejętności - kolokwium. 5

Zajęcia laboratoryjne realizowane w sali komputerowej z wykorzystaniem systemu  informatycznego.Metody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1KOLOKWIUM

Metody weryfikacji
efektów uczenia się
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Lasek M. (2007): Metody Data Mining w analizowaniu i prognozowaniu kondycji ekonomicznej przedsiębiorstw , Difin,
Warszawa

MIKOŁAJCZYK K. (2014): NARZĘDZIA ANALIZY DANYCH FINANSOWYCH W PROGRAMIE MICROSOFT EXCEL ,
UNIWERSYTET EKONOMICZNY KRAKÓW, Kraków

Radosiński  E. (2010): Wprowadzenie do sprawozdawczości, analizy i informatyki finansowej, PWN, Warszawa

Literatura podstawowa

Luszczak A. (2010): Using Microsoft Dynamics AX 2009Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

9Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

0Przygotowanie się do zajęć

8Studiowanie literatury

2Udział w konsultacjach

2Przygotowanie projektu / eseju / itp.

2Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 25

Liczba punktów ECTS 1

Forma i warunki zaliczenia

Studenci oceniani są na podstawie kolokwium sprawdzającym podstawowe umiejętności realizacji wybranych
elementów operacyjnego zarządzania finansami w systemie.
Ocenianie: student otrzymuje ocenę dostateczną, gdy opanował funkcjonalność systemów  w zakresie realizacji
procesów finansowo-księgowych w przedsiębiorstwach w stopniu podstawowym.
Ocena z kolokwium ustalana jest na podstawie następującej skali:
Poniżej 60.00 % - ocena 2,0
60.00 % i więcej - ocena 3,0
70.00 % i więcej - ocena 3,5
80.00 % i więcej - ocena 4,0
90.00 % i więcej - ocena 4,5
95.00 % i więcej - ocena 5,0

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z przedmiotu to ocena uzyskana z zaliczenia kolokwium praktycznego.

Metoda obliczania oceny
końcowej 5 narzędzia informatyczne w finansach przedsiębiorstw Ważona

5
narzędzia informatyczne w finansach przedsiębiorstw
[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
Nazwa programu kształcenia:
WNEiZ-Z-O-I-N-18/19Z-KM

narzędzia informatyczne w operacyjnym zarządzaniu finansami
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
4.0WW22AIJ119_80N

Katedra Zarządzania i Inżynierii Wiedzy
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

zarządzanie

Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne kompetencje menedżerskieogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 6 - ---
Status przedmiotu / modułu: Język przedmiotu / modułu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

3 26 laboratorium 9 ZO

Razem 9 2
Koordynator
przedmiotu / modułu: dr OLGA  PILIPCZUK

Prowadzący zajęcia:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z funkcjonalnością systemów Planowania Zasobów
Przedsiębiorstwa (ERP) w zakresie realizacji zadań obejmujących operacyjne zarządzanie finansami.

Cele przedmiotu /
modułu:

Student zna podstawy z zakresu zagadnień ekonomiki podmiotów rynkowych i funkcjonowania rynku,
rachunkowości, finansów przedsiębiorstw, analizy finansowej i technologii informacyjnych. Student umie czytać
ze zrozumieniem instrukcje obsługi programów komputerowych.

Wymagania wstępne:

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla

obszaru
Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Student posiada podstawową wiedzę
odnośnie operacyjnego zarządzania
finansami z wykorzystaniem systemu
MICROSOFT DYNAMICS? AX 2009.

K_W12
K_W17
K_W18

S1A_W03
S1A_W06
S1A_W06

EP11

umiejętności
Student potrafi wykorzystać system MS
DYNAMICS? AX 2009 do operacyjnego
zarządzania finansami.

K_U07
K_U21

S1A_U03
S1A_U09EP21

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: narzędzia informatyczne w operacyjnym zarządzaniu finansami

Forma zajęć: laboratorium

1
1.  Wprowadzenie do architektury, mechanizmów integracji, głównych modułów w systemach
finansowo-księgowych oraz w systemach ERP. Omówienie konfiguracji systemu. Zapoznanie z
odwzorowaniem w systemie modelowej firmy wykorzystywanej na potrzeby zadań realizowanych
na zajęciach.

6

2
2. Moduł wspierający procesy fakturowania i księgowości oraz operacje z nimi związane (rozliczanie
na kontach finansowych, konsolidacja, budżety, zarządzanie płynnością, arkusze okresowe). 6

23. Moduł rozrachunków z odbiorcami i kontrahentami  (konfiguracja warunków płatności i rabatów,
rozliczenia transakcji, kontrolna stanów magazynowych, eksport i import płatności elektronicznych) 6

24. Wprowadzenie do budżetowania: planowania personelu, inwestycji, środków trwałych,
planowanie finansowe. Narzędzia  generowania raportów oraz graficznej prezentacji wyników. 6

25. Weryfikacja wiedzy i umiejętności - kolokwium. 6

Zajęcia laboratoryjne realizowane w sali komputerowej z wykorzystaniem systemu MS
DYNAMICS&amp;#65533; AX 2009.Metody kształcenia
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Luty Z., Biernacki M., Kasperowicz A., Mazur A. (2010): Rachunkowość komputerowa,
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław
Radosiński R. (2010): Wprowadzenie do sprawozdawczości, analizy i informatyki finansowej,
PWN, Warszawa

Podrzęcznik użytkownika Comarch Business Intelligence

Podrzęcznik użytkownika systemu Comarch Optima

Podrzęcznik użytkownika systemu Comarch XT

Literatura podstawowa

Weiner D. (2009): Microsoft Dynamics AX 2009 Unleashed, SAMSLiteratura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

9Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

9Przygotowanie się do zajęć

18Studiowanie literatury

2Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

10Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP1KOLOKWIUM

EP2SPRAWDZIAN

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

Studenci oceniani są na podstawie kolokwium praktycznego sprawdzającego podstawowe
umiejętności realizacji wybranych elementów operacyjnego zarządzania finansami w systemie.
Student otrzymuje ocenę dostateczną, gdy opanował funkcjonalność systemu ERP w zakresie
realizacji zadań obejmujących operacyjne zarządzanie finansami w stopniu podstawowym oraz
uzyskał ok. 60% punktów.
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z przedmiotu to ocena uzyskana z zaliczenia kolokwium.

6 narzędzia informatyczne w operacyjnym zarządzaniu
finansami Nieobliczana

6 narzędzia informatyczne w operacyjnym zarządzaniu
finansami [laboratorium]

zaliczenie z
oceną

Metoda obliczania
oceny końcowej

Sem. Przedmiot Rodzaj
zaliczenia

Metoda
obl. oceny

Waga do
średniej
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S Y L A B U S
Nazwa programu kształcenia:
WNEiZ-Z-O-I-N-18/19Z-KM

narzędzia informatyczne w zarządzaniu projektami i pracą zespołową
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
4.0WW22AIJ2430_88N

Zakład Inżynierii Oprogramowania
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

zarządzanie

Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne kompetencje menedżerskieogólnoakademicki

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

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

2 24 laboratorium 18 ZO

Razem 18 2
Koordynator
przedmiotu / modułu: prof. dr hab.  ZDZISŁAW  SZYJEWSKI

Prowadzący zajęcia:

Celem jest opanowanie umiejętności pracy zespołowej z wykorzystaniem narzędzi nowej technologiiCele przedmiotu /
modułu:

brakWymagania wstępne:

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla

obszaru
Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza
Zna zasady planowania przedsięwzięć i
podstawy komunikowania się w pracy
zespołowej

K_W04
K_W15
K_W16

S1A_W02
S1A_W05
S1A_W05

EP11

umiejętności

Potrafi zbudować harmonogram projektu z
wykorzystaniem MS Project

K_U07
K_U08
K_U13
K_U21

S1A_U03
S1A_U04
S1A_U06
S1A_U09

EP21

Potrafi wykonać analizę czasową
harmonogramu i wyznaczyć ścieżkę
krytyczną

K_U07
K_U08
K_U13
K_U21

S1A_U03
S1A_U04
S1A_U06
S1A_U09

EP32

Potrafi wykorzystać nowoczesne
komunikatory do pracy grupowej

K_U07
K_U08
K_U13
K_U21

S1A_U03
S1A_U04
S1A_U06
S1A_U09

EP43

kompetencje społeczne Potrafi pracować w zespole projektowym
realizując wybrane prace

K_K02
K_K03

S1A_K02
S1A_K03EP51

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: narzędzia informatyczne w zarządzaniu projektami i pracą zespołową

Forma zajęć: laboratorium

21. Podstawy planowania przedsięwzięć 4

22.  Wprowadzenie do Ms Project 4

63. Budowa harmonogramu z analizą ścieżki krytycznej 4

24. Analiza zasobowa harmonogramu 4

25. Proste komunikatory komputerowe 4
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26. System Moodle 4

27. System komunikacji Wi-Ki 4

Zajęcia przy komputerach i realizacja grupowych zadań z wykorzystaniem wspólnych zasobów
informatycznych i wykorzystaniem elektronicznych komunikatorówMetody kształcenia

Szyjewski Z., Szyjewski G. (2006): Harmonogramowanie projektów informatycznych, Microsoft
Project 2002, Uniwersytet SzczecińskiLiteratura podstawowa

Szyjewski Z. (2001): Zarządzanie projektami informatycznymi, PlacetLiteratura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

18Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

9Przygotowanie się do zajęć

8Studiowanie literatury

3Udział w konsultacjach

8Przygotowanie projektu / eseju / itp.

2Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5

PROJEKT

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

Forma i warunki zaliczenia laboratoriów: projekt końcowy testujący efekty w zakresie, wiedzy,
umiejętności i kompetencji.
Student otrzymuje ocenę dostateczną, jeżeli opanował umiejętności pracy zespołowej z
wykorzystaniem narzędzi nowej technologii.
Ocena z przedmiotu obliczana jest jako ocena uzyskana z zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych.
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

4 narzędzia informatyczne w zarządzaniu projektami i
pracą zespołową Nieobliczana

4 narzędzia informatyczne w zarządzaniu projektami i
pracą zespołową [laboratorium]

zaliczenie z
oceną

Metoda obliczania
oceny końcowej

Sem. Przedmiot Rodzaj
zaliczenia

Metoda
obl. oceny

Waga do
średniej
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S Y L A B U S
Nazwa programu kształcenia:
WNEiZ-Z-O-I-N-18/19Z

nauka o przedsiębiorstwie
(PODSTAWOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
4.0WW22AIJ2429_131N

Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

zarządzanie

Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne ogólnoakademicki

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

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

1 41
ćwiczenia 18 ZO

wykład 9 E

Razem 27 4
Koordynator
przedmiotu / modułu: dr hab. KATARZYNA  KOZIOŁ-NADOLNA

Prowadzący zajęcia:
Celem jest przekazanie studentom podstawowej wiedzy z zakresu mechanizmów funkcjonowania organizacji,
zwłaszcza gospodarczych, zasad ich działania oraz wewnętrznych i zewnętrznych uwarunkowań działalności
przedsiębiorstw i ich sukcesu rynkowego.

Cele przedmiotu /
modułu:

Wiedzy: znajomość podstawowych pojęć z zakresu ekonomii
Umiejętności: umiejętność pracy w grupie, umiejętność wykorzystania metody analizy przypadków
Kompetencji (postaw): student rozumie konieczność kształcenia ustawicznegoWymagania wstępne:

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla

obszaru
Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

zna rodzaje i typy organizacji, formy
prawno-organizacyjne i własnościowe
przedsiębiorstw, zakres przekształceń
przedsiębiorstw, rodzaj relacji pomiędzy
różnymi podmiotami w skali krajowej i
globalnej, identyfikuje posiadane zasoby
oraz  elementy otoczenia zewnętrznego
przedsiębiorstw

K_W01
K_W03
K_W04
K_W05
K_W09
K_W10

S1A_W01
S1A_W01
S1A_W02
S1A_W02
S1A_W03
S1A_W03

EP11

umiejętności

potrafi wskazać właściwą formę prawno-
organizacyjną dla prowadzenia różnych
typów działalności gospodarczej, wskazać
etapy zakładania działalności gospodarczej
w Polsce

K_U01
K_U03
K_U04
K_U05

S1A_U01
S1A_U02
S1A_U02
S1A_U03

EP21

potrafi przeprowadzić analizę mikro i
makrootoczenia organizacji gospodarczych
z wykorzystaniem różnych metod<br>

K_U01 S1A_U01EP32

kompetencje społeczne
uczy się prawidłowych małych wypowiedzi
ustnych dzięki zdobywaniu i udoskonalaniu
nabytej wiedzy i umiejętności

K_K04
K_K06

S1A_K04
S1A_K06EP41

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: nauka o przedsiębiorstwie

Forma zajęć: wykład

11. Przegląd koncepcji organizacji, w tym gospodarczych, cykl życia organizacji 1

12. Przedsiębiorca-wybrane teorie, przedsiębiorczość-istota, czynniki i typy 1
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13. Klasyfikacja przedsiębiorstw pod względem różnych kryteriów 1

14. Przebieg procesu założycielskiego małych przedsiębiorstw 1

15. Sposoby prowadzące do uruchomienia przedsięwzięcia gospodarczego. Prawno-organizacyjne
formy przedsiębiorstw 1

16. Procedura formalno-prawna zakładania działalności gospodarczej 1

17. Otoczenie przedsiębiorstwa  - istota i zmiany 1

18. Zarys społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw 1

19. Zarządzanie przedsiębiorstwem w aspekcie funkcji i podejście strategiczne, rola kadry
menedżerskiej 1

Forma zajęć: ćwiczenia

21. Wprowadzenie pojęć organizacja, przedsiębiorstwo, przedsiębiorca, przedsiębiorczość, wizja,
misja i cele przedsiębiorstwa. Case study 1

22. Formy prawne i organizacyjne przedsiębiorstw - case study: wybór formy prawnej dla
działalności gospodarczej 1

13. Współdziałanie przedsiębiorstw - formy koncentracyjne i kooperacyjne - dyskusja, case study 1

14. Makrootoczenie przedsiębiorstw - dyskusja; prezentacja wybranych metod analizy
makrootoczenia - case study 1

15. Charakterystyka mikrootoczenia przedsiębiorstwa - dyskusja; prezentacja wybranych metod
analizy mikrootoczenia - case study 1

26. Zasoby przedsiębiorstwa - dyskusja o istocie poszczególnych zasobów dla przedsiębiorstwa na
konkretnym przykładzie przedsiębiorstwa- case study 1

17. Gospodarowanie zasobami materialnymi - majątek trwały i obrotowy 1

28. Gospodarowanie zasobami ludzkimi - polityka personalna, planowanie zatrudnienia, dobór,
motywowanie, ocenianie, doskonalenie - case study 1

19. Gospodarowanie zasobami niematerialnymi. Case study- zasoby klienckie i partnerskie 1

110. Nowoczesne metody i koncepcje zarządzania przedsiębiorstwem - mikroreferty studentów 1

111. Innowacje w przedsiębiorstwie - pojęcie innowacji w przedsiębiorstwie, strategie innowacji,
uwarunkowanie innowacyjności przedsiębiorstw 1

112. Przyszłość organizacji - kryzys w gospodarce i organizacji - dyskusja i case study 1

213. Weryfikacja wiedzy i umiejętności (kolokwia) 1

Wykład z wykorzystaniem prezentacji
Dyskusje studentów
Praca z grupach nad problemem
Rozwiązywanie zadań, analizy przypadków (case study)
Mikroreferaty przygotowywane indywidualnie przez studentów

Metody kształcenia

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP1EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP2,EP3KOLOKWIUM

EP3,EP4PROJEKT

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

Forma i warunki zaliczenia:
ocena zaliczeniowa ustalana jest na podstawie ocen cząstkowych otrzymywanych w trakcie
semestru za określone działania i prace studenta:
70% oceny stanowi zaliczenie ćwiczeń w postaci kolokwium pisemnego (około 10 pytań). Pytania
otwarte z teoretycznej części materiału oraz dotyczące przykładów z praktyki gospodarczej.
20 % oceny to projekt własny dotyczący przeprowadzenia analizy strategicznej otoczenia
wybranego przedsiębiorstwa z wykorzystaniem metod zaprezentowanych na ćwiczeniach. Projekt
testuje umiejętności studentów w zakresie wykorzystania metod analizy otoczenia
przedsiębiorstwa oraz prognozowania działań organizacji gospodarczej na podstawie
wyciągniętych wniosków.
  10% oceny stanowi aktywność na zajęciach wynikająca z dyskusji o wnioskach z analizy
przypadków oraz przygotowania i wygłoszenia mikro-referatów.
Forma i warunki zaliczenia wykładów:
przedmiot kończy się egzaminem i ocena z egzaminu jest jednocześnie oceną z wykładu
Forma i warunki egzaminu:
egzamin pisemny testujący wiedzę i umiejętności studentów w zakresie znajomości rodzajów i
typów organizacji, form prawno-organizacyjnych przedsiębiorstw i procesu założycielskiego,
wiedzy o zarządzaniu zasobami oraz o otoczeniu przedsiębiorstwa. 100% oceny stanowi egzamin w
formie pisemnej zawierający od 8 do 12 pytań otwartych. Egzamin obejmuje wiedzę z wykładów,
zalecanej literatury oraz teoretycznej części materiału i przykładów z praktyki gospodarczej z
ćwiczeń.
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Marek S., Białasiewicz M. red. (2011): Podstawy nauki o organizacji, PWE, Warszawa

Marek S. red. (2008): Elementy nauki o przedsiebiorstwie, Economicus, Szczecin

Sudoł S. red. (2011): Przedsiębiorstwo, PWE, Warszawa

Literatura podstawowa

1.Janasz K., Janasz W., Kozioł K., Szopik-Depczyńska K. (2010): Zarządzanie strategiczne.
Koncepcje, metody, strategie. Wydanie drugie, Difin, Warszawa

Duraj J. (2004): Podstawy ekonomiki przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa

Lichtarski J. red. (2001): Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, Wyd. Akademii Ekonomicznej
we Wrocławiu, Wrocław

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

27Zajęcia dydaktyczne

4Udział w egzaminie/zaliczeniu

14Przygotowanie się do zajęć

14Studiowanie literatury

6Udział w konsultacjach

11Przygotowanie projektu / eseju / itp.

20Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

4Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu
Ocenianie:
Student otrzymuje ocenę dostateczną, gdy zna podstawowe pojęcia z zakresu nauki o
przedsiębiorstwie.
Ocena  z przedmiotu jest równa średniej arytmetycznej ocen z ćwiczeń i egzaminu.

1 nauka o przedsiębiorstwie Nieobliczana

1 nauka o przedsiębiorstwie [wykład] egzamin

1 nauka o przedsiębiorstwie [ćwiczenia] zaliczenie z
oceną

Metoda obliczania
oceny końcowej

Sem. Przedmiot Rodzaj
zaliczenia

Metoda
obl. oceny

Waga do
średniej
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
WNEiZ-Z-O-I-N-18/19Z-ZMwB

nowoczesne formy przedsiębiorstw
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
zarządzanie

4.0WW22AIJ2429_49N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne [A] zarządzanie marketingowe w biznesieogólnoakademicki

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

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

3 25 wykład 9 ZO

Razem 9 2

Koordynator
przedmiotu:

dr BARBARA CZERNIACHOWICZ

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:
Celem jest zdobycie wiedzy z zakresu nowych form współczesnych przedsiębiorstw, funkcjonujących w erze
gospodarki wiedzy.

Wymagania wstępne:

Wiedzy: zna pojęcia, koncepcje, metody zarządzania przedsiębiorstwem
Umiejętności: potrafi zastosować znane koncepcje zarządzania w praktyce, a także pokazać ewaluację efektów tych
koncepcji
Kompetencji (postaw): gotowy do pracy w zespole, do zabierania głosu w dyskusji grupowej, do wystąpień przed grupą
i wyrażania własnych opinii w dyskusji

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza
zna innowacyjne typy organizacji i praktyczne
zastosowania omawianych nowoczesnych form
przedsiębiorstw

K_W01
K_W04
K_W05
K_W09
K_W13
K_W16

1 EP1

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: nowoczesne formy przedsiębiorstw

Forma zajęć: wykład

2
1. Wprowadzenie do tematyki nowoczesnych form przedsiębiorstw - zmiana podejścia do organizacji,
porównanie przedsiębiorstwa tradycyjnego i nowoczesnego. 5

1
2.  Organizacja ucząca się i inteligentna - istota, cechy, założenia tworzenia i rozwoju oraz różnice i
podobieństwa 5

3
3. Charakterystyka oraz różnice i podobieństwa między nowoczesnymi formami przedsiębiorstw:
przedsiębiorstwem wirtualnym, sieciowym, zwinnym i szczupłym, zorientowanym na procesy,
organizacją fraktalną

5

24. Rola kadry menedżerskiej w zmianach organizacyjnych w nowoczesnych przedsiębiorstw 5

15. Zaliczenie w formie pisemnej 5

Prezentacja multimedialna, metoda przypadkówMetody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1KOLOKWIUM

EP1PROJEKT

Metody weryfikacji
efektów uczenia się
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Grudzewski W.M., Hejduk I.K. (2002): Przedsiębiorstwo wirtualne, Difin, Warszawa

Gruszecki T. (2002): Współczesne teorie przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa

Marek S., Białasiewicz M. red. (2011): Podstawy nauki o organizacji, PWE, Warszawa

Trzcieliński S. red. (2005): Nowoczesne przedsiębiorstwo, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań

Literatura podstawowa

Grudzewski W. (2003): Przedsiębiorstwo przyszłości nowe paradygmaty zarządzania europejskiego, ORGMASZ, Warszawa

Hejduk I.K. red. (2004): Przedsiębiorstwo przyszłości fikcja i rzeczywistość, ORGMASZ, Warszawa

Marek S. red.  (2008): Elementy nauki o przedsiębiorstwie, Economicus, Szczecin

Perechuda K. (2002): Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości, Kompetencje, modele, metody, Formy i narzędzia
skutecznego zarządzania przedsiębiorstwem, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

9Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

11Przygotowanie się do zajęć

5Studiowanie literatury

2Udział w konsultacjach

10Przygotowanie projektu / eseju / itp.

11Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Forma i warunki zaliczenia

Forma i warunki zaliczenia:
Zaliczenie pisemne: (60% oceny) zaliczenie pisemne w formie około 6-10 pytań otwartych z teoretycznej części
materiału oraz  dotyczące przykładów z praktyki gospodarczej.
Projekty: (40% oceny) studenci oceniani są pod kątem umiejętności zaprezentowania praktycznego zastosowania
omawianych innowacyjnych form przedsiębiorstw. Studenci pracują w domu w grupach roboczych. Prace składają
prowadzącemu w formie pisemnej Oceniane jest: prawidłowość zastosowania koncepcji, przejrzystość prezentacji,
umiejętność dokonania ewaluacji omawianej formy.
Forma i warunki zaliczenia wykładów:
przedmiot nie kończy się egzaminem i ocena z wykładu jest uzyskiwana na podstawie pisemnego zaliczenia tej formy
zajęć na wykładzie.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenianie:
Student otrzymuje ocenę dostateczną, gdy zna definicje organizacji uczącej się i inteligentnej oraz definicje
nowoczesnych form zorganizowania przedsiębiorstw w postaci organizacji zwinnych, szczupłych, sieciowych,
wirtualnych, fraktalnych. Umie wskazać przykłady nowoczesnych form przedsiębiorstw. Wymienia przyczyny
powstawania nowoczesnych form przedsiębiorstw, wymienia strategie stosowane w nowoczesnych
przedsiębiorstwach.
Ocena z przedmiotu:
Ocena z przedmiotu jest równa ocenie uzyskanej z zaliczenia (kolokwium 60% oceny końcowej i projekt 40% oceny
końcowej).

Metoda obliczania oceny
końcowej 5 nowoczesne formy przedsiębiorstw Ważona

5 nowoczesne formy przedsiębiorstw [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
Nazwa programu kształcenia:
WNEiZ-Z-O-I-N-18/19Z-ZP

nowoczesne formy przedsiębiorstw
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
4.0WW22AIJ2429_28N

Katedra Ekonomiki Przedsięb.
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

zarządzanie

Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne zarządzanie przedsiębiorstwemogólnoakademicki

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

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

2 23 wykład 18 ZO

Razem 18 2
Koordynator
przedmiotu / modułu: dr BARBARA  CZERNIACHOWICZ

Prowadzący zajęcia:

Celem jest zdobycie wiedzy z zakresu nowych form współczesnych przedsiębiorstw, funkcjonujących w erze
gospodarki wiedzy.

Cele przedmiotu /
modułu:

Wiedzy: zna pojęcia, koncepcje, metody zarządzania przedsiębiorstwem
Umiejętności: potrafi zastosować znane koncepcje zarządzania w praktyce, a także pokazać ewaluację efektów
tych koncepcji
Kompetencji (postaw): gotowy do pracy w zespole, do zabierania głosu w dyskusji grupowej, do wystąpień przed
grupą i wyrażania własnych opinii w dyskusji

Wymagania wstępne:

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla

obszaru
Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

zna innowacyjne typy organizacji i
identyfikuje ich zastosowanie w praktyce
gospodarczej

K_W01
K_W04
K_W05
K_W09
K_W13
K_W16
K_W21

S1A_W01
S1A_W02
S1A_W02
S1A_W03
S1A_W04
S1A_W05
S1A_W08

EP11

potrafi scharakteryzować nowoczesne
formy zorganizowania przedsiębiorstwa K_W01 S1A_W01EP22

umiejętności
umie scharakteryzować i odnaleźć w
praktyce gospodarczej nowoczesne formy
zorganizowania przedsiębiorstwa

K_U04
K_U13

S1A_U02
S1A_U06EP31

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: nowoczesne formy przedsiębiorstw

Forma zajęć: wykład

11. Wprowadzenie do tematyki nowoczesnych form przedsiębiorstw. 3

12. Gospodarka oparta na wiedzy - cechy charakterystyczne i nowe wymagania wobec
przedsiębiorstw przyszłości 3

33.  Organizacja ucząca się i inteligentna 3

14. Modele nowych form przedsiębiorstw oraz ich rola w gospodarce 3

4
5. Charakterystyka oraz różnice i podobieństwa między nowoczesnymi formami przedsiębiorstw:
przedsiębiorstwem wirtualnym, sieciowym, zwinnym i szczupłym, zorientowanym na procesy,
organizacją fraktalną

3
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16. Kierunki rozwoju nowoczesnych form organizacyjnych przedsiębiorstwa 3

17. Rola kadry menedżerskiej w zmianach organizacyjnych w nowoczesnych przedsiębiorstw 3

18. Strategie zarządzania w nowoczesnych przedsiębiorstwach 3

19. Uwarunkowania (szanse i bariery) funkcjonowania nowoczesnych form przedsiębiorstw 3

310. Prezentacje projektów studentów 3

111. Zaliczenie w formie pisemnej 3

Prezentacja multimedialna, metoda przypadkówMetody kształcenia

Grudzewski W.M., Hejduk I.K. (2002): Przedsiębiorstwo wirtualne, Difin, Warszawa

Gruszecki T. (2002): Współczesne teorie przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa

Marek S., Białasiewicz M. red. (2011): Podstawy nauki o organizacji, PWE, Warszawa

Trzcieliński S. (2005): Nowoczesne przedsiębiorstwo, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej,
Poznań

Literatura podstawowa

Grudzewski W. (2003): Przedsiębiorstwo przyszłości nowe paradygmaty zarządzania
europejskiego, ORGMASZ, Warszawa
Hejduk I.K. red. (2004): Przedsiębiorstwo przyszłości fikcja i rzeczywistość, ORGMASZ,
Warszawa

Marek S. red. (2008): Elementy nauki o przedsiębiorstwie, Economicus, Szczecin

Perechuda K. red. (2002): Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości, Kompetencje, modele,
metody, Formy i narzędzia skutecznego zarządzania przedsiębiorstwem, Agencja Wydawnicza
Placet, Warszawa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

18Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

7Przygotowanie się do zajęć

7Studiowanie literatury

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP1,EP2KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3PROJEKT

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

Forma i warunki zaliczenia:
Zaliczenie pisemne: (50% oceny) zaliczenie pisemne w formie około 6-10 pytań otwartych z
teoretycznej części materiału oraz  dotyczące przykładów z praktyki gospodarczej.
Projekty: (50% oceny) studenci oceniani są pod kątem umiejętności zaprezentowania
praktycznego zastosowania omawianych innowacyjnych form przedsiębiorstw. Studenci pracują w
domu w grupach roboczych, wyniki pracy referują na zajęciach. Oceniane jest: prawidłowość
zastosowania koncepcji, przejrzystość prezentacji, umiejętność dokonania ewaluacji omawianej
formy.
Forma i warunki zaliczenia wykładów:
przedmiot nie kończy się egzaminem i ocena z wykładu jest uzyskiwana na podstawie pisemnego
zaliczenia tej formy zajęć na wykładzie.
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu
Ocenianie:
Student otrzymuje ocenę dostateczną, gdy zna definicje organizacji uczącej się i inteligentnej oraz
definicje nowoczesnych form zorganizowania przedsiębiorstw w postaci organizacji zwinnych,
szczupłych, sieciowych, wirtualnych, fraktalnych. umie wskazać przykład z praktyki. Wymienia
przyczyny powstawania nowoczesnych form przedsiębiorstw, wymienia strategie stosowane w
nowoczesnych przedsiębiorstwach.
Ocena z przedmiotu  jest równa ocenie uzyskanej z zaliczenia (średnia arytmetyczna z ocen z
kolokwium i projektu).

3 nowoczesne formy przedsiębiorstw Nieobliczana

3 nowoczesne formy przedsiębiorstw [wykład] zaliczenie z
oceną

Metoda obliczania
oceny końcowej

Sem. Przedmiot Rodzaj
zaliczenia

Metoda
obl. oceny

Waga do
średniej

2/3



2Udział w konsultacjach

7Przygotowanie projektu / eseju / itp.

7Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2
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S Y L A B U S
Nazwa programu kształcenia:
WNEiZ-Z-O-I-N-18/19Z-ZZLwP

nowoczesne formy przedsiębiorstw
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
4.0WW22AIJ2429_1N

Katedra Ekonomiki Przedsięb.
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

zarządzanie

Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne zarządzanie zasobami ludzkimi w

przedsiębiorstwie
ogólnoakademicki

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

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

2 33 wykład 18 ZO

Razem 18 3
Koordynator
przedmiotu / modułu: dr BARBARA  CZERNIACHOWICZ

Prowadzący zajęcia:

Celem jest zdobycie wiedzy z zakresu nowych form współczesnych przedsiębiorstw, funkcjonujących w erze
gospodarki wiedzy.

Cele przedmiotu /
modułu:

Wiedzy: zna pojęcia, koncepcje, metody zarządzania przedsiębiorstwem
Umiejętności: potrafi zastosować znane koncepcje zarządzania w praktyce, a także pokazać ewaluację efektów
tych koncepcji
Kompetencji (postaw): gotowy do pracy w zespole, do zabierania głosu w dyskusji grupowej, do wystąpień przed
grupą i wyrażania własnych opinii w dyskusji

Wymagania wstępne:

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla

obszaru
Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

zna innowacyjne typy organizacji i
identyfikuje ich zastosowanie w praktyce
gospodarczej

K_W01
K_W04
K_W05
K_W09
K_W13
K_W16
K_W21

S1A_W01
S1A_W02
S1A_W02
S1A_W03
S1A_W04
S1A_W05
S1A_W08

EP11

potrafi scharakteryzować nowoczesne
formy zorganizowania przedsiębiorstwa K_W01 S1A_W01EP22

umiejętności
umie scharakteryzować i odnaleźć w
praktyce gospodarczej nowoczesne formy
zorganizowania przedsiębiorstwa

K_U04
K_U13

S1A_U02
S1A_U06EP31

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: nowoczesne formy przedsiębiorstw

Forma zajęć: wykład

11. Wprowadzenie do tematyki nowoczesnych form przedsiębiorstw. 3

12. Gospodarka oparta na wiedzy - cechy charakterystyczne i nowe wymagania wobec
przedsiębiorstw przyszłości 3

33.  Organizacja ucząca się i inteligentna 3

14. Modele nowych form przedsiębiorstw oraz ich rola w gospodarce 3

4
5. Charakterystyka oraz różnice i podobieństwa między nowoczesnymi formami przedsiębiorstw:
przedsiębiorstwem wirtualnym, sieciowym, zwinnym i szczupłym, zorientowanym na procesy,
organizacją fraktalną

3
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16. Kierunki rozwoju nowoczesnych form organizacyjnych przedsiębiorstwa 3

17. Rola kadry menedżerskiej w zmianach organizacyjnych w nowoczesnych przedsiębiorstw 3

18. Strategie zarządzania w nowoczesnych przedsiębiorstwach 3

19. Uwarunkowania (szanse i bariery) funkcjonowania nowoczesnych form przedsiębiorstw 3

310. Prezentacje projektów studentów 3

111. Zaliczenie w formie pisemnej 3

Prezentacja multimedialna, metoda przypadkówMetody kształcenia

Grudzewski W.M., Hejduk I.K. (2002): Przedsiębiorstwo wirtualne, Difin, Warszawa

Gruszecki T. (2002): Współczesne teorie przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa

Marek S., Białasiewicz M. red. (2011): Podstawy nauki o organizacji, PWE, Warszawa

Trzcieliński S. red. (2005): Nowoczesne przedsiębiorstwo, Wydawnictwo Politechniki
Poznańskiej, Poznań

Literatura podstawowa

Grudzewski W. (2003): Przedsiębiorstwo przyszłości nowe paradygmaty zarządzania
europejskiego, ORGMASZ, Warszawa
Hejduk I.K. red. (2004): Przedsiębiorstwo przyszłości fikcja i rzeczywistość, ORGMASZ,
Warszawa

Marek S. red. (2008): Elementy nauki o przedsiębiorstwie, Economicus, Szczecin

Perechuda K. red. (2002): Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości, Kompetencje, modele,
metody, Formy i narzędzia skutecznego zarządzania przedsiębiorstwem, Agencja Wydawnicza
Placet, Warszawa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

18Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

12Przygotowanie się do zajęć

12Studiowanie literatury

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP1,EP2KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3PROJEKT

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

Forma i warunki zaliczenia:
Zaliczenie pisemne: (50% oceny) zaliczenie pisemne w formie około 6-10 pytań otwartych z
teoretycznej części materiału oraz  dotyczące przykładów z praktyki gospodarczej.
Projekty: (50% oceny) studenci oceniani są pod kątem umiejętności zaprezentowania
praktycznego zastosowania omawianych innowacyjnych form przedsiębiorstw. Studenci pracują w
domu w grupach roboczych, wyniki pracy referują na zajęciach. Oceniane jest: prawidłowość
zastosowania koncepcji, przejrzystość prezentacji, umiejętność dokonania ewaluacji omawianej
formy.
Forma i warunki zaliczenia wykładów:
przedmiot nie kończy się egzaminem i ocena z wykładu jest uzyskiwana na podstawie pisemnego
zaliczenia tej formy zajęć na wykładzie.
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu
Ocenianie:
Student otrzymuje ocenę dostateczną, gdy zna definicje organizacji uczącej się i inteligentnej oraz
definicje nowoczesnych form zorganizowania przedsiębiorstw w postaci organizacji zwinnych,
szczupłych, sieciowych, wirtualnych, fraktalnych. Umie wskazać przykłady nowoczesnych form
przedsiębiorstw. Wymienia przyczyny powstawania nowoczesnych form przedsiębiorstw, wymienia
strategie stosowane w nowoczesnych przedsiębiorstwach.
Ocena z przedmiotu jest równa ocenie uzyskanej z zaliczenia (średnia arytmetyczna z ocen z
kolokwium i projektu).

3 nowoczesne formy przedsiębiorstw Nieobliczana

3 nowoczesne formy przedsiębiorstw [wykład] zaliczenie z
oceną

Metoda obliczania
oceny końcowej

Sem. Przedmiot Rodzaj
zaliczenia

Metoda
obl. oceny

Waga do
średniej
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3Udział w konsultacjach

16Przygotowanie projektu / eseju / itp.

12Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3
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S Y L A B U S
Nazwa programu kształcenia:
WNEiZ-Z-O-I-N-18/19Z-ZP

nowoczesne koncepcje i metody zarządzania przedsiębiorstwem
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
4.0WW22AIJ2429_32N

Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

zarządzanie

Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne zarządzanie przedsiębiorstwemogólnoakademicki

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

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

3 36
ćwiczenia 14 ZO

wykład 11 ZO

Razem 25 3
Koordynator
przedmiotu / modułu: dr KATARZYNA  KAZOJĆ

Prowadzący zajęcia:

Celem jest zdobycie wiedzy z zakresu nowoczesnych koncepcji i metod zarządzania przedsiębiorstwemCele przedmiotu /
modułu:

Student zna podstawowe pojęcia z zakresu ekonomii, nauki o organizacji, podstaw zarządzania oraz rozumie
konieczność kształcenia ustawicznegoWymagania wstępne:

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla

obszaru
Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

ma podstawową  wiedzę z zakresu istoty i
założeń nowoczesnych koncepcji i metod
zarządzania

K_W01
K_W02

S1A_W01
S1A_W01EP11

ma wiedzę o wpływie otoczenia na
nowoczesne metody zarządzania we
współczesnych organizacjach

K_W04
K_W07

S1A_W02
S1A_W02EP22

ma podstawową wiedzę o kierunkach
rozwoju nowoczesnych koncepcji i metod
zarządzania przedsiębiorstwem i różnicach
między nimi

K_W10
K_W21

S1A_W03
S1A_W08EP33

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: nowoczesne koncepcje i metody zarządzania przedsiębiorstwem

Forma zajęć: wykład

31. Teoretyczne podstawy nowoczesnych koncepcji zarządzania przedsiębiorstwem 6

22. Teoretyczne podstawy nowoczesnych metod zarządzania przedsiębiorstwem 6

23. Klasyfikacje i podstawowe cechy wybranych koncepcji i metod 6

24. Elementy składowe i założenia wybranych koncepcji i metod 6

25. Kierunki rozwoju nowoczesnych koncepcji i metod zarządzania przedsiębiorstwem 6

Forma zajęć: ćwiczenia

31. 1 Charakterystyka oraz różnice i podobieństwa między nowoczesnymi metodami zarządzania:
zmianami, projektami, time based management (TBM), zarządzaniem środowiskowym 6

22. Istota i znaczenie logistyki, strategii just-in-time (production i management ) (case study 6
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23. Istota, cechy, założenia tworzenia i rozwoju koncepcji: lean management, marketingu, TQM, HR
(case study) 6

24. Różnice i podobieństwa między współczesnymi metodami zarządzania: outsourcingiem i
insourcingiem 6

25. Znaczenie wybranych metod zarządzania we współczesnych organizacjach. Metoda
reengineeringu, benchmarkingu, controllingu (case study) 6

26. Analiza koncepcji: organizacja oparta na wiedzy, organizacja wirtualna, organizacja sieciowa 6

17. Kolokwium 6

wykłady i ćwiczenia  z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, dyskusje studentów, analizy
przypadków, praca w grupachMetody kształcenia

Brilman J. (2002): Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE

Janasz K., Janasz W., Koziol K., Szopik K.,  (2010): Zarządzanie strategiczne/Koncepcje,
metody, strategie, wyd II zmienione, , Difin

Zimniewicz K. (2011): Współczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE

Literatura podstawowa

Marek S., M. Białasiewicz red. (2011): Podstawy nauki o organizacji, PWELiteratura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

25Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

10Przygotowanie się do zajęć

13Studiowanie literatury

3Udział w konsultacjach

10Przygotowanie projektu / eseju / itp.

12Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP1,EP2,EP3KOLOKWIUM

EP2,EP3PROJEKT

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

Forma i warunki zaliczenia ćwiczeń:
wykonanie pracy zaliczeniowej: przygotowanie projektu i jego prezentacja lub badań i prezentacja
ich wyników,
zaliczenie ćwiczeń na podstawie ocen cząstkowych otrzymywanych w trakcie semestru za
określone działania i prace studenta: obecność, aktywność, przygotowany projekt oraz kolokwium.
Forma i warunki zaliczenia wykładu:
Ocena z wykładu jest uzyskiwana na podstawie pisemnego zaliczenia tej
formy zajęć na ostatnim wykładzie - test z pytaniami wielokrotnego wyboru,
zaliczenie testu na ocenę dostateczną wymaga uzyskania 60% możliwych
punktów.
Student otrzymuje ocenę dostateczną, gdy potrafi omówić podstawowe zagadnienia związane z
nowoczesnymi koncepcjami i metodami zarządzania przedsiębiorstwem , co sprawdza osiągnięte
efekty kształcenia w zakresie wiedzy uzyskanej podczas uczestnictwa w wykładach i ćwiczeniach.
Ocena z przedmiotu  jest  średnia arytmetyczną ocen uzyskanych z wykładu oraz zaliczenia
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

6 nowoczesne koncepcje i metody zarządzania
przedsiębiorstwem Nieobliczana

6 nowoczesne koncepcje i metody zarządzania
przedsiębiorstwem [wykład]

zaliczenie z
oceną

6 nowoczesne koncepcje i metody zarządzania
przedsiębiorstwem [ćwiczenia]

zaliczenie z
oceną

Metoda obliczania
oceny końcowej

Sem. Przedmiot Rodzaj
zaliczenia

Metoda
obl. oceny

Waga do
średniej

2/3
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S Y L A B U S
Nazwa programu kształcenia:
WNEiZ-Z-O-I-N-18/19Z-ZMwB

nowoczesne odmiany rachunku kosztów
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
4.0WW22AIJ2431_53N

Katedra Rachunkowości Finansowej i Zarządczej
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

zarządzanie

Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne zarządzanie marketingowe w

biznesie
ogólnoakademicki

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

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

3 36
ćwiczenia 9 ZO

wykład 9 ZO

Razem 18 3
Koordynator
przedmiotu / modułu: dr PRZEMYSŁAW  MUĆKO

Prowadzący zajęcia:

Celem jest przedstawienie wybranych odmian rachunku kosztówCele przedmiotu /
modułu:

Znajomość podstaw rachunkowościWymagania wstępne:

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla

obszaru
Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Znajomość wybranych nowoczesnych
odmian rachunku kosztów, przesłanek ich
zastosowania, ograniczeń oraz możliwości
wykorzystania przy podejmowaniu decyzji

K_W17 S1A_W06EP11

umiejętności

Umiejętność prawidłowego zastosowania
wybranych odmian rachunku kosztów

K_U01
K_U05

S1A_U01
S1A_U03EP21

Umiejętność interpretacji wyników
zastosowania wybranych odmian rachunku
kosztów oraz ich zastosowanie przy
podejmowaniu wybranych decyzji

K_U05
K_U17

S1A_U03
S1A_U07EP32

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: nowoczesne odmiany rachunku kosztów

Forma zajęć: wykład

11. Rachunek kosztów: definicje i istota kosztów; klasyfikacje kosztów, rachunek kosztów a
rachunkowość finansowa i zarządcza 6

1
2. Rachunek kosztów działań: przesłanki i istota. Podstawowe pojęcia: zasoby, działania i obiekty
kosztowe. Nośniki: działań i zasobów. Nośniki transakcyjne, czasu trwania i intensywności.
Macierze zasoby-działania.

6

13. Ewolucja rachunku kosztów działań. Rachunek kosztów działań sterowany czasem (TDABC).
Niewykorzystane zdolności operacyjne w różnych wariantach rachunku kosztów działań. 6

1
4. Przyszłościowe odmiany rachunku kosztów. Rachunek kosztów rzeczywistych a rachunek
kosztów normalnych, budżetowanych i standardowych. Ustalanie kosztów standardowych. Wzorce
kosztowe bazowe, bieżące, idealne i osiągalne.

6

15. Ustalanie, analiza przyczynowa i ocena odchyleń kosztów rzeczywistych od wzorców
kosztowych. 6

16. Rachunek kosztów docelowych, cyklu życia i redukcji kosztów (kaizen costing). 6

17. Rachunek kosztów jakości 6
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2
8. Modele rachunku kosztów: elastyczne (dynamiczne) i styczne modele rachunku kosztów;
rachunek kosztów pełnych i częściowych; tradycyjne (zorientowane na informację) i nowoczesne
(zintegrowane z zarządzaniem) odmiany rachunku kosztów.

6

Forma zajęć: ćwiczenia

21. Klasyfikacja kosztów. 6

12. Kalkulacja kosztów obiektów kosztowych w rachunku kosztów działań. 6

13. Wycena wykorzystanych i niewykorzystanych zdolności operacyjnych w różnych wariantach
rachunku kosztów działań. 6

14. Ustalanie kosztów standardowych. Wzorce kosztowe bazowe, bieżące, idealne i osiągalne. 6

15. Ustalanie, analiza przyczynowa i ocena odchyleń kosztów rzeczywistych od wzorców
kosztowych. 6

16. Zastosowanie rachunku kosztów docelowych, cyklu życia i redukcji kosztów (kaizen costing). 6

17. Rachunek kosztów jakości 6

18. Kolokwium zaliczeniowe 6

Wykład z prezentacją multimedialną, studia przypadków, zadania problemoweMetody kształcenia

Czubakowska K. , Gabrusewicz W. , Nowak E.  (2007): Podstawy rachunkowości zarządczej,
PWE, Warszawa

Kiziukiewicz T.  (red.) (2009): Rachunkowość zarządcza, Ekspert, Wrocław

Kiziukiewicz T.  (red.) (2009): Rachunkowość zarządcza. Część II: Zadania i rozwiązania,
Ekspert, Wrocław

Literatura podstawowa

Sobańska I. (red.) (2006): Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza, C.H. Beck, Warszawa

Świderska G.K. (red.) (2010): Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza, DIFIN, Warszawa

Wierzbiński M. , Nowak E.  (2010): Rachunek kosztów. Modele i zastosowania, PWE, Warszawa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

18Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

19Przygotowanie się do zajęć

18Studiowanie literatury

3Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

15Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP1,EP2,EP3KOLOKWIUM

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

Kolokwium pisemne obejmuje weryfikację celów kształcenia obu form zajęć (wykładów i ćwiczeń):
wiedzy - z wykładów (ok. 20% punktów)-  oraz 2-3 zadania problemowe - z ćwiczeń (ok. 80%
punktów) - testujących umiejętności zastosowania różnych odmian rachunku kosztów oraz
wykorzystanie informacji przez nie wygenerowanych do oceny sytuacji i podejmowania decyzji.
Na ocenę dostateczną student zna większość zagadnień poruszanych na wykładzie oraz potrafi
zastosować najprostsze z przedstawionych odmian rachunku kosztów
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z przedmiotu jest równa ocenie z kolokwium.

6 nowoczesne odmiany rachunku kosztów Nieobliczana

6 nowoczesne odmiany rachunku kosztów [wykład] zaliczenie z
oceną

6 nowoczesne odmiany rachunku kosztów [ćwiczenia] zaliczenie z
oceną

Metoda obliczania
oceny końcowej

Sem. Przedmiot Rodzaj
zaliczenia

Metoda
obl. oceny

Waga do
średniej

2/3



0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3
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S Y L A B U S
Nazwa programu kształcenia:
WNEiZ-Z-O-I-N-18/19Z-ZMwB

obsługa klienta
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
4.0WW22AIJ2634_56N

Katedra Marketingu
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

zarządzanie

Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne zarządzanie marketingowe w

biznesie
ogólnoakademicki

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

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

2 23
ćwiczenia 9 ZO

wykład 9 ZO

Razem 18 2
Koordynator
przedmiotu / modułu: dr KRZYSZTOF  BŁOŃSKI

Prowadzący zajęcia:

Celem przedmiotu jest przedstawienie zasad profesjonalnej obsługi na rynkach B2C i B2B.Cele przedmiotu /
modułu:

Student zna podstawy ekonomii, marketingu i zarządzania firmą; posiada umiejętność obserwacji i formułowania
wniosków, student potrafi pracy w grupie.Wymagania wstępne:

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla

obszaru
Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

zna zagadnienia dotyczące roli obsługi w
budowaniu relacji rynkowych,
nowoczesnych systemów wspierających
obsługę

K_W07
K_W09
K_W10
K_W13

S1A_W02
S1A_W03
S1A_W03
S1A_W04

EP11

umiejętności

potrafi przygotować założenia dla
programów utrzymania i odzyskania
klientów

K_U01
K_U08
K_U15
K_U18
K_U19
K_U21

S1A_U01
S1A_U04
S1A_U06
S1A_U08
S1A_U08
S1A_U09

EP21

potrafi rozróżnić typy klientów i
dostosować do nich rodzaje obsługi K_U01 S1A_U01EP32

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: obsługa klienta

Forma zajęć: wykład

11. Pozycja klienta w gospodarce rynkowej. Pojęcia z zakresu obsługi klienta 3

12. Typy charakteru i osobowości klientów 3

23. Teoretyczne aspekty obsługi klienta. 3

14. Call center i inne formy nowoczesnej obsługi 3

35. Obsługa klienta na rynku B2B 3

16. ECR - Efektywna obsługa klienta 3

Forma zajęć: ćwiczenia

1/3



11. Personel sprzedażowy. Kształtowanie cech dobrego sprzedawcy 3

12. Sprzedaż aktywna a sprzedaż pasywna 3

23. Budowa programu obsługi klienta 3

24. Rozmowa przez telefon a proces obsługi 3

25. Rozwiązywanie konfliktowych sytuacji 3

16. Weryfikacja wiedzy i umiejętnoścji 3

Prezentacja multimedialna, dyskusja, studia przypadków, praca w grupachMetody kształcenia

Cybulski K. (2004): Zarządzanie działem sprzedaży firmy, WN PWN

DeVrye C. (2007): Dobra obsługa to dobry interes, Zysk i S- ka

Horovitz J. (2006): Strategia obsługi klienta, PWE

Kempny D. (2000): Logistyczna obsługa klienta, PWE

Szulce H. (19): Struktury i strategie w handlu, PWE

Literatura podstawowa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

18Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

8Przygotowanie się do zajęć

7Studiowanie literatury

2Udział w konsultacjach

6Przygotowanie projektu / eseju / itp.

7Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP1KOLOKWIUM

EP2,EP3PROJEKT

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

Forma i warunki zaliczenia
studenci oceniani są na podstawie kolokwium pisemnego, które testuje osiągnięcie efektów
kształcenia w zakresie wiedzy i umiejętności (4 zadania) oraz projektu własnego tworzonego w
formie pracy grupowej, który weryfikuje osiągnięcie efektów kształcenia w zakresie umiejętności
Forma i warunki  zaliczenia wykładu
przedmiot nie kończy się egzaminem i ocena z wykładu jest uzyskiwana na podstawie pisemnego
zaliczenia tej formy zajęć poprzez pozytywne zaliczenie pytań z zakresu wykładów dołączonych do
problemów podczas kolokwium na ćwiczeniach
Ocenianie:
Student otrzymuje ocenę  dostateczną  - gdy potrafi  omówić podstawowe zagadnienia dotyczące
obsługi klienta na rynkach B2C i B2B  oraz otrzyma ocenę dostateczną z przygotowanego projektu.
Ocena z przedmiotu  jest równa średniej ważonej z kolokwium pisemnego (75%)  oraz projektu
własnego  (25%)
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

3 obsługa klienta Nieobliczana

3 obsługa klienta [wykład] zaliczenie z
oceną

3 obsługa klienta [ćwiczenia] zaliczenie z
oceną

Metoda obliczania
oceny końcowej

Sem. Przedmiot Rodzaj
zaliczenia

Metoda
obl. oceny

Waga do
średniej

2/3
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ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2
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S Y L A B U S
Nazwa programu kształcenia:
WNEiZ-Z-O-I-N-18/19Z-ZP

obsługa klienta
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
4.0WW22AIJ2634_36N

Katedra Marketingu
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

zarządzanie

Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne zarządzanie przedsiębiorstwemogólnoakademicki

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

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

2 24 wykład 9 ZO

Razem 9 2
Koordynator
przedmiotu / modułu: dr KRZYSZTOF  BŁOŃSKI

Prowadzący zajęcia:

Celem przedmiotu jest przedstawienie zasad profesjonalnej obsługi na rynkach B2C i B2B.Cele przedmiotu /
modułu:

Student zna podstawy ekonomii, marketingu i zarządzania firmą; posiada umiejętność obserwacji i formułowania
wniosków, student potrafi pracy w grupie.Wymagania wstępne:

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla

obszaru
Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

zna zagadnienia dotyczące roli obsługi w
budowaniu relacji rynkowych,
nowoczesnych systemów wspierających
obsługę

K_W07
K_W09
K_W10
K_W13

S1A_W02
S1A_W03
S1A_W03
S1A_W04

EP11

umiejętności

potrafi przygotować założenia dla
programów utrzymania i odzyskania
klientów

K_U01
K_U08
K_U15
K_U18
K_U19
K_U21

S1A_U01
S1A_U04
S1A_U06
S1A_U08
S1A_U08
S1A_U09

EP21

potrafi rozróżnić typy klientów i
dostosować do nich rodzaje obsługi K_U01 S1A_U01EP32

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: obsługa klienta

Forma zajęć: wykład

11. Pozycja klienta w gospodarce rynkowej. Pojęcia z zakresu obsługi klienta 4

12. Typy charakteru i osobowości klientów 4

23. Teoretyczne aspekty obsługi klienta. 4

14. Call center i inne formy nowoczesnej obsługi 4

35. Obsługa klienta na rynku B2B 4

16. ECR - Efektywna obsługa klienta 4

Prezentacja multimedialna, dyskusja, studia przypadków, praca w grupachMetody kształcenia

1/2



Cybulski K. (2004): Zarządzanie działem sprzedaży firmy, WN PWN

DeVrye C. (2007): Dobra obsługa to dobry interes, Zysk i S- ka

Horovitz J. (2006): Strategia obsługi klienta, PWE

Kempny D. (2000): Logistyczna obsługa klienta, PWE

Szulce H. (19): Struktury i strategie w handlu, PWE

Literatura podstawowa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

9Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

12Przygotowanie się do zajęć

12Studiowanie literatury

2Udział w konsultacjach

13Przygotowanie projektu / eseju / itp.

0Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP1KOLOKWIUM

EP2,EP3PROJEKT

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

Forma i warunki zaliczenia: studenci oceniani są na podstawie kolokwium pisemnego, które
testuje osiągnięcie efektów kształcenia w zakresie wiedzy i umiejętności (4 zadania) oraz projektu
własnego tworzonego w formie pracy grupowej, który weryfikuje osiągnięcie efektów kształcenia
w zakresie umiejętności
Forma i warunki  zaliczenia wykładu: przedmiot nie kończy się egzaminem i ocena z wykładu jest
uzyskiwana na podstawie pisemnego zaliczenia tej formy zajęć poprzez pozytywne zaliczenie
pytań z zakresu wykładów dołączonych do problemów podczas kolokwium.
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu
Ocenianie:
Student otrzymuje ocenę  dostateczną  - gdy potrafi  omówić podstawowe zagadnienia dotyczące
obsługi klienta na rynkach B2C i B2B  oraz otrzyma ocenę dostateczną z przygotowanego projektu.
Ocena z przedmiotu jest równa średniej ważonej z kolokwium pisemnego (75%)  oraz projektu
własnego  (25%)

4 obsługa klienta Nieobliczana

4 obsługa klienta [wykład] zaliczenie z
oceną

Metoda obliczania
oceny końcowej

Sem. Przedmiot Rodzaj
zaliczenia

Metoda
obl. oceny

Waga do
średniej

2/2



S Y L A B U S
Nazwa programu kształcenia:
WNEiZ-Z-O-I-N-18/19Z-ZZLwP

obsługa klienta
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
4.0WW22AIJ2634_16N

Katedra Marketingu
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

zarządzanie

Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne zarządzanie zasobami ludzkimi w

przedsiębiorstwie
ogólnoakademicki

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

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

2 24
ćwiczenia 9 ZO

wykład 9 ZO

Razem 18 2
Koordynator
przedmiotu / modułu: dr KRZYSZTOF  BŁOŃSKI

Prowadzący zajęcia:

Celem przedmiotu jest przedstawienie zasad profesjonalnej obsługi na rynkach B2C i B2B.Cele przedmiotu /
modułu:

Student zna podstawy ekonomii, marketingu i zarządzania firmą; posiada umiejętność obserwacji i formułowania
wniosków, student potrafi pracy w grupie.Wymagania wstępne:

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla

obszaru
Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

zna zagadnienia dotyczące roli obsługi w
budowaniu relacji rynkowych,
nowoczesnych systemów wspierających
obsługę

K_W07
K_W09
K_W10
K_W13

S1A_W02
S1A_W03
S1A_W03
S1A_W04

EP11

umiejętności

potrafi przygotować założenia dla
programów utrzymania i odzyskania
klientów

K_U01
K_U08
K_U13
K_U15
K_U19
K_U21

S1A_U01
S1A_U04
S1A_U06
S1A_U06
S1A_U08
S1A_U09

EP21

potrafi rozróżnić typy klientów i
dostosować do nich rodzaje obsługi K_U01 S1A_U01EP32

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: obsługa klienta

Forma zajęć: wykład

11. Pozycja klienta w gospodarce rynkowej. Pojęcia z zakresu obsługi klienta 4

12. Typy charakteru i osobowości klientów 4

23. Teoretyczne aspekty obsługi klienta. 4

14. Call center i inne formy nowoczesnej obsługi 4

35. Obsługa klienta na rynku B2B 4

16. ECR - Efektywna obsługa klienta 4

Forma zajęć: ćwiczenia

1/3



11. Personel sprzedażowy. Kształtowanie cech dobrego sprzedawcy 4

12. Sprzedaż aktywna a sprzedaż pasywna 4

23. Budowa programu obsługi klienta 4

24. Rozmowa przez telefon a proces obsługi 4

25. Rozwiązywanie konfliktowych sytuacji 4

16. Weryfikacja wiedzy i umiejętności 4

Prezentacja multimedialna, dyskusja, studia przypadków, praca w grupachMetody kształcenia

Cybulski K. (2004): Zarządzanie działem sprzedaży firmy, WN PWN

DeVrye C. (2007): Dobra obsługa to dobry interes, Zysk i S- ka

Horovitz J. (2006): Strategia obsługi klienta, PWE

Kempny D. (2000): Logistyczna obsługa klienta, PWE

Szulce H. (1998): Struktury i strategie w handlu, PWE

Literatura podstawowa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

18Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

7Przygotowanie się do zajęć

7Studiowanie literatury

4Udział w konsultacjach

6Przygotowanie projektu / eseju / itp.

6Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP1KOLOKWIUM

EP2,EP3PROJEKT

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

Forma i warunki zaliczenia
studenci oceniani są na podstawie kolokwium pisemnego, które testuje osiągnięcie efektów
kształcenia w zakresie wiedzy i umiejętności (4 zadania) oraz projektu własnego tworzonego w
formie pracy grupowej, który weryfikuje osiągnięcie efektów kształcenia w zakresie umiejętności
Forma i warunki  zaliczenia wykładu
przedmiot nie kończy się egzaminem i ocena z wykładu jest uzyskiwana na podstawie pisemnego
zaliczenia tej formy zajęć poprzez pozytywne zaliczenie pytań z zakresu wykładów dołączonych do
problemów podczas kolokwium na ćwiczeniach
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu
Ocenianie:
Student otrzymuje ocenę  dostateczną  - gdy potrafi  omówić podstawowe zagadnienia dotyczące
obsługi klienta na rynkach B2C i B2B  oraz otrzyma ocenę dostateczną z przygotowanego projektu.
Ocena ostateczna z przedmiotu  jest równa średniej ważonej z kolokwium pisemnego (75%)  oraz
projektu własnego  (25%)

4 obsługa klienta Nieobliczana

4 obsługa klienta [ćwiczenia] zaliczenie z
oceną

4 obsługa klienta [wykład] zaliczenie z
oceną

Metoda obliczania
oceny końcowej

Sem. Przedmiot Rodzaj
zaliczenia

Metoda
obl. oceny

Waga do
średniej

2/3



ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
WNEiZ-Z-O-I-N-18/19Z-KM

ocena efektywności inwestycji
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
zarządzanie

4.0WW22AIJ2429_84N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne [A] kompetencje menedżerskieogólnoakademicki

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

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

3 35

ćwiczenia 6 ZO

laboratorium 3 ZO

wykład 9 ZO

Razem 18 3

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. TOMASZ WIŚNIEWSKI

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu: Cel przedmiotu zapoznanie studentów z teorią i praktycznym zastosowaniem oceny efektywności inwestycji

Wymagania wstępne:

Wiedza: znajomość podstaw ekonomiki przedsiębiorstwa, rachunkowości, zarządzania finansami,  metod
statystycznych. Ogólna wiedza z zakresu makro- i mikroekonomii.
Umiejętności: umiejętność budowy prostych modeli finansowych

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

rozumie istotę inwestycji i rozróżnia rodzaje projektów
inwestycyjnych K_W031 EP1

zna podstawowe metody oceny efektywności inwestycji i
analizy ryzyka K_W172 EP2

umiejętności

potrafi praktycznie posługiwać się rachunkiem
ekonomicznym w ocenie konkretnych przedsięwzięć
inwestycyjnych i samodzielnie dokonać oceny
efektywności projektu inwestycyjnego

K_U011 EP3

potrafi zbudować prosty model finansowy na potrzeby
oceny efektywności inwestycji

K_U05
K_U10
K_U13

2 EP4

kompetencje społeczne
potrafi rozwiązywać problemy (metodologicznych,
metodycznych) i szybko podejmować decyzje K_K041 EP5

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 5

12. Zwrot z inwestycji - istota, sposób pomiaru 5

13. Formy współzależności inwestycji 5

14. Proste i dyskontowe miary oceny efektywności inwestycji 5

1
5. Sposoby uwzględniania ryzyka w ocenie efektywności inwestycji - ryzyko o aktywnym i pasywnym
wpływie na inwestycje 5

1
6. Sposoby uwzględniania ryzyka w ocenie efektywności inwestycji - ryzyko o aktywnym i pasywnym
wpływie na inwestycje 5

1/3



17. Zastosowanie opcji realnych w ocenie efektywności inwestycji 5

28. Analiza portfolio. Efekt dywersyfikacji w zależności od liczby inwestycji w portfelu 5

Forma zajęć: ćwiczenia

11. Istota i rodzaje inwestycji 5

12. Wolne przepływy pieniężne w ocenie efektywności inwestycji - przykłady i zadania 5

23. Przykłady zastosowania prostych metod w ocenie efektywności inwestycji 5

14. Case study 5

15. Zaliczenie 5

Forma zajęć: laboratorium

11. Przykłady oceny efektywności inwestycji z wykorzystaniem NPV i IR 5

12. Przykłady oceny efektywności inwestycji z wykorzystaniem NPV i PI 5

1
3. Przykłady zastosowania metod szacowania kosztu kapitału  na potrzeby oceny efektywności
inwestycji 5

Wykłady z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych i środków audiowizualnych. Ćwiczenia poświęcone analizie
przypadków, rozwiązywanie zadań i ugruntowanie wiedzy teoretycznej w małych grupach studenckich,
podsumowanie rozwiązań na forum grupy ćwiczeniowej.

Metody kształcenia

Brealey R. , Myers S. (1999): Podstawy finansów przedsiębiorstw, tom I i II, PWN

Pastusiak R (2009): Ocena efektywności inwestycji, CeDeWu

Rogowski W. (2008): Rachunek efektywności inwestycji, Wydawnictwo Wolters Kluwer

Wiśniewski T. (2008): Ocena efektywności inwestycji rzeczowych ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka, Uniwersytet
Szczeciński

Literatura podstawowa

Lumby S. (1999): Investment Appraisal and Financing Decisions, Chapman & HallLiteratura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

18Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP5KOLOKWIUM

EP3,EP4,EP5PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Forma i warunki zaliczenia: praca pisemna oraz kolokwium w formie testu.
Podczas testu studenci nie mogą korzystać ze wzorów i pomocy naukowych.

Oceniana jest wystawiana według liczby punktów z poszczególnych form zaliczenia (jednakowa skala):
- poniżej 50% - niedostateczny
- od 50% do 60% - dostateczny
- od 60% do 70% - dostateczny +
- od 70% do 80% - dobry
- od 80% do 90% - dobry +
- powyżej 90% - bardzo dobry

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z przedmiotu wystawiana przez koordynatora wynika z oceny z kolokwium.

Metoda obliczania oceny
końcowej

5 ocena efektywności inwestycji Ważona

5 ocena efektywności inwestycji [laboratorium]
zaliczenie z
oceną

1,00

5 ocena efektywności inwestycji [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

1,00

5 ocena efektywności inwestycji [wykład]
zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/3



18Przygotowanie się do zajęć

20Studiowanie literatury

4Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

13Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

3/3



S Y L A B U S
Nazwa programu kształcenia:
WNEiZ-Z-O-I-N-18/19Z-ZJ

ocena efektywności inwestycji
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
4.0WW22AIJ2429_66N

Katedra Inwestycji i Wyceny Przedsiębiorstw
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

zarządzanie

Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne zarządzanie jakościąogólnoakademicki

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

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

3 46
ćwiczenia 9 ZO

wykład 9 ZO

Razem 18 4
Koordynator
przedmiotu / modułu: dr MICHAŁ  GRUDZIŃSKI

Prowadzący zajęcia:

Cel przedmiotu zapoznanie studentów z teorią i praktycznym zastosowaniem oceny efektywności inwestycjiCele przedmiotu /
modułu:

Wiedza: znajomość podstaw ekonomiki przedsiębiorstwa, rachunkowości, zarządzania finansami,  metod
statystycznych. Ogólna wiedza z zakresu makro- i mikroekonomii.
Umiejętności: umiejętność budowy prostych modeli finansowychWymagania wstępne:

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla

obszaru
Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

rozumie istotę inwestycji i rozróżnia
rodzaje projektów inwestycyjnych

K_W03
K_W17

S1A_W01
S1A_W06EP11

zna podstawowe metody oceny
efektywności inwestycji i analizy ryzyka K_W03 S1A_W01EP22

umiejętności

potrafi praktycznie posługiwać się
rachunkiem ekonomicznym w ocenie
konkretnych przedsięwzięć inwestycyjnych
i samodzielnie dokonać oceny efektywności
projektu inwestycyjnego

K_U01
K_U05
K_U10
K_U13

S1A_U01
S1A_U03
S1A_U04
S1A_U06

EP31

potrafi zbudować prosty model finansowy
na potrzeby oceny efektywności inwestycji K_U01 S1A_U01EP42

kompetencje społeczne
potrafi rozwiązywać problemy
(metodologicznych, metodycznych) i
szybko podejmować decyzje

K_K04 S1A_K04EP51

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: ocena efektywności inwestycji

Forma zajęć: wykład

11. Inwestycje finansowe a inwestycje kapitałowe: podobieństwa i różnice. Cykl inwestycyjny w
inwestycjach kapitałowych 6

12. Zwrot z inwestycji - istota, sposób pomiaru 6

13. Formy współzależności inwestycji 6

14. Proste i dyskontowe miary oceny efektywności inwestycji 6

1/3



25. Analiza porównawcza i krytyczna ocena poszczególnych miar oceny efektywności inwestycji
(NPV, IRR, PI, okres zwrotu przeciętna księgowa stopa zwrotu) 6

16. Sposoby uwzględniania ryzyka w ocenie efektywności inwestycji - ryzyko o aktywnym i
pasywnym wpływie na inwestycje 6

17. Zastosowanie opcji realnych w ocenie efektywności inwestycji 6

18. Analiza portfolio. Efekt dywersyfikacji w zależności od liczby inwestycji w portfelu 6

Forma zajęć: ćwiczenia

11. Istota i rodzaje inwestycji 6

12. Wolne przepływy pieniężne w ocenie efektywności inwestycji - przykłady i zadania 6

13. Przykłady zastosowania prostych metod w ocenie efektywności inwestycji 6

14. Przykłady oceny efektywności inwestycji z wykorzystaniem NPV i IR 6

15. Przykłady oceny efektywności inwestycji z wykorzystaniem NPV i PI 6

16. Przykłady zastosowania metod szacowania kosztu kapitału  na potrzeby oceny efektywności
inwestycji 6

27. Case study 6

18. Zaliczenie 6

Wykłady z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych i środków audiowizualnych. Ćwiczenia
poświęcone analizie przypadków, rozwiązywanie zadań i ugruntowanie wiedzy teoretycznej w
małych grupach studenckich, podsumowanie rozwiązań na forum grupy ćwiczeniowej.

Metody kształcenia

Brealey R. , Myers S. (1999): Podstawy finansów przedsiębiorstw, tom I i II, PWN

Pastusiak R (2009): Ocena efektywności inwestycji, CeDeWu

Rogowski W. (2008): Rachunek efektywności inwestycji, Wydawnictwo Wolters Kluwer

Wiśniewski T. (2008): Ocena efektywności inwestycji rzeczowych ze szczególnym
uwzględnieniem ryzyka, Uniwersytet Szczeciński

Literatura podstawowa

Lumby S. (1999): Investment Appraisal and Financing Decisions, Chapman & HallLiteratura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

18Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP1,EP2KOLOKWIUM

EP3,EP4,EP5PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

Forma i warunki zaliczenia: praca pisemna oraz kolokwium w formie testu.
Podczas testu studenci nie mogą korzystać ze wzorów i pomocy naukowych.

Oceniana jest wystawiana według liczby punktów z poszczególnych form zaliczenia (jednakowa
skala):
- poniżej 50% - niedostateczny
- od 50% do 60% - dostateczny
- od 60% do 70% - dostateczny +
- od 70% do 80% - dobry
- od 80% do 90% - dobry +
- powyżej 90% - bardzo dobry
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z przedmiotu wystawiana przez koordynatora wynika z oceny z kolokwium.

6 ocena efektywności inwestycji Nieobliczana

6 ocena efektywności inwestycji [wykład] zaliczenie z
oceną

6 ocena efektywności inwestycji [ćwiczenia] zaliczenie z
oceną

Metoda obliczania
oceny końcowej

Sem. Przedmiot Rodzaj
zaliczenia

Metoda
obl. oceny

Waga do
średniej

2/3



31Przygotowanie się do zajęć

30Studiowanie literatury

5Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

14Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4
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S Y L A B U S
Nazwa programu kształcenia:
WNEiZ-Z-O-I-N-18/19Z-ZP

ocena efektywności inwestycji
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
4.0WW22AIJ2429_39N

Katedra Inwestycji i Wyceny Przedsiębiorstw
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

zarządzanie

Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne zarządzanie przedsiębiorstwemogólnoakademicki

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

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

3 36
ćwiczenia 9 ZO

wykład 9 ZO

Razem 18 3
Koordynator
przedmiotu / modułu: dr MICHAŁ  GRUDZIŃSKI

Prowadzący zajęcia:

Cel przedmiotu zapoznanie studentów z teorią i praktycznym zastosowaniem oceny efektywności inwestycjiCele przedmiotu /
modułu:

Wiedza: znajomość podstaw ekonomiki przedsiębiorstwa, rachunkowości, zarządzania finansami,  metod
statystycznych. Ogólna wiedza z zakresu makro- i mikroekonomii.
Umiejętności: umiejętność budowy prostych modeli finansowychWymagania wstępne:

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla

obszaru
Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

rozumie istotę inwestycji i rozróżnia
rodzaje projektów inwestycyjnych

K_W03
K_W17

S1A_W01
S1A_W06EP11

zna podstawowe metody oceny
efektywności inwestycji i analizy ryzyka K_W03 S1A_W01EP22

umiejętności

potrafi praktycznie posługiwać się
rachunkiem ekonomicznym w ocenie
konkretnych przedsięwzięć inwestycyjnych
i samodzielnie dokonać oceny efektywności
projektu inwestycyjnego

K_U01
K_U05
K_U10
K_U13

S1A_U01
S1A_U03
S1A_U04
S1A_U06

EP31

potrafi zbudować prosty model finansowy
na potrzeby oceny efektywności inwestycji K_U01 S1A_U01EP42

kompetencje społeczne
potrafi rozwiązywać problemy
(metodologicznych, metodycznych) i
szybko podejmować decyzje

K_K04 S1A_K04EP51

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: ocena efektywności inwestycji

Forma zajęć: wykład

11. Inwestycje finansowe a inwestycje kapitałowe: podobieństwa i różnice. Cykl inwestycyjny w
inwestycjach kapitałowych 6

12. Zwrot z inwestycji - istota, sposób pomiaru 6

13. Formy współzależności inwestycji 6

14. Proste i dyskontowe miary oceny efektywności inwestycji 6

1/3



25. Analiza porównawcza i krytyczna ocena poszczególnych miar oceny efektywności inwestycji
(NPV, IRR, PI, okres zwrotu przeciętna księgowa stopa zwrotu) 6

16. Sposoby uwzględniania ryzyka w ocenie efektywności inwestycji - ryzyko o aktywnym i
pasywnym wpływie na inwestycje 6

17. Zastosowanie opcji realnych w ocenie efektywności inwestycji 6

18. Analiza portfolio. Efekt dywersyfikacji w zależności od liczby inwestycji w portfelu 6

Forma zajęć: ćwiczenia

11. Istota i rodzaje inwestycji 6

12. Wolne przepływy pieniężne w ocenie efektywności inwestycji - przykłady i zadania 6

13. Przykłady zastosowania prostych metod w ocenie efektywności inwestycji 6

14. Przykłady oceny efektywności inwestycji z wykorzystaniem NPV i IR 6

15. Przykłady oceny efektywności inwestycji z wykorzystaniem NPV i PI 6

16. Przykłady zastosowania metod szacowania kosztu kapitału  na potrzeby oceny efektywności
inwestycji 6

27. Case study 6

18. Zaliczenie 6

Wykłady z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych i środków audiowizualnych. Ćwiczenia
poświęcone analizie przypadków, rozwiązywanie zadań i ugruntowanie wiedzy teoretycznej w
małych grupach studenckich, podsumowanie rozwiązań na forum grupy ćwiczeniowej.

Metody kształcenia

Brealey R. , Myers S. (1999): Podstawy finansów przedsiębiorstw, tom I i II, PWN

Pastusiak R (2009): Ocena efektywności inwestycji, CeDeWu

Rogowski W. (2008): Rachunek efektywności inwestycji, Wydawnictwo Wolters Kluwer

Wiśniewski T. (2008): Ocena efektywności inwestycji rzeczowych ze szczególnym
uwzględnieniem ryzyka, Uniwersytet Szczeciński

Literatura podstawowa

Lumby S. (1999): Investment Appraisal and Financing Decisions, Chapman & HallLiteratura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

18Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP1,EP2,EP5KOLOKWIUM

EP3,EP4,EP5PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

Forma i warunki zaliczenia: praca pisemna oraz kolokwium w formie testu.
Podczas testu studenci nie mogą korzystać ze wzorów i pomocy naukowych.

Oceniana jest wystawiana według liczby punktów z poszczególnych form zaliczenia (jednakowa
skala):
- poniżej 50% - niedostateczny
- od 50% do 60% - dostateczny
- od 60% do 70% - dostateczny +
- od 70% do 80% - dobry
- od 80% do 90% - dobry +
- powyżej 90% - bardzo dobry
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z przedmiotu wystawiana przez koordynatora wynika z oceny z kolokwium.

6 ocena efektywności inwestycji Nieobliczana

6 ocena efektywności inwestycji [ćwiczenia] zaliczenie z
oceną

6 ocena efektywności inwestycji [wykład] zaliczenie z
oceną

Metoda obliczania
oceny końcowej

Sem. Przedmiot Rodzaj
zaliczenia

Metoda
obl. oceny

Waga do
średniej

2/3



18Przygotowanie się do zajęć

18Studiowanie literatury

5Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

14Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

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:
WNEiZ-Z-O-I-N-18/19Z-ZZLwP

ocenianie pracowników
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
zarządzanie

4.0WW22AIJ2634_6N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne [A] zarządzanie zasobami ludzkimi w

przedsiębiorstwie
ogólnoakademicki

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

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

3 25 wykład 15 ZO

Razem 15 2

Koordynator
przedmiotu:

dr KAROLINA DRELA

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:
Celem jest zapoznanie studentów z systemem ocen pracowniczych i metodami oceny pracowniczej oraz
przygotowanie studentów do implikacji prezentowanych rozwiązań w zastosowaniach organizacyjnych.

Wymagania wstępne:

w zakresie wiedzy: student zna wybrane koncepcje i metody zarządzania zasobami ludzkimi.
w zakresie umiejętności: student potrafi dokonać opisu rzeczywistości organizacyjnej  lub gospodarczej z
wykorzystaniem technik opisowych.
w zakresie kompetencji społecznych: student potrafi pracować w grupie oraz ma wpojone nawyki kształcenia
ustawicznego.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza
zna metody i techniki oceny pracowniczej oraz potrafi
zdefiniować pojęcia z zakresu ocen pracowniczych.

K_W07
K_W13
K_W15
K_W19

1 EP1

umiejętności

potrafi zaproponować rozwiązania problemów
decyzyjnych występujących w obszarze oceniania,
zaproponować zmianę istniejącego systemu ocen
pracowniczych lub zaprojektować taki system w
przedsiębiorstwie.

K_U08
K_U13
K_U16
K_U17
K_U21

1 EP2

kompetencje społeczne potrafi współdziałać i pracować w grupie. K_K021 EP3

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: ocenianie pracowników

Forma zajęć: wykład

11. Ocenianie pracowników jako obszar funkcjonalny ZZL. Rodzaje ocen pracowniczych. 5

22. System ocen pracowniczych. Procedura oceniania. Fazy oceny. 5

13. Cele  ocen,  zasady stosowane przy ocenach,  kryteria stosowane w czasie oceniania. 5

54. Metody i techniki oceny pracowniczej. 5

15. Błędy popełnianie w  procesie oceniania pracowników. 5

16. Ocenianie a wartościowanie pracy. 5

37. Projektowanie okresowego systemu ocen w przedsiębiorstwie. 5

18. Zaliczenie. 5

1/3



Wykład, prezentacja, dyskusja, praca w grupach, symulacje, metody przypadków, projektMetody kształcenia

Dzieńdziora J. (2008): Ocenianie pracowników. Ujecie teoretyczne i praktyczne, Oficyna Wydawnicza Humanitas, Sosnowiec

Sidor-Rządkowska M. (2006): Kompetencyjne systemy ocen pracowników, Wolters Kluwer Polska, Kraków

Stuss M.M. (2003): Metody oceniania współczesnej kadry menedżerskiej, Księgarnia Akademicka, Kraków

Zwiech P. (2013): Ocenianie pracowników, w: Podstawy zarządzania zasobami ludzkimi, Economicus, Szczecin

Zwiech P. (2013): Ocenianie pracowników, w: Praktyczne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi, Economicus, Szczecin

Literatura podstawowa

Korach R. (2009): Nagroda i kara. Profesjonalna ocena pracownika, Helion, Gliwice

Lepsinger R., Anntoinette L. (2007): 360 stopni. System ocen pracowniczych, One Press, Gliwice

Ward P. (2005): Ocena pracownicza 360 stopni. Metoda sprzężenia zwrotnego, Oficyna Ekonomiczna, Kraków

Woodruffe Ch (2007): Ośrodki oceny i rozwoju. Narzędzia analizy i doskonalenia kompetencji pracowników, Wolters Kluwer
Polska, Warszawa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

15Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

11Przygotowanie się do zajęć

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1KOLOKWIUM

EP2PROJEKT

EP3ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Forma i warunki zaliczenia:
zaliczenie na podstawie
- pracy zaliczeniowej: przygotowanie projektu własnego testującego osiągnięcie efektów kształcenia w zakresie
wiedzy i umiejętności;
- aktywności studenta (obserwacja pracy studenta na zajęciach podczas dyskusji panelowych bądź pracy w grupie);
- kolokwium z części wykładowej.

Forma i warunki zaliczenia wykładu:
ocena z wykładu jest uzyskiwana na podstawie pisemnego zaliczenia tej formy zajęć na wykładzie.

Ocenianie:
student otrzymuje ocenę dostateczną gdy potrafi omówić system oceny pracowniczej  oraz zastosować metody
oceny pracowniczej (dla wybranego przedsiębiorstwa).

Ocena z przedmiotu jest równa ocenie uzyskanej z zaliczenia.

W okresie nauczania hybrydowego lub wyłącznie nauczania zdalnego nastąpi zmiana metod weryfikacji efektów
uczenia się na następujące:
- PROJEKT EP1, EP2, EP3
- ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA PRZEZ OBSERWACJĘ) EP3

W okresie nauczania hybrydowego lub wyłącznie nauczania zdalnego nastąpi zmiana warunków zaliczenia
przedmiotu na następujące wymogi:
- warunkiem zaliczenia wykładu jest uzyskanie oceny pozytywnej: z projektu na zadany temat i jego prezentacji
przeprowadzonej przez MS TEAMS, traktowanej jako zajęcia praktyczne.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z przedmiotu równa jest ocenie z zaliczenia.

Metoda obliczania oceny
końcowej 5 ocenianie pracowników Ważona

5 ocenianie pracowników [wykład]
zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/3



10Studiowanie literatury

0Udział w konsultacjach

12Przygotowanie projektu / eseju / itp.

0Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

3/3



S Y L A B U S
Nazwa programu kształcenia:
WNEiZ-Z-O-I-N-18/19Z

ochrona własności intelektualnej
(OGÓLNOUCZELNIANE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
4.0WW22AIJ2491_125N

Katedra Prawa Gospodarczego i Ubezpieczeń
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

zarządzanie

Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne ogólnoakademicki

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

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

1 11 wykład 9 ZO

Razem 9 1
Koordynator
przedmiotu / modułu: dr MAREK  BIAŁKOWSKI

Prowadzący zajęcia:
Celem jest 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.

Cele przedmiotu /
modułu:

Podstawowa wiedza z zakresu podstaw prawa i prawa cywilnego, a także znajomość specyfiki języka prawnego i
prawniczego.Wymagania wstępne:

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla

obszaru
Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

student zna podstawowe definicje oraz
pojęcia prawne.

K_W20
K_W25

S1A_W07
S1A_W10EP11

student zna podstawowe zasady i definicje
prawa autorskiego, praw pokrewnych i
własności przemysłowej.

K_W20 S1A_W07EP22

student zna i rozumie podstawowe
zagadnienia z zakresu ochrony własności
intelektualnej.

EP33

umiejętności

student potrafi dokonać klasyfikacji
podmiotów i przedmiotu ochrony prawa
własności intelektualnej (wskazać źródło
prawa).

K_U11
K_U12

S1A_U05
S1A_U05EP41

student potrafi interpretować przepisy i na
tej podstawie rozwiązywać zagadnienia
praktyczne.

EP52

kompetencje społeczne

poznając intensywny proces licznych zmian
legislacyjnych dostrzega potrzebę
uzupełniania wiedzy prawniczej.

K_K01 S1A_K01EP61

student może wyrażać opinie, co do
aksjologicznych wartości zawartych w
normach prawa własności intelektualnej.

K_K01 S1A_K01EP72

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
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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 zastosowaniem prezentacji multimedialnejMetody kształcenia

1. Barta J., Czajkowska - Dąbrowska M., Ćwiąkalski Z., Markiewicz R., Traple E. (2005): Prawa
autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, Kraków

2. Barta J., Markiewicz R. (2011): Prawo autorskie i prawo pokrewne. Komentarz, Warszawa

3. Poźniak - Niedzielska M. (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

0Udział w egzaminie/zaliczeniu

7Przygotowanie się do zajęć

3Studiowanie literatury

1Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

5Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 25

Liczba punktów ECTS 1

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

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

SPRAWDZIAN

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

1 ochrona własności intelektualnej Nieobliczana

1 ochrona własności intelektualnej [wykład] zaliczenie z
oceną

Metoda obliczania
oceny końcowej

Sem. Przedmiot Rodzaj
zaliczenia

Metoda
obl. oceny

Waga do
średniej

2/2



S Y L A B U S
Nazwa programu kształcenia:
WNEiZ-Z-O-I-N-18/19Z-KM

operacyjne zarządzanie finansami
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
4.0WW22AIJ119_93N

Katedra Zarządzania Finansami
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

zarządzanie

Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne kompetencje menedżerskieogólnoakademicki

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

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

3 36
ćwiczenia 9 ZO

wykład 9 ZO

Razem 18 3
Koordynator
przedmiotu / modułu: dr inż. IRENEUSZ  MICIUŁA

Prowadzący zajęcia:

Przedmiot obejmuje zagadnienia służące identyfikacji i zrozumieniu zarządzania finansami w przedsiębiorstwie w
krótkim okresie, w tym zarządzaniem płynnością finansową.

Cele przedmiotu /
modułu:

Student posiada wiedzę z podstaw rachunkowości i finansów, potrafi dokonać kalkulacji finansowych, potrafi
pracować w grupie i jest przygotowany do analizowania procesów zachodzących w przedsiębiorstwie.Wymagania wstępne:

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla

obszaru
Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

zna metod i narzędzia wspierające
zarządzanie płynnością, gotówką,
kapitałem obrotowym oraz wynikiem
finansowym a także możliwości
pozyskiwania źródeł zewnętrznych
finansowania przedsiębiorstwa

K_W07
K_W12
K_W17

S1A_W02
S1A_W03
S1A_W06

EP11

umiejętności

potrafi dokonać pomiaru i oceny płynności
przedsiębiorstwa, ustalić zapotrzebowanie
na kapitał obrotowy

K_U01
K_U03
K_U10
K_U13
K_U17
K_U21

S1A_U01
S1A_U02
S1A_U04
S1A_U06
S1A_U07
S1A_U09

EP21

potrafi przygotować preliminarz gotówki i
ustalić wielkość zapotrzebowanie na
finansowanie zewnętrzne

K_U01 S1A_U01EP32

kompetencje społeczne potrafi pracować w grupie K_K02 S1A_K02EP41

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: operacyjne zarządzanie finansami

Forma zajęć: wykład

11. Zarządzanie płynnością 6

12. Zarządzanie zapasami 6

13. Zarządzanie należnościami 6

14. Zarządzanie zobowiązaniami krótkoterminowymi 6
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15. Zarządzanie środkami pieniężnymi 6

16. Krótkoterminowe źródła zasilania 6

17. Zarządzanie wynikami finansowymi w krótki okresie 6

28. Budżetowanie, monitorowanie, raportowanie - główne narzędzia operacyjnego zarządzania
finansami 6

Forma zajęć: ćwiczenia

11. Pomiar i ocena płynności finansowej w przykładach liczbowych 6

12. Ustalanie  zapotrzebowania na kapitał obrotowy w przykładach 6

13. Przygotowanie preliminarza budżetu gotówkowego w przykładach 6

14. Ustalenie zapotrzebowanie na krótkoterminowe źródła finansowania 6

15. Ocena kosztów krótkoterminowych źródeł finansowania 6

16. Przygotowanie budżetu gotówkowego i ustalenie zapotrzebowania na finansowanie zewnętrzne 6

17. Przygotowanie modelu monitorowanie zobowiązań kredytowych - tabela amortyzacji kredytu 6

18. Przygotowanie modelu monitorowania wybranych obszarów (np. kapitału obrotowego,
należności kosztów, przychodów, wyników finansowych) 6

19. Zaliczenie 6

Prezentacja multimedialna, dyskusja, kalkulacje zespołowe, metody symulacji komputerowejMetody kształcenia

Pluta W., Michalski G. (2005): Krótkoterminowe zarządzanie kapitałem, C. H. Beck

Rutkowski A. (2007): Zarządzanie finansami, PWE

Sierpińska M., Wędzki D. (2008): Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, PWN

Literatura podstawowa

Cirko T. (2010): Podstawy zarządzania płynnością finansową przedsiębiorstwa, SGH

Piotrowska M. (2000): Finanse spółek, krótkoterminowe decyzje finansowe, AE we Wrocławiu

Wędzki D. (2004): Strategie płynności finansowej przedsiębiorstwa, Oficyna Ekonomiczna

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

18Zajęcia dydaktyczne

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP1,EP2KOLOKWIUM

EP3,EP4PROJEKT

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

Studenci są oceniani na podstawie:
Kolokwium pisemne (70%) mające na celu weryfikację wiedzy na podstawie pytań otwartych oraz
weryfikację umiejętności na podstawie zadań sytuacyjnych.
Kolokwium obejmuje pytania maksymalnie 5 pytań otwartych, dotyczące wiedzy z wykładów i
zalecanej literatury oraz zawiera maksymalnie 5 zadań sytuacyjnych wraz z interpretacją wyników.
Projekt własny (20%) przygotowanie modelu wybranego obszarów wspierającego decyzje w
zakresie operacyjnego zarządzania finansami
Aktywności w trakcie zajęć (10%)
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu
Ocenianie:
Student otrzymuje ocenę dostateczną, gdy zna podstawowe zasady związane z operacyjnym
zarządzaniem finansami przedsiębiorstw i pozyskiwaniem źródeł finansowania.
Ostateczna z przedmiotu:
jest równa ocenia uzyskanej z zaliczenia.

6 operacyjne zarządzanie finansami Nieobliczana

6 operacyjne zarządzanie finansami [ćwiczenia] zaliczenie z
oceną

6 operacyjne zarządzanie finansami [wykład] zaliczenie z
oceną

Metoda obliczania
oceny końcowej

Sem. Przedmiot Rodzaj
zaliczenia

Metoda
obl. oceny

Waga do
średniej
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2Udział w egzaminie/zaliczeniu

13Przygotowanie się do zajęć

14Studiowanie literatury

3Udział w konsultacjach

11Przygotowanie projektu / eseju / itp.

14Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3
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S Y L A B U S
Nazwa programu kształcenia:
WNEiZ-Z-O-I-N-18/19Z

planowanie działalności gospodarczej
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
4.0WW22AIJ2429_122N

Katedra Ekonomiki Przedsięb.
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

zarządzanie

Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne ogólnoakademicki

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

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

1 32
ćwiczenia 14 ZO

wykład 9 ZO

Razem 23 3
Koordynator
przedmiotu / modułu: dr BARBARA  CZERNIACHOWICZ

Prowadzący zajęcia:
Celem jest przekazanie studentom podstawowej wiedzy z zakresu istoty oraz obszarów planowania w organizacji
gospodarczej, zasad i reguł planowania oraz wpływu wewnętrznych i zewnętrznych uwarunkowań na działalność
planistyczną podmiotu i jego sukces rynkowy.

Cele przedmiotu /
modułu:

Wiedzy: zna podstawowe pojęcia z zakresu ekonomii, nauki o organizacji, teorii zarządzania, marketingu i analizy
ekonomicznej
Umiejętności: pracy w grupie, umiejętność wykorzystania metody analizy przypadków
Kompetencji (postaw): student rozumie konieczność kształcenia ustawicznego

Wymagania wstępne:

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla

obszaru
Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

zna istotę, cele i funkcje planowania
strategicznego, taktycznego i
operacyjnego, modele i rodzaje planów, w
tym struktury i znaczenie sporządzania
biznesplanów gospodarczych oraz ocenę
ich przydatności;  zna podstawowe metody
prognozowania

K_W01
K_W04
K_W21
K_W26

S1A_W01
S1A_W02
S1A_W08
S1A_W11

EP11

umiejętności

potrafi opracować plany biznesowe dla
różnych przedsięwzięć w organizacjach i
wskazać zasoby potrzebne do realizacji
przedsięwzięcia oraz przeprowadzić analizę
planów w różnych obszarach
funkcjonowania przedsiębiorstwa, a także
wskazać rolę realizacji planów cząstkowych
w działalności całego podmiotu, umie
wyznaczyć prognozy za pomocą metod
klasycznych

K_U01
K_U03
K_U09
K_U10
K_U16
K_U17
K_U22
K_U23

S1A_U01
S1A_U02
S1A_U04
S1A_U04
S1A_U07
S1A_U07
S1A_U10
S1A_U10

EP21

poprawia umiejętność dyskusji w grupie,
doskonali prawidłowe referowanie i
argumentowanie założeń projektu

K_U01 S1A_U01EP32

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: planowanie działalności gospodarczej

Forma zajęć: wykład

2
1. Istota, znaczenie i obszary planowania w przedsiębiorstwie. Racjonalizm w planowaniu i
organizowaniu działalności gospodarczej. Problem planowania w dynamicznym (kryzysowym)
otoczeniu.

2
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22. Istota, cele i funkcje biznesplanów. Rodzaje biznesplanów i struktura biznesplanu. Funkcja
planistyczna; kompletny system planowania w przedsiębiorstwie. 2

1
3. Istota, cechy i znaczenie planowania strategicznego. Tradycyjne i współczesne modele
biznesowe; koncepcje planowania i połączone z nimi rodzaje strategii organizacji. Rozwój firmy a
planowanie. Zewnętrzne warunki otoczenia istotne dla planowania operacyjnego i strategicznego.
Planowanie w uwzględnieniem różnych grup interesów w przedsiębiorstwie.

2

1
4. Etapy procesu planowania. Analiza strategiczna jako etap planowania; źródła, dobór, selekcja i
weryfikacja danych o mikrootoczeniu, makrootoczenia i wewnętrznej sytuacji przedsiębiorstwa;
źródła informacji finansowych w przedsiębiorstwie.

2

25. Klasyczne metody prognozowania; błędy prognoz. 2

16. Przegląd modeli planowania strategicznego. Bariery w planowaniu i sposoby ich
przezwyciężania. Analiza sił i słabości w biznesie. 2

Forma zajęć: ćwiczenia

21. Identyfikacja elementów zarządzania strategicznego na przykładach praktycznych. 2

2
2. Podstawowe zagadnienia związane z opracowaniem biznesplanów w przedsiębiorstwie,
elementy biznesplanu, opracowanie biznesplanu w grupach projektowych (w formie roboczej oraz
na wniosku unijnym).

2

23. Obszary planowania w przedsiębiorstwie- case study. 2

2
4. Planowanie rozwoju firmy, na podstawie biznesplanów określenie możliwości rozwojowych w
różnych sytuacjach rynkowych, z uwzględnieniem szans i zagrożeń prowadzonej działalności.
Zadania dotyczące różnych grup interesariuszy oraz podejmowania decyzji. Zastosowanie
poszczególnych modeli planowania strategicznego na przykładach praktycznych - case study.

2

35. Wyznaczanie prognoz i ocena ich jakości. 2

26. Prezentacje studentów opracowanych modeli planowania w przedsięwzięciach - projekty
grupowe. Wskazanie barier w planowaniu i sposobów ich przezwyciężania 2

17. Weryfikacja wiedzy i umiejętności (kolokwia). 2

Wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych i flipchartów
Dyskusje studentów, praca z grupach nad problemem i analiza przypadków (case study)
Praca z grupach nad problemem
Rozwiązywanie zadań, analizy przypadków (case study)

Metody kształcenia

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP1KOLOKWIUM

EP3PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP2PROJEKT

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

Forma i warunki zaliczenia:
ocena zaliczeniowa ustalana jest na podstawie ocen cząstkowych otrzymywanych w trakcie
semestru za określone działania i prace studenta:
50% oceny stanowi zaliczenie ćwiczeń w postaci kolokwium pisemnego (około 10 pytań). Pytania
otwarte z teoretycznej części materiału oraz dotyczące przykładów z praktyki gospodarczej.
40 % oceny to projekt własny w zespole zadaniowym, dotyczący stworzenia biznesplanu oraz
opracowania planów rozwoju strategicznego poszczególnych obszarów funkcjonowania
przedsiębiorstwa. Projekt testuje umiejętności studentów dotyczące analizy posiadanych
kompetencji, zasobów, prognozowania uwarunkowań funkcjonowania przedsięwzięć
gospodarczych oraz prognozowania działań organizacji gospodarczej na podstawie wyciągniętych
wniosków.
10% oceny stanowi aktywność na zajęciach wynikająca z dyskusji o wnioskach z analizy
przypadków oraz przygotowania propozycji własnych rozwiązań i wygłoszenie krótkich prezentacji
analizowanych zagadnień.
Forma i warunki zaliczenia wykładów:
przedmiot nie kończy się egzaminem i ocena z wykładu jest uzyskiwana na podstawie pisemnego
zaliczenia tej formy zajęć poprzez pozytywne zaliczenie pytań z zakresu wykładu dołączanych do
problemów podczas kolokwium na ćwiczeniach.
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu
Ocenianie:
Student otrzymuje ocenę dostateczną, gdy zna podstawowe pojęcia z zakresu planowania
działalności gospodarczej.
Ocena  z przedmiotu jest równa ocenie uzyskanej z zaliczenia (kolokwium 50% oceny końcowej,
projekt 40% oceny końcowej, aktywność 10% oceny końcowej).

2 planowanie działalności gospodarczej Nieobliczana

2 planowanie działalności gospodarczej [wykład] zaliczenie z
oceną

2 planowanie działalności gospodarczej [ćwiczenia] zaliczenie z
oceną

Metoda obliczania
oceny końcowej

Sem. Przedmiot Rodzaj
zaliczenia

Metoda
obl. oceny

Waga do
średniej
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Gryko J.M., Kluzek M., Kubiak J., Nowaczyk T. (2008): Planowanie finansowe w
przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań
Marecki K., Wieloch M. red. (2008): Biznesplan. Elementy planowania działalności rozwojowej,
Szkoła Główna Handlowa Oficyna Wydawnicza, Warszawa

Marek S., Białasiewicz M. red. (2011): Podstawy nauki o organizacji, PWE, Warszawa

Penc-Pietrzak I. (2010): Planowanie strategiczne w nowoczesnej firmie, Oficyna Wolters
Kluwer, Warszawa
Smolarek M. (2008): Planowanie strategiczne w małej firmie, Oficyna Wydawnicza
"Humanitas", Sosnowiec

Literatura podstawowa

Chorafas D.N. (2007): Strategic business planning for accountants: methods, tools and case
studies, Chartered Institute of Management Accountants, Oxford (dostępne na google books)
Ochtel R.T. (2009): Business Planning, Business Plans and Venture Funding: A Definitive
Reference Guide For Start-up Comapanies, (dostępne na google books)

Skrzypek J.T. (2009): Biznesplan. Model najlepszych praktyk, Poltext, Warszawa

Stutely R. (2007): The definitive business plan: the fast-track to intelligent business planning
for executives and entrepreneurs, Prentice Hall FT, (dostępne na google books)
Tiffany P., Peterson S.D (2005): Business Plans For Dummies, Wiley Publishing Inc, (dostępne
na google books)
Tiffany P., Peterson S.D. (2009): Tworzenie biznesplanu dla bystrzaków, Wydawnictwo Helion
(one press), Gliwice
Tokarski A., Tokarski M., Wójcik J. (2009): Jak solidnie przygotować profesjonalny biznesplan.
Seria:ABC przedsiębiorcy, CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

23Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

16Przygotowanie się do zajęć

11Studiowanie literatury

5Udział w konsultacjach

10Przygotowanie projektu / eseju / itp.

8Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3
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S Y L A B U S
Nazwa programu kształcenia:
WNEiZ-Z-O-I-N-18/19Z-ZZLwP

planowanie i pozyskiwanie pracowników
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
4.0WW22AIJ2634_17N

Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

zarządzanie

Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne zarządzanie zasobami ludzkimi w

przedsiębiorstwie
ogólnoakademicki

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

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

2 34
ćwiczenia 15 ZO

wykład 9 ZO

Razem 24 3
Koordynator
przedmiotu / modułu: dr hab. WOJCIECH  JARECKI

Prowadzący zajęcia:

Celem jest przedstawienie istoty i wagi dla przedsiębiorstw planowania i pozyskiwania pracowników.Cele przedmiotu /
modułu:

W zakresie wiedzy: student zna istotę i podstawowe zagadnienia dotyczące rynku pracy, funkcjonowania
przedsiębiorstwa
W zakresie umiejętności: student potrafi analizować zależności występujące na rynku pracy, wyciągać krytyczne
wnioski
W zakresie kompetencji społecznych: student potrafi pracować w grupie, krytycznie dyskutować.

Wymagania wstępne:

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla

obszaru
Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

zna istotę procesu oraz narzędzia
planowania i pozyskania pracowników w
organizacji, dysponuje wiedzą o wpływie
działań z tej sfery na funkcjonowanie
organizacji

K_W01
K_W04
K_W07
K_W16

S1A_W01
S1A_W02
S1A_W02
S1A_W05

EP11

umiejętności
potrafi diagnozować i rozwiązywać
problemy organizacji w sferze planowania
personalnego i pozyskania pracowników

K_U08
K_U09
K_U13
K_U14
K_U15

S1A_U04
S1A_U04
S1A_U06
S1A_U06
S1A_U06

EP21

kompetencje społeczne
identyfikuje i rozstrzyga dylematy
związane z wykonywaniem zawodu w
sferze personalnej

K_K04 S1A_K04EP31

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: planowanie i pozyskiwanie pracowników

Forma zajęć: wykład

11. Kwalifikacje pracowników i metody ich analizy 4

12. Planowanie zatrudnienia 4

13. Rekrutacja wewnętrzna 4

24. Rekrutacja zewnętrzna 4

35. Narzędzia selekcji 4
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16. Wprowadzanie pracowników w zakres obowiązków 4

Forma zajęć: ćwiczenia

21. Identyfikacja kwalifikacji 4

22. Analiza rynku pracy w kontekście potrzeb rekrutacyjnych 4

23. Ustalanie profilu kandydata 4

24. Przygotowanie rekrutacji: źródła rekrutacji, analiza możliwych do wykorzystania narzędzi selekcji 4

25. Analiza dokumentów, próby pracy 4

26. Wywiady 4

27. Assessment Center, testy 4

18. Wprowadzenie pracowników w zakres obowiązków 4

Prezentacja multimedialna, dyskusje, praca w grupach, studia przypadkówMetody kształcenia

Jamka B. (2001): Dobór zewnętrzny i wewnętrzny pracowników, Difin,, Warszawa

Jarecki W. (2012): Rekrutacja pracowników, Economicus,, Szczecin

Juchnowicz M. (2014):  Zarządzanie kapitałem ludzkim. Procesy – narzędzia –  aplikacje,
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa

Listwan T. (2010): Zarządzanie kadrami, CH Beck,, Warszawa

Pocztowski A. (2007): Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa

Literatura podstawowa

Daniecki W. (2015): Talenty w firmie, czyli jak rekrutować i motywować najlepszych, PWN,,
WarszawaLiteratura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

24Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

15Przygotowanie się do zajęć

14Studiowanie literatury

4Udział w konsultacjach

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP1,EP2KOLOKWIUM

EP3PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

Forma i warunki zaliczenia ćwiczeń - na ocenę z zaliczenia ćwiczeń w 30% wpływa aktywność w
dyskusjach i pracy grupowej, polegającej na ustaleniu profilu kandydata na wybrane stanowisko,
określeniu źródła naboru i narzędzi selekcji potrzebnych do oceny kwalifikacji kandydata a także
opracowaniu przebiegu wywiadów oraz w 70% kolokwium w postaci pytań testowych i opisowych
obejmujących wiedzę z zakresu wykładów oraz zalecanej literatury.
Na ocenę dostateczną wymagana jest wiedza i umiejętności z zakresu ustalania profilu kandydata
i stosowania podstawowych narzędzi selekcji: analizy dokumentów, prowadzenia wywiadów,
wykorzystania testów. Odpowiada to uzyskaniu 60% punktów na kolokwium.
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z przedmiotu jest oceną z zaliczenia.

4 planowanie i pozyskiwanie pracowników Nieobliczana

4 planowanie i pozyskiwanie pracowników [wykład] zaliczenie z
oceną

4 planowanie i pozyskiwanie pracowników [ćwiczenia] zaliczenie z
oceną

Metoda obliczania
oceny końcowej

Sem. Przedmiot Rodzaj
zaliczenia

Metoda
obl. oceny

Waga do
średniej

2/3



0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

16Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

3/3



S Y L A B U S
Nazwa programu kształcenia:
WNEiZ-Z-O-I-N-18/19Z

podstawy finansów
(PODSTAWOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
4.0WW22AIJ119_104N

Katedra Finansów
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

zarządzanie

Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne ogólnoakademicki

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

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

1 41
ćwiczenia 18 ZO

wykład 8 E

Razem 26 4
Koordynator
przedmiotu / modułu: prof. dr hab.  BEATA  FILIPIAK

Prowadzący zajęcia:

Celem przedmiotu jest identyfikacja i rozumienie procesów zachodzących w obszarze systemu finansowego, w
wymiarze krajowym i międzynarodowym.

Cele przedmiotu /
modułu:

Student posiada znajomość tematyki z zakresu wiedzy o społeczeństwie oraz podstaw przedsiębiorczości; umie
wykonywać podstawowe operacje matematyczne; potrafi korzystać ze źródeł wiedzy pierwotnych i wtórnych
dostępnych w Internecie i w literaturze

Wymagania wstępne:

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla

obszaru
Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

ma wiedzę z zakresu podstawowych reguł
działania systemu finansowego, głównie w
obszarze instytucji finansowych i
niefinansowych (sektora publicznego i
prywatnego) oraz związków ze sferą realną

K_W03
K_W11
K_W12

S1A_W01
S1A_W03
S1A_W03

EP11

umiejętności

potrafi określać szanse i zagrożenia
związane z przemianami współczesnych
zjawisk finansowych

K_U01
K_U02
K_U06
K_U19
K_U23

S1A_U01
S1A_U01
S1A_U03
S1A_U08
S1A_U10

EP21

ma podstawowe umiejętności analizowania
wpływu wykorzystywania instrumentów
finansowych przez instytucje finansowe i
niefinansowe w oparciu o kryteria
rentowności, płynności i ryzyka na sytuację
finansową

K_U01 S1A_U01EP32

kompetencje społeczne

ma zdolność do komunikowania się z
otoczeniem i przekazywania podstawowej
wiedzy z zakresu reguł funkcjonowania
współczesnego systemu finansowego

K_K06 S1A_K06EP41

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: podstawy finansów

Forma zajęć: wykład

21. Przedmiot i funkcje finansów. Zjawiska finansowe a pieniądz. 1

22. System finansowy, jego funkcje i struktura 1
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13. Monetarne i niemonetarne instytucje finansowe 1

2
4. Sektor finansów publicznych i jego struktura. Budżet państwa jako najważniejszy plan finansowy
państwa. Podstawy planowania budżetowego. Planowanie zadań wg wydatków historycznych,
nowych i likwidowanych wydatków

1

15. Bank centralny i jego rola w stabilizowaniu warunków monetarnych 1

Forma zajęć: ćwiczenia

21. Ewolucja nauki finansów i jej podstawowe pojęcia i kategorie. Zasoby finansowe a strumienie
finansowe. 1

22. Zjawiska finansowe - istota i analiza na podstawie przykładów praktycznych. Instrumenty
finansowe, ich płynność i ryzyko 1

13. Ewolucja form pieniądza. Funkcje pieniądza. 1

14. Rola ubezpieczeń w gromadzeniu oszczędności i transferze ryzyka - produkty ubezpieczeń
majątkowych i ubezpieczeń na życie 1

15. Kolokwium I 1

26. Sektor finansów publicznych a sektor publiczny. Zadania publiczne. Dochody i wydatki
publiczne. Deficyt sektora finansów publicznych i struktura długu publicznego. 1

47. Podstawy wyceny instrumentów finansowych - weksel, obligacja kuponowa i dyskontowa,
rentowność do wykupu instrumentów finansowych 1

28. Finanse gospodarstw domowych a dochody publiczne (wynagrodzenie brutto a wynagrodzenie
netto), obciążenia podatkowe i pozapodatkowe 1

29. Podstawy finansów przedsiębiorstwa, gestie finansowe 1

110. Kolokwium II 1

Prezentacja multimedialna powiązana z komentowaniem aktualnych zjawisk w sferze finansów;
analiza danych źródłowych (głównie z Internetu: KNF, NBP, MF i największe polskie banki)
dotyczących struktury i ewolucji systemu finansowego; dyskusja

Metody kształcenia

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP1,EP2,EP3EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP2,EP3KOLOKWIUM

PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP2,EP3,EP4ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

Egzamin i zaliczenie pisemne: ocena obejmuje sprawdzenie wiedzy i umiejętności pozyskanej w
trakcie
wykładów i ćwiczeń, możliwość podwyższenia oceny (o pół oceny w przypadku aktywności na
zajęciach) w
przypadku aktywności podczas ćwiczeń, w szczególności ĆW3, ĆW7, ĆW8. W przypadku ćwiczeń
przedmiotem oceny są I kolokwium z uwzględnieniem aktywności oraz prezentacja własnej i
zespołowej
studenta (II kolokwium).
Na zajęciach obowiązuje system punktowy, każda aktywność studenta jest punktowana
(przygotowanie merytoryczne do zajęć, zadania domowe indywidualne i grupowe, kartkówki).
I kolokwium odbywa się w formie problemów i ćwiczeń do rozwiązania (ocena punktowa)
II kolokwium prezentacja własna i zespołowa studenta na zadany temat, złożenie prezentacji oraz
opracowania na min. 15 stron wydruku znormalizowanego (ocena punktowa).
Ocenianie:
Student otrzymuje ocenę dostateczną (51% zebranych punktów), gdy potrafi omówić zagadnienia
z zakresu finansów, związków
między sferą finansową i realną, instrumentów finansowych oraz wskazać ważne bieżące
wydarzenia w
zakresie finansów.
Warunkiem uzyskania oceny dostatecznej jest zdobycie co najmniej 51% punktów na
egzaminie/zaliczeniu, oceny dobrej - co najmniej 80% punktów. Warunkiem uzyskania oceny
bardzo
dobrej oprócz uzyskania co najmniej 95% punktów, jest aktywność podczas zajęć.
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z przedmiotu  obliczana jest jako średnia ważona ocen z
zaliczenia z ćwiczeń (waga 40%) oraz egzaminu (waga 60%).

1 podstawy finansów Nieobliczana

1 podstawy finansów [wykład] egzamin

1 podstawy finansów [ćwiczenia] zaliczenie z
oceną

Metoda obliczania
oceny końcowej

Sem. Przedmiot Rodzaj
zaliczenia

Metoda
obl. oceny

Waga do
średniej
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Dylewski M., Filipiak B. Gorzałczyńśka-Koczkodaj M., Zioło M. (2014): Finanse publiczne.
Aspekty teoretyczne i praktyczne , CH.Beck

Pietrzak B., Polański Z., Woźniak B. (red.) (2008): System finansowy w Polsce T. 1 i 2, PWN

red. M. Podstawka (2017): Finanse. Instytucje, instrumenty, podmioty, rynki, regulacje, PWN,
Warszawa

Literatura podstawowa

Finanse (2014): red. A. Paździor, Politechniki Lubelskiej, Lublin

Ostaszewski J. (red.) (2010): Finanse, Difin
Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

26Zajęcia dydaktyczne

4Udział w egzaminie/zaliczeniu

19Przygotowanie się do zajęć

20Studiowanie literatury

6Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

19Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

6Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4
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S Y L A B U S
Nazwa programu kształcenia:
WNEiZ-Z-O-I-N-18/19Z

podstawy makroekonomii
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
4.0WW22AIJ2633_105N

Katedra Makroekonomii
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

zarządzanie

Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne ogólnoakademicki

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

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

1 41
ćwiczenia 18 ZO

wykład 8 E

Razem 26 4
Koordynator
przedmiotu / modułu: dr PIOTR  SZKUDLAREK

Prowadzący zajęcia:
Celem jest zaznajomienie z podstawowymi zagadnieniami i modelami makroekonomicznymi, wytłumaczenie
kluczowych procesów i relacji zachodzących w gospodarce oraz ich rozwinięcie za pomocą sformalizowanych
metod.

Cele przedmiotu /
modułu:

W zakresie wiedzy: zna ogólne zjawiska ekonomiczne w gospodarce.W zakresie umiejętności: student posiada
zdolność postrzegania przyczynowo-skutkowego oraz umiejętność wykorzystywania wiedzy matematycznej.W
zakresie kompetencji (postaw): potrafi współpracować w grupie, posiada nawyk uczenia się i zdobywania
bieżących informacji ekonomicznych.

Wymagania wstępne:

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla

obszaru
Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Posiada ogólną wiedzę o podmiotowej
strukturze gospodarki oraz agregatach,
procesach i zjawiskach
makroekonomicznych.

K_W03
K_W22
K_W24

S1A_W01
S1A_W08
S1A_W09

EP11

Ma wiedzę na temat monitorowania
procesów gospodarczych
oraz ich elementów, przyczyn, przebiegu,
skali i konsekwencji zachodzących zmian w
gospodarce.

K_W22 S1A_W08EP52

umiejętności

Potrafi prawidłowo identyfikować,
klasyfikować i objaśniać agregaty
makroekonomiczne i wyjaśniać powiązania
między nimi.

K_U01
K_U02
K_U06

S1A_U01
S1A_U01
S1A_U03

EP21

Potrafi analizować przyczyny i skutki
prowadzonej polityki makroekonomicznej
(fiskalnej i monetarnej).

K_U01 S1A_U01EP32

kompetencje społeczne
Potrafi uzupełniać, uszczegóławiać i
doskonalić zdobytą wiedzę
makroekonomiczną i swoje umiejętności.

K_K02 S1A_K02EP41

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: podstawy makroekonomii

Forma zajęć: wykład

11. Podstawy funkcjonowania gospodarki i równowaga w gospodarce. 1

12. Rynek pracy i bezrobocie. 1
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13. Wzrost gospodarczy i polityka prowzrostowa. 1

14. Pieniądz i system bankowy.Inflacja w gospodarce. 1

15. Popyt sektora prywatnego i publicznego w gospodarce. 1

16. Wymiana międzynarodowa i popyt zagraniczny. 1

17. Stopa procentowa a popyt globalny. 1

18. Równowaga krótkookresowa w gospodarce i polityka makroekonomiczna - model IS-LM. 1

Forma zajęć: ćwiczenia

11. Wprowadzenie do ekonomii. 1

12. Podstawy funkcjonowania gospodarki i równowaga w gospodarce. 1

13. Rachunki narodowe a dobrobyt społeczny. Podstawy funkcjonowania gospodarki i równowaga w
gospodarce. 1

24. Rynek pracy i bezrobocie. 1

25. Wzrost gospodarczy i polityka prowzrostowa. 1

16. Rynek finansowy. 1

17. Pieniądz i system bankowy. 1

18. Inflacja w gospodarce. 1

19. Popyt sektora prywatnego, rola oszczędności i inwestycji w gospodarce. 1

210. Państwo a popyt globalny. Zmiana dochodu a polityka fiskalna. 1

111. Wymiana międzynarodowa i popyt zagraniczny. 1

112. Stopa procentowa a popyt globalny. 1

213. Krótkookresowa równowaga w gospodarce - model IS-LM. 1

114. Weryfikacja wiedzy i umiejętności (kolokwia) 1

Wykłady oparte na teorii, podręczniku akademickim,  prezentacja multimedialna, materiały
pomocnicze oraz case study.Metody kształcenia

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP5EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5

KOLOKWIUM

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

Forma i warunki zaliczenia:
studenci oceniani są na podstawie pisemnego kolokwium (100% oceny), które testuje efekty
kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji.Kolokwium odbywa się w formie testów
jednokrotnego wyboru (ok. 70% punktów) oraz zadań otwartych (ok. 30% punktów) służących
sprawdzeniu umiejętności obliczania wielkości makroekonomicznych i ich interpretacji.

Forma i warunki egzaminu:
studenci oceniani są na podstawie egzaminu pisemnego testującego wiedzę i umiejętności.
Egzamin składa się z pytań testowych (80% punktów) i zadań otwartych (20% punktów)
sprawdzających umiejętności obliczania wielkości makroekonomicznych i ich interpretacji.

Ocenianie:
student otrzymuje ocenę dostateczną, gdy posiada elementarną wiedzę o strukturze podmiotowej
gospodarki, zależnościach występujących w gospodarce oraz polityce makroekonomicznej.
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z przedmiotu jest równa średniej ocen uzyskanych z zaliczenia i z egzaminu.

1 podstawy makroekonomii Nieobliczana

1 podstawy makroekonomii [ćwiczenia] zaliczenie z
oceną

Metoda obliczania
oceny końcowej

Sem. Przedmiot Rodzaj
zaliczenia

Metoda
obl. oceny

Waga do
średniej
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Hall R.E., Taylor J.B. (2007): Makroekonomia: Teoria funkcjonowania i polityka, Wydawnictwo
Naukowe PWN

Mankiw N.G., Taylor P.M. (2008): Makroekonomia, PWE

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

Literatura podstawowa

D. Begg, St. Fisher, D. Dornbusch (2007): Makroekonomia, PWE

Miłaszewicz M. (red.) (2011): Podstawy makroekonomii. Problemy-zadania, volumina.pl Daniel
Krzanowski

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

26Zajęcia dydaktyczne

4Udział w egzaminie/zaliczeniu

19Przygotowanie się do zajęć

24Studiowanie literatury

6Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

21Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4

1 podstawy makroekonomii [wykład] egzamin
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S Y L A B U S
Nazwa programu kształcenia:
WNEiZ-Z-O-I-N-18/19Z

podstawy prawa
(PODSTAWOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
4.0WW22AIJ119_103N

Katedra Zarządzania Finansami
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

zarządzanie

Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne ogólnoakademicki

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

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

1 31 wykład 17 ZO

Razem 17 3
Koordynator
przedmiotu / modułu: dr hab. ROBERT  PISZKO

Prowadzący zajęcia:
Celem jest zapoznanie studenta z podstawowymi zagadnieniami  prawa
Przedmiot obejmuje nauczanie podstaw prawaCele przedmiotu /

modułu:

- Wiedzy: student ma wiadomości językowe na poziomie szkoły średniej
- Umiejętności: student potrafi rozważyć sens językowy i pozajęzykowy  tekstu w języku polskim
- Kompetencji: student potrafi pracować w grupie, ma wpojone nawyki kształcenia ustawicznego, jest językowo
przygotowany do analizy różnego tekstów

Wymagania wstępne:

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla

obszaru
Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

rozumie sens uczestniczenia w prawie,
wykładni i stosowania prawa oraz zna
podstawowe informacje o prawach i
obowiązkach  uczestnika stosunków
gospodarczych

K_W11
K_W20

S1A_W03
S1A_W07EP11

umiejętności

umie określić znaczenie prawne aktu
określonego rodzaju dla określenia sytuacji
prawnej, potrafi określić różnice  w
wykładni i stosowaniu prawa z pozycji
prawnika  stosunku do pozycji ekonomisty
a także korzystać z pomocy prawnej

K_U11
K_U12

S1A_U05
S1A_U05EP21

kompetencje społeczne
potrafi uwzględnić wymiar spraw
formalnych w kształtowaniu sytuacji
zawodowej ekonomisty

K_K04 S1A_K04EP31

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: podstawy prawa

Forma zajęć: wykład

11. Pojęcie i formy prawa 1

12. Akty normatywne, przepisy prawne, normy prawne 1

13. Obowiązywanie prawa, obwiązywanie norm 1

24. Tworzenie prawa. Wykładnia prawa. Stosowanie prawa 1

15. Elementy prawa konstytucyjnego 1
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16. Wybrane instytucje administracyjnego 1

17. Podstawowe zagadnienia prawa karnego 1

28. Wybrane instytucje prawa  cywilnego 1

29. Wybrane instytucje prawa handlowego 1

210. Podstawowe uregulowania dotyczące pracy 1

211. Odpowiedzialność prawna 1

112. Zarządzanie w praktyce obrotu prawnego 1

metoda nauczania teoretycznego, metoda samodzielnego dochodzenia do wiedzy, metoda
aktywizująca, metody symulacyjneMetody kształcenia

Jabłońska-Bonca J. (2002): Podstawy prawa dla ekonomistów, LexisNexis

Jabłońska-Bonca J. (2007): Podstawy prawa dla ekonomistów i nie tylko, LexisNexis
Literatura podstawowa

Olszewski J. (2016): Prawo gospodarcze.Kompendium, CH Beck

Snażyk Z, Szafrański A. (2016): Publiczne prawo gospodarcze, CH Beck
Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

17Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

15Przygotowanie się do zajęć

10Studiowanie literatury

4Udział w konsultacjach

11Przygotowanie projektu / eseju / itp.

14Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

2Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP1,EP2,EP3KOLOKWIUM

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

Forma i warunki wykładu: kolokwium, które sprawdza uzyskania przez studenta świadomości
prawnej w zakresie wystarczającym do prowadzenia działalności w zakresie wolnych zawodów
związanych z finansami i rachunkowością.
Ocenianie: - student otrzymuje ocenę dostateczną jeżeli zna podstawowe terminy prawnicze;
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Koordynator wystawia ocenę z przedmiotu w oparciu o wyniki kolokwium.
Ocenianie: - student otrzymuje ocenę dostateczną jeżeli zna podstawowe terminy prawnicze;

1 podstawy prawa Nieobliczana

1 podstawy prawa [wykład] zaliczenie z
oceną

Metoda obliczania
oceny końcowej

Sem. Przedmiot Rodzaj
zaliczenia

Metoda
obl. oceny

Waga do
średniej
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S Y L A B U S
Nazwa programu kształcenia:
WNEiZ-Z-O-I-N-18/19Z

podstawy rachunkowości
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
4.0WW22AIJ2431_101N

Katedra Teorii Rachunkowości
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

zarządzanie

Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne ogólnoakademicki

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

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

1 42
ćwiczenia 18 ZO

wykład 8 E

Razem 26 4
Koordynator
przedmiotu / modułu: prof. dr hab.  WALDEMAR  GOS

Prowadzący zajęcia:

Celem jest uświadomienie studentom roli rachunkowości jako podstawowego systemu informacyjnego w
przedsiębiorstwie.

Cele przedmiotu /
modułu:

Student zna podstawy przedsiębiorczości, rozróżnia podstawowe kategorie ekonomiczne, jak np. zasoby, procesy
itd., student potrafi pracować w grupie oraz rozumie konieczność kształcenia ustawicznego.Wymagania wstępne:

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla

obszaru
Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

zna podstawowe źródła prawa regulujące
prowadzenie rachunkowości
przedsiębiorstw

K_W03
K_W17
K_W20

S1A_W01
S1A_W06
S1A_W07

EP11

zna zakres i ogólną strukturę sprawozdania
finansowego K_W03 S1A_W01EP22

umiejętności

potrafi klasyfikować składniki majątku w
bilansie i elementy kształtujące wynik
finansowy oraz ustalić wynik na prostych
operacjach gospodarczych

K_U01
K_U12
K_U19

S1A_U01
S1A_U05
S1A_U08

EP31

potrafi ewidencjonować operacje
gospodarcze (bilansowe i wynikowe) oraz
dostrzega ich wpływ na pozycje
sprawozdania finansowego

K_U01 S1A_U01EP42

kompetencje społeczne potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą
wiedzę i umiejętności K_K06 S1A_K06EP51

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: podstawy rachunkowości

Forma zajęć: wykład

11. Istota, cechy i funkcje rachunkowości.   Zakres podmiotowy i przedmiotowy rachunkowości.
Nadrzędne zasady rachunkowości 2

12. Zakres i znaczenie sprawozdania finansowego. Majątek przedsiębiorstwa i jego klasyfikacja.
Bilans 2

13. Operacje gospodarcze. Wpływ operacji gospodarczych na składniki bilansu. Dokumentacja
operacji gospodarczych 2

14. Konto - budowa i funkcjonowanie. Rodzaje kont. Zasada podwójnego zapisu. Zasady ewidencji
na kontach bilansowych. 2

15. Układy rachunku zysków i strat. Podstawowe kategorie wynikowe -  przychody, koszty, straty,
zyski. 2
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16. Zasady funkcjonowania kont wynikowych.  Ustalanie wyniku finansowego w wariancie
porównawczym i kalkulacyjnym. 2

17. Ewidencja syntetyczna i analityczna. Poprawianie błędów księgowych. Zestawienie obrotów i
sald. 2

18. Sporządzanie uproszczonego bilansu i rachunku zysków i strat za podstawie zestawienia
obrotów i sald 2

Forma zajęć: ćwiczenia

11. Zapoznanie z elementami bilansu oraz rachunku zysków i strat publikowanymi przez wybrane
jednostki gospodarcze (próba oceny wiedzy i umiejętności studentów). 2

12. Zakres podmiotowy i przedmiotowy rachunkowości. Użytkownicy informacji pochodzących z
rachunkowości 2

1
3. Omówienie wybranych przepisów prawa bilansowego (odpowiedzialność zarządu i rad
nadzorczych, dokumentacja, inwentaryzacja, terminy sporządzania sprawozdań, znaczenie polityki
(zasad) rachunkowości, przechowywanie dokumentów itd.)

2

14. Struktura bilansu i treść ekonomiczna pozycji bilansowych 2

15. Przygotowanie bilansu i interpretacja znaczenia pozycji bilansowych w ramach pracy w grupach 2

16. Operacje gospodarcze i ich udokumentowanie 2

17. Wpływ operacji gospodarczych na bilans 2

18. Zasada podwójnego zapisu. Ewidencja prostych operacji bilansowych 2

19. Zadanie od bilansu do bilansu. Sporządzanie zestawienia obrotów i sald 2

210. Charakterystyka  kategorii wynikowych. Zasady funkcjonowania kont wynikowych 2

211. Ustalanie wyniku finansowego. Sporządzenie rachunku zysków i strat. 2

112. Ewidencja analityczna. Poprawianie błędów księgowych. 2

113. Przykład całościowy. 2

114. Rozumienie znaczenia informacji z rachunkowości na podstawie uproszczonego sprawozdania
finansowego (praca z wykorzystaniem dokumentów źródłowych) 2

215. Weryfikacja wiedzy i umiejętności (kolokwia) 2

wykład, metoda przypadków, metody symulacyjne, praca w grupach, analiza dokumentów
źródłowychMetody kształcenia

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4EGZAMIN PISEMNY

EP3,EP4KOLOKWIUM

EP5ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

Forma i warunki zaliczenia: studenci oceniani są na podstawie dwóch pisemnych kolokwiów
obejmujących weryfikację wiedzy na podstawie testów z jedną prawidłową odpowiedzią (ok. 20%
punktów) oraz zadań (ok. 80% punktów) służących sprawdzeniu umiejętności sporządzania i
interpretowania uproszczonych sprawozdań finansowych, ewidencji operacji gospodarczych oraz
praktycznego znaczenia prawa bilansowego (studenci podczas zaliczenia mogą korzystać z
jednolitego tekstu ustawy o rachunkowości oraz z planów kont).
Forma i warunki egzaminu: egzamin pisemny testujący wiedzę i umiejętności studentów w
zakresie ewidencji operacji gospodarczych i przygotowania sprawozdania finansowego. Egzamin
obejmuje część testową (ok. 60 %  testy wyboru i pytania otwarte) oraz zadania ewidencyjne i
sprawozdawcze (ok. 40 % punktów). Studenci podczas egzaminu mogą korzystać z jednolitego
tekstu ustawy o rachunkowości oraz z planów kont)
Ocenianie: Student otrzymuje ocenę dostateczną &amp;#8211; gdy potrafi ewidencjonować
podstawowe operacje bilansowe i wynikowe, potrafi sporządzić na podstawie danych uproszczoną
wersję bilansu oraz rachunku zysków i strat, zna podstawowe pojęcia z zakresu podstaw
rachunkowości.
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z przedmiotu jest średnią arytmetyczną oceny z zaliczenia i egzaminu.

2 podstawy rachunkowości Nieobliczana

2 podstawy rachunkowości [ćwiczenia] zaliczenie z
oceną

2 podstawy rachunkowości [wykład] egzamin

Metoda obliczania
oceny końcowej

Sem. Przedmiot Rodzaj
zaliczenia

Metoda
obl. oceny

Waga do
średniej
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Kiziukiewicz T. (red) (2012): Rachunkowość jednostek gospodarczych, PWE, Warszawa

Sawicki K. (red) (2011): Rachunkowość. Zasady prowadzenia według znowelizowanych
regulacji krajowych i międzynarodowych -  zadania z rozwiązaniami, Ekspert, Wrocałw

Literatura podstawowa

Kiziukiewicz (2007): Rachunkowość nie tylko dla księgowych, PWE, Warszawa

(1994): Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz. U. z 2018 r. poz. 395 ze zm.
Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

26Zajęcia dydaktyczne

4Udział w egzaminie/zaliczeniu

19Przygotowanie się do zajęć

22Studiowanie literatury

6Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

23Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4
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S Y L A B U S
Nazwa programu kształcenia:
WNEiZ-Z-O-I-N-18/19Z

podstawy zarządzania
(PODSTAWOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
4.0WW22AIJ2634_130N

Katedra Organizacji i Zarządz.
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

zarządzanie

Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne ogólnoakademicki

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

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

1 41
ćwiczenia 18 ZO

wykład 9 E

Razem 27 4
Koordynator
przedmiotu / modułu: dr ALEKSANDRA  RUDAWSKA

Prowadzący zajęcia:
Przedmiot obejmuje zagadnienia dotyczące funkcjonowania organizacji i zarządzania nimi w odniesieniu do
praktyki gospodarczej. Zagadnienia omawiane są w odniesieniu do funkcji zarządzania. Ponadto celem
przedmiotu jest rozwinięcie umiejętności studentów w zakresie stosowania podstawowych narzędzi zarządzania
oraz w zakresie analizy sytuacji organizacji, identyfikacji problemów i umiejętności dyskusji.

Cele przedmiotu /
modułu:

Student opisuje podstawowe kategorie ekonomiczne i społeczne oraz rozumie konieczność ustawicznego
kształcenia.Wymagania wstępne:

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla

obszaru
Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

definiuje podstawowe pojęcia związane z
procesem zarządzania i funkcjonowaniem
organizacji

K_W01
K_W02
K_W03
K_W04
K_W05
K_W09
K_W13
K_W15
K_W19
K_W21

S1A_W01
S1A_W01
S1A_W01
S1A_W02
S1A_W02
S1A_W03
S1A_W04
S1A_W05
S1A_W07
S1A_W08

EP11

wyjaśnia mechanizmy zarządzania
organizacjami i opisuje ich uwarunkowania K_W03 S1A_W01EP22

Przedstawia kierunki ewolucji nauki o
zarządzaniu K_W03 S1A_W01EP33

umiejętności

stosuje podstawowe narzędzia zarządzania
(m.in. proces decyzyjny, definiowanie celu,
opis struktury organizacyjnej, rodzaje
kontroli)

K_U08
K_U20

S1A_U04
S1A_U09EP41

opracowuje esej nt podstawowych
zagadnień  zarządzania K_U08 S1A_U04EP52

kompetencje społeczne rozwija umiejętności studiowania literatury
przedmiotu K_K06 S1A_K06EP61

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: podstawy zarządzania

Forma zajęć: wykład

1/3



11. Współczesny kontekst zarządzania 1

12. Organizacja w otoczeniu jako obiekt zarządzania 1

13. Istota i elementy pracy kierowniczej 1

14. Sprawność działania - koncepcje sprawności działania, walory i wytyczne sprawnego działania 1

15. Funkcja planowania 1

16. Funkcja organizowania 1

17. Funkcja przewodzenia ludziom - od motywacji do zaangażowania 1

18. Funkcja kontroli 1

19. Współczesne kierunki rozwoju zarządzania 1

Forma zajęć: ćwiczenia

21. Po co nam zarządzanie? 1

12. Proces zarządzania i rola menedżera 1

23. Systemowe ujęcie organizacji 1

14. Wytyczne i walory sprawnego działania 1

15. Proces decyzyjny i racjonalność decyzji 1

26. Formalizacja i wymiary struktury organizacyjnych 1

17. Kolokwium I 1

18. Typy struktur i możliwości ich zastosowania 1

29. Sposoby i narzędzia motywowania 1

110. Style kierowania 1

211. Zmiana w organizacji 1

112. Tworzenie skutecznego systemu kontroli 1

113. Kolokwium II 1

Wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych-przekazywanie wiedzy teoretycznej
popartej przykładami praktycznymi;
Ćwiczenia praktyczne ukazujące zastosowanie wybranych narzędzi zarządzania;
zadania/scenariusze treningowe pozwalające na sprawdzenie zrozumienia i umiejętności
wykorzystania omawianych teorii i narzędzi zarządzania; dyskusje w grupach.

Metody kształcenia

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP2,EP3KOLOKWIUM

EP3,EP5,EP6PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP4ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

Forma i warunki zaliczenia:
-kolokwium w formie pisemnej (70% punktów) - pytania otwarte, sprawdzenie efektów kształcenia
w zakresie wiedzy i umiejętności;
-raporty z zadań (20% punktów)- zadania realizowane na ćwiczeniach i jako samodzielna praca
domowa celem osiągnięcia efektów kształcenia w obszarze wiedzy i umiejętności;
-esej na temat z zakresu zarządzania (10%) rozwój umiejętności wyrażania własnych poglądów i
studiowania literatury.
Forma i warunki zaliczenia wykładu:
-przedmiot kończy się egzaminem i ocena z egzaminu jest jednocześnie oceną z wykładu.
Forma i warunki egzaminu:
egzamin pisemny w formie testu sprawdzający wiedzę studentów (forma mieszana).
Ocenianie:
-student otrzymuje ocenę dostateczną potrafi definiować podstawowe pojęcia związane z
zarządzaniem organizacjami.
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu
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Koźmiński A.K., Piotrowski W.  (2007): Zarządzanie. Teoria i praktyka, PWN,  Warszawa

Robbins S.P., DeCenzo D.A. (2002): Podstawy zarządzania, PWE, Warszawa

Zakrzewska-Bielawska A. red. (2017): Podstawy zarządzania. Teoria i ćwiczenia.,
Wydawnictwo Nieoczywiste, Warszawa

Literatura podstawowa

Dobrodziej B. (red) (2008): Podstawy organizacji i zarządzania, Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin
Glinka B., Hensel P. (2007): Projektowanie organizacji, Wyd. Naukowe Wydziału Zarządzania
Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa

Kieżun W. (1997): Sprawne zarządzanie organizacją, SGH, Warszawa

Koźmiński A.K., Jemielniak D., Latusek-Jurczak D. (2014): Zasady zarządzania, Wolters Kluwer,
Warszawa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

27Zajęcia dydaktyczne

4Udział w egzaminie/zaliczeniu

26Przygotowanie się do zajęć

8Studiowanie literatury

6Udział w konsultacjach

12Przygotowanie projektu / eseju / itp.

15Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

2Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4

Ocena z przedmiotu: ocena jest równa średniej arytmetycznej ocen z zaliczenia i egzaminu.

1 podstawy zarządzania Nieobliczana

1 podstawy zarządzania [wykład] egzamin

1 podstawy zarządzania [ćwiczenia] zaliczenie z
oceną

Metoda obliczania
oceny końcowej

Sem. Przedmiot Rodzaj
zaliczenia

Metoda
obl. oceny

Waga do
średniej

3/3



S Y L A B U S
Nazwa programu kształcenia:
WNEiZ-Z-O-I-N-18/19Z

polityka gospodarcza
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
4.0WW22AIJ2633_111N

Katedra Polityki Społeczno-Gospodarczej i ESR
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

zarządzanie

Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne ogólnoakademicki

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

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

2 13
ćwiczenia 9 ZO

wykład 8 ZO

Razem 17 1
Koordynator
przedmiotu / modułu: dr BEATA  SKUBIAK

Prowadzący zajęcia:
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawową wiedzą na temat polityki gospodarczej, w
szczególności zobrazowanie ekonomicznych skutków regulacji i interwencji państwa w gospodarkę. Ponadto
studenci zapoznani zostaną z genezą, istotą, celem, funkcjami oraz instrumentami poszczególnych polityk
gospodarczych.

Cele przedmiotu /
modułu:

- wiedzy: znajomość zagadnień z makroekonomii i mikroekonomii oraz z podstaw finansów publicznych
- umiejętności: umiejętność analizowani, pracy zespołowej, student posiada zdolność logicznego myślenia
- kompetencji (postaw): student powinien być otwarty do dyskusji i konwersacjiWymagania wstępne:

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla

obszaru
Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza
wyjaśnia istotę i rolę polityki gospodarczej

K_W03
K_W08
K_W10
K_W11
K_W22
K_W23
K_W24

S1A_W01
S1A_W02
S1A_W03
S1A_W03
S1A_W08
S1A_W08
S1A_W09

EP11

charakteryzuje dziedziny, podmioty, cele i
narzędzia polityki gospodarczej K_W03 S1A_W01EP22

umiejętności

wykorzystuje koncepcje teoretyczne do
wyjaśnienia relacji między państwem a
rynkiem we współczesnych gospodarkach
oraz zjawisk gospodarczych

K_U04
K_U18
K_U20

S1A_U02
S1A_U08
S1A_U09

EP31

kompetencje społeczne

aktywnie uczestniczy w pracach
zespołowych K_K06 S1A_K06EP41

uzupełnia i doskonali nabytą wiedzę i
umiejętności z polityki gospodarczej K_K06 S1A_K06EP52

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: polityka gospodarcza

Forma zajęć: wykład

11. Pojęcie, uwarunkowania i cele polityki gospodarczej. Funkcje i dziedziny polityki gospodarczej. 3

12. Wzrost i rozwój gospodarczy - podstawowe problemy. Polityka prowzrostowa. Typy strategii
rozwoju. Strategie rozwoju dla Polski. Polityka antycykliczna 3

1/3



13. Polityka stabilizacyjna. Kryteria stabilizacji makroekonomicznej. Narzędzia polityki
stabilizacyjnej. Tendencje, dylematy. 3

14. Regulowanie rynku pracy. Polityka zatrudnienia i jej funkcje. Instrumentarium. 3

15. Polityka strukturalna. Przemiany strukturalne w gospodarce. Rodzaje i kierunki polityki
strukturalnej. Strukturalne problemy transformacji. 3

16. Regulowanie dochodów i cen. Polityka dochodowa - zakres, funkcje, cele. Sposoby realizacji
polityki dochodowej. Środki i instrumenty polityki cenowo-dochodowej. 3

17. Polityka ekologiczna państwa. 3

18. Polityka gospodarcza Unii Europejskiej 3

Forma zajęć: ćwiczenia

11. Doktryny społeczno-ekonomiczne i doktryny polityki gospodarczej. Funkcje polityki gospodarczej
w różnych systemach ekonomicznych. 3

12. Polityka państwa w sektorze finansowym a kryzysy. 3

13. Polityka przemysłowa. Funkcje i charakter polityki przemysłowej. Instrumenty polityki
przemysłowej. 3

14. Polityka inwestycyjna. Funkcje i zadania polityki inwestycyjnej. Środki i instrumenty realizacji
polityki inwestycyjnej. 3

15. Polityka naukowa i innowacyjna. Funkcje polityki naukowej i innowacyjnej. Typy polityki
naukowej oraz narzędzia jej realizacji. Polityka naukowa w Polsce 3

16. Gospodarcze aspekty ochrony środowiska 3

17. Pomoc publiczna - sektorowa, horyzontalna, regionalna. Sektor publiczny, dobra 3

18. Polityka współpracy gospodarczej z zagranicą 3

1
9. Realizacja polityki strukturalnej UE w Polsce - system wdrażania funduszy strukturalnych;
Narodowa Strategia Spójności; krajowe i regionalne programy operacyjne; system instytucjonalny,
system oceny projektów współfinansowanych ze środków UE; kwalifikowalność wydatków

3

prezentacja multimedialna,
praca w grupach,
opracowanie projektu,
analiza tekstów z dyskusją

Metody kształcenia

B. Kryk (2012): Polityka gospodarcza - teoria i praktyka, EconomicusLiteratura podstawowa

Jodkowska L. (2009): Państwo opiekuńcze w Polsce i Niemczech, Difin

Murray N.R. (2009): Interwencjonizm, czyli władza o rynek, Fijorr

Stiglitz J.E. (2009): Szalone lata dziewięćdziesiąte/ Wizja sprawiedliwej globalizacji, PWN

Literatura uzupełniająca

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP1,EP2,EP3KOLOKWIUM

EP5PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP4,EP5PROJEKT

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

Studenci oceniani są na podstawie wyników z kolokwiów pisemnych (z wykładu i ćwiczeń), które
sprawdzają osiągnięcie efektów w zakresie wiedzy i umiejętności (75% oceny końcowej) oraz
opracowanie projektu grupowego, sprawdzającego efekty w zakresie umiejętności i kompetencji
(25% oceny końcowej).
Ocenianie kolokwiów: student otrzymuje ocenę dostateczną, gdy potrafi omówić podstawowe
pojęcia i kategorie z Polityki gospodarczej, które zrealizowane zostały w trakcie zajęć.
Ocena projektu: student otrzymuje ocenę dostateczną za samo skompilowanie wiedzy na dany
temat.
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z przedmiotu jest równa ocenie uzyskanej z zaliczenia.

3 polityka gospodarcza Nieobliczana

3 polityka gospodarcza [wykład] zaliczenie z
oceną

3 polityka gospodarcza [ćwiczenia] zaliczenie z
oceną

Metoda obliczania
oceny końcowej

Sem. Przedmiot Rodzaj
zaliczenia

Metoda
obl. oceny

Waga do
średniej

2/3



Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

17Zajęcia dydaktyczne

1Udział w egzaminie/zaliczeniu

2Przygotowanie się do zajęć

1Studiowanie literatury

1Udział w konsultacjach

1Przygotowanie projektu / eseju / itp.

2Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 25

Liczba punktów ECTS 1
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S Y L A B U S
Nazwa programu kształcenia:
WNEiZ-Z-O-I-N-18/19Z-ZJ

polityka przemysłowa
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
4.0WW22AIJ2429_69N

Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

zarządzanie

Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne zarządzanie jakościąogólnoakademicki

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

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

2 24 wykład 9 ZO

Razem 9 2
Koordynator
przedmiotu / modułu: dr hab. KRZYSZTOF  JANASZ

Prowadzący zajęcia:

Celem jest uzyskanie podstawowej wiedzy o polityce przemysłowej w Polsce i krajach Unii Europejskiej oraz jej
instrumentach

Cele przedmiotu /
modułu:

Student rozróżnia podstawowe kategorie ekonomiczne, jak np. zasoby, procesy itd., ma wpojone nawyki
kształcenia ustawicznegoWymagania wstępne:

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla

obszaru
Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

ma podstawową wiedzę o istocie, zasadach
oraz głównych zadaniach polityki
przemysłowej w Polsce i w krajach UE

K_W06
K_W09
K_W10
K_W11

S1A_W02
S1A_W03
S1A_W03
S1A_W03

EP11

posiada wiedzę na temat bieżących
programów strategicznych EU i Polski oraz
ich wpływ na realizację polityki
przemysłowej

K_W22
K_W23

S1A_W08
S1A_W08EP22

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: polityka przemysłowa

Forma zajęć: wykład

31. Cele, zakres i zadania polityki przemysłowej 4

12. Poziomy agregacji dla polityki przemysłowej (mega, makro, mezo,  mikro) 4

13. Instrumenty polityki przemysł?owej w Polsce 4

14. Polityka przemysłowa w wybranych krajach UE 4

15. Przemiany strukturalne w przemyśle w Polsce i na świecie 4

16. Wykorzystanie instrumentów polityki przemysłowej na rzecz rozwoju i innowacyjnoś?ci
przedsiębiorstw 4

17. Zaliczenie 4

wykład z elementami konwersatoryjnymi
prezentacja multimedialna
praca w grupachMetody kształcenia

1/2



Babiak J. (2008): Fundusze europejskie a innowacyjność polskiej gospodarki, EMKA

J. Wiśniewska, K. Janasz (2018): Zarządzanie przedsiębiorstwem przemysłowym we
współczesnej gospodarce, wyd. II, CeDeWu pl, Warszawa
J. Wiśniewska, K. Janasz (red.) (2016): Zarządzanie przedsiębiorstwem przemysłowym we
współczesnej gospodarce, CeDeWu, Warszawa

Janasz W. (2011): Innowacje w zrównoważonym rozwoju organizacji, Difin

Janasz W. (2006): Zarys strategii rozwoju przemysłu, Difin

Literatura podstawowa

Janasz W. (2009): Innowacje w strategii rozwoju organizacji w Unii Europejskiej, Difin

Ś�wiadek A. (2008): Determinanty aktywnoś�ci innowacyjnej w regionalnych systemach
przemysłowych w Polsce, Uniwersytet Szczeciński

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

9Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

8Przygotowanie się do zajęć

15Studiowanie literatury

3Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

13Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP1,EP2KOLOKWIUM

EP1,EP2PROJEKT

EP1,EP2ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

Ocena z wykładu jest uzyskiwana na podstawie pisemnego zaliczenia tej formy zajęć na ostatnim
wykładzie.Zaliczenie jest pisemne i wymaga uzyskania 60% całości punktów. Student otrzymuje
ocenę dostateczną, gdy potrafi omówić podstawowe zagadnienia związane z  polityką
przemysłową w Polsce i krajach Unii Europejskiej oraz jej instrumenty, co sprawdza osiągnięte
efekty kształcenia w zakresie wiedzy uzyskanej podczas uczestnictwa w wykładach.
Ocena z przedmiotu obliczana jest jako ocena uzyskana z zaliczenia

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

4 polityka przemysłowa Nieobliczana

4 polityka przemysłowa [wykład] zaliczenie z
oceną

Metoda obliczania
oceny końcowej

Sem. Przedmiot Rodzaj
zaliczenia

Metoda
obl. oceny

Waga do
średniej

2/2



S Y L A B U S
Nazwa programu kształcenia:
WNEiZ-Z-O-I-N-18/19Z-ZP

polityka przemysłowa
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
4.0WW22AIJ2429_37N

Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

zarządzanie

Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne zarządzanie przedsiębiorstwemogólnoakademicki

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

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

2 24 wykład 9 ZO

Razem 9 2
Koordynator
przedmiotu / modułu: dr hab. KRZYSZTOF  JANASZ

Prowadzący zajęcia:

Celem jest uzyskanie podstawowej wiedzy o polityce przemysłowej w Polsce i krajach Unii Europejskiej oraz jej
instrumentach

Cele przedmiotu /
modułu:

Student rozróżnia podstawowe kategorie ekonomiczne, jak np. zasoby, procesy itd., ma wpojone nawyki
kształcenia ustawicznegoWymagania wstępne:

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla

obszaru
Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

ma podstawową wiedzę o istocie, zasadach
oraz głównych zadaniach polityki
przemysłowej w Polsce i w krajach UE

K_W06
K_W09
K_W10
K_W11

S1A_W02
S1A_W03
S1A_W03
S1A_W03

EP11

posiada wiedzę na temat bieżących
programów strategicznych EU i Polski oraz
ich wpływ na realizację polityki
przemysłowej

K_W22
K_W23

S1A_W08
S1A_W08EP22

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: polityka przemysłowa

Forma zajęć: wykład

31. Cele, zakres i zadania polityki przemysłowej 4

12. Poziomy agregacji dla polityki przemysłowej (mega, makro, mezo,  mikro) 4

13. Instrumenty polityki przemysł?owej w Polsce 4

14. Polityka przemysłowa w wybranych krajach UE 4

15. Przemiany strukturalne w przemyśle w Polsce i na świecie 4

16. Wykorzystanie instrumentów polityki przemysłowej na rzecz rozwoju i innowacyjnoś?ci
przedsiębiorstw 4

17. Zaliczenie 4

wykład z elementami konwersatoryjnymi
prezentacja multimedialna
praca w grupachMetody kształcenia

1/2



Babiak J. (2008): Fundusze europejskie a innowacyjność polskiej gospodarki, EMKA

J. Wiśniewska, K. Janasz (red.) (2016): Zarządzanie przedsiębiorstwem przemysłowym we
współczesnej gospodarce, CeDeWu, Warszawa
J. Wiśniewska, K. Janasz (red.) (2018): Zarządzanie przedsiębiorstwem we współczesnej
gospodarce, wyd. II, CeDeWu pl, Warszawa

Janasz W. (2011): Innowacje w zrównoważonym rozwoju organizacji, Difin

Janasz W. (2006): Zarys strategii rozwoju przemysłu, Difin

Literatura podstawowa

Janasz W. (2009): Innowacje w strategii rozwoju organizacji w Unii Europejskiej, DifinLiteratura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

9Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

8Przygotowanie się do zajęć

14Studiowanie literatury

3Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

14Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP1,EP2KOLOKWIUM

EP1,EP2PROJEKT

EP1,EP2ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

Ocena z wykładu jest uzyskiwana na podstawie pisemnego zaliczenia tej formy zajęć na ostatnim
wykładzie.Zaliczenie jest pisemne i wymaga uzyskania 60% całości punktów. Student otrzymuje
ocenę dostateczną, gdy potrafi omówić podstawowe zagadnienia związane z  polityką
przemysłową w Polsce i krajach Unii Europejskiej oraz jej instrumenty, co sprawdza osiągnięte
efekty kształcenia w zakresie wiedzy uzyskanej podczas uczestnictwa w wykładach.
Ocena z przedmiotu  obliczana jest jako ocena uzyskana z zaliczenia

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

4 polityka przemysłowa Nieobliczana

4 polityka przemysłowa [wykład] zaliczenie z
oceną

Metoda obliczania
oceny końcowej

Sem. Przedmiot Rodzaj
zaliczenia

Metoda
obl. oceny

Waga do
średniej

2/2



S Y L A B U S
Nazwa programu kształcenia:
WNEiZ-Z-O-I-N-18/19Z-KM

praca współczesnego menedżera
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
4.0WW22AIJ2634_92N

Katedra Organizacji i Zarządz.
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

zarządzanie

Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne kompetencje menedżerskieogólnoakademicki

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

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

2 33
konwersatorium 9 ZO

wykład 9 ZO

Razem 18 3
Koordynator
przedmiotu / modułu: dr ANNA  PLUTA

Prowadzący zajęcia:
Przedmiot obejmuje zagadnienia z zakresu podstawowych kompetencji menedżera w tym uświadomienie
studentom wagi właściwej organizacji pracy osób zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych oraz poznanie
metod planowania i organizacji pracy własnej.
Ponadto przybliża studentom specyfikę działalności menedżera poprzez dyskusję z praktykami. Dyskusje
dotyczą trzech głównych obszarów:
-rola menedżera w organizacji i przywództwo;
-proces samokształcenia menedżera
-organizacja pracy menedżera.

Cele przedmiotu /
modułu:

student posiada podstawową wiedzę z zakresu zarządzania, funkcjonowania rynku, zachowań organizacyjnych
student potrafi pracować w zespole, dokonywać analizy krytycznej czytanych tekstów, wnioskować na podstawie
analizy treści opisów studiów przypadkuWymagania wstępne:

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla

obszaru
Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza zna zasady organizacji pracy
K_W03
K_W07
K_W19
K_W26

S1A_W01
S1A_W02
S1A_W07
S1A_W11

EP11

umiejętności

potrafi diagnozować gospodarowanie
czasem i proponować kierunki jego
doskonalenia

K_U04
K_U13
K_U14
K_U15
K_U16
K_U17

S1A_U02
S1A_U06
S1A_U06
S1A_U06
S1A_U07
S1A_U07

EP21

identyfikuje i rozważa rolę menedżera w
organizacji K_U13 S1A_U06EP32

identyfikuje kluczowe kompetencje jakimi
wyróżniają się menedżerowie w organizacji K_U13 S1A_U06EP43

planuje procesy zdobywania kompetencji
menedżerskich K_U13 S1A_U06EP54

kompetencje społeczne
potrafi określać priorytety realizacji zadań K_K03 S1A_K03EP61

posiada umiejętność pracy w zespole K_K03 S1A_K03EP72

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr
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Przedmiot: praca współczesnego menedżera

Forma zajęć: wykład

21. Uwarunkowania funkcjonowania współczesnych organizacji - rola czasu w działalności organizacji
i życiu człowieka. 3

12. Konsekwencje uzależnienia od pracy, będącego efektem wydłużania się czasu pracy. 3

13. Analiza gospodarowania czasem pracy - identyfikacja błędów. 3

14. Ustalanie celów - istota, cechy, rodzaje. 3

15. Wyznaczanie priorytetów - istota i znaczenie, metody. 3

16. Planowanie pracy - zasady. 3

17. Organizacja spotkań biznesowych. 3

18. Ocena i wnioski z prowadzonych rozważań nt. organizacji pracy menedżera. 3

Forma zajęć: konwersatorium

11. Role i zadania jakie sprawuje menedżer w organizacji. 3

12. Zakres obowiązków współczesnego menedżera. 3

23. Diagnoza umiejętności menedżerskich - gra szkoleniowa. 3

14. Jak zarządzać własną firmą? 3

15. Jak rozwijać firmę? 3

16. Jak kontrolować i motywować pracowników? 3

17. Jak zarządzać zespołem? 3

18. Dyskusja nad pracą współczesnych menedżerów w odniesieniu do zrealizowanych spotkań z
praktykami. 3

wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych;
-studia przypadków i gry szkoleniowe; - dyskusja;
-praca w grupach;
-praca indywidualna - ćwiczenia warsztatowe, dyskusja.

Metody kształcenia

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP1,EP2,EP6PROJEKT

EP3,EP4,EP5,EP7ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

Forma i warunki zaliczenia wykładu:
- studenci oceniani są na podstawie złożonego projektu własnego sprowadzającego się do
diagnozy organizacji pracy własnej ( praca o charakterze empirycznym stanowiąca potwierdzenie
nabycia podstawowych umiejętności organizacyjnych związanych z wykorzystaniem narzędzi
służących do organizacji pracy własnej) - ok. 80% punktów; ok. 20% punktów - aktywność na
zajęciach (odpowiedzi na pytania dotyczące problemów pojawiających się w trakcie zajęć).
Zaliczenie konwersatoriów - raporty z poszczególnych zajęć oceniane punktowo (min. 60%
punktów)

Forma i warunki zaliczenia konwersatorium:
Zaliczenie na podstawie raportów z analizowanych studiów przypadków oraz ze spotkania z
praktykiem. Każdy raport będzie osobno punktowany w skali od 1-5. Warunkiem zaliczenia jest
uzyskanie minimum 50% punktów, które można zdobyć ze złożenia wszystkich raportów. Raporty
umożliwią weryfikację umiejętności studentów w zakresie identyfikacji roli menedżera w
organizacji i posiadanych przez niego kompetencji. Preferowanie pracy zespołowej oraz zespołowe
przygotowywanie raportów i ocena grupowa pozwolą zweryfikować umiejętności pracy w grupie.
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z przedmiotu : ocena stanowi średnią ważoną oceny z zaliczenia wykładów (50%) i
zaliczenia konwersatorium (50%)

3 praca współczesnego menedżera Nieobliczana

3 praca współczesnego menedżera [konwersatorium] zaliczenie z
oceną

3 praca współczesnego menedżera [wykład] zaliczenie z
oceną

Metoda obliczania
oceny końcowej

Sem. Przedmiot Rodzaj
zaliczenia

Metoda
obl. oceny

Waga do
średniej
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Allen D. (2006): Sztuka efektywności. Skuteczna realizacja zadań, Helion, Gliwice

Bieniok H. (1999): Zarządzanie czasem, Seria: Nowoczesne zarządzanie w biznesie, Skrypty
uczelniane AE, Katowice
Jeznach A. (2017): Szef, który ma czas. Ewolucja zarządzania - dziennik budowy turkusowej
firmy, One Press, Gliwice
Koźmiński A.K. (2008): Koniec świata menedżerów, Wydawnictwo Akademickie i
Profesjonalne, , Warszawa

Laloux F. (2016): Pracować inaczej, Studio Emka, Warszawa

Pluta A. (2011): Czy życie Polaków pracujących zawodowo charakteryzuje równowaga? [w:]
Trendy i wyzwania zrównoważonego rozwoju, red. Kryk B., Wydawnictwo Uniwersytetu
Szczecińskiego
Pluta A. (2010): Zarządzanie czasem - atut czy słabość przyszłych menedżerów? [w:] Skrzypek
E. (red.), Etyka a jakość i efektywność organizacji, KZJiW UMCS,,  Lublin
Pluta A., Wójcik G. P. (2011): Vademecum menedżera - organizacja pracy własnej,
Economicus, , Szczecin

Seiwert L. J. (1998): Zarządzanie czasem, Agencja Wydawnicza Placet, , Warszawa

Literatura podstawowa

Berglas S. : Chroniczne kłopoty z czasem, Harvard Business Review Polska

Bruch H., Menges J.I. : Pułapka przyspieszenia, Harvard Business Review Polska

Harvard Business Review (2005): Przywództwo,  Helion, , Gliwice

Harvard Business Review (2006): Przywództwo w sytuacjach przełomowych, Helion, Gliwice

Hewlett S.A, Buck Luce C. : Praca ekstremalne. Niebezpieczny urok 70-godzinowego tygodnia
pracy, Harvard Business Review Polska
Jasiński Z.  (1999): Zarządzanie pracą, Organizowanie, planowanie, motywowanie, kontrola,
Agencja Wydawnicza Placet, , Warszawa

Morgenstern J. (2001): Jak być doskonale zorganizowanym, Wydawnictwo Amber, Warszawa

Nydahl S. : W ślepej uliczce pośpiechu, Forum

Żołnierczyk-Zreda D. : Długi czas pracy a zdrowie psychiczne i jakość życia - przegląd badań,
Bezpieczeństwo Pracy

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

18Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

15Przygotowanie się do zajęć

17Studiowanie literatury

5Udział w konsultacjach

18Przygotowanie projektu / eseju / itp.

0Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3
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S Y L A B U S
Nazwa programu kształcenia:
WNEiZ-Z-O-I-N-18/19Z

praktyki zawodowe
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
4.0WW22AIWNEiZ_144N

Katedra Marketingu
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

zarządzanie

Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne ogólnoakademicki

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

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS

2 44 praktyka Z

Razem 4
Koordynator
przedmiotu / modułu: dr hab. AUGUSTYNA  BURLITA

Prowadzący zajęcia:

Stworzenie warunków do rozwoju kompetencji zawodowych oraz wiedzy i umiejętności dzięki konfrontacji wiedzy
i umiejętności przyswojonych w czasie zajęć dydaktycznych z praktyka życia gospodarczego.

Cele przedmiotu /
modułu:

Podpisanie porozumienia z zakładem pracy.Wymagania wstępne:

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla

obszaru
Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

ma podstawowa wiedzę o zasadach
działania i zarządzania poszczególnymi
obszarami funkcjonalnymi organizacji oraz
wiedzę o zagadnieniach związanych z
wybrana specjalnością studiów

K_W03
K_W04
K_W07

S1A_W01
S1A_W02
S1A_W02

EP11

umiejętności

posiada umiejętność wyszukiwania i
organizowania użytecznej informacji w
zakresie specyfiki pracy na rożnych
stanowiskach i w rożnych branżach

K_U01
K_U03
K_U04
K_U13
K_U15
K_U19

S1A_U01
S1A_U02
S1A_U02
S1A_U06
S1A_U06
S1A_U08

EP21

posiada umiejętność wykorzystania
zdobytej wiedzy w rozpoznawaniu i
diagnozowaniu praktycznych problemów
wynikających z zarządzania
poszczególnymi obszarami funkcjonalnymi
organizacji

K_U11 S1A_U05EP32

kompetencje społeczne

prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga
dylematy związane z wykonywaniem
zawodu oraz potrafi ocenić własne
możliwości na rynku pracy

K_K01
K_K04
K_K05
K_K06

S1A_K01
S1A_K04
S1A_K05
S1A_K06

EP41

umie uczestniczyć w przygotowaniu
projektów gospodarczych, uwzględniając
aspekty normatywne, ekonomiczne i
polityczne

K_K01 S1A_K01EP52

potrafi uzupełniać i doskonalić nabyta
wiedzę i umiejętności K_K01 S1A_K01EP63

TREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: praktyki zawodowe

Forma zajęć: praktyka
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Czynności zawodowe wykonywane pod kierunkiem i na polecenie zakładowego opiekuna praktyk w
wybranym przedsiębiorstwie/instytucjiMetody kształcenia

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

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

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

Forma i warunki zaliczenia: Warunkiem zaliczenia jest wyszukanie miejsca praktyki zgodnego z
kierunkiem studiów i specjalnością oraz przedstawienie karty odbycia praktyki podpisanej przez
zakładowego opiekuna praktyk wskazanego w porozumieniu.
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Praktyka zaliczana na podstawie oświadczenia zakładowego opiekuna praktyk bez wystawienia
oceny.

4 praktyki zawodowe Nieobliczana

4 praktyki zawodowe [praktyka] zaliczenie

Metoda obliczania
oceny końcowej

Sem. Przedmiot Rodzaj
zaliczenia

Metoda
obl. oceny

Waga do
średniej

1. Zapoznanie się z organizacją, zarządzaniem, funkcjonowaniem i dokumentacją jednostki organizacyjnej, w której
realizowane są praktyki zawodowe (1 tydzień) 4

2. Zadania i działania realizowane w określonych komórkach organizacyjnych przedsiębiorstwa lub instytucji, w której
odbywa się praktyka, zgodnie z ramowym i indywidualnym programem praktyk studenckich, stanowiącym załącznik
do porozumienia, pod kierunkiem zakładowego opiekuna praktyk (tydzień od 1 do 3)

4

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Liczba punktów ECTS 4
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
WNEiZ-Z-O-I-N-18/19Z-ZZLwP

prawo pracy
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
zarządzanie

4.0WW22AIJ119_20N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne [A] zarządzanie zasobami ludzkimi w

przedsiębiorstwie
ogólnoakademicki

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

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

3 35 wykład 18 ZO

Razem 18 3

Koordynator
przedmiotu:

dr DANIEL DĄBROWSKI

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:
Celem jest zapoznanie studenta z podstawowymi zagadnieniami  prawa pracy
Przedmiot obejmuje nauczanie podstaw prawa pracy

Wymagania wstępne:

W zakresie:
Wiedzy: student ma wiadomości językowe na poziomie szkoły średniej
Umiejętności: student potrafi rozważyć sens językowy i pozajęzykowy  tekstu w języku polskim
Kompetencji: student potrafi pracować w grupie, ma wpojone nawyki kształcenia ustawicznego, jest językowo
przygotowany do analizy różnego tekstów

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza zna instytucje prawa pracy K_W19
K_W201 EP1

umiejętności

potrafi  korzystać z instytucji prawa pracy, a w
szczególności sporządzić umowę o pracę, rozwiązanie
umowy o pracę, zna konsekwencje naruszenia prawa
przy wypowiadaniu i zawieraniu umów o pracę, zna
zasady wypłacania wynagrodzeń, zasady udzielania i
rozliczania urlopu, zna zasady i systemy rozliczania
czasu pracy, zna zasady odpowiedzialności materialnej
pracowników, poznał zasady prowadzenia sporów
sądowych przed sądem pracy, rozumie sens zawierania
układów zbiorowych, zdaje sobie sprawę z wagi
konsultacji ze związkami zawodowymi.

K_U06
K_U08
K_U11
K_U12
K_U14

1 EP2

kompetencje społeczne
potrafi uwzględnić wymiar spraw formalnych z zakresu
prawa pracy w swojej pracy i kierując zespołami
pracowników.

K_K04
K_K051 EP3

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: prawo pracy

Forma zajęć: wykład

11. Źródła i wykładnia prawa pracy. 5

12. Zasady prawa pracy. 5

13. Stosunek pracy 5

24. Zawarcie i rozwiązanie umowy o pracę 5
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15. Odpowiedzialność za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę 5

26. Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia 5

17. Obowiązki pracodawcy i pracownika 5

18. Zasady odpowiedzialności materialnej pracowników 5

29. Czas pracy. Systemy  wymiaru czasu pracy. Rozliczanie czasu pracy 5

110. Urlopy pracownicze. Udzielanie urlopów i rozliczanie urlopów 5

111. Zatrudnianie młodocianych 5

112. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem 5

113. Bezpieczeństwo i higiena pracy 5

114. Spory ze stosunku pracy. Przedawnienie roszczeń 5

115. Odpowiedzialność za wykroczenia i przestępstwa przeciwko prawom pracownika 5

metoda nauczania teoretycznego, metoda samodzielnego dochodzenia do wiedzy, metoda aktywizująca, metody
symulacyjne, praca w grupieMetody kształcenia

Nałęcz M. (2010): Prawo pracy, CH Beck

Patulski A.  (2010): Prawo pracy, CH.Beck

Świątkowski A. (2010): Polskie prawo pracy, LexisNexis

Literatura podstawowa

Portalska-Brzóska A. (2008): Prawo pracy.Wzory z objaśnieniami, CH Beck

Romer T. (2010): Prawo pracy.Komentarz, LexisNexis
Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

18Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

15Przygotowanie się do zajęć

17Studiowanie literatury

3Udział w konsultacjach

10Przygotowanie projektu / eseju / itp.

10Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3KOLOKWIUM

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Forma i warunki zaliczenia: Student oceniany jest na podstawie kolokwium, które sprawdza wiedzę i umiejętności z
zakresu efektów 01-02.
Ocena z przedmiotu:
Koordynator wystawia ocenę w oparciu o ocenę z kolokwium.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Student otrzymuje ocenę dostateczną jeżeli  opanował podstawową wiedzę o prawie pracy - w 50%

Metoda obliczania oceny
końcowej 5 prawo pracy Ważona

5 prawo pracy [wykład]
zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/3



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:
WNEiZ-Z-O-I-N-18/19Z-KM

projektowanie organizacji
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
zarządzanie

4.0WW22AIJ2634_83N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne [A] kompetencje menedżerskieogólnoakademicki

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

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

3 25
konwersatorium 9 ZO

wykład 9 ZO

Razem 18 2

Koordynator
przedmiotu:

dr ALEKSANDRA RUDAWSKA

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:

Przedmiot obejmuje zagadnienia związane z tworzeniem projektu organizacji (istota, zasady i uwarunkowania
projektowania, wymiary struktury organizacyjnej), problematyką wdrażania projektu, zastosowania metod oceny
dostosowania projektu struktury do potrzeb organizacji oraz rozwiązywania problemów decyzyjnych. Rozwinięcie
umiejętności związanych z opisem struktury, oceną struktury, projektowania nowych rozwiązań.

Wymagania wstępne:

Student posiada podstawową wiedzę z zakresu: podstaw zarządzania, zachowań organizacyjnych ora funkcjonowania
rynku.
Student potrafi pracować w zespole, dokonywać analizy krytycznej czytanych tekstów, wnioskować na podstawie
analizy treści opisów studiów przypadku.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

opisuje proces projektowania struktury organizacyjnej -
elementy struktury, zasady i etapy projektowania,
dopasowanie, uwarunkowania, zależności między
strukturą a procesem podejmowania decyzji

K_W04
K_W05
K_W08
K_W16
K_W21

1 EP1

tłumaczy sposób wpływu czynników zewnętrznych i
wewnętrznych na strukturę organizacyjną oraz istotę
oceny dopasowania projektu struktury

2 EP2

umiejętności

identyfikuje i analizuje sytuacje problemowe i ocenia ich
oddziaływanie na organizację w odniesieniu do
wewnętrznych i zewnętrznych uwarunkowań organizacji

K_U04
K_U05
K_U13
K_U14
K_U16
K_U17
K_U19

1 EP3

proponuje zmiany w strukturze uwzględniając
wewnętrzne i zewnętrzne ograniczenia oraz wnioski z
testu dopasowania struktury

K_U042 EP4

planuje procesy decyzyjne w sytuacjach problemowych K_U043 EP5

kompetencje społeczne
posiada umiejętność pracy w zespole K_K021 EP6

potrafi moderować dyskusję zespole K_K022 EP7

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: projektowanie organizacji

Forma zajęć: wykład

1/3



11. Struktura organizacyjna - identyfikacja podstawowych parametrów projektowych. 5

22. Projektowanie struktury organizacyjnej - uwarunkowania struktury i ich konsekwencje. 5

23. Projekt organizacji a przepływ informacji. 5

14. Struktura fizyczna organizacji  - wpływ na zachowania pracowników. 5

35. Testowanie dopasowania struktury do organizacji. 5

Forma zajęć: konwersatorium

11. Zasady rozwiązywania studiów przypadku- proces podejmowania decyzji menedżerskich. 5

12. Analiza studium przypadku Amando Vitale. 5

13. Analiza studium przypadku Betopol. 5

24. Analiza studium przypadku Co z tą firmą? 5

15. Analiza studium przypadku Frank Nash. 5

16. Analiza studium przypadku Happy Days. 5

17. Analiza studium przypadku Hunt 5

1
8. Dyskusja nad zakresem obowiązków współczesnych menedżerów w odniesieniu do zrealizowanych
studiów przypadku, charakterystyki zarządzania przedsiębiorstwem i odpowiedzialności menedżera z
sukces firmy

5

wykład wsparty prezentacją multimedialną; studia przypadków; stosowanie kwestionariuszy do analizy struktury
organizacyjnej, dyskusja w grupach i dyskusja plenarna dot. wniosków ze studiów przypadku.Metody kształcenia

Fayard A.-L., Weeks J. (2013): Kto przestawił moje biurko?, "Harvard Business Review Polska" luty, nr 120

Glinka B., Hensel P. (2006): Projektowanie organizacji, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa

Hatch M.J. (2002): Teoria organizacji, PWE, Warszawa

Kozina A., Nalepka A.  (2007): Podstawy badania struktury organizacyjnej, Wyd. AE w Krakowie

Literatura podstawowa

Antoszkiewicz J.D.  (red. ) (2007): Metody zarządzania, Poltext, Warszawa

Nalepka A. (2001): Struktura organizacyjna, Antykwa, Kraków

Waber B., Magnolfi J., Lindsay G. (2015): Biura, które aktywizują pracowników, "Harvard Business Review Polska" , luty, nr
144

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2KOLOKWIUM

EP3,EP4,EP5,EP6,E
P7ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Forma i warunki zaliczenia wykładów:
 zaliczenie pisemne, pytania otwarte - sprawdzenie wiedzy z danego przedmiotu
Forma i warunki zaliczenia konwersatoriów: (A. Lozano Platonoff)
Zaliczenie na podstawie przygotowanych raportów z 10 studiów przypadku. Każdy raport będzie osobno punktowany
w skali od 0-10 punktów.
-Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie min. 30 punktów.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena stanowi średnią ważoną oceny z zaliczenia wykładów (50%) i zaliczenia konwersatorium (50%)

Metoda obliczania oceny
końcowej

5 projektowanie organizacji Ważona

5 projektowanie organizacji [wykład]
zaliczenie z
oceną

0,50

5 projektowanie organizacji [konwersatorium]
zaliczenie z
oceną

0,50

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/3



18Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

5Przygotowanie się do zajęć

5Studiowanie literatury

3Udział w konsultacjach

10Przygotowanie projektu / eseju / itp.

7Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

3/3



S Y L A B U S
Nazwa programu kształcenia:
WNEiZ-Z-O-I-N-18/19Z-ZJ

projektowanie organizacji
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
4.0WW22AIJ2634_62N

Katedra Organizacji i Zarządz.
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

zarządzanie

Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne zarządzanie jakościąogólnoakademicki

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

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

2 23 wykład 10 ZO

Razem 10 2
Koordynator
przedmiotu / modułu: dr ALEKSANDRA  RUDAWSKA

Prowadzący zajęcia:
Przedmiot obejmuje zagadnienia związane z tworzeniem projektu organizacji (istota, zasady i uwarunkowania
projektowania, wymiary struktury organizacyjnej), problematyką wdrażania projektu, zastosowania metod oceny
dostosowania projektu struktury do potrzeb organizacji. Rozwinięcie umiejętności związanych z opisem
struktury, oceną struktury, projektowania nowych rozwiązań.

Cele przedmiotu /
modułu:

znajomość zagadnień z obszaru: podstaw zarządzania, zachowań organizacyjnych.Wymagania wstępne:

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla

obszaru
Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

opisuje proces projektowania struktury
organizacyjnej - elementy struktury,
zasady i etapy projektowania,
dopasowanie, uwarunkowania, zależności
między strukturą a procesem
podejmowania decyzji

K_W03
K_W04
K_W08
K_W16
K_W21

S1A_W01
S1A_W02
S1A_W02
S1A_W05
S1A_W08

EP11

tłumaczy sposób wpływu czynników
zewnętrznych i wewnętrznych na strukturę
organizacyjną oraz istotę oceny
dopasowania projektu struktury

EP22

umiejętności

identyfikuje problemy projektowe stosując
test dopasowania struktury

K_U05
K_U13
K_U16
K_U19

S1A_U03
S1A_U06
S1A_U07
S1A_U08

EP31

proponuje zmiany w strukturze
uwzględniając wewnętrzne i zewnętrzne
ograniczenia oraz wnioski z testu
dopasowania struktury

K_U05 S1A_U03EP42

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: projektowanie organizacji

Forma zajęć: wykład

11. Struktura organizacyjna - identyfikacja parametrów projektowych 3

32. Projektowanie struktury organizacyjnej - uwarunkowania struktury 3

13. Projekt organizacji a przepływ informacji. 3

24. Struktura fizyczna organizacji - wpływ na zachowania pracowników. 3

1/2



25. Testowanie dopasowania struktury do organizacji 3

16. Zaliczenie 3

wykład wsparty prezentacją multimedialną; studia przypadków; stosowanie kwestionariuszy do
analizy struktury organizacyjnej, dyskusja w grupach i dyskusja plenarna dot. wniosków ze
studiów przypadku.

Metody kształcenia

Glinka B., Hensel P. (2006): Projektowanie organizacji, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu
Warszawskiego, Warszawa

Hatch M.J. (2002): Teoria organizacji, PWE, Warszawa

Kozina A., Nalepka A.  (2007): Podstawy badania struktury organizacyjnej, Wyd. AE w
Krakowie

Literatura podstawowa

Antoszkiewicz J. D. (red.) (2007): Metody zarządzania , POLTEXT, Warszawa

Nalepka A. (2001): Struktura organizacyjna, Antykwa, Kraków

Waber B., Magnolfi J., Lindsay G. (2015): Biura, które aktywizują pracowników, "Harvard
Business Review Polska" luty, nr 144

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

10Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

7Przygotowanie się do zajęć

12Studiowanie literatury

2Udział w konsultacjach

7Przygotowanie projektu / eseju / itp.

10Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP1,EP2KOLOKWIUM

EP3,EP4PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

Forma i warunki zaliczenia:
50% oceny - zaliczenie pisemne, pytania otwarte ; sprawdzenie wiedzy z danego przedmiotu
50 % oceny - Raporty z 5 studiów przypadku
Ocenianie:
Student otrzymuje ocenę dostateczną, gdy potrafi wyjaśnić i opisać na przykładach parametry
struktury organizacyjnej i wyjaśnia wpływ struktury na procesy decyzyjne w organizacji.
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena jest równa ocenie uzyskanej z zaliczenia.

3 projektowanie organizacji Nieobliczana

3 projektowanie organizacji [wykład] zaliczenie z
oceną

Metoda obliczania
oceny końcowej

Sem. Przedmiot Rodzaj
zaliczenia

Metoda
obl. oceny

Waga do
średniej

2/2



S Y L A B U S
Nazwa programu kształcenia:
WNEiZ-Z-O-I-N-18/19Z-ZP

projektowanie organizacji
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
4.0WW22AIJ2634_29N

Katedra Organizacji i Zarządz.
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

zarządzanie

Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne zarządzanie przedsiębiorstwemogólnoakademicki

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

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

2 23 wykład 9 ZO

Razem 9 2
Koordynator
przedmiotu / modułu: dr ALEKSANDRA  RUDAWSKA

Prowadzący zajęcia:
Przedmiot obejmuje zagadnienia związane z tworzeniem projektu organizacji (istota, zasady i uwarunkowania
projektowania, wymiary struktury organizacyjnej), problematyką wdrażania projektu, zastosowania metod oceny
dostosowania projektu struktury do potrzeb organizacji. Rozwinięcie umiejętności związanych z opisem
struktury, oceną struktury, projektowania nowych rozwiązań.

Cele przedmiotu /
modułu:

znajomość zagadnień z obszaru: podstaw zarządzania, zachowań organizacyjnych.Wymagania wstępne:

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla

obszaru
Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

opisuje proces projektowania struktury
organizacyjnej - elementy struktury,
zasady i etapy projektowania,
dopasowanie, uwarunkowania, zależności
między strukturą a procesem
podejmowania decyzji

K_W04
K_W05
K_W08
K_W16
K_W21

S1A_W02
S1A_W02
S1A_W02
S1A_W05
S1A_W08

EP11

tłumaczy sposób wpływu czynników
zewnętrznych i wewnętrznych na strukturę
organizacyjną oraz istotę oceny
dopasowania projektu struktury

K_W04 S1A_W02EP22

umiejętności

identyfikuje problemy projektowe stosując
test dopasowania struktury

K_U05
K_U13
K_U16
K_U19

S1A_U03
S1A_U06
S1A_U07
S1A_U08

EP31

proponuje zmiany w strukturze
uwzględniając wewnętrzne i zewnętrzne
ograniczenia oraz wnioski z testu
dopasowania struktury

K_U05 S1A_U03EP42

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: projektowanie organizacji

Forma zajęć: wykład

11. Struktura organizacyjna - identyfikacja parametrów projektowych 3

32. Projektowanie struktury organizacyjnej - uwarunkowania struktury 3

13. Projekt organizacji a przepływ informacji. 3

14. Struktura fizyczna organizacji - wpływ na zachowania pracowników. 3

1/2



25. Testowanie dopasowania struktury do organizacji 3

16. Zaliczenie 3

wykład wsparty prezentacją multimedialną; studia przypadków; stosowanie kwestionariuszy do
analizy struktury organizacyjnej, dyskusja w grupach i dyskusja plenarna dot. wniosków ze
studiów przypadku.

Metody kształcenia

Fayard A.-L., Weeks J. (2013): Kto przestawił moje biurko?, "Harvard Business Review Polska"
luty, nr 120
Glinka B., Hensel P.:  (2006): Projektowanie organizacji, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu
Warszawskiego, Warszawa

Hatch M.J. (2002): Teoria organizacji, PWE, Warszawa

Kozina A., Nalepka A (2007): Podstawy badania struktury organizacyjnej, Wyd. AE w
Krakowie, Kraków

Literatura podstawowa

Antoszkiewicz J.D. (red.) (2007): Metody zarządzania, Poltext, , Warszawa

Nalepka A. (2001): Struktura organizacyjna, Antykwa, Kraków

Waber B., Magnolfi J., Lindsay G. (2015): Biura, które aktywizują pracowników, "Harvard
Business Review Polska" luty, nr 144

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

9Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

7Przygotowanie się do zajęć

11Studiowanie literatury

2Udział w konsultacjach

7Przygotowanie projektu / eseju / itp.

12Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP1,EP2KOLOKWIUM

EP3,EP4PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

Forma i warunki zaliczenia:
50% oceny - zaliczenie pisemne, pytania otwarte- sprawdzenie wiedzy z danego przedmiotu
50 % oceny - Raporty z 5 studiów przypadku
Ocenianie:
Student otrzymuje ocenę dostateczną, gdy potrafi wyjaśnić i opisać na przykładach parametry
struktury organizacyjnej i wyjaśnia wpływ struktury na procesy decyzyjne w organizacji.
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z przedmiotu jest równa ocenie uzyskanej z zaliczenia.

3 projektowanie organizacji Nieobliczana

3 projektowanie organizacji [wykład] zaliczenie z
oceną

Metoda obliczania
oceny końcowej

Sem. Przedmiot Rodzaj
zaliczenia

Metoda
obl. oceny

Waga do
średniej

2/2



S Y L A B U S
Nazwa programu kształcenia:
WNEiZ-Z-O-I-N-18/19Z-ZZLwP

projekty unijne w ZZL
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
4.0WW22AIJ2634_4N

Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

zarządzanie

Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne zarządzanie zasobami ludzkimi w

przedsiębiorstwie
ogólnoakademicki

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

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

3 36
laboratorium 9 ZO

wykład 9 ZO

Razem 18 3
Koordynator
przedmiotu / modułu: dr hab. KATARZYNA  WŁODARCZYK

Prowadzący zajęcia:
Celem jest przedstawienie zagadnień dotyczących możliwości realizowania projektów zorientowanych na
podnoszenie jakości kapitału ludzkiego w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, a konkretnie
Europejskiego Funduszu Społecznego, w warunkach polskich: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Cele przedmiotu /
modułu:

Student zna podstawowe teorie kapitału ludzkiego oraz jego znaczenie dla gospodarki opartej na wiedzy,
założenia Strategii Lizbońskiej, znajomość głównych założeń Europejskiego Funduszu Społecznego, znajomość
podstawowych założeń polityki społecznej. Student potrafi wskazać na podstawowe cechy projektów miękkich
finansowanych głównie z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Student posiada świadomość znaczenia, jakie dla gospodarki opartej na wiedzy ma inwestowanie w kapitał
ludzki.

Wymagania wstępne:

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla

obszaru
Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza
wie jakie są dostępne źródła finansowania
projektów podnoszących jakość kapitału
ludzkiego ze środków PO KL

K_W10
K_W11
K_W12

S1A_W03
S1A_W03
S1A_W03

EP11

umiejętności

potrafi samodzielnie wyszukać potencjalne
możliwości   finansowania projektów
finansowanych z EFS

K_U03 S1A_U02EP21

przygotowuje dokumentację aplikacyjną K_U21 S1A_U09EP32

kompetencje społeczne
potrafi tworzyć oraz pracować w zespołach
projektowych, przygotowujących
dokumentację aplikacyjną

K_K02
K_K05

S1A_K02
S1A_K05EP41

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: projekty unijne w ZZL

Forma zajęć: wykład

21. Rola kapitału ludzkiego we współczesnej gospodarce opartej na wiedzy 6

12. Polityka społeczna w UE 6

13. Najważniejsze obszary wsparcia EFS 6

34. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 6

25. Instytucje zaangażowane we wdrażanie PO KL 6
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Forma zajęć: laboratorium

11. Źródła finansowania przedsięwzięć podnoszących jakość kapitału ludzkiego 6

22. Cel główny oraz cele szczegółowe POKL 6

23. Struktura PO KL z uwzględnieniem osi priorytetowych, działań i poddziałań 6

24. Nabór wniosków, dokumentacja konkursowa 6

25. Przygotowanie wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie projektu 6

prelekcja, case study, analiza treści dokumentów, ćwiczenia warsztatoweMetody kształcenia

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (2007): Program Operacyjny Kapitał Ludzki, MRR

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (2009): Szczegółowy Opis Priorytetów PO KL, MRR

WUP Szczecin (2011): Dokumentacja konkursowa, WUP Szczecin

Literatura podstawowa

Heerkens G. (2003): Jak zarządzać projektami, Wydawnictwo RM

Mingus N. (2002): Zarządzanie projektami, Wydawnictwo Helion

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (2006): Podręcznik zarządzania projektami miękkimi w
kontekście EFS, MRR

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

18Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

7Przygotowanie się do zajęć

17Studiowanie literatury

5Udział w konsultacjach

26Przygotowanie projektu / eseju / itp.

0Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4PROJEKT

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

Przedmiot nie kończy się egzaminem. Podstawą wystawienia oceny jest przygotowana przez
słuchaczy dokumentacja projektowa projektu w ramach PO KL, obejmująca wypełniony formularz
wniosku oraz kalkulację budżetu. Ocenie zostanie poddana zarówno strona merytoryczna jak i
formalna wniosku. Ponadto w trakcie semestru słuchacze przygotowują i wygłaszają referaty na
tematy uzgodnione z prowadzącym zajęcia.
Na ocenę z przedmiotu składają się w 50% ocena przygotowanego projektu oraz w 50% ocena
prezentacji, przygotowanej przez studenta.

Ocenę dostateczną otrzymuje student, który w potrafi scharakteryzować najważniejsze cele oraz
strukturę PO Kapitał Ludzki.

Ocena z przedmiotu jest równa ocenie uzyskanej z zaliczenia.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

6 projekty unijne w ZZL Nieobliczana

6 projekty unijne w ZZL [laboratorium] zaliczenie z
oceną

6 projekty unijne w ZZL [wykład] zaliczenie z
oceną

Metoda obliczania
oceny końcowej

Sem. Przedmiot Rodzaj
zaliczenia

Metoda
obl. oceny

Waga do
średniej
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0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3
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S Y L A B U S
Nazwa programu kształcenia:
WNEiZ-Z-O-I-N-18/19Z

przedsiębiorczość
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
4.0WW22AIJ2429_2N

Katedra Ekonomiki Przedsięb.
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

zarządzanie

Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne ogólnoakademicki

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

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

2 34
ćwiczenia 9 ZO

wykład 9 ZO

Razem 18 3
Koordynator
przedmiotu / modułu: dr BARBARA  CZERNIACHOWICZ

Prowadzący zajęcia:

Celem jest zapoznanie studentów z nowoczesnym i zintegrowanym podejściem do problemu przedsiębiorczości
indywidualnej, w tym akademickiej, a także organizacyjnej.

Cele przedmiotu /
modułu:

W zakresie wiedzy: zna zagadnienia ogólnoekonomiczne wykładane w ramach makro- i mikroekonomii,
nauki o przedsiębiorstwie, teorii zarządzania.
W zakresie umiejętności: potrafi założyć działalność gospodarczą, przygotować biznesplan.
W zakresie kompetencji (postaw): gotowy do prezentacji innowacyjnych pomysłów na biznes, kreatywny,
potrafi współpracować w zespole.

Wymagania wstępne:

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla

obszaru
Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

1. zna zarządzanie przedsiębiorstwem w
oparciu o ideę
intraprzedsiebiorczości oraz koncepcję
przedsiębiorczości
akademickiej.

K_W10
K_W21
K_W22

S1A_W03
S1A_W08
S1A_W08

EP11

umiejętności

2. potrafi przygotować plan wdrożenia
przedsiębiorczego
pomysłu w ramach przedsiębiorczości
akademickiej lub w
ramach koncepcji intraprzedsiebiorczości.

K_U12
K_U14

S1A_U05
S1A_U06EP21

kompetencje społeczne
3. umie zidentyfikować własny potencjał w
obszarze zachowań
przedsiębiorczych.

K_K01 S1A_K01EP31

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: przedsiębiorczość

Forma zajęć: wykład

21. 1. Pojęcie, typy i znaczenie przedsiębiorczości oraz organizacji przedsiębiorczych. 4

12. 2. Przedsiębiorca, przedsiębiorczość wewnętrzna i zewnętrzna. Uwarunkowania
przedsiębiorczości korporacyjnej. Cechy przedsiębiorczej osoby i orientacje na przedsiębiorczość. 4

2
3. 3. Przedsiębiorczość akademicka, podstawowe pojęcia, instrumenty oraz funkcjonowanie
inkubatorów akademickich, parków technologicznych, tworzenie akademickiej infrastruktury
technologicznej, intelektualnej, źródła finansowania, tworzenie organizacji spin-out i spin-off.

4

14. 4. Istota i rola przedsiębiorczości intelektualnej oraz klasyfikacje przedsiębiorców w praktyce
gospodarczej. 4
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15. 5. Przedsiębiorczość jako proces. Planowanie przedsięwzięć, organizowanie zasobów oraz
określenie zasad wdrożenia planu. 4

16. 6. Nastawienia wobec przedsiębiorczości i możliwości ich zmian. Identyfikacja szans
przedsiębiorczych i ryzyko związane z prowadzeniem działalności. 4

17. 7. Infrastruktura wspierająca przedsiębiorczość. Przedsiębiorczość międzynarodowa. 4

Forma zajęć: ćwiczenia

1
1. 1. Wprowadzenie do przedsiębiorczości. Rozumienie pojęcia, case study: definicja
przedsiębiorczości, dyskusja. Przedsiębiorczość indywidualna. Case study: Potrzeba samorealizacji
jako motor przedsiębiorczości indywidualnej.

4

2
2. 2. Proces zakładania indywidualnej działalności gospodarczej. Bariery prawne, ekonomiczne,
społeczne w zakładaniu i prowadzeniu indywidualnej działalności gospodarczej. Case study.
Instytucjonalne wsparcie dla innowacyjnych przedsięwzięć gospodarczych w Polsce i UE.

4

13. 3. Przedsiębiorczość korporacyjna, wprowadzenie, case study: intraprzedsiębiorczość jako
innowacyjna koncepcja zarządzania. 4

14. 4. Przedsiębiorczość akademicka, problematyka komercjalizacji wiedzy. Kooperacja uczelni
wyższych z sektorem przedsiębiorstw. 4

1
5. 5. Przejawy przedsiębiorczości akademickiej, Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości.
Przejawy
przedsiębiorczości akademickiej ? spółki typu spin off i spin out.

4

16. 6. Prezentacje projektów związanych z przedsiębiorczością akademicką. 4

17. 7. Przedsiębiorczość intelektualna. Case study. Przedsiębiorcze postawy, case study: czy jestem
przedsiębiorczy, test role grupowe. 4

18. 8. Zaliczenie ? pisemne kolokwium 4

prezentacja multimedialna, metoda przypadków, metody symulacyjne, praca w grupachMetody kształcenia

Cieślik J. (2006): Przedsiębiorczość dla ambitnych. Jak uruchomić własny biznes, Wydawnictwa
Akademickie i Profesjonalne, Warszawa
Kaczmarczyk K. (2008): Przedsiębiorczość jako sposób myślenia i działania, Promotor,
Warszawa
Nawojczyk M. (2009): Przedsiębiorczość. O trudnościach w aplikacji teorii., Zakład
Wydawniczy NOMOS,, Kraków
Niedzielski P., Stawasz E., Poznańska K. (2007): Innowacje, przedsiębiorczość i gospodarka
oparta na wiedzy,, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin

Piecuch T. (2010): Przedsiębiorczość. Podstawy teoretyczne., C.H. Beck,, Warszawa

Literatura podstawowa

Białasiewicz M. red. (2004): Rozwój przedsiębiorstw. Zarządzanie i diagnoza, Wydawnictwo
Naukowe Uniwersytetu, Szczecin

Kwiatkowski S. (2000): Przedsiębiorczość intelektualna., PWN, Warszawa

Strużycki M. (red.) (2006): Przedsiębiorczość w teorii i praktyce., SGH, Warszawa

Literatura uzupełniająca

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP1KOLOKWIUM

EP2,EP3PROJEKT

EP2,EP3ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

Forma i warunki zaliczenia:
Zaliczenie pisemne: (50% oceny) zaliczenie pisemne w formie około 5 pytań otwartych.
Projekty: (50% oceny) studenci w grupach roboczych (3-5 os.) przygotowują projekt w ramach idei
przedsiębiorczości akademickiej. Na ocenę projektu wpływa: innowacyjność pomysłu, racjonalność
planu, przejrzystość prezentacji, zaangażowanie wszystkich członków grupy.
Forma i warunki zaliczenia wykładu:
przedmiot nie kończy się egzaminem i ocena z wykładu jest uzyskiwana na podstawie pisemnego
zaliczenia tej formy zajęć poprzez pozytywne zaliczenie pytań z zakresu wykładu dołączanych do
problemów podczas kolokwium na ćwiczeniach.
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu
Ocenianie:
Student otrzymuje ocenę dostateczną, gdy zna definicje przedsiębiorczości w trzech ujęciach, zna
elementy biznesplanu, potrafi definiować przedsiębiorczość akademicką, umie zidentyfikować
własny potencjał przedsiębiorczy.
Ocena z przedmiotu jest równa ocenie uzyskanej z zaliczenia (średnia arytmetyczna z ocen z
kolokwium i projektu).

4 przedsiębiorczość Nieobliczana

4 przedsiębiorczość [ćwiczenia] zaliczenie z
oceną

4 przedsiębiorczość [wykład] zaliczenie z
oceną

Metoda obliczania
oceny końcowej

Sem. Przedmiot Rodzaj
zaliczenia

Metoda
obl. oceny

Waga do
średniej
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Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

18Zajęcia dydaktyczne

3Udział w egzaminie/zaliczeniu

15Przygotowanie się do zajęć

12Studiowanie literatury

2Udział w konsultacjach

10Przygotowanie projektu / eseju / itp.

15Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3
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S Y L A B U S
Nazwa programu kształcenia:
WNEiZ-Z-O-I-N-18/19Z-KM

przygotowywanie projektów o dofinansowanie
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
4.0WW22AIJ2634_95N

Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

zarządzanie

Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne kompetencje menedżerskieogólnoakademicki

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

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

2 33 wykład 18 ZO

Razem 18 3
Koordynator
przedmiotu / modułu: dr hab. KATARZYNA  WŁODARCZYK

Prowadzący zajęcia:
Celem jest  przedstawienie zagadnień związanych z procedurami przygotowania, zarządzania oraz prawidłowego
rozliczania projektów finansowanych ze środków UE, w szczególności funduszy strukturalnych: Europejskiego
Funduszu Społecznego (EFS) oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

Cele przedmiotu /
modułu:

Student zna podstawy zarządzania projektami oraz ma podstawową wiedzę na temat polityki spójności UE.
Potrafi stworzyć plan działań dla konkretnego przedsięwzięcia oraz umie pracować w zespole.Wymagania wstępne:

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla

obszaru
Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza
wie jakie są dostępne źródła finansowania
projektów ze środków funduszy
strukturalnych UE

K_W11
K_W12
K_W23

S1A_W03
S1A_W03
S1A_W08

EP11

umiejętności

potrafi samodzielnie wyszukać potencjalne
możliwości finansowania projektów ze
środków UE

K_U03
K_U10

S1A_U02
S1A_U04EP21

potrafi tworzyć zespół projektowy
przygotowujący dokumentację aplikacyjną K_U21 S1A_U09EP32

kompetencje społeczne
potrafi pracować w zespołach
projektowych, przygotowujących
dokumentację aplikacyjną

K_K05 S1A_K05EP41

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: przygotowywanie projektów o dofinansowanie

Forma zajęć: wykład

11. Podstawy polityki regionalnej oraz polityki spójności UE 3

12. Specyfika projektów miękkich oraz szczegółowe omówienie Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki 3

13. Specyfika projektów twardych na przykładzie wybranego programu operacyjnego,
finansowanego z EFRR 3

14. Instytucje zaangażowane we wdrażanie programów operacyjnych w Polsce w latach 2007- 2013 3

25. Struktura dokumentacji aplikacyjnej 3

16. Zasady oceny wniosków oraz procedury wyboru wniosków rekomendowanych do
dofinansowania 3

17. Zarządzanie projektami dofinansowanymi ze środków UE 3

18. Programy operacyjne realizowane w Polsce  w latach 2007- 2013 3

1/3



29. Poszukiwanie informacji o możliwości dofinansowania konkretnych przedsięwzięć oraz
zapoznanie się z dokumentami programowymi i ich strukturą 3

2
10. Omówienie dokumentacji konkursowej dla konkretnego naboru wniosków ogłoszonego przez
Instytucję Wdrażającą wybranego programu operacyjnego (np. poddziałanie 1.1.1. "Inwestycje w
mikroprzedsiębiorstwa" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Zachodniopomorskiego

3

2
11. Praca nad dokumentacją konkursową dla wybranego naboru wniosków. Omówienie pojęć:
kwalifikowalność kosztów, niezbędne załączniki, sposoby przygotowywania oraz składania
dokumentacji itp.

3

112. Zasady funkcjonowania generatora wniosków 3

213. Struktura wniosku o dofinansowanie 3

prelekcja, case study, analiza treści dokumentów, ćwiczenia warsztatoweMetody kształcenia

Instytucje Wdrażające (IW) (2007): Dokumentacje konkursowe, IW

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (2007): Programy operacyjne, MRR
Literatura podstawowa

Heerkens G. (2003): Jak zarządzać projektami, Wydawnictwo RM, Warszawa

Mingus N. (2002): Zarządzanie projektami, Wydawnictwo Helion, Gliwice

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (2006): Podręcznik zarządzania projektami miękkimi w
kontekście EFS, MRR

Ryszkiewicz A. (2000): Fundusze strukturalne UE, SGH, Warszawa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

18Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

15Przygotowanie się do zajęć

16Studiowanie literatury

4Udział w konsultacjach

20Przygotowanie projektu / eseju / itp.

0Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4PROJEKT

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

Przedmiot nie kończy się egzaminem. Podstawą wystawienia oceny jest przygotowana przez
słuchaczy dokumentacja projektowa projektu dofinansowanego ze środków dowolnego programu
operacyjnego, obejmująca wypełniony formularz wniosku oraz kalkulację budżetu. Ocenie zostanie
poddana zarówno strona merytoryczna jak i formalna wniosku.
Ocenę dostateczną otrzymuje student, który potrafi wymienić oraz scharakteryzować
najważniejsze programy operacyjne, w ramach których można ubiegać się o dofinansowanie ze
środków strukturalnych UE.
Ocena z przedmiotu  jest równa ocenie uzyskanej z zaliczenia.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

3 przygotowywanie projektów o dofinansowanie Nieobliczana

3 przygotowywanie projektów o dofinansowanie [wykład] zaliczenie z
oceną

Metoda obliczania
oceny końcowej

Sem. Przedmiot Rodzaj
zaliczenia

Metoda
obl. oceny

Waga do
średniej

2/3
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S Y L A B U S
Nazwa programu kształcenia:
WNEiZ-Z-O-I-N-18/19Z

rachunkowość zarządcza
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
4.0WW22AIJ2431_109N

Katedra Rachunkowości Finansowej i Zarządczej
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

zarządzanie

Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne ogólnoakademicki

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

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

2 33
ćwiczenia 9 ZO

wykład 8 E

Razem 17 3
Koordynator
przedmiotu / modułu: dr PRZEMYSŁAW  MUĆKO

Prowadzący zajęcia:

Celem jest przedstawienie podstawowych narzędzi rachunkowości zarządczej i ich wykorzystania przy
podejmowaniu decyzji

Cele przedmiotu /
modułu:

Znajomość podstaw rachunkowościWymagania wstępne:

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla

obszaru
Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza
zna podstawowe narzędzia rachunkowości
zarządczej oraz możliwości wykorzystania
przy podejmowaniu decyzji

K_W17 S1A_W06EP11

umiejętności

potrafi prawidłowego dobrać narzędzia
rachunkowości zarządczej do wybranych
prostych problemów decyzyjnych oraz
zastosować te narzędzia

K_U01
K_U04
K_U05

S1A_U01
S1A_U02
S1A_U03

EP21

prawidłowo interpretuje wyniki
zastosowania podstawowych narzędzi
rachunkowości zarządczej

K_U16 S1A_U07EP32

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: rachunkowość zarządcza

Forma zajęć: wykład

1
1. Istota i przesłanki wykorzystania rachunkowości zarządczej. Rachunkowość zarządcza a
rachunkowość finansowa. Atrybuty dobrej informacji zarządczej. Wykorzystanie informacji
finansowych w procesach zarządzania: planowania, motywowania, podejmowania decyzji i kontroli.
Rachunek kosztów i rachunkowość

3

1
2. Koszty. Klasyfikacje kosztów na potrzeby zarządzania: według rodzajów, MPK, przedmiotu,
związku z produktem / obiektem kosztów, reakcji na zmiany rozmiaru działalności, wykorzystania
zdolności produkcyjnych, ośrodków odpowiedzialności, z perspektywy decyzji; koszty zapadłe i
koszty uznaniowe. Metody

3

13. Wycena produktów w tradycyjnym rachunku kosztów: kalkulacje podziałowa prosta i
współczynnikowa oraz doliczeniowa (bez produkcji w toku) 3

1
4. Wprowadzenie do rachunku kosztów częściowych: koszty stałe, koszty zmienne, koszty skokowo
zmienne. Ustalanie wyniku i wartości zapasów w jednostopniowym rachunku kosztów zmiennych.
Wykorzystanie jednostkowej marży pokrycia do oceny zyskowności produktów i podejmowania
decyzji.

3

1
5. Wykorzystanie rachunku kosztów zmiennych do podejmowania krótkookresowych decyzji:
kalkulacje cenowe, analiza progu rentowości produkcji jednoasortymentowej, ustalanie struktury
produkcji, przyjmowanie nowych zleceń.

3
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1
6. Wprowadzenie do rachunku kosztów przyszłościowych i budżetowania: odmiany rachunku
kosztów przyszłościowych. Rachunek kosztów standardowych: ustalanie kosztu standardowego
materiałów bezpośrednich i wynagrodzeń bezpośrednich. Wskaźnik narzutu kosztów pośrednich
wytworzenia.

3

1
7. Wprowadzenie do rachunku kosztów przyszłościowych i budżetowania: Ustalanie odchyleń i
klasyfikacja na korzystne i niekorzystne. Podstawowa analiza odchyleń. Ocena odchyleń. Modele
rachunku kosztów. Przesłanki wyboru modelu rachunku kosztów.

3

18. Modele rachunku kosztów. Przesłanki wyboru modelu rachunku kosztów 3

Forma zajęć: ćwiczenia

11. Istota rachunkowości zarządczej. Analiza kosztów na podstawie danych z ewidencji księgowej. 3

22. Klasyfikacje kosztów. Metody podziału kosztów na stałe i zmienne: księgowa, punktów
krańcowych, metody statyczne. 3

13. Kalkulacja kosztów produktu oraz ustalanie wyników w tradycyjnym rachunku kosztów. 3

14. Jednostopniowy rachunek kosztów zmiennych. 3

15. Krótkookresowe rachunki decyzyjne na bazie rachunku kosztów zmiennych. 3

16. Rachunek kosztów standardowych. 3

17. Ustalanie i ocena odchyleń. 3

18. Zaliczenie 3

Wykład z prezentacją multimedialną, studia przypadków, zadania problemoweMetody kształcenia

Kiziukiewicz T.  (red.) (2009): Rachunkowość zarządcza, Ekspert, Wrocław

Kiziukiewicz T.  (red.) (2009): Rachunkowość zarządcza. Część II: Zadania i rozwiązania,
Ekspert, Wrocław

Literatura podstawowa

Czubakowska K. , Gabrusewicz W. , Nowak E.  (2007): Podstawy rachunkowości zarządczej,
PWE, Warszawa

Sobańska I. (red.) (2006): Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza, C.H. Beck, Warszawa

Świderska G.K. (red.) (2010): Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza, DIFIN, Warszawa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP1,EP2,EP3EGZAMIN PISEMNY

EP2,EP3KOLOKWIUM

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

Kolokwium pisemne obejmuje zadania problemowe (4-5 zadań) weryfikujące umiejętności
wykorzystania danych, doboru narzędzi rachunkowości zarządczej, ich prawidłowego
wykorzystania oraz interpretacji i zastosowania wyników przy podejmowaniu określonych decyzji
w zakresie określonym treściami przedmiotu.
Na ocenę dostateczną student potrafi zastosować podstawowe z przedstawionych narzędzi
popełniając przy tym ewentualnie nieistotne pomyłki.
Egzamin pisemny obejmujący weryfikację wiedzy (ok. 20% punktów) oraz 2-3 zadań problemowych
(ok. 80%) testujących umiejętności wykorzystania danych, doboru narzędzi rachunkowości
zarządczej, ich prawidłowego wykorzystania oraz interpretacji i zastosowania wyników przy
podejmowaniu określonych decyzji w zakresie określonym treściami przedmiotu. Ocena z
egzaminu jest jednocześnie oceną z wykładu.
Na ocenę dostateczną student zna podstawowe pojęcia z rachunkowości zarządczej oraz potrafi
zastosować podstawowe z przedstawionych narzędzi popełniając przy tym ewentualnie nieistotne
pomyłki.
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę z przedmiotu ustala się jako średnią ważoną oceny z egzaminu (75%) i oceny z zaliczenia
(25%), zaokrąglaną do najbliższej oceny zgodnej z regulaminem studiów. Warunkiem uzyskania
oceny pozytywnej jest jednak, aby obydwie oceny cząstkowe były pozytywne.

3 rachunkowość zarządcza Nieobliczana

3 rachunkowość zarządcza [ćwiczenia] zaliczenie z
oceną

3 rachunkowość zarządcza [wykład] egzamin

Metoda obliczania
oceny końcowej

Sem. Przedmiot Rodzaj
zaliczenia

Metoda
obl. oceny

Waga do
średniej

2/3



17Zajęcia dydaktyczne

4Udział w egzaminie/zaliczeniu

16Przygotowanie się do zajęć

17Studiowanie literatury

6Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

15Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3
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S Y L A B U S
Nazwa programu kształcenia:
WNEiZ-Z-O-I-N-18/19Z-ZZLwP

rynek pracy w teorii i praktyce
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
4.0WW22AIJ2634_11N

Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

zarządzanie

Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne zarządzanie zasobami ludzkimi w

przedsiębiorstwie
ogólnoakademicki

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

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

2 33
ćwiczenia 15 ZO

wykład 9 ZO

Razem 24 3
Koordynator
przedmiotu / modułu: dr hab. Prof. USz EWA  MAZUR-WIERZBICKA

Prowadzący zajęcia:
Celem jest zapoznanie studenta z zagadnieniami dotyczącymi zarówno teorii jak i praktyki rynku pracy,
w szczególności zależności, jakie zachodzą pomiędzy poszczególnymi podmiotami tego rynku, jak
również aktualnej sytuacji na rynku pracy w Polsce i Europie

Cele przedmiotu /
modułu:

Student posiada podstawową wiedzę odnosząca się do specyfiki rynków czynników wytwórczych, ze
szczególnym uwzględnieniem rynku pracy, potrafi prawidłowo ocenić sytuację pracodawców oraz
pracobiorców na rynku pracy, zwłaszcza w kontekście nierównowagi podażowej- bezrobocia. Student
posiada świadomość wymagań, jakie przed osobami poszukującymi zatrudnienia, stawiają pracodawcy,
ocenia własne szanse na znalezienie zatrudnienia, zna determinanty, zwiększające jego szanse na
zatrudnienie.

Wymagania wstępne:

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla

obszaru
Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

zna definicję rynku pracy oraz podstawowe
zależności
zachodzące pomiędzy poszczególnymi jego
uczestnikami

K_W06
K_W09
K_W10
K_W24

S1A_W02
S1A_W03
S1A_W03
S1A_W09

EP11

umiejętności
potrafi analizować bieżącą sytuację na
rynku pracy w Polsce,
jak również w poszczególnych krajach UE

K_U18
K_U20

S1A_U08
S1A_U09EP21

kompetencje społeczne
prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga
dylematy związane z
wykonywaniem zawodu

K_K04 S1A_K04EP31

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: rynek pracy w teorii i praktyce

Forma zajęć: wykład

31. Zasady funkcjonowania rynku pracy, popyt na pracę i podaż pracy 3

22. Konkurencyjny rynek pracy oraz rynki z przewagą pracobiorców bądź pracodawców 3

13. Problemy nierównowagi na rynku pracy 3

14. System instytucji rynku pracy w Polsce 3

25. Ustawodawstwo odnoszące się do rynku pracy 3

Forma zajęć: ćwiczenia
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31. Metody walki z bezrobociem 3

32. Zróżnicowanie regionalne rynku pracy w Polsce oraz UE 3

33. Zasady funkcjonowania rynku pracy w UE 3

44. Procedury ubiegania się o pracę obywateli polskich w poszczególnych krajach UE 3

25. Samozatrudnienie jako forma aktywizacji zawodowej oraz jego wsparcie w programach rynku
pracy 3

wykład, pogadanka, prezentacja, case studyMetody kształcenia

Brodecki Z. (2004): Zatrudnienie i ochrona socjalna, LexisNexis, Warszawa

Kwiatkowski E. (2007): Bezrobocie. Podstawy teoretyczne, PWN, Warszawa

Mitrus L. (2004): Zasady zatrudniania Polaków w UE w świetle traktatu akcesyjnego. Praca i
Zabezpieczenie Społeczne

Orczyk T. (2003):  Instrumenty strukturalne UE. Rynek Pracy nr 1

Szczepański M. (2002):  Wykorzystanie środków Europejskiego Funduszu Społecznego po
przystąpieniu Polski do UE. Polityka Społeczna nr 11-12

(8/2003): Programy wspólnotowe. Unia Europejska nr 8

Literatura podstawowa

Lubińska M.  :  (3/2003): Program EQUAL. Służba Pracownicza nr 3

Polańska- Siła B.  (2003): EURES transgraniczny jako wsparcie swobodnego przepływu osób w
UE. Służba Pracownicza nr 6

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

24Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

14Przygotowanie się do zajęć

16Studiowanie literatury

3Udział w konsultacjach

16Przygotowanie projektu / eseju / itp.

0Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP1,EP2,EP3PREZENTACJA

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

Przedmiot nie kończy się egzaminem. Podstawą zaliczenia jest ocena referatu/ prezentacji
przygotowanej
przez studenta na temat związany z aktualną sytuacją na rynku pracy, po uprzednim uzgodnieniu
z
prowadzącym, zaliczone kolokwium (4 pytania otwarte).
Ocenę dostateczną otrzymuje student, który potrafi zdefiniować, czym jest rynek pracy oraz
scharakteryzować podstawowe zależności zachodzące na tym rynku.
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z przedmiotu obliczana jest jako:
ocena z przedmiotu jest równa ocenie uzyskanej z zaliczenia.

3 rynek pracy w teorii i praktyce Nieobliczana

3 rynek pracy w teorii i praktyce [ćwiczenia] zaliczenie z
oceną

3 rynek pracy w teorii i praktyce [wykład] zaliczenie z
oceną

Metoda obliczania
oceny końcowej

Sem. Przedmiot Rodzaj
zaliczenia

Metoda
obl. oceny

Waga do
średniej

2/3



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:
WNEiZ-Z-O-I-N-18/19Z

seminarium dyplomowe
(POZOSTAŁE PRZEDMIOTY / MODUŁY)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
zarządzanie

4.0WW22AIWNEiZ_7N
Kod przedmiotu:

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

fakultatywny semestr: 4 - ---, semestr: 5 - ---, semestr: 6 - ---
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

2 14 seminarium 9 ZO

3
15 seminarium 9 ZO

86 seminarium 9 ZO

Razem 27 10

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. MAREK KUNASZ

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:
Przygotowanie studenta do samodzielnego sformułowania celu oraz planu pracy, zebrania oraz przeanalizowania
niezbędnej literatury oraz danych i informacji empirycznych/praktycznych i ostateczne napisania na tej podstawie
pracy dyplomowej

Wymagania wstępne:

Wymagania wstępne w zakresie:
- wiedzy  - posiada podstawową wiedzę ekonomiczną oraz z dziedziny zarządzania a także posiada wiedzę związaną z
wybraną specjalnością
- umiejętności - potrafi  identyfikować i formułować proste problemy zarządcze w organizacji oraz stosować
podstawowe narzędzia do analizy organizacji i analizy statystycznej
- kompetencji -  potrafi logicznie kojarzyć oraz rozumieć proponowane rozwiązania i aktywnie je dostosowywać do
własnych potrzeb

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

opanował podstawową wiedzę z dziedziny, do której
należy tematyka pracy dyplomowej

K_W01
K_W03
K_W04
K_W07
K_W17
K_W18
K_W21

1 EP1

zna podstawy metodologii prowadzenia badań
naukowych i konstrukcji pracy dyplomowej K_W212 EP2

zna podstawową literaturę z dziedziny obejmującej
przedmiot pracy K_W213 EP3

zna metody i techniki analiz niezbędne w realizacji
zadania wyznaczonego tematem pracy K_W014 EP4
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umiejętności

umie sformułować zadanie badawcze i cel pracy

K_U01
K_U03
K_U04
K_U07
K_U17
K_U18
K_U19
K_U20
K_U21

1 EP5

potrafi dobrać właściwe metody i techniki badawcze do
realizacji tematu oraz zastosować je we własnym
badaniu

K_U012 EP6

analizuje i interpretuje uzyskane wyniki, wyciąga z nich
wnioski K_U013 EP7

opanował umiejętność pisania tekstu naukowego K_U014 EP8

umie logicznie skonstruować tekst pracy licencjackiej K_U015 EP9

aktywnie uczestniczy w dyskusji seminaryjnej K_U016 EP10

kompetencje społeczne

samodzielnie stawia pytania i problemy oraz poszukuje
odpowiedzi K_K011 EP11

potrafi korzystać z zaproponowanych w trakcie dyskusji
seminaryjnej sugestii K_K012 EP12

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: seminarium dyplomowe

Forma zajęć: seminarium

21. Podstawowe pojęcia związane z metodologią i przebiegiem badania naukowego 4

12. Etapy prowadzenia badania naukowego, rodzaje prac dyplomowych 4

13. Problematyka poszukiwania problemu badawczego i tematu pracy 4

1
4. Konstrukcja pracy licencjackiej, zasady pisania pracy, wymagania stawiane przez pracą dyplomową,
zasady
tworzenia not bibliograficznych

4

2
5. Dyskusja nad propozycjami studentów dotyczącymi ich tematów, doprecyzowanie problemów
poruszanych w pracy i analiza przygotowanych esejów poglądowych związanych tematycznie z treścią
pracy

4

2
6. Prezentacja samodzielnie przygotowanych planów pracy dyplomowej, korekta i ostateczne
zaakceptowanie planów pracy 4

1
7. Dyskusja nad rodzajami metod badawczych, i kryteriami doboru do problematyki badawczej oraz
sformułowanie treści części pracy zawierającej aspekty metodologiczne 5

2
8. Dyskusja nad proponowanymi przez studentów metodami zbierania i analizowania danych części
empirycznej
pracy.

5

29. Zasady publicznego prezentowania wyników pracy 5

310. Prezentowanie wyników analizy empirycznej i dyskusja nad wnioskami 5

111. Zasady pisania wniosków i zakończenia pracy 5

212. Przypomnienie zasad pisania pracy naukowej 6

3
13. Przygotowanie, prezentacja i dyskusja nad rozszerzonymi konspektów prac zawierającymi zarysy
rozdziałów pracy (ich cele) 6

214. Formułowanie i korygowanie rozdziału pracy zawierającego przedmiot, cel i zakres badania 6

215. Prezentacja rozdziałów pracy o charakterze teoretycznym wraz z ich oceną 6

Zajęcia o charakterze konwersatoryjnym z prezentacjami uczestników, dotyczącymi omawiania części pracy oraz
wyników przeprowadzonych badańMetody kształcenia
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Lelusz H. (2000): Metodyka pisania prac dyplomowych o tematyce ekonomicznej, Wydaw. Uniw. Warmińsko-Mazurskiego

Majchrzak J., Mendel T. (2009): Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych, Wydawnictwo Uniwersytetu
Ekonomicznego w Poznaniu

Nowak S. (2011): Metodologia badań społecznych, PWN

Literatura podstawowa

Babbie E. (2010): Podstawy badań społecznych, PWN

Bereźnicki F. (2010): Praca dyplomowa na studiach I i II stopnia z nauk społecznych, Impuls

Polańska A. (2012): Praca dyplomowa nauką i sztuką, . Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

27Zajęcia dydaktyczne

0Udział w egzaminie/zaliczeniu

10Przygotowanie się do zajęć

30Studiowanie literatury

33Udział w konsultacjach

150Przygotowanie projektu / eseju / itp.

0Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP10,EP11,EP
3,EP5,EP8PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP1,EP10,EP11,EP
4,EP5,EP6,EP7PREZENTACJA

EP1,EP10,EP11,EP
12,EP2,EP3,EP4,EP
5,EP6,EP7,EP8,EP9PRACA DYPLOMOWA

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Ocena z przedmiotu:
Student otrzymuje zaliczenie przedmiotu, jeśli na koniec semestru zrealizuje zadanie przewidziane dla niego tzn.
sem. 2 &amp;#8211; przygotuje i sformułuje plan pracy, napisze esej poglądowy  w oparciu o podstawową literaturę
przedmiotu
sem. 3 &amp;#8211; napisze rozszerzony konspekt pracy oraz przygotuje i zaprezentuje część teoretyczną pracy
(dwa rozdziały)
sem.4 &amp;#8211; przeprowadzi badania empiryczne i zaprezentuje ich wyniki, napisze i złoży gotową pracę
dyplomową

ocenę wpisuje promotor.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

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

3/4



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:
WNEiZ-Z-O-I-N-18/19Z-ZZLwP

sprawozdawczość personalna
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
zarządzanie

4.0WW22AIJ2431_13N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne [A] zarządzanie zasobami ludzkimi w

przedsiębiorstwie
ogólnoakademicki

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

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

3 35 wykład 9 ZO

Razem 9 3

Koordynator
przedmiotu:

dr inż. ANNA ZBARASZEWSKA

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:
Celem jest przygotowanie studentów do sporządzania podstawowej dokumentacji dotyczącej rozliczeń pracowniczych
i sprawozdawczości personalnej

Wymagania wstępne:
Student zna podstawy przedsiębiorczości, podstawowe kategorie z dziedziny ekonomii i rachunkowości, potrafi
pracować w grupie oraz rozumie potrzebę kształcenia ustawicznego

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza
zna podstawowe kategorie oraz pojęcia ekonomiczne K_W031 EP1

umiejętności
posiada umiejętność wyszukiwania i wykorzystywania
właściwych informacji w celu rozwiązania danego
problemu

K_U031 EP2

kompetencje społeczne rozumie potrzebę uczenia się ustawicznego K_K011 EP3

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: sprawozdawczość personalna

Forma zajęć: wykład

11. Zakres dokumentacji personalnej w jednostce gospodarczej. 5

12. Dokumentacja księgowa dotycząca zatrudnienia pracownika. Deklaracje zgłoszeniowe PIT. 5

3
3. Rodzaje umów cywilno-prawnych.  Zasady ustalania zobowiązań wobec budżetu z tytułu umów
cywilnoprawnych (umowy o dzieło, umowy zlecenie). Deklaracje rozliczeniowe PIT. 5

24. Ustalanie zobowiązań z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu umowy o pracę. 5

2
5. Rodzaje deklaracji rozliczeniowych rocznych PIT  w jednostce gospodarczej. Zasady sporządzania
deklaracji PIT (PIT-11, PIT-4R, PIT- 40). 5

Prezentacja multimedialna, metoda przypadków, praca w grupach, analiza dokumentów źródłowychMetody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3KOLOKWIUM

Metody weryfikacji
efektów uczenia się
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Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. nr 137, poz. 887 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032)

Literatura podstawowa

Małkowska D., Jacewicz A. (2017): Kadry i płace 2017, ODiDKLiteratura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

9Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

0Przygotowanie się do zajęć

34Studiowanie literatury

6Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

24Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Forma i warunki zaliczenia

Forma i warunki zaliczenia wykładów i ćwiczeń: studenci oceniani są na podstawie kolokwium obejmującego
weryfikację wiedzy na podstawie testu wielokrotnego wyboru z jedną prawidłową odpowiedzią (podstawa zaliczenia
wykładów) oraz zadań (podstawa zaliczenia ćwiczeń) służących sprawdzeniu umiejętności w  sporządzaniu
podstawowych dokumentów związanych ze sprawozdawczością personalną. Studenci podczas kolokwium mogą
korzystać z tekstów ustaw podatkowych.
Ocenianie: Student otrzymuje ocenę dostateczną, gdy potrafi wskazać podstawowe deklaracje zgłoszeniowe i
rozliczeniowe z zakresu sprawozdawczości personalnej niezbędne do sporządzenia w podmiotach gospodarczych.
Ocena z przedmiotu obliczana jest jako ocena uzyskana z zaliczenia.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z przedmiotu obliczana jest jako ocena uzyskana z zaliczenia.

Metoda obliczania oceny
końcowej 5 sprawozdawczość personalna Ważona

5 sprawozdawczość personalna [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
Nazwa programu kształcenia:
WNEiZ-Z-O-I-N-18/19Z

statystyka
(PODSTAWOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
4.0WW22AIJ2432_112N

Katedra Statystyki
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

zarządzanie

Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne ogólnoakademicki

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

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

2 53

ćwiczenia 19 ZO

laboratorium 6 ZO

wykład 10 E

Razem 35 5
Koordynator
przedmiotu / modułu: dr hab. IWONA  MARKOWICZ

Prowadzący zajęcia:
Celem przedmiotu jest uzyskanie podstawowej wiedzy z zakresu opisu ilościowego zjawisk ekonomicznych i
społecznych, nabycie przez studenta umiejętności przeprowadzania badania w zakresie struktury,
współzależności i dynamiki zjawisk oraz znajomość podstaw wnioskowania statystycznego.

Cele przedmiotu /
modułu:

Znajomość podstawowych pojęć z makro- i mikroekonomii. Stosowanie metod z przedmiotu  Matematyka.
Zdolność do czytania i rozumienia wywodu logicznego.Wymagania wstępne:

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla

obszaru
Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Zna podstawowe metody analizy danych
statystycznych.

K_W17
K_W18

S1A_W06
S1A_W06EP11

Zna metody prezentacji wyników badania. K_W17 S1A_W06EP22

umiejętności

Potrafi wybrać odpowiednie metody do
badania prawidłowości statystycznych w
zjawiskach ekonomicznych i społecznych.

K_U07
K_U19
K_U21

S1A_U03
S1A_U08
S1A_U09

EP31

Dokonuje oceny uzyskanych wyników w
zakresie struktury i współzależności. K_U07 S1A_U03EP42

Przeprowadza opis dynamiki zjawisk
prezentowanych w szeregach czasowych. K_U07 S1A_U03EP53

kompetencje społeczne Potrafi korzystać z różnorodnych źródeł
danych statystycznych. K_K05 S1A_K05EP61

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: statystyka

Forma zajęć: wykład

21. Podstawowe pojęcia: statystyka, zbiorowość i jednostka statystyczna, klasyfikacja cech
statystycznych. Prezentacja materiału statystycznego. 3

22. Charakterystyka zbiorowości opisanej jednowymiarowo: miary tendencji centralnej, miary
zróżnicowania, miary asymetrii. Analiza porównawcza. 3

23. Charakterystyka zbiorowości opisanej dwuwymiarowo: tablice i szeregi. Analiza współzależności:
miary korelacji i regresji. 3

24. Charakterystyka zmian w czasie zjawisk ekonomicznych i społecznych. Szeregi czasowe. Miary:
przyrosty, indeksy, średnie tempo zmian, średni przyrost absolutny. 3

25. Podstawy rachunku prawdopodobieństwa. Wstęp do estymacji paramerów w analizie struktury. 3
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Forma zajęć: ćwiczenia

21. Podstawowe pojęcia w statystyce: przykłady. Szeregi statystyczne 3

42. Analiza struktury: miary tendencji centralnej, miary zróżnicowania i asymetrii. 3

43. Analiza współzależności: miary korelacji i regresji 3

44. Dynamika zjawisk ekonomicznych i społecznych 3

35. Zmienna losowa, rozkład normalny. 3

26. Zaliczenie w formie pisemnej (rozwiązywanie zadań). 3

Forma zajęć: laboratorium

11. Przykłady szeregów statystycznych i prezentacja danych. 3

12. Analiza struktury: wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego (funkcji). 3

13. Wyznaczanie miar korelacji i regresji. 3

14. Wyznaczanie miar dynamiki dla szeregów czasowych. 3

15. Estymacja parametryczna. Błędy szacunku. 3

16. Zaliczenie zajęć laboratoryjnych. 3

Przedmiot obejmuje wykłady - prezentacja teorii przedmiotu Statystyka, ćwiczenia - wykorzystanie
teorii w rozwiązywaniu zadań, laboratoria - wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w analizach
statystycznych.

Metody kształcenia

Bąk I., Markowicz I., Mojsiewicz M., Wawrzyniak K. (2015): Statystyka opisowa. Przykłady i
zadania., CeDeWu, Warszawa
Bąk I., Markowicz I., Mojsiewicz M., Wawrzyniak K. (2015): Wzory i tablice. Metody
statystyczne i ekonometryczne, CeDeWu, Warszawa

Hozer J. red. (1996): Statystyka. Opis statystyczny, US, Szczecin

Literatura podstawowa

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP1,EP2,EP3EGZAMIN PISEMNY

EP4,EP5KOLOKWIUM

EP6PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

Forma i warunki zaliczenia ćwiczeń:
Studenci oceniani są na podstawie 2 kolokwiów, na którym rozwiązują zadania - z możliwością
korzystania ze standaryzowanych wzorów i tablic. Obydwa kolokwia muszą być zaliczone minimum
na ocenę dostateczną
Forma i warunki zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych:
Laboratoria zaliczane są na podstawie pracy polegającej na samodzielnej analizie danych
(projekt).
Forma i warunki egzaminu:
egzamin pisemny testujący wiedzę i umiejętności studentów w zakresie wykorzystywania
parametrów opisu struktury jedno- i dwuwymiarowej oraz charakterystyki dynamiki. Egzamin
pisemny polega na udzielaniu odpowiedzi i rozwiązywaniu zadań. Studenci podczas egzaminu
mogą korzystać z ujednoliconych tablic i wzorów statystycznych.
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z przedmiotu jest równa średniej ocen uzyskanych z zaliczenia ćwiczeń, ćwiczeń
laboratoryjnych i egzaminu (średnia ważona z wagami odpowiednio 0,4; 0,2 oraz 0,4), z
warunkiem koniecznym zaliczenia wszystkich form na minmum ocenę dostateczną.

3 statystyka Nieobliczana

3 statystyka [laboratorium] zaliczenie z
oceną

3 statystyka [ćwiczenia] zaliczenie z
oceną

3 statystyka [wykład] egzamin

Metoda obliczania
oceny końcowej

Sem. Przedmiot Rodzaj
zaliczenia

Metoda
obl. oceny

Waga do
średniej
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Zając K. (1994): Zarys metod statystycznych, PWE, Warszawa

Zeliaś A. (2000): Metody statystyczne, PWE, Warszawa

Publikacje GUS: roczniki statystyczne, miesięczne informacje o sytuacji gospodarczej kraju,
miesięczne informacje o zmianach cen w gospodarce narodowej, inne publikacje o charakterze
metodologicznym.

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

35Zajęcia dydaktyczne

5Udział w egzaminie/zaliczeniu

20Przygotowanie się do zajęć

10Studiowanie literatury

5Udział w konsultacjach

20Przygotowanie projektu / eseju / itp.

16Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

14Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 125

Liczba punktów ECTS 5
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S Y L A B U S
Nazwa programu kształcenia:
WNEiZ-Z-O-I-N-18/19Z-ZP

stosunki pracy w UE
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
4.0WW22AIJ2634_33N

Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

zarządzanie

Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne zarządzanie przedsiębiorstwemogólnoakademicki

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

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

3 26 wykład 10 ZO

Razem 10 2
Koordynator
przedmiotu / modułu: dr hab. KATARZYNA  WŁODARCZYK

Prowadzący zajęcia:
Celem jest zapoznanie studentów z aparatem pojęciowym dotyczącym rynku pracy i stosunków pracy oraz
przygotowanie studentów do oceny sytuacji na unijnych rynkach pracy oraz zapoznanie z zasadami dotyczącymi
stosunków pracy w państwach członkowskich UE.

Cele przedmiotu /
modułu:

w zakresie wiedzy:  -
w zakresie umiejętności: student potrafi dokonać opisu rzeczywistości gospodarczej oraz potrafi znaleźć lub
obliczyć podstawowe wskaźniki dotyczące rynku pracy (współczynnik aktywności zawodowej, wskaźnik
zatrudnienia, stopa bezrobocia).
w zakresie kompetencji społecznych: student potrafi pracować w grupie oraz ma wpojone nawyki kształcenia
ustawicznego.

Wymagania wstępne:

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla

obszaru
Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza Zna podstawowe pojęcia oraz zasady z
zakresu stosunków pracy w krajach UE.

K_W06
K_W09
K_W11
K_W20
K_W23
K_W24

S1A_W02
S1A_W03
S1A_W03
S1A_W07
S1A_W08
S1A_W09

EP11

umiejętności

Potrafi szukać informacji o zasadach
zatrudnienia w państwach UE oraz potrafi
ocenić sytuację na wybranym unijnym
rynku pracy.

K_U03 S1A_U02EP21

Potrafi przygotować w formie pisemnej w
języku polskim  raport oraz prezentację z
sytuacji na rynku pracy i panujących
stosunków pracy w wybranym państwie
unijnym.

K_U03
K_U20
K_U22

S1A_U02
S1A_U09
S1A_U10

EP32

kompetencje społeczne Potrafi współdziałać i pracować w grupie. K_K02 S1A_K02EP41

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: stosunki pracy w UE

Forma zajęć: wykład

11. Dostęp obywateli polskich do rynku pracy w państwach UE.Sytuacja na wybranych rynkach
pracy. 6

12. Nawiązywanie stosunków pracy w krajach UE. Zasada swobodnego przepływu osób. Przepisy o
zatrudnieniu obcokrajowców w państwach członkowskich. 6
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1

3. Unormowania dotyczące umów o pracę w krajach członkowskich UE.  Rodzaje umów o pracę i
innych umów o charakterze cywilno - prawnym dotyczących zatrudnienia w poszczególnych
krajach UE.Czas pracy w krajach UE. Unormowania dotyczące czasu pracy, pracy w godzinach
nadliczbowych, pracy w niedziele i święta, dni wolnych od pracy i urlopów wypoczynkowych w
krajach UE.

6

14. Wynagradzanie pracowników w państwach członkowskich UE. Zasady dotyczące wynagradzania
pracowników. Płaca minimalna w poszczególnych krajach UE. 6

1
5. Prawo do ubezpieczeń dla cudzoziemców pracujących w krajach UE. Prawo do zasiłków
społecznych (m.in. emerytalnych). Uprawnienia pracownicze dla obcokrajowców związane z
rodzicielstwem w poszczególnych krajach UE. Układy zbiorowe pracy.

6

16. Obowiązki podatkowe obcokrajowców. Skale podatkowe w krajach UE. 6

17. Rozwiązywanie stosunków pracy w krajach UE. Uprawnienia pracowników w razie rozwiązania
umowy o pracę. Prawo do zasiłków dla bezrobotnych dla obcokrajowców w krajach UE. 6

18. Prowadzenie własnej działalności gospodarczej na terenie krajów UE. 6

19. Zasady dotyczące samozatrudnienia  na terenie krajów UE 6

110. Zaliczenie 6

Wykład, prezentacja, dyskusja, praca w grupach,  metody przypadków, projektMetody kształcenia

Eurostat (2015): materiały internetowe

GUS (2015): materiały internetowe

Ministerstwo Gospodarki i Pracy (2015): materiały internetowe

Urząd Komitetu Integracji Europejskiej (2015): materiały internetowe

Urzędy pracy (2015): materiały internetowe

Literatura podstawowa

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP1,EP2,EP3PREZENTACJA

EP1,EP2,EP3PROJEKT

EP2,EP4ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

Forma i warunki zaliczenia:
zaliczenie na podstawie:
- pracy zaliczeniowej: przygotowanie projektu i prezentacji testujących osiągnięcie efektów
kształcenia w zakresie wiedzy i umiejętności;
- aktywności studenta (obserwacja pracy studenta na zajęciach podczas dyskusji panelowych bądź
pracy w grupie).

Forma i warunki zaliczenia wykładu:
ocena z wykładu jest uzyskiwana na podstawie pisemnego zaliczenia tej formy zajęć na wykładzie.

Ocenianie:
student otrzymuje ocenę dostateczną, gdy potrafi omówić zasady i warunki zatrudnienia w
wybranym państwie europejskim.

Ocena  z przedmiotu  jest równa ocenie uzyskanej z zaliczenia.
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z przedmiotu równa jest ocenie z zaliczenia.

6 stosunki pracy w UE Nieobliczana

6 stosunki pracy w UE [wykład] zaliczenie z
oceną

Metoda obliczania
oceny końcowej

Sem. Przedmiot Rodzaj
zaliczenia

Metoda
obl. oceny

Waga do
średniej

2/3



Jarecki W., Kunasz M., Mazur - Wierzbicka E., Zwiech P. (2010): Gospodarowanie kapitałem
ludzkim, Economicus, Szczecin

Wach K. (2007): Europejski rynek pracy, Oficyna a Wolters Kluwer Business, Kraków

Zwiech P. (2008): Płaca minimalna w krajach Unii Europejskiej i w Stanach Zjednoczonych
Ameryki, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 470, Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin
Zwiech P. (2010): Poziom zatrudnienia w krajach Unii Europejskiej - realizacja celów Strategii
Lizbońskiej i wytycznych strategii Europe 2020, w: "Wybory podmiotów decyzyjnych w
warunkach globalizacji", Volumina, Szczecin
Zwiech P. (2010): Wynagrodzenia w krajach Unii Europejskiej - równość w ustawodawstwie,
nierówność w praktyce, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 139,
UE we Wrocławiu, Wrocław

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

10Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

10Przygotowanie się do zajęć

15Studiowanie literatury

0Udział w konsultacjach

13Przygotowanie projektu / eseju / itp.

0Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2
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S Y L A B U S
Nazwa programu kształcenia:
WNEiZ-Z-O-I-N-18/19Z-ZJ

strategie marketingowe
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
4.0WW22AIJ2634_60N

Katedra Marketingu
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

zarządzanie

Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne zarządzanie jakościąogólnoakademicki

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

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

2 14 wykład 9 ZO

Razem 9 1
Koordynator
przedmiotu / modułu: dr hab. EDYTA  RUDAWSKA

Prowadzący zajęcia:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z możliwymi do realizacji przez przedsiębiorstwa strategii
marketingowych.

Cele przedmiotu /
modułu:

w zakresie wiedzy student wymienia i definiuje podstawowe zagadnienia marketingu, podstaw zarządzania,
rozróżnia poszczególne metody prowadzenia badań marketingowych
w zakresie umiejętności student ocenia zmiany zachodzące na rynku, organizuje proces pozyskiwania informacji
na temat konkretnej firmy lub produktu
w zakresie kompetencji student potrafi pracować w zespole, posiada umiejętność komunikacji

Wymagania wstępne:

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla

obszaru
Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

zna proces formułowania strategii
marketingowej

K_W01
K_W04
K_W07
K_W09
K_W10
K_W21

S1A_W01
S1A_W02
S1A_W02
S1A_W03
S1A_W03
S1A_W08

EP11

zna rodzaje strategii marketingowych K_W01 S1A_W01EP22

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: strategie marketingowe

Forma zajęć: wykład

11. Miejsce strategii marketingowych w strategii przedsiębiorstwa 4

12. Wybór ogólnej strategii rynkowej 4

23. Rodzaje strategii w odniesieniu do narzędzi oddziaływania marketingowego firm 4

14. Strategie realizowane w kontaktach pomiędzy konkurentami 4

15. Strategie na rynkach międzynarodowych 4

16. Strategia marki 4

27. Strategia nowego produktu 4

Prezentacja multimedialnaMetody kształcenia
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Frąckiewicz E., Karwowski J., Karwowski M., Rudawska E. (2004): Zarządzanie marketingowe,
PWE

Mruk H. (2002): Strategie marketingowe, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej

Pietrasieński P. (2005): Międzynarodowe strategie marketingowe, PWE

Wrzosek W. (2002): Strategie marketingowe, SGH

Literatura podstawowa

Kothler Ph. (2005): Marketing, RebisLiteratura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

9Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

0Przygotowanie się do zajęć

4Studiowanie literatury

5Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

5Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 25

Liczba punktów ECTS 1

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP1,EP2KOLOKWIUM

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

Studenci oceniani są na podstawie jednego kolokwium obejmującego weryfikację wiedzy na
podstawie testu, z pytaniami jednokrotnego i wielokrotnego wyboru oraz pytaniami otwartymi.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z przedmiotu  jest równa ocenie uzyskanej z zaliczenia

4 strategie marketingowe Nieobliczana

4 strategie marketingowe [wykład] zaliczenie z
oceną

Metoda obliczania
oceny końcowej

Sem. Przedmiot Rodzaj
zaliczenia

Metoda
obl. oceny

Waga do
średniej
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
WNEiZ-Z-O-I-N-18/19Z-ZMwB

strategie marketingowe
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
zarządzanie

4.0WW22AIJ2634_45N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne [A] zarządzanie marketingowe w biznesieogólnoakademicki

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

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

3 35
ćwiczenia 14 ZO

wykład 9 ZO

Razem 23 3

Koordynator
przedmiotu:

prof. dr hab.  EDYTA RUDAWSKA

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z możliwymi do realizacji przez przedsiębiorstwa strategiami
marketingowymi

Wymagania wstępne:

w zakresie wiedzy student wymienia i definiuje podstawowe zagadnienia marketingu, podstaw zarządzania, rozróżnia
poszczególne metody prowadzenia badań marketingowych
w zakresie umiejętności student ocenia zmiany zachodzące na rynku, organizuje proces pozyskiwania informacji na
temat konkretnej firmy lub produktu
w zakresie kompetencji student potrafi pracować w zespole, posiada umiejętność komunikacji

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza
zna proces formułowania strategii marketingowej

K_W01
K_W04
K_W07
K_W09
K_W10
K_W21

1 EP1

zna rodzaje strategii marketingowych K_W012 EP2

umiejętności
potrafi opracować koncepcje wybranych strategii
marketingowych K_U041 EP3

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: strategie marketingowe

Forma zajęć: wykład

11. Miejsce strategii marketingowych w strategii przedsiębiorstwa 5

12. Wybór ogólnej strategii rynkowej 5

23. Rodzaje strategii w odniesieniu do narzędzi oddziaływania marketingowego firm 5

14. Strategie realizowane w kontaktach pomiędzy konkurentami 5

15. Strategie na rynkach międzynarodowych 5

16. Strategia marki 5

27. Strategia nowego produktu 5

Forma zajęć: ćwiczenia
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21. Istota strategii w funkcjonowaniu przedsiębiorstw 5

22. Wybór ogólnej strategii rynkowej 5

23. Analiza strategii produkt-rynek 5

24. Strategie konkurowania 5

25. Opracowanie strategii na rynkach międzynarodowych 5

26. Strategia marki 5

27. Zaliczenie 5

Prezentacja multimedialna, dyskusja, praca w grupachMetody kształcenia

Literatura podstawowa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

23Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

11Przygotowanie się do zajęć

35Studiowanie literatury

4Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

0Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2KOLOKWIUM

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Ćwiczenia: Studenci oceniani są na podstawie kolokwium obejmującego pytania otwarte oraz ocen z ćwiczeń
realizowanych podczas zajęć
Wykład: Studenci oceniani są na podstawie jednego kolokwium obejmującego weryfikację wiedzy z wykładów, na
podstawie testu, z pytaniami jednokrotnego i wielokrotnego wyboru oraz pytaniami otwartymi

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z przedmiotu jest równa średniej arytmetycznej ocen z ćwiczeń y wykładów

Metoda obliczania oceny
końcowej

5 strategie marketingowe Ważona

5 strategie marketingowe [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

1,00

5 strategie marketingowe [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:
WNEiZ-Z-O-I-N-18/19Z-ZP

strategie marketingowe
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
zarządzanie

4.0WW22AIJ2634_24N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne zarządzanie przedsiębiorstwemogólnoakademicki

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

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

3 45
ćwiczenia 9 ZO

wykład 9 ZO

Razem 18 4

Koordynator
przedmiotu:

prof. dr hab.  EDYTA RUDAWSKA

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z możliwymi do realizacji przez przedsiębiorstwa strategii
marketingowych

Wymagania wstępne:

w zakresie wiedzy student wymienia i definiuje podstawowe zagadnienia marketingu, podstaw zarządzania, rozróżnia
poszczególne metody prowadzenia badań marketingowych
w zakresie umiejętności student ocenia zmiany zachodzące na rynku, organizuje proces pozyskiwania informacji na
temat konkretnej firmy lub produktu
w zakresie kompetencji student potrafi pracować w zespole, posiada umiejętność komunikacji

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza
zna proces formułowania strategii marketingowej

K_W01
K_W04
K_W07
K_W09
K_W10
K_W21

1 EP1

zna rodzaje strategii marketingowych K_W012 EP2

umiejętności
potrafi opracować koncepcję wybranych strategii
marketingowych

K_U04
K_U08
K_U10
K_U19
K_U23

1 EP3

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: strategie marketingowe

Forma zajęć: wykład

21. Miejsce strategii marketingowych w strategii przedsiębiorstwa 5

12. Wybór ogólnej strategii rynkowej 5

23. Rodzaje strategii w odniesieniu do narzędzi oddziaływania marketingowego firm 5

14. Strategie realizowane w kontaktach pomiędzy konkurentami 5

15. Strategie na rynkach międzynarodowych 5

16. Strategia marki 5

17. Strategia nowego produktu 5
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Forma zajęć: ćwiczenia

11. Istota strategii w funkcjonowaniu przedsiębiorstw 5

12. Wybór ogólnej strategii rynkowej 5

23. Analiza strategii produkt-rynek 5

14. Strategie konkurowania 5

25. Opracowanie strategii na rynkach międzynarodowych 5

16. Opracowanie strategii na rynkach międzynarodowych 5

17. Zaliczenie 5

Prezentacja multimedialna, dyskusja, praca w grupachMetody kształcenia

Frąckiewicz E., Karwowski J., Karwowski M., Rudawska E. (2004): Zarządzanie marketingowe, PWE

Mruk H. (2002): Strategie marketingowe, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej

Pietrasieński P. (2005): Międzynarodowe strategie marketingowe, PWE

Wrzosek W. (2002): Strategie marketingowe, SGH

Literatura podstawowa

Kothler Ph. (2005): Marketing, RebisLiteratura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

18Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

31Przygotowanie się do zajęć

30Studiowanie literatury

4Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

15Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2KOLOKWIUM

EP3PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Ćwiczenia: Studenci oceniani są na podstawie jednego kolokwium zawierającego pytania otwarte oraz ocen z
ćwiczeń realizowanych podczas zajęć
Wykład: Studenci oceniani są na podstawie testu obejmującego weryfikację wiedzy z wykładów

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z przedmiotu stanowi średnią arytmetyczną ocen z wykładów i ćwiczeń

Metoda obliczania oceny
końcowej

5 strategie marketingowe Ważona

5 strategie marketingowe [wykład]
zaliczenie z
oceną

1,00

5 strategie marketingowe [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
Nazwa programu kształcenia:
WNEiZ-Z-O-I-N-18/19Z-ZJ

system logistyczny przedsiębiorstwa
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
4.0WW22AIJ2429_70N

Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

zarządzanie

Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne zarządzanie jakościąogólnoakademicki

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

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

2 24 wykład 9 ZO

Razem 9 2
Koordynator
przedmiotu / modułu: dr ROMAN  TYLŻANOWSKI

Prowadzący zajęcia:

Celem jest zrozumienie istoty i funkcji systemu logistycznego w przedsiębiorstwie i jego składowychCele przedmiotu /
modułu:

Student zna rodzaje działalności prowadzone przez podmioty gospodarcze oraz formy prowadzenia działalności
gospodarczej, rozróżnia podstawowe kategorie ekonomiczne, jak np. zasoby, procesy itd., rozumie konieczność
kształcenia ustawicznego

Wymagania wstępne:

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla

obszaru
Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

ma podstawową wiedzę o zasadach
działania systemów logistycznych

K_W01
K_W04

S1A_W01
S1A_W02EP11

ma wiedzę na temat procesów
logistycznych w systemie logistycznym
przedsiębiorstwa

K_W07
K_W22

S1A_W02
S1A_W08EP22

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: system logistyczny przedsiębiorstwa

Forma zajęć: wykład

21. Istota i klasyfikacje  systemów logistycznych 4

12. Projektowanie systemów logistycznych 4

13. Podsystem logistyki zaopatrzenia 4

14. Podsystem logistyki produkcji 4

15. Podsystem logistyki dystrybucji 4

16. Podsystem logistyki zwrotów towarów, odpadów i surowców wtórnych 4

17. System logistyczny przepływu informacji 4

18. Zaliczenie pisemne 4

Wykład z elementami konwersatoryjnymiMetody kształcenia
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Blaik P. (2010): Logistyka Koncepcja zintegrowanego zarządzania, PWE

Gołembska E. (2009): Logistyka w gospodarce światowej, C.H. Beck

Kozioł K. (2006): Procesy logistyczne w przedsiębiorstwie przemysłowym, w: Zarys strategii
rozwoju przemysłu, W. Janasz (red.). , Difin

Literatura podstawowa

Nowicka - Skowron M.  (2000): Efektywność systemów logistycznych, PWELiteratura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

9Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

9Przygotowanie się do zajęć

14Studiowanie literatury

2Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

14Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP1,EP2KOLOKWIUM

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

Ocena z wykładu jest uzyskiwana na podstawie pisemnego zaliczenia tej
formy zajęć na ostatnim wykładzie - test z pytaniami wielokrotnego wyboru,
zaliczenie testu na ocenę dostateczną wymaga uzyskania 60% możliwych
punktów. Student otrzymuje ocenę dostateczną, gdy potrafi omówić
podstawowe zagadnienia z zakresu funkcji systemu logistycznego w przedsiębiorstwie i jego
składowych,
co sprawdza osiągnięte efekty kształcenia w zakresie wiedzy uzyskanej
podczas uczestnictwa w wykładach.
Ocena z przedmiotu jest ocena uzyskana z zaliczenia wykładu
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

4 system logistyczny przedsiębiorstwa Nieobliczana

4 system logistyczny przedsiębiorstwa [wykład] zaliczenie z
oceną

Metoda obliczania
oceny końcowej

Sem. Przedmiot Rodzaj
zaliczenia

Metoda
obl. oceny

Waga do
średniej
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S Y L A B U S
Nazwa programu kształcenia:
WNEiZ-Z-O-I-N-18/19Z-ZZLwP

systemy informatyczne w zarządzaniu personelem
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
4.0WW22AIJ2430_8N

Katedra Systemów Wspomagania Decyzji
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

zarządzanie

Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne zarządzanie zasobami ludzkimi w

przedsiębiorstwie
ogólnoakademicki

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

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

3 26
laboratorium 9 ZO

wykład 9 ZO

Razem 18 2
Koordynator
przedmiotu / modułu: dr TOMASZ  KOMOROWSKI

Prowadzący zajęcia:

Przedmiot ma na celu nabycie przez Studenta praktycznych umiejętności posługiwania się aplikacjami
komputerowymi z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi.

Cele przedmiotu /
modułu:

Podstawy obsługi komputera i sieci Internet. Podstawy teoretyczne dotyczące zarządzania kadrami. Student
potrafi pracować w grupie, ma wpojone nawyki kształcenia ustawicznego, jest zdolny to inicjatywy i
samodzielności w działaniach profesjonalnych oraz efektywności działań (pracy) wg wskazówek oraz do pracy  w
zespole.

Wymagania wstępne:

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla

obszaru
Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza
zna mechanizmy funkcjonowania
przedsiębiorstw i stosowania rozwiązań IT
w sferze personalnej

K_W04
K_W07
K_W17
K_W18

S1A_W02
S1A_W02
S1A_W06
S1A_W06

EP11

umiejętności

posiada umiejętność  wyszukiwania i
organizowania użytecznej  informacji oraz
danych w sferze zarządzania personelem

K_U03
K_U07

S1A_U02
S1A_U03EP21

wykorzystuje narzędzia informatyczne w
analizowaniu i rozwiązywaniu problemów
organizacyjnych w zakresie zarządzania
personelem

K_U02
K_U15

S1A_U01
S1A_U06EP32

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: systemy informatyczne w zarządzaniu personelem

Forma zajęć: wykład

11. Specyfika zarządzania zasobami ludzkimi (ZZL) w ujęciu aplikacyjnym 6

12. Systemy i aplikacje wspomagające ZZL 6

13. Typowe moduły systemów ZZL - Zarządzenie pracownikami i specjalistami 6

24. Typowe moduły systemów ZZL - Zarządzanie rekrutacją i nieobecnością 6

15. Typowe moduły systemów ZZL - Planowanie strategiczne zasobów ludzkich 6

26. Modele użytkowania systemów ZZL (licencje, model ASP, SaaS) 6
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17. Przyszłe trendy i kierunki rozwoju systemów ZZL 6

Forma zajęć: laboratorium

21. 1. MS DynamicsZarządzenie pracownikami i specjalistami HR - Informacje płacowe
Przechowywanie danych historycznych Ewidencja aplikacji, Rejestracja korzyści 6

12. 2. MS DynamicsZarządzenie pracownikami i specjalistami HR - Ewidencja pożyczek; Raporty dla
follow-up, raportowanie okresowe i pomoc przy podejmowaniu decyzji dla zarządu 6

1
3. 3. MS DynamicsZarządzanie rekrutacją i nieobecnością -    Zarządzanie stanowiskami i grupami
stanowisk,     Opisy zadań i ról,     Wymagania stawiane zadaniom i rolom Zarządzanie procesem
rekrutacji, Automatyczna korespondencja dzięki integracji z Microsoft Word, Zarządzanie
spotkaniami dzięki integracji Microsoft Outlook,

6

1
4. 4. MS DynamicsZarządzanie rekrutacją i nieobecnością - Statystyczne zestawienia procesu
rekrutacji, Dopasowywanie kandydatów do wymagań profilu zadań, Kontrola skuteczności mediów
Zarządzanie nieobecnością pracowników, Definicje i konfiguracja wielu kategorii nieobecności,
Indywidualna i zbiorcza rejestracja nieobecności, Statystyczne i graficzne zestawienia nieobecności

6

1
5. 5. MS DynamicsPlanowanie strategiczne zasobów ludzkich -    Osobisty plan rozwoju z
czynnościami i terminarzem, Zarządzanie okresowymi ocenami pracowników, Integracja z
Microsoft Outlook w celu ułatwienia zarządzania ocenami okresowymi Definicje i konfiguracja
kompetencji i grup kompetencji,

6

1

6. 6. MS DynamicsPlanowanie strategiczne zasobów ludzkich - Zarządzanie i porównywanie
aktualnych umiejętności z umiejętnościami założonymi, Rejestracja poziomu umiejętności i
doświadczeniaGraficzne narzędzie do analiz braków w umiejętnościach, Analizy braków w
umiejętnościach na podstawie profili zadań i oceny umiejętności, Informacje zwrotne z analiz dzięki
kwestionariuszowi i raportom, Obsługa wyszukiwania umiejętności przy użyciu filtrów i
wartościowania umiejętności

6

1

7. 7. MS DynamicsPlanowanie strategiczne zasobów ludzkich - Rejestracja szczegółów kursu,
prowadzącego, uczestników i lokalizacji, Zarządzanie imprezami obsługujące agendy, ścieżki i
sesje, Powiązanie między ukończeniem kursu i oceną umiejętności Lista uczestników zawierająca
historię szkoleń pracowników, Raporty list oczekujących, potwierdzeń i certyfikatów, Integracja z
AX Enterprise Portal

6

18. 8. MS DynamicsZaliczenie praktyczne 6

Zajęcia praktyczne oparte o moduł HR systemu MS Dynamics AXMetody kształcenia

Czapla T (2011): Modelowanie kompetencji pracowniczych w organizacji , Wydawnictwo
Uniwersytetu Łódzkiego

Król H (red.), Ludwiczyński A (red.)  (2008): Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWN

Luszczak A (2009): Using Microsoft Dynamics AX 2009, Vieweg+Teubner

(2009): Inside Microsoft Dynamics AX 2009 Microsoft Corporation, Microsoft Press

Literatura podstawowa

Dokumentacja MS Dynamics InternetLiteratura uzupełniająca

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP1,EP2,EP3SPRAWDZIAN

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

Studenci oceniani są na podstawie punktowanego sprawdzianu praktycznego w postaci zestawu
zadań obejmującego cały zakres merytoryczny realizowany podczas zajęć laboratoryjnych oraz
punktowanego testu pisemnego weryfikującego wiedzę z wykładów.
Ocenianie:
- 50% uzyskanych punktów - ocena dostateczna (3,0),
- 60% uzyskanych punktów - ocena dostateczna plus (3,5),
- 70% uzyskanych punktów - ocena dobra (4,0),
- 80% uzyskanych punktów - ocena dobra plus (4,5),
- 90% uzyskanych punktów - ocena bardzo dobra (5,0).
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu
Ocena (OP) z przedmiotu wyliczana jest na podstawie średniej ważonej obliczonej według
następującego wzoru:
OP = W1 * OZW + W2 * OZL
gdzie:
OZW - Ocena z Zaliczenia Wykładów
OZL - Ocena z Zaliczenia Laboratorium
W1 = 50%, W2 = 50%
Do obliczenia oceny końcowej stosuje się zasadę zaokrąglania do najbliższej wartości w górę.

6 systemy informatyczne w zarządzaniu personelem Nieobliczana

6 systemy informatyczne w zarządzaniu personelem
[laboratorium]

zaliczenie z
oceną

6 systemy informatyczne w zarządzaniu personelem
[wykład]

zaliczenie z
oceną

Metoda obliczania
oceny końcowej

Sem. Przedmiot Rodzaj
zaliczenia

Metoda
obl. oceny

Waga do
średniej

2/3



Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

18Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

9Przygotowanie się do zajęć

9Studiowanie literatury

3Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

9Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

3/3



S Y L A B U S
Nazwa programu kształcenia:
WNEiZ-Z-O-I-N-18/19Z

systemy informatyczne w zarządzaniu
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
4.0WW22AIJ2430_1N

Zakład Metod Badania Preferencji Społecznych
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

zarządzanie

Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne ogólnoakademicki

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

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

1 21
laboratorium 9 ZO

wykład 9 ZO

Razem 18 2
Koordynator
przedmiotu / modułu: dr hab. JACEK  CYPRYJAŃSKI

Prowadzący zajęcia:
Celem jest zapoznanie studentów z podstawowymi koncepcjami systemów informacyjnych zarządzania,
rolą zintegrowanych systemów klasy ERP w przedsiębiorstwie oraz ich cyklem życia jak również
nauczenie studentów posługiwania się arkuszem kalkulacyjnym do analizy danych generowanych przez
systemy informatyczne przedsiębiorstwa.

Cele przedmiotu /
modułu:

Student zna podstawowe zagadnienia związane z informatyką, zarządzaniem, finansami, posiada
podstawowe umiejętności związane z użytkowaniem komputera.Wymagania wstępne:

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla

obszaru
Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza
1. wyjaśnia istotę i rolę systemów
informacyjnych w
przedsiębiorstwie

K_W04
K_W18
K_W21

S1A_W02
S1A_W06
S1A_W08

EP11

umiejętności

2. formułuje algorytmy przetwarzania
danych przy pomocy
narzędzi arkusza kalkulacyjnego

K_U03
K_U05
K_U07
K_U17

S1A_U02
S1A_U03
S1A_U03
S1A_U07

EP21

3. analizuje dane transakcyjne przy
pomocy funkcji arkusza
kalkulacyjnego

K_U03 S1A_U02EP32

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: systemy informatyczne w zarządzaniu

Forma zajęć: wykład

11. Podstawowe pojęcia i modele. 1

12. Typologie systemów informacyjnych zarządzania. 1

23. Zintegrowane systemy informacyjne zarządzania klasy ERP. 1

14. Architektura zintegrowanych systemów informacyjnych zarządzania. 1

25. Cykl życia systemów informatycznych zarządzania. 1

26. Ocena efektywności zastosowań systemów informatycznych w organizacji. 1

Forma zajęć: laboratorium
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11. Wprowadzenie do pracy z arkuszem kalkulacyjnym 1

22. Przegląd najważniejszych funkcji i narzędzi arkusza kalkulacyjnego - zadania 1

23. Przetwarzanie danych w arkuszu kalkulacyjnym - zadania 1

24. Studium przypadku 1

25. Kolokwium zaliczeniowe 1

Prezentacja multimedialna, praca z systemem informatycznym, metoda przypadkówMetody kształcenia

Adamczewski P. (2005): Zintegrowane systemy informatyczne w praktyce, MIKOM, Warszawa

Flasiński M. (2006): Zarządzanie projektami informatycznymi., PWN, Warszawa

Januszewski A. (2008): Funkcjonalność informatycznych systemów zarządzania. Zintegrowane
systemy transakcyjne, PWN, Warszawa

Literatura podstawowa

Kale V. (2001): SAP R/3, przewodnik dla menadżerów, Helion, Gliwice

Klonowski Z. J. (2004): Systemy informatyczne zarządzania przedsiębiorstwem. Modele
rozwoju i właściwości funkcjonalne, Politechnika Wrocławska, Wrocław
Lech P. (2003): Zintegrowane systemy zarządzania ERP/ERPII. Wykorzystanie w biznesie,
wdrażanie, Difin, Warszawa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

18Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

10Przygotowanie się do zajęć

10Studiowanie literatury

5Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

5Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP1,EP2,EP3KOLOKWIUM

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

Forma i warunki zaliczenia wykładu i ćwiczeń laboratoryjnych:
Studenci oceniani są na podstawie kolokwium składającego się z dwóch części. W pierwszej (70%
oceny z
kolokwium - zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych), w laboratorium komputerowym, weryfikowane są
ich
umiejętności z zakresu posługiwania się arkuszem kalkulacyjnym do analizy danych generowanych
przez
systemy informatyczne przedsiębiorstwa. W drugiej (30% oceny z kolokwium - zaliczenie
wykładu),
pytania otwarte, sprawdzana jest wiedzę studentów w zakresie istoty i roli systemów
informacyjnych w
przedsiębiorstwie. Do zaliczenia przedmiotu konieczne jest uzyskanie pozytywnych ocen z obu
części
kolokwium.
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z przedmiotu jest równa ocenie z kolokwium końcowego.

1 systemy informatyczne w zarządzaniu Nieobliczana

1 systemy informatyczne w zarządzaniu [laboratorium] zaliczenie z
oceną

1 systemy informatyczne w zarządzaniu [wykład] zaliczenie z
oceną

Metoda obliczania
oceny końcowej

Sem. Przedmiot Rodzaj
zaliczenia

Metoda
obl. oceny

Waga do
średniej
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ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2
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S Y L A B U S
Nazwa programu kształcenia:
WNEiZ-Z-O-I-N-18/19Z-ZJ

systemy wspomagania decyzji
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
4.0WW22AIJ2430_65N

Katedra Systemów Wspomagania Decyzji
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

zarządzanie

Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne zarządzanie jakościąogólnoakademicki

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

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

3 46
laboratorium 9 ZO

wykład 9 ZO

Razem 18 4
Koordynator
przedmiotu / modułu: prof. dr hab.  ZYGMUNT  DRĄŻEK

Prowadzący zajęcia:
Celem przedmiotu jest ukazanie możliwości zastosowania komputera do formalizacji sytuacji decyzyjnych, ich
modelowania i symulacji oraz wykorzystania narzędzi i środowisk programowych, które w oparciu o dane
jakościowe i ilościowe wspomagają decyzje menadżerów na poszczególnych szczeblach zarządzania
przedsiębiorstwem.

Cele przedmiotu /
modułu:

Wiedza z zakresu wstępu do informatyki, ogólna znajomość funkcji i obszarów zastosowań systemów
informatycznych zarządzania, dobra znajomość arkuszy kalkulacyjnych.Wymagania wstępne:

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla

obszaru
Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Ma podstawową wiedzę z obszaru
metodach i narzędziach wspomagania
decyzji, które w oparciu o analizę danych
jakościowych i ilościowych wspomagają
menadżerów na poszczególnych szczeblach
zarządzania przedsiębiorstwem,

K_W01
K_W04
K_W17
K_W21

S1A_W01
S1A_W02
S1A_W06
S1A_W08

EP11

Zna metodyki budowy modeli decyzyjnych
uwzględniające dane jakościowe oraz
ilościowe,

EP22

umiejętności
Wykorzystuje narzędzia informatyczne w
analizowaniu danych jakościowych i
ilościowych dla wspomagania decyzji

K_U07 S1A_U03EP31

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: systemy wspomagania decyzji

Forma zajęć: wykład

1
1. Rodzaje decyzji na poszczególnych szczeblach zarządzania, podejścia do ich formalizacji,
informacja w podejmowaniu decyzji, Systemy Wspomagania Decyzji (SWD) - definicje, funkcje  i
charakterystyka komponentów.

6

22. Proces modelowania sytuacji decyzyjnych. Komputerowa analiza systemów gospodarczych 6

2
3. Studium zastosowalności oprogramowania do wspomagania modelowania cyfrowego systemów
gospodarczych i sytuacji decyzyjnych.  Systemy klasy DSS, EIS, MSS oraz rola banków danych,
metod, modeli i wiedzy we wspomaganiu decyzji. Zintegrowany system wspomagania decyzji.

6

1
4. Problemy odwzorowywania wielowymiarowych struktur i hierarchiczna konsolidacja wyników w
systemach wspomagania decyzji. Hurtownie danych we wspomaganiu decyzji. Wykorzystanie
technologii ETL, OLAP i Data Mining

6

15. Technologia Business Intelligence i aplikacje Business Intelligence we wspomaganiu zarządzania
oraz dostarczaniu informacji. Charakterystyka rynku BI na świecie i w Polsce 6
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16. Systemy Corporate Performance Management oraz wykorzystanie technologii webowych we
wspomaganiu decyzji w przedsiębiorstwie. 6

17. Sztuczna inteligencja i systemy ekspertowe jako klasa systemów opartych o bazę wiedzy 6

Forma zajęć: laboratorium

1
1. Podział na grupy 2-3 osobowe  dla opisu przedsiębiorstwa,  do którego będą się odnosiły
opracowane modele i zastosowania narzędzi programowych podczas laboratoriów oraz koncepcja
zintegrowanego systemu wspomagania decyzji jako aplikacje tez wykładu

6

12. Komputerowe modelowanie problemów decyzyjnych bazujących na danych jakościowych oraz
ilościowych opartych o procedurę Naylora 6

13. Komputerowe modelowanie jakościowych wielokryterialnych problemów decyzyjnych w oparciu
o metody AHP (Analytic Hierarchy Process) oraz ELECTRE 6

14. Projektowanie i generowania analiz wspomagających decyzję menagera dla różnych szczebli
zarządzania 6

15. Przykłady wykorzystania hurtowni danych 6

16. Metody sztucznej inteligencji i systemy ekspertowe 6

27. Budowa analiz wielowymiarowych z wykorzystaniem narzędzi OLAP (On-line Analytical
Processing) 6

18. Zaliczenie 6

Wykłady z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych. Laboratoria realizowane przy
wykorzystaniu dziedzinowego oprogramowania użytkowego oraz systemu e-learningu.Metody kształcenia

Bolesta-Kukułka K. (2003): Decyzje menedżerskie, PWE

Czermiński A. (2002): Systemy wspomagania decyzji w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Toruń

Gluchowski P. (2007): Management Support Systeme, Springer Verlag

Knosla R. (2007): Komputerowe wspomaganie zarządzania przedsiębiorstwem, PWE

Kwiatkowska A. (2007): Systemy wspomagania decyzji, PWN

Simon H. A. (2009): Podejmowanie decyzji i zarządzanie ludźmi w biznesie i administracji,
Helion
Turban E., Aronson J.E. (2006): Dicision Support Systems and intelligent Systems, Prentice
Hall

Literatura podstawowa

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP1SPRAWDZIAN

EP2,EP3PROJEKT

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

Forma i warunki zaliczenia wykładu i laboratorium: studenci oceniani są na podstawie
przesyłanych przez system e-learning  projektów cząstkowych, które będą wchodziły w skład
ostatecznego projekt zaliczeniowego. Projekty cząstkowe budowane są w oparciu o wiedze
merytoryczną i techniczną (dotyczącą umiejętności wykorzystania aplikacji komputerowych)
zdobytą na laboratoriach podczas realizacji bloków tematycznych (30% punktów). Ostateczny
projekt zaliczeniowy rozbudowany o wytyczne przedstawione na wykładzie jest zaliczany osobiście
w grupach (40% punktów). Test z wiedzy merytorycznej (zaliczenie wykładu) przeprowadzany jest
przy użyciu platformy e-learning (30% punktów).
Ocenianie: Student otrzymuje ocenę dostateczną, gdy zna elementy procesu decyzyjnego,
kategorie decyzji oraz potrafi zbudować model decyzyjny w oparciu o procedurę Naylora
wykorzystując narzędzia komputerowe.
Ocena z przedmiotu obliczana jest jako ocena uzyskana z zaliczenia.
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

6 systemy wspomagania decyzji Nieobliczana

6 systemy wspomagania decyzji [laboratorium] zaliczenie z
oceną

6 systemy wspomagania decyzji [wykład] zaliczenie z
oceną

Metoda obliczania
oceny końcowej

Sem. Przedmiot Rodzaj
zaliczenia

Metoda
obl. oceny

Waga do
średniej
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Drążek Z. (2005): Aspekty metodologiczne modelowania w zarządzaniu, Wyd. US

Gawrońska-Nowak B., Walerysiak G. (2005): Decyzje ekonomiczne. Ujęcie ilościowe, PWE

Kusiak J., Danielecka-Tułecka A., Oprocha P. (2009): Optymalizacja, wybrane metody i
przykłady zastosowań, PWN
Kwiatkowska A. (2007): Systemy wspomagania decyzji- jak korzystać z wiedzy i informacji w
praktyce, PWN

Radosiński E. (2001): Systemy informatyczne w dynamicznej analizie decyzyjnej, PWN

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

18Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

10Przygotowanie się do zajęć

30Studiowanie literatury

4Udział w konsultacjach

36Przygotowanie projektu / eseju / itp.

0Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4
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S Y L A B U S
Nazwa programu kształcenia:
WNEiZ-Z-O-I-N-18/19Z-ZP

systemy wspomagania decyzji
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
4.0WW22AIJ2430_38N

Katedra Systemów Wspomagania Decyzji
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

zarządzanie

Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne zarządzanie przedsiębiorstwemogólnoakademicki

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

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

3 36
laboratorium 9 ZO

wykład 9 ZO

Razem 18 3
Koordynator
przedmiotu / modułu: prof. dr hab.  ZYGMUNT  DRĄŻEK

Prowadzący zajęcia:
Celem przedmiotu jest ukazanie możliwości zastosowania komputera do formalizacji sytuacji decyzyjnych, ich
modelowania i symulacji oraz wykorzystania narzędzi i środowisk programowych, które w oparciu o dane
jakościowe i ilościowe wspomagają decyzje menadżerów na poszczególnych szczeblach zarządzania
przedsiębiorstwem.

Cele przedmiotu /
modułu:

Wiedza z zakresu wstępu do informatyki, ogólna znajomość funkcji i obszarów zastosowań systemów
informatycznych zarządzania, dobra znajomość arkuszy kalkulacyjnych.Wymagania wstępne:

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla

obszaru
Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Ma podstawową wiedzę z obszaru
metodach i narzędziach wspomagania
decyzji, które w oparciu o analizę danych
jakościowych i ilościowych wspomagają
menadżerów na poszczególnych szczeblach
zarządzania przedsiębiorstwem,

K_W01
K_W04
K_W17
K_W21

S1A_W01
S1A_W02
S1A_W06
S1A_W08

EP11

Zna metodyki budowy modeli decyzyjnych
uwzględniające dane jakościowe oraz
ilościowe,

EP22

umiejętności
Wykorzystuje narzędzia informatyczne w
analizowaniu danych jakościowych i
ilościowych dla wspomagania decyzji

K_U07 S1A_U03EP31

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: systemy wspomagania decyzji

Forma zajęć: wykład

1
1. Rodzaje decyzji na poszczególnych szczeblach zarządzania, podejścia do ich formalizacji,
informacja w podejmowaniu decyzji, Systemy Wspomagania Decyzji (SWD) - definicje, funkcje  i
charakterystyka komponentów.

6

22. Proces modelowania sytuacji decyzyjnych. Komputerowa analiza systemów gospodarczych 6

2
3. Studium zastosowalności oprogramowania do wspomagania modelowania cyfrowego systemów
gospodarczych i sytuacji decyzyjnych.  Systemy klasy DSS, EIS, MSS oraz rola banków danych,
metod, modeli i wiedzy we wspomaganiu decyzji. Zintegrowany system wspomagania decyzji.

6

1
4. Problemy odwzorowywania wielowymiarowych struktur i hierarchiczna konsolidacja wyników w
systemach wspomagania decyzji. Hurtownie danych we wspomaganiu decyzji. Wykorzystanie
technologii ETL, OLAP i Data Mining

6

15. Technologia Business Intelligence i aplikacje Business Intelligence we wspomaganiu zarządzania
oraz dostarczaniu informacji. Charakterystyka rynku BI na świecie i w Polsce 6
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16. Systemy Corporate Performance Management oraz wykorzystanie technologii webowych we
wspomaganiu decyzji w przedsiębiorstwie. 6

17. Sztuczna inteligencja i systemy ekspertowe jako klasa systemów opartych o bazę wiedzy 6

Forma zajęć: laboratorium

1
1. Podział na grupy 2-3 osobowe  dla opisu przedsiębiorstwa,  do którego będą się odnosiły
opracowane modele i zastosowania narzędzi programowych podczas laboratoriów oraz koncepcja
zintegrowanego systemu wspomagania decyzji jako aplikacje tez wykładu

6

12. Komputerowe modelowanie problemów decyzyjnych bazujących na danych jakościowych oraz
ilościowych opartych o procedurę Naylora 6

23. Komputerowe modelowanie jakościowych wielokryterialnych problemów decyzyjnych w oparciu
o metody AHP (Analytic Hierarchy Process) oraz ELECTRE 6

14. Projektowanie i generowania analiz wspomagających decyzję menagera dla różnych szczebli
zarządzania 6

15. Przykłady wykorzystania hurtowni danych 6

16. Metody sztucznej inteligencji i systemy ekspertowe 6

17. Budowa analiz wielowymiarowych z wykorzystaniem narzędzi OLAP (On-line Analytical
Processing) 6

18. Zaliczenie 6

Wykłady z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych. Laboratoria realizowane przy
wykorzystaniu dziedzinowego oprogramowania użytkowego oraz systemu
e-learningu.Metody kształcenia

Bolesta-Kukułka K. (2003): Decyzje menedżerskie, PWE

Czermiński A. (2002): Systemy wspomagania decyzji w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Toruń

Gluchowski P. (2007): Management Support Systeme, Springer Verlag

Knosla R. (2007): Komputerowe wspomaganie zarządzania przedsiębiorstwem, PWE

Kwiatkowska A. (2007): Systemy wspomagania decyzji, PWN

Simon H. A. (2009): Podejmowanie decyzji i zarządzanie ludźmi w biznesie i administracji,
Helion
Turban E., Aronson J.E. (2006): Dicision Support Systems and intelligent Systems, Prentice
Hall

Literatura podstawowa

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP1SPRAWDZIAN

EP2,EP3PROJEKT

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

Forma i warunki zaliczenia wykładu i laboratorium: studenci oceniani są na podstawie
przesyłanych przez system e-learning  projektów cząstkowych, które będą wchodziły w skład
ostatecznego projekt zaliczeniowego. Projekty cząstkowe budowane są w oparciu o wiedze
merytoryczną i techniczną (dotyczącą umiejętności wykorzystania aplikacji komputerowych)
zdobytą na laboratoriach podczas realizacji bloków tematycznych (30% punktów). Ostateczny
projekt zaliczeniowy rozbudowany o wytyczne przedstawione na wykładzie jest zaliczany osobiście
w grupach (40% punktów). Test z wiedzy merytorycznej (zaliczenie wykładu) przeprowadzany jest
przy użyciu platformy e-learning (30% punktów).

Ocenianie: Student otrzymuje ocenę dostateczną, gdy zna elementy procesu decyzyjnego,
kategorie decyzji oraz potrafi zbudować model decyzyjny w oparciu o procedurę Naylora
wykorzystując narzędzia komputerowe.

Ocena z przedmiotu obliczana jest jako ocena uzyskana z zaliczenia.
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

6 systemy wspomagania decyzji Nieobliczana

6 systemy wspomagania decyzji [laboratorium] zaliczenie z
oceną

6 systemy wspomagania decyzji [wykład] zaliczenie z
oceną

Metoda obliczania
oceny końcowej

Sem. Przedmiot Rodzaj
zaliczenia

Metoda
obl. oceny

Waga do
średniej
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Drążek Z. (2005): Aspekty metodologiczne modelowania w zarządzaniu, Wyd. US

Gawrońska-Nowak B., Walerysiak G. (2005): Decyzje ekonomiczne. Ujęcie ilościowe, PWE

Kusiak J., Danielecka-Tułecka A., Oprocha P. (2009): Optymalizacja, wybrane metody i
przykłady zastosowań, PWN
Kwiatkowska A. (2007): Systemy wspomagania decyzji- jak korzystać z wiedzy i informacji w
praktyce, PWN

Radosiński E. (2001): Systemy informatyczne w dynamicznej analizie decyzyjnej, PWN

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

18Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

12Przygotowanie się do zajęć

18Studiowanie literatury

10Udział w konsultacjach

15Przygotowanie projektu / eseju / itp.

0Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3
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S Y L A B U S
Nazwa programu kształcenia:
WNEiZ-Z-O-I-N-18/19Z

szkolenie BHP
(INNE DO ZALICZENIA)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
4.0WW22AIWNEiZ_1N

Uniwersyteckie Centrum Edukacji
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

zarządzanie

Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne ogólnoakademicki

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

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

1 01 wykład 5 Z

Razem 5 0
Koordynator
przedmiotu / modułu: mgr inż. Jarosław  Słowiak

Prowadzący zajęcia:

Przekazanie studentom wiedzy o bezpieczeństwie i higienie pracy, ochronie p. poż., udzielaniu pierwszej pomocy
oraz prawach i obowiązkach pracownika

Cele przedmiotu /
modułu:

W - podstawowa wiedza o środowisku
U - posiada umiejętność uczenia się
K - potrafi współdziałać w grupie

Wymagania wstępne:

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla

obszaru
Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Zna prawne, organizacyjne i etyczne
uwarunkowania wykonywania działalności
zawodowej w ramach studiowanego
kierunku studiów

K_W01 S1A_W01EP11

umiejętności Potrafi identyfikować błędy i zaniedbania
w praktyce K_U01 S1A_U01EP21

kompetencje społeczne
Realizuje zadania w sposób zapewniający
bezpieczeństwo własne i otoczenia, w tym
przestrzega zasad bezpieczeństwa pracy

K_K02 S1A_K02EP31

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: szkolenie BHP

Forma zajęć: wykład

1

1. 1. Regulacje prawne, uregulowania prawne dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia w
prawodawstwie polskim i Unii Europejskiej,obowiązki uczelni, przełożonych w zakresie zapewnienia
bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki, czynniki ergonomiczne w kształtowaniu
warunków pracy, w tym normy higieniczne dla stałych pomieszczeń pracy

1

1
2. 2. Czynniki niebezpieczne fizyczne, biologiczne i chemiczne na zajęciach laboratoryjnych,
pracowniach i w czasie zajęć terenowych, unikanie zagrożeń ze szczególnym uwzględnieniem
środków ochrony zbiorowej i indywidualnej, postępowanie powypadkowe (uregulowania prawne,
ubezpieczenia wypadkowe).

1

23. 3. Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej w sytuacji wypadkowej, apteczki pierwszej
pomocy 1

1
4. 4. Podstawy prawne w zakresie ochrony p.poż. systemy wykrywania pożarów. substancje palne i
wybuchowe, zapobieganie zagrożeniom pożarowym, postępowanie w czasie pożaru i innych
miejscowych zagrożeniach, podręczny sprzęt gaśniczy, ewakuacja

1

wykład z prezentacją multimedialnąMetody kształcenia
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Literatura podstawowa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

5Zajęcia dydaktyczne

0Udział w egzaminie/zaliczeniu

0Przygotowanie się do zajęć

0Studiowanie literatury

0Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

0Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 5

Liczba punktów ECTS 0

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP1,EP2,EP3KOLOKWIUM

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

Uzyskanie 60% prawidłowych odpowiedzi w teście

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z przedmiotu jest wystawiana na podstawie oceny z wykładów.

1 szkolenie BHP Nieobliczana

1 szkolenie BHP [wykład] zaliczenie

Metoda obliczania
oceny końcowej

Sem. Przedmiot Rodzaj
zaliczenia

Metoda
obl. oceny

Waga do
średniej
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S Y L A B U S
Nazwa programu kształcenia:
WNEiZ-Z-O-I-N-18/19Z

szkolenie biblioteczne
(INNE DO ZALICZENIA)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
4.0WW22AIWNEiZ_129N

Biblioteka Ekonomiczna
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

zarządzanie

Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne ogólnoakademicki

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

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

1 01 wykład 2 Z

Razem 2 0
Koordynator
przedmiotu / modułu: mgr TOMASZ  ZAJĄCZKOWSKI

Prowadzący zajęcia:

Celem przedmiotu jest przekazanie studentom wiedzy o zasadach korzystania z biblioteki, zbiorach biblioteki
oraz Systemie Biblioteczno-Informacyjnym Uniwersytetu Szczecińskiego

Cele przedmiotu /
modułu:

w zakresie wiedzy: podstawowa wiedza o bibliotece
w zakresie umiejętności: posiada umiejętności uczenia się
w zakresie kompetencji społecznych: świadomość wpływu działań indywidualnych na interesy innych
członków społeczności

Wymagania wstępne:

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla

obszaru
Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Zna prawne, organizacyjne i organizacyjne
uwarunkowania korzystania z systemu
biblioteczno-informacyjnego uczelni w
ramach studiowanego kierunku studiów.

EP11

umiejętności
Potrafi korzystać z zasobów systemu
biblioteczno-informacyjnego uczelni
zgodnie z obowiązującymi zasadami.

EP21

kompetencje społeczne

Realizuje potrzeby dostępu do zasobów
systemu biblioteczno-informacyjnego
uczelni w sposób nie utrudniający dostępu
innym użytkownikom Biblioteki.

EP31

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: szkolenie biblioteczne

Forma zajęć: wykład

21. Przedstawienie elementów tworzących system biblioteczno-informacyjny Uniwersytetu
Szczecińskiego 1

wykład z prezentacją multimedialnąMetody kształcenia

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP1,EP2,EP3SPRAWDZIAN

Metody weryfikacji
efektów kształcenia
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Regulamin agend Biblioteki (Wypożyczalnia, Czytelnia, Ośrodek Informacji Naukowej).

Regulamin Biblioteki Głównej.

Regulamin Organizacyjny Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania.

Literatura podstawowa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

2Zajęcia dydaktyczne

0Udział w egzaminie/zaliczeniu

0Przygotowanie się do zajęć

0Studiowanie literatury

0Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

0Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 2

Liczba punktów ECTS 0

Forma i warunki
zaliczenia

Zapoznanie się z prezentacją on-line, pozytywne zaliczenie testu

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Zapoznanie się z prezentacją on-line, pozytywne zaliczenie testu

1 szkolenie biblioteczne Nieobliczana

1 szkolenie biblioteczne [wykład] zaliczenie

Metoda obliczania
oceny końcowej

Sem. Przedmiot Rodzaj
zaliczenia

Metoda
obl. oceny

Waga do
średniej

2/2



S Y L A B U S
Nazwa programu kształcenia:
WNEiZ-Z-O-I-N-18/19Z-ZMwB

techniki transakcji międzynarodowych
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
4.0WW22AIJ2633_54N

Zakład Handlu Zagranicznego
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

zarządzanie

Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne zarządzanie marketingowe w

biznesie
ogólnoakademicki

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

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

3 36 wykład 18 ZO

Razem 18 3
Koordynator
przedmiotu / modułu: dr hab. RENATA  KNAP

Prowadzący zajęcia:
Celem jest zapoznanie studentów z techniką obrotu z zagranicą i zagadnieniami związanymi z otoczeniem
transakcyjnym oraz wykształcenie pewnych umiejętności praktycznych z zakresu przygotowania, zawierania i
realizacji międzynarodowych  transakcji gospodarczych

Cele przedmiotu /
modułu:

Wymagania wstępne w zakresie:
wiedzy: student zna podstawowe zagadnienia z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych, handlu
zagranicznego;
umiejętności: student potrafi praktycznie stosować wiedzę do rozwiązywania prostych problemów
ekonomicznych, korzystać  ze źródeł danych ekonomicznych i metod ich analizowania, integrować wiedzę z
różnych przedmiotów;
kompetencji: student potrafi pracować w grupie oraz rozumie konieczność kształcenia ustawicznego.

Wymagania wstępne:

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla

obszaru
Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Zna i rozumie sposoby przygotowania,
zawierania i realizacji transakcji z
zagranicznymi partnerami i ich
uwarunkowania

K_W04
K_W09
K_W10
K_W11

S1A_W02
S1A_W03
S1A_W03
S1A_W03

EP11

umiejętności

Potrafi przeprowadzić kalkulację ceny
ofertowej w eksporcie, dokonać  wyboru
oferty w imporcie, prawidłowo formułować
klauzule kontraktu,  analizować formuły
handlowe, ocenić sposoby płatności z
punktu widzenia korzyści dla eksportera i
importera, sporządzić podstawowe
dokumenty handlowe

K_U08
K_U15
K_U23

S1A_U04
S1A_U06
S1A_U10

EP21

kompetencje społeczne
Ma świadomość znaczenia profesjonalizmu
i etyki zawodowej w kontaktach z
zagranicznymi partnerami

K_K01 S1A_K01EP31

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: techniki transakcji międzynarodowych

Forma zajęć: wykład

11. Pojęcie i specyfika międzynarodowych transakcji handlowych, cykl transakcji i jego fazy 6

12. Przygotowanie kontraktu 6

33. Zapytanie ofertowe i oferta 6
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14. Specyfika negocjacji w handlu międzynarodowym 6

15. Sposoby zawierania i formy kontraktu 6

16. Elementy formalno-porządkowe i klauzule podstawowe kontraktu 6

17. Klauzule uzupełniające kontraktu 6

18. Określanie szczegółów zobowiązań umownych stron kontraktu. Formuły handlowe Incoterms 6

19. Praktyczne aspekty stosowania Incoterms 2010? 6

310. Czynności i dokumenty w fazie realizacji kontraktu 6

311. Sposoby rozliczeń w transakcjach międzynarodowych 6

112. Reklamacje i sposoby rozstrzygania sporów w handlu zagranicznym 6

wykłady z prezentacją multimedialną
analiza przypadków z dyskusją
praca w grupachMetody kształcenia

Breza M. (2009): Międzynarodowe transakcje gospodarcze, WSCiL, Warszawa

Stępień B. (2012): Handel zagraniczny. Poradnik dla praktyków, PWE, Warszawa
Literatura podstawowa

Blajer A. (2000): Międzynarodowe reguły handlowe. Zasady i praktyka stosowania, ODiDK,
Gdańsk
Dudziński J., Knap R. (1997): Przygotowanie i realizacja transakcji handlu zagranicznego , WN
US, Szczecin

Marciniak-Neider D. (2011): Rozliczenia międzynarodowe, PWE, Warszawa

Stępień B. (2004): Transakcje handlu zagranicznego, PWE, Warszawa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

18Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

16Przygotowanie się do zajęć

12Studiowanie literatury

3Udział w konsultacjach

12Przygotowanie projektu / eseju / itp.

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP1,EP2,EP3KOLOKWIUM

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:
zaliczenie pisemne (80% oceny)
aktywny udział w zajęciach, praca w grupach (20% oceny)
Ocenianie:
student otrzymuje ocenę dostateczną, gdy potrafi omówić przebieg cyklu transakcji handlu
zagranicznego oraz podstawowe czynności i dokumenty z poszczególnych faz cyklu, sposoby
zawierania i treść kontraktu, a także wyjaśnić istotę i zasady stosowania formuł handlowych oraz
ocenić sposoby rozliczeń w handlu zagranicznym.
Ocena z przedmiotu  jest równa ocenie uzyskanej z zaliczenia
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu
Ocenianie:
student otrzymuje ocenę dostateczną, gdy potrafi omówić przebieg cyklu transakcji handlu
zagranicznego oraz podstawowe czynności i dokumenty z poszczególnych faz cyklu, sposoby
zawierania i treść kontraktu, a także wyjaśnić istotę i zasady stosowania formuł handlowych oraz
ocenić sposoby rozliczeń w handlu zagranicznym.
Ocena z przedmiotu  jest równa ocenie uzyskanej z zaliczenia

6 techniki transakcji międzynarodowych Nieobliczana

6 techniki transakcji międzynarodowych [wykład] zaliczenie z
oceną

Metoda obliczania
oceny końcowej

Sem. Przedmiot Rodzaj
zaliczenia

Metoda
obl. oceny

Waga do
średniej

2/3



12Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne
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S Y L A B U S
Nazwa programu kształcenia:
WNEiZ-Z-O-I-N-18/19Z

technologie informacyjne
(OGÓLNOUCZELNIANE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
4.0WW22AIJ2430_127N

Katedra Społeczeństwa Informacyjnego
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

zarządzanie

Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne ogólnoakademicki

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

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

1 21
laboratorium 9 ZO

wykład 8 ZO

Razem 17 2
Koordynator
przedmiotu / modułu: dr hab. EWA  KROK

Prowadzący zajęcia:
Przedmiot obejmuje teoretyczne zagadnienia dotyczące wykorzystania technologii informacyjnych oraz ma na
celu nabycie przez Studenta praktycznych umiejętności posługiwania się aplikacjami komputerowymi
przygotowując do zdobycia certyfikatów ECDL.

Cele przedmiotu /
modułu:

Podstawy obsługi komputera i sieci Internet. Student potrafi pracować w grupie, ma wpojone nawyki kształcenia
ustawicznego, jest zdolny to inicjatywy i samodzielności w działaniach profesjonalnych oraz efektywności działań
(pracy) wg wskazówek oraz do pracy  w zespole.

Wymagania wstępne:

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla

obszaru
Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

zrozumienie roli informacji we
współczesnej gospodarce

K_W04
K_W10
K_W17
K_W18

S1A_W02
S1A_W03
S1A_W06
S1A_W06

EP11

podstawowa znajomość parametrów
użytkowych urządzeń komputerowych oraz
zasad bezpiecznego korzystania z sieci
oraz aplikacji komputerowych

K_W04 S1A_W02EP22

umiejętności

wykorzystanie oprogramowania
użytkowego (edytor tekstu, arkusz
kalkulacyjny, grafika prezentacyjna) w
zagadnieniach biznesowych, wykorzystanie
Internetu do wyszukiwania, syntezy,
współdzielenia oraz udostępniania
informacji,

K_U07 S1A_U03EP31

kompetencje społeczne
Student potrafi uzupełniać i doskonalić
nabytą wiedzę oraz umiejętności z zakresie
wykorzystania technologii informatycznych

K_K06 S1A_K06EP41

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: technologie informacyjne

Forma zajęć: wykład

11. Podstawowe pojęcia z zakresu technologii informacyjnych 1

22. Budowa komputera. Urządzenia zewnętrzne 1

33. Oprogramowanie systemowe i użytkowe 1
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14. Środowisko Internetu jako miejsce wyszukiwania, gromadzenia oraz udostępniania informacji 1

15. Bezpieczeństwo korzystania z technologii informacyjnych 1

Forma zajęć: laboratorium

41. Praca z edytorem tekstów 1

32. Praca z arkuszem kalkulacyjnym 1

23. Praca z programem prezentacyjnym 1

Wykład z zastosowaniem technik mutlimedilanych, zajęcia laboratoryjne (rozwiązywanie zadań
praktycznych) oparte o aplikacje firmy Microsoft, rozwiązania Open Source oraz aplikacje siecioweMetody kształcenia

Cox Joyce (2012): Microsoft Office 2010 dla użytkowników domowych i uczniów. Krok po kroku
, Wydawnictwo RM
Szczepaniuk Edyta, Gawlik-Kobylińska Małgorzata, Krzemiński Włodzimiez (2018):
Technologie informacyjne w zarządzaniu, Akademia Sztuki Wojennej
Żarowska-Mazur Alicja, Węglarz Waldemar (2015): ECDL Advanced na skróty. Edycja 2015,
Wydawnictwo Naukowe PWN

Literatura podstawowa

Cieciura M (2007): Technologie informacyjne - podstawy, VIZJA PRESS

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.

Teluk T. (2012): IT w firmie ,  Helion

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

17Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

6Przygotowanie się do zajęć

13Studiowanie literatury

2Udział w konsultacjach

5Przygotowanie projektu / eseju / itp.

5Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP1,EP2KOLOKWIUM

EP3SPRAWDZIAN

EP4PROJEKT

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

Forma i warunki zaliczenia wykładu i ćwiczeń laboratoryjnych: sprawdzian praktyczny - testuje
osiągnięcie efektów kształcenia w zakresie umiejętności. Sprawdzian polega wykonaniu zadań
dotyczących formatowania tekstu oraz dokonania obliczeń, analizy oraz wizualizacji danych w
zadanym czasie w trakcie zajęć - oraz projektów własnych Projekt testuje osiągnięcie efektów
kształcenia w zakresie umiejętności praktycznych i pracy w grupie. Projekty dotyczyć będą
prawidłowego przygotowania prezentacji na wybrany temat.
Zaliczenie wykładów: kolokwium
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z przedmiotu to średnia ważona ocen z zaliczenia wykładu (waga 40%) i ćwiczeń
laboratoryjnych (waga 60%).

1 technologie informacyjne Nieobliczana

1 technologie informacyjne [wykład] zaliczenie z
oceną

1 technologie informacyjne [laboratorium] zaliczenie z
oceną

Metoda obliczania
oceny końcowej

Sem. Przedmiot Rodzaj
zaliczenia

Metoda
obl. oceny

Waga do
średniej
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S Y L A B U S
Nazwa programu kształcenia:
WNEiZ-Z-O-I-N-18/19Z

tworzenie i rozwój małej firmy
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
4.0WW22AIJ2429_117N

Katedra Ekonomiki Przedsięb.
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

zarządzanie

Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne ogólnoakademicki

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

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

2 34
ćwiczenia 9 ZO

wykład 8 E

Razem 17 3
Koordynator
przedmiotu / modułu: dr WOJCIECH  LEOŃSKI

Prowadzący zajęcia:

Celem jest przekazanie wiedzy z zakresu powstania, funkcjonowania i rozwoju małego przedsiębiorstwa w
gospodarce.

Cele przedmiotu /
modułu:

wiedzy: zna podstawowe pojęcia typu przedsiębiorca, przedsiębiorczość, zna typy i formy przedsiębiorstw
umiejętności: potrafi dokonać analizy funkcjonowania przedsiębiorstwa
kompetencji (postaw): jest przygotowany do analizy opisów przypadku, umie pracować w grupieWymagania wstępne:

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla

obszaru
Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

zna klasyfikację przedsiębiorstw sektora
MSP, istotę małego przedsiębiorstwa,
etapy rozwoju i strategii zarządzania oraz
pojęcie przedsiębiorstwa rodzinnego

K_W04
K_W05
K_W08
K_W09
K_W20
K_W21
K_W26

S1A_W02
S1A_W02
S1A_W02
S1A_W03
S1A_W07
S1A_W08
S1A_W11

EP11

umiejętności

umie zaprojektować, przeanalizować i
ocenić pomysł na własną działalność
gospodarczą oraz przeprowadzić proces
założycielski małego przedsiębiorstwa

K_U09
K_U10
K_U16

S1A_U04
S1A_U04
S1A_U07

EP21

kompetencje społeczne
umie pracować w grupie oraz dyskutować i
krytycznie analizować przypadki
przedsiębiorstw

K_K02 S1A_K02EP31

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: tworzenie i rozwój małej firmy

Forma zajęć: wykład

11. Klasyfikacja przedsiębiorstw sektora MSP 4

12. Specyfika i rola sektora MSP w gospodarce, rozwój i bariery 4

13. Model rozwoju małego przedsiębiorstwa 4

24. Proces założycielski przedsiębiorstw małych 4

15. Formy wspierania powstawania i rozwoju małych podmiotów 4

1/3



26. Specyficzny rodzaj małego przedsiębiorstwa - przedsiębiorstwo rodzinne 4

Forma zajęć: ćwiczenia

31. Identyfikowanie pomysłu na biznes, wykorzystanie analizy SWOT i ocena jego efektywności,
case study 4

12. Istota małego przedsiębiorstwa, wybór modelu rozwojowego 4

13. Wykorzystanie biznesplanu w małej przedsiębiorczości, case study 4

14. Ocena źródeł finansowych na etapie projektu i rozwoju przedsiębiorstwa, case study 4

25. Identyfikacja przedsiębiorstw rodzinnych, case study 4

16. Zaliczenie pisemne przedmiotu 4

Prezentacja multimedialna, metoda przypadków, metody symulacyjne, praca w grupachMetody kształcenia

Piasecki B. red. (1999): Ekonomika i zarządzanie małą firmą, PWN, Warszawa

Safin K. red. (2008): Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem, Wyd. AE we Wrocławiu,
Wrocław
Wietrzyk-Szczepkowska K. red. (2007): Wybrane elementy funkcjonowania przedsiębiorstwa,
Economicus, Szczecin

Literatura podstawowa

Białasiewicz M. red. (2010): Konkurencyjność przedsiębiorstw. Metody badań, case study,
Economicus, Szczecin

Martyniuk T. (2011): Małe przedsiębiorstwo, ODDK, Gdańsk
Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

17Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

15Przygotowanie się do zajęć

16Studiowanie literatury

4Udział w konsultacjach

5Przygotowanie projektu / eseju / itp.

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP1EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP2KOLOKWIUM

EP2,EP3ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

Forma i warunki zaliczenia ćwiczeń:
Zaliczenie ćwiczeń na podstawie:
1) kolokwium obejmującego wiedzę z ćwiczeń - 70% oceny
2) aktywności studenta - 30% oceny (obserwacja pracy studenta na zajęciach podczas dyskusji
panelowych bądź pracy w grupie - testuje osiągnięcie efektów kształcenia w zakresie umiejętności
i postaw)
Forma i warunki egzaminu:
Egzamin pisemny: testuje osiągnięcie efektu kształcenia w zakresie wiedzy, obejmuje pytania
opisowe (około 8 pytań).
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu
Ocenianie:
Student otrzymuje ocenę dostateczną ; gdy zna klasyfikacje przedsiębiorstw sektora MSP, umie
wymienić bariery rozwoju sektora MSP i źródła finansowania przedsiębiorstw sektora MSP, zna
elementy biznesplanu, zna definicje przedsiębiorstwa rodzinnego.
Ocena z przedmiotu to średnia ważona ocen z zaliczenia z ćwiczeń (waga 40%) oraz egzaminu
(waga 60%).

4 tworzenie i rozwój małej firmy Nieobliczana

4 tworzenie i rozwój małej firmy [wykład] egzamin

4 tworzenie i rozwój małej firmy [ćwiczenia] zaliczenie z
oceną

Metoda obliczania
oceny końcowej

Sem. Przedmiot Rodzaj
zaliczenia

Metoda
obl. oceny

Waga do
średniej

2/3



14Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

2Inne
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S Y L A B U S
Nazwa programu kształcenia:
WNEiZ-Z-O-I-N-18/19Z

współczesne teorie firmy
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
4.0WW22AIJ2634_108N

Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

zarządzanie

Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne ogólnoakademicki

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

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

2 23 konwersatorium 9 ZO

Razem 9 2
Koordynator
przedmiotu / modułu: dr hab. KATARZYNA  WŁODARCZYK

Prowadzący zajęcia:

Celem jest przedstawienie wiedzy o przedsiębiorstwie z zakresu głównego nurtu teorii ekonomii i alternatywnych
teorii przedsiębiorstwa

Cele przedmiotu /
modułu:

Student w zakresie wiedzy zna podstawy mikroekonomii i dysponuje wiedzą dotyczącą analizy przychodów,
produkcyjności i kosztów w firmie oraz zna struktury rynkowe. Student w zakresie umiejętności potrafi
rozwiązywać podstawowe zadania z zakresu mikroekonomii oraz interpretować uzyskane wyniki, będące
przedmiotem analiz ekonomicznych. Student w zakresie kompetencji społecznych potrafi pracować w grupie
oraz zna zasady kształcenia ustawicznego.

Wymagania wstępne:

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla

obszaru
Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza zna współczesne teorie firmy w ramach
nurtu mikroekonomii

K_W01
K_W02
K_W04
K_W06
K_W10
K_W13

S1A_W01
S1A_W01
S1A_W02
S1A_W02
S1A_W03
S1A_W04

EP11

umiejętności

potrafi objaśnić na gruncie nowoczesnej
teorii firmy wielowymiarowy wpływ
istotnych determinant w ujęciu egzo- i
endogenicznym

K_U02
K_U18

S1A_U01
S1A_U08EP21

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: współczesne teorie firmy

Forma zajęć: konwersatorium

11. Problemy teoretyczne -  niejasności wokół przedsiębiorstwa: jedna czy wiele teorii.
Interdyscyplinarność teorii przedsiębiorstwa. Tradycyjne teorie przedsiębiorstwa: 3

12. Modele oligopolu (złamana krzywa popytu, przywództwo cenowe, modele oparte na teorii gier) 3

13. Teorie menedżerskie 3

14. Przedsiębiorca jako innowator - teoria J.A. Schumpetera 3

15. Instytucjonalne teorie przedsiębiorstwa 3

16. Koncepcja kosztów transakcyjnych. Teoria kontraktualna 3

17. Nowa ekonomia instytucjonalna 3

18. Behawioralne i biologiczne teorie firmy 3
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19. Weryfikacja wiedzy i umiejętności (kolokwium) 3

Wykład, studium przypadków, zadania graficzne i algebraiczne, dyskusjeMetody kształcenia

Frank R. H. (2007): Mikroekonomia jakiej jeszcze nie było, Gdańskie Wydawnictwo
Psychologiczne, Gdańsk

Gruszecki T. (2002): Współczesne teorie przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa

Laidler D. , Estrin S.  (1991): Wstęp do mikroekonomii, Prentice Hall International, Warszawa

Wiszniewski Z. (1997): Mikroekonomia współczesna. Syntetyczne ujęcie, Olympus, Warszawa

Literatura podstawowa

Gajęcki R. (red.) (1997): Rozwój firmy. Teoria przedsiębiorstwa, wprowadzenie, SGH,
Warszawa
Malawski M., Wieczorek A., Sosnowska H. (2011): Konkurencja i kooperacji. Teoria gier w
ekonomii i naukach społecznych, PWN, Warszawa
Mikuła B., Pietruszka - Ortyl A., Potocki A. (2002): Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku,
Difin, Warszawa

Samuelson W. F., Marks S. G. (2009): Ekonomia menedzerska, PWE, Warszawa

Varian H. R. (2011): Mikroekonomia. Kurs średni, ujęcie nowoczesne, PWN, Warszawa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

9Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

12Przygotowanie się do zajęć

8Studiowanie literatury

5Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

14Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP1,EP2KOLOKWIUM

EP1,EP2ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

- studenci oceniani są na podstawie kolokwium pisemnego (80% oceny), które testuje osiągnięcie
efektów kształcenia w zakresie wiedzy i umiejętności (2 pytania opisowe i 2 zadania) oraz projektu
własnego tworzonego w formie pracy grupowej prezentowanej na  zajęciach (20% oceny), który
weryfikuje osiągnięcie efektów kształcenia w zakresie umiejętności oraz efektu w zakresie
kompetencji społecznych.
- kolokwium pisemne obejmuje zestaw zawierający dwa pytania opisowe oraz dwa zadania;
- prezentacja multimedialna &amp;#8211; przygotowanie i zaprezentowanie określonego
zagadnienia na forum grupy;
- student otrzymuje ocenę dostateczną, gdy przygotuje na zajęcia prezentację z zadanego tematu,
a na kolokwium potrafi omówić co najmniej jedno zagadnienie teoretyczne oraz rozwiązać co
najmniej jedno zadanie.
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena  z przedmiotu  jest równa ocenie uzyskanej z zaliczenia.

3 współczesne teorie firmy Nieobliczana

3 współczesne teorie firmy [konwersatorium] zaliczenie z
oceną

Metoda obliczania
oceny końcowej

Sem. Przedmiot Rodzaj
zaliczenia

Metoda
obl. oceny

Waga do
średniej

2/2



S Y L A B U S
Nazwa programu kształcenia:
WNEiZ-Z-O-I-N-18/19Z

zachowania konsumentów
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
4.0WW22AIJ2634_124N

Katedra Marketingu
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

zarządzanie

Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne ogólnoakademicki

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

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

1 22 wykład 8 ZO

Razem 8 2
Koordynator
przedmiotu / modułu: dr hab. JOLANTA  WITEK

Prowadzący zajęcia:

Przekazanie wiedzy z zakresu zachowania konsumenta i czynników je kształtujących oraz podstawowych
prawidłowości w postępowaniu konsumentów i ich procesie decyzyjnym.

Cele przedmiotu /
modułu:

Znajomość zagadnień z zakresu  marketingu, metod i technik badan marketingowych, tworzenia strategii
marketingowej,Wymagania wstępne:

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla

obszaru
Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza
na poszczególne etapy podejmowania
decyzji  zakupu. Definiuje determinanty
zachowań konsumenckich

K_W06
K_W08
K_W09
K_W10
K_W15

S1A_W02
S1A_W02
S1A_W03
S1A_W03
S1A_W05

EP11

umiejętności

potrafi wyjaśnić  znaczenia zachowań
konsumentów jako istotnego czynnika
kształtującego działania podmiotów rynku ,
zidentyfikować czynniki kształtujące
zachowania konsumentów z
uwzględnieniem czynników sytuacyjnych i
ryzyka nabywczego

K_U02
K_U06
K_U18
K_U19

S1A_U01
S1A_U03
S1A_U08
S1A_U08

EP21

kompetencje społeczne
wykazuje krytycyzm wobec nieuczciwych
praktyk rynkowych zmierzających do
manipulowania nabywcą

K_K04 S1A_K04EP31

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: zachowania konsumentów

Forma zajęć: wykład

11. Potrzeby , główny wyznacznik zachowań konsumenta 2

12. Determinanty zachowań konsumentów 2

13. Decyzje konsumenckie 2

14. Proces podejmowania decyzji zakupu 2

15. Ryzyko podejmowanych decyzji 2

26. Zachowania konsumentów na wybranych rynkach 2

1/2



17. Weryfikacja wiedzy i umiejętności(kolokwium 2

Wykłady z prezentacjami multimedialnymiMetody kształcenia

Antonides G., van Raaij W.F. (2003): Zachowanie konsumenta. Podręcznik akademicki, pwn

Gajewski, S.,  (1994): Zachowanie się konsumenta a współczesny marketing, , Wydawnictwo
Uniwersytetu Łódzkiego
Lambkin, M., Foxall G.,  van Raaij, F.,  Heilbrun, B., (2001): Zachowania konsumenta.
Koncepcje i badania europejskie, pwn
Światowy, G., (2006): Zachowania konsumentów. Determinanty oraz metody poznania i
kształtowania,, pwe

Literatura podstawowa

Falkowski A., Tyszka, T., (2002): Psychologia zachowań konsumenckich, GWP,

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

Rudnicki L.,  (2000): Zachowanie konsumentów na rynku, PWE

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

8Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

12Przygotowanie się do zajęć

12Studiowanie literatury

4Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

12Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP3KOLOKWIUM

EP1,EP2ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

Forma i warunki zaliczenia wykładu:
przedmiot nie kończy się egzaminem i ocena z wykładu jest uzyskiwana na podstawie pisemnego
zaliczenia tej formy zajęć na wykładzie.
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu
Ocenianie:
studenci oceniani są na podstawie kolokwium obejmującego weryfikację wiedzy i umiejętności na
podstawie zestawu pytań testowych  lub opisowych oraz oceny przez prowadzącego
zadań/ćwiczeń realizowanych podczas zajęć.
Ocena z przedmiotu jest równa ocenie uzyskanej z zaliczenia wykładu.

2 zachowania konsumentów Nieobliczana

2 zachowania konsumentów [wykład] zaliczenie z
oceną

Metoda obliczania
oceny końcowej

Sem. Przedmiot Rodzaj
zaliczenia

Metoda
obl. oceny

Waga do
średniej

2/2



S Y L A B U S
Nazwa programu kształcenia:
WNEiZ-Z-O-I-N-18/19Z

zachowania organizacyjne
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
4.0WW22AIJ2634_123N

Katedra Organizacji i Zarządz.
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

zarządzanie

Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne ogólnoakademicki

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

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

1 42
ćwiczenia 9 ZO

wykład 8 ZO

Razem 17 4
Koordynator
przedmiotu / modułu: dr hab. KATARZYNA  GADOMSKA-LILA

Prowadzący zajęcia:
Celem jest przekazanie wiedzy o rodzajach i uwarunkowaniach zachowań ludzi w organizacjach, kluczowych
elementach składających się na przedmiot zachowań organizacyjnych z uwzględnieniem poziomu jednostki,
grupy i systemu organizacyjnego oraz wskazanie możliwości wykorzystania w praktyce form, metod i technik
kształtowania pożądanych zachowań pracowników, wpływających na sposób funkcjonowania organizacji i ich
powodzenie.

Cele przedmiotu /
modułu:

Student zna podstawy zarządzania, a także zagadnienia ogólnoekonomiczne, potrafi zastosować narzędzia
zarządzania poznane w ramach wcześniejszych przedmiotów m.in. algorytm procesu podejmowania decyzji,
zasady organizacji pracy, techniki usprawniania komunikacji, potrafi przygotować i przeprowadzić prezentację,
moderować dyskusję na zadany temat.

Wymagania wstępne:

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla

obszaru
Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

zna podstawowe mechanizmy wpływające
na zachowania pracowników oraz metody i
narzędzia umożliwiające kształtowanie
pożądanych zachowań

K_W02
K_W04
K_W08
K_W13
K_W14
K_W15
K_W16
K_W19

S1A_W01
S1A_W02
S1A_W02
S1A_W04
S1A_W04
S1A_W05
S1A_W05
S1A_W07

EP11

umiejętności

potrafi zidentyfikować i przeanalizować
problemy dotyczące zachowań
organizacyjnych oraz ocenić zasadność
zastosowanych metod i narzędzi
rozwiązywania problemów

K_U03
K_U14
K_U18

S1A_U02
S1A_U06
S1A_U08

EP21

kompetencje społeczne potrafi pracować w zespole K_K02 S1A_K02EP31

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: zachowania organizacyjne

Forma zajęć: wykład

11. Istota i uwarunkowania zachowań organizacyjnych; przedmiot i cele zachowań w organizacji 2

12. Poziom jednostki: podstawy zachowań indywidualnych: wartości, postawy, osobowość, emocje,
uzdolnienia, postrzeganie, uczenie się 2

13. Poziom jednostki: motywacja i indywidualne podejmowanie decyzji 2
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14. Poziom grupowy: przyczyny przyłączania się do grup; zasady funkcjonowania; grupowe
podejmowanie decyzji; komunikacja i konflikty w grupach 2

15. Poziom grupowy: zespoły w organizacjach: zespół a grupa, wady i zalety pracy zespołowej,
rodzaje zespołów 2

16. Koncepcje efektywnego kierowania; władza w organizacjach - źródła i przejawy; przywództwo
jako specyficzny sposób kierowania ludźmi 2

17. Poziom systemu: projektowanie organizacji; koncepcja i wprowadzanie zmian organizacyjnych 2

18. Poziom systemu: kultura organizacyjna; zarządzanie zasobami ludzkimi 2

Forma zajęć: ćwiczenia

11. Wprowadzenie do zachowań organizacyjnych; trendy i tendencje 2

22. Uwarunkowania zachowań jednostki w organizacji: diagnozowanie typów osobowości, analiza
systemu wartości, sposobów uczenia się 2

13. Postawy i emocje w organizacji - rodzaje i znaczenie 2

14. Grupy i zespoły - określanie podobieństw i różnic, funkcjonowanie w grupie/zespole 2

15. Komunikacja i konflikty w grupach pracowniczych 2

16. Władza i przywództwo: badanie stylu przywództwa, determinanty skuteczności, analiza
podejścia do zmian organizacyjnych 2

17. Analiza kultury organizacyjnej oraz polityki zarządzania zasobami ludzkimi 2

18. Zaliczenie 2

Prezentacja multimedialna, studia przypadków, ćwiczenia praktyczne (kwestionariusze itp.),
dyskusja w grupieMetody kształcenia

Potocki A.  (red.) (2005): Zachowania organizacyjne, Diffin, Warszawa

Robbins S.P., Judge T.A. (2012): Zachowania w organizacji, PWE, Warszawa

Rutka R. Wróbel P. (red) (2012): Organizacja zachowań zespołowych , PWE, Warszawa

Literatura podstawowa

Kuc B.R., Moczydłowska J.M. (2009): Zachowania organizacyjne , Difin, Warszawa

Penc J. (2011): Zachowania organizacyjne w przedsiębiorstwie, Oficyna Ekonomiczna Wolters
Kluwer, Warszawa

Szaban J.M. (2012): Zachowania organizacyjne, Adam Marszałek, Toruń

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP1,EP2KOLOKWIUM

EP3ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

Forma i warunki zaliczenia ćwiczeń:
studenci oceniani są na podstawie kolokwium pisemnego, które testuje osiągnięcie efektów
kształcenia w zakresie wiedzy i umiejętności oraz aktywności i pracy podczas zajęć weryfikującej
osiągnięcie efektów kształcenia w zakresie umiejętności oraz kompetencji społecznych.

Forma i warunki zaliczenia wykładu: podczas kolokwium zaliczeniowego.

Ocenianie:
student otrzymuje ocenę dostateczną, gdy posiada podstawową wiedzę dotyczącą zagadnień z
zakresu zachowań organizacyjnych oraz gdy potrafi objaśnić podstawowe mechanizmy wpływające
na zachowania ludzi w organizacjach.
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena  z przedmiotu jest równa ocenie uzyskanej z zaliczenia.

2 zachowania organizacyjne Nieobliczana

2 zachowania organizacyjne [wykład] zaliczenie z
oceną

2 zachowania organizacyjne [ćwiczenia] zaliczenie z
oceną

Metoda obliczania
oceny końcowej

Sem. Przedmiot Rodzaj
zaliczenia

Metoda
obl. oceny

Waga do
średniej
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17Zajęcia dydaktyczne

4Udział w egzaminie/zaliczeniu

25Przygotowanie się do zajęć

25Studiowanie literatury

6Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

23Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4
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S Y L A B U S
Nazwa programu kształcenia:
WNEiZ-Z-O-I-N-18/19Z-ZZLwP

zarządzanie czasem w organizacji
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
4.0WW22AIJ2634_9N

Katedra Organizacji i Zarządz.
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

zarządzanie

Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne zarządzanie zasobami ludzkimi w

przedsiębiorstwie
ogólnoakademicki

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

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

2 23 wykład 18 ZO

Razem 18 2
Koordynator
przedmiotu / modułu: dr ANNA  PLUTA

Prowadzący zajęcia:

Celem jest uświadomienie studentom wagi zarządzania czasem w organizacji oraz poznanie metod planowania i
organizacji czasu pracy.

Cele przedmiotu /
modułu:

Student posiada ogólną wiedzę z zakresu makro i mikro ekonomii oraz podstaw zarządzania.Wymagania wstępne:

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla

obszaru
Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza zna zasady zarządzania czasem
K_W04
K_W07
K_W26

S1A_W02
S1A_W02
S1A_W11

EP11

umiejętności
potrafi diagnozować gospodarowanie
czasem i proponować kierunki jego
doskonalenia

K_U13
K_U17

S1A_U06
S1A_U07EP21

kompetencje społeczne potrafi określać priorytety realizacji zadań K_K03 S1A_K03EP31

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: zarządzanie czasem w organizacji

Forma zajęć: wykład

11. Czas jako atut strategiczny organizacji 3

12. Konsekwencje nieracjonalnego wykorzystania czasu w organizacji 3

23. Analiza gospodarowania czasem w organizacji 3

14. Kształtowanie czasu pracy w organizacji (elastyczna organizacja czasu pracy) 3

15. Zasady skutecznego organizowania zasobów i działań w czasie 3

26. Analiza gospodarowania czasem własnym przez pracowników 3

27. Identyfikacja złodziei czasu 3

18. Ustalanie celów - istota, cechy, rodzaje 3

39. Wyznaczanie priorytetów - istota i znaczenie, metody 3

110. Delegowanie zadań i uprawnień 3
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111. Planowanie pracy - zasady 3

112. Organizacja spotkań biznesowych 3

113. Ocena i wnioski z prowadzonych rozważań nt. organizacji pracy menedżera 3

wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych;
studia przypadków - dyskusja;
praca w grupach;
-praca indywidualna - ćwiczenia warsztatowe.

Metody kształcenia

Allen D. (2006): Sztuka efektywności. Skuteczna realizacja zadań, Helion, Gliwice

Bieniok H. (1999): Zarządzanie czasem, Seria: Nowoczesne zarządzanie w biznesie, Skrypty
uczelniane AE w Katowicach
Jasińsk iZ.  (1999): Zarządzanie pracą, Organizowanie, planowanie, motywowanie, kontrola,
Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa
Pluta A., Wójcik G. P. (2011): Vademecum menedżera - organizacja pracy własnej,
Economicus, Szczecin

Seiwert L. J. (1998): Zarządzanie czasem, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa

Skowron-Mielnik B. (2001): Zarządzanie czasem pracy w przedsiębiorstwie. Podstawy
elastycznego kształtowania czasu pracy, Akademii Ekonomicznej w Poznaniu

Literatura podstawowa

Berglas S. : Chroniczne kłopoty z czasem, Harvard Business Review Polska

Bruch H., Menges J.I. : Pułapka przyspieszenia, Harvard Business Review Polska

Hewlett S.A, Buck Luce C. : Praca ekstremalne. Niebezpieczny urok 70-godzinowego tygodnia
pracy, Harvard Business Review Polska
Maige Ch., Muller J.-L. (1995): Walka z czasem. Atut strategiczny przedsiębiorstwa, Poltext,
Warszawa

Morgenstern J. (2001): Jak być doskonale zorganizowanym, Amber, Warszawa

Nydahl S. : W ślepej uliczce pośpiechu, Forum

Pluta A. (2011): Czy życie Polaków pracujących zawodowo charakteryzuje równowaga? [w:]
Trendy i wyzwania zrównoważonego rozwoju, red. Kryk B., Wydawnictwo Uniwersytetu
Szczecińskiego
Pluta A. (2010): Zarządzanie czasem - atut czy słabość przyszłych menedżerów? [w:] Skrzypek
E. (red.), Etyka a jakość i efektywność organizacji, , KZJiW UMCS, Lublin
Żołnierczyk-Zreda D. : Długi czas pracy a zdrowie psychiczne i jakość życia - przegląd badań,
Bezpieczeństwo Pracy

Literatura uzupełniająca

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP1,EP2,EP3PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP1,EP2PROJEKT

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

Forma i warunki zaliczenia:
studenci oceniani są na podstawie złożonego projektu własnego sprowadzającego się do diagnozy
zarządzania sobą w czasie ( praca o charakterze empirycznym stanowiąca potwierdzenie
osiągnięcia efektów kształcenia w zakresie wiedzy oraz weryfikująca nabycie efektów kształcenia
w zakresie umiejętności zarządzania sobą w czasie) - ok. 60% punktów; ok. 20% punktów - raporty
z ćwiczeń praktycznych służących sprawdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia w zakresie wiedzy,
umiejętności i kompetencji oraz weryfikacja ich wykorzystania do rozwiązywania rzeczywistych
problemów; ok. 20% punktów - aktywność na zajęciach i ocena osiągnięcia efektów kształcenia w
zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji (odpowiedzi na pytania dotyczące problemów
pojawiających się w trakcie zajęć).
Ocenianie:
Ocenę dostateczną otrzymuje student, który potrafi definiować podstawowe zasady związane z
zarządzaniem czasem w organizacji i opisać narzędzia wykorzystywane w  tym procesie podając
formy ich zastosowania w praktyce (min. 60% punktów);
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z przedmiotu:
-Ocena jest równa ocenie uzyskanej z zaliczenia.

3 zarządzanie czasem w organizacji Nieobliczana

3 zarządzanie czasem w organizacji [wykład] zaliczenie z
oceną

Metoda obliczania
oceny końcowej

Sem. Przedmiot Rodzaj
zaliczenia

Metoda
obl. oceny

Waga do
średniej
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Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

18Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

9Przygotowanie się do zajęć

10Studiowanie literatury

3Udział w konsultacjach

8Przygotowanie projektu / eseju / itp.

0Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
WNEiZ-Z-O-I-N-18/19Z-ZJ

zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
zarządzanie

4.0WW22AIJ119_72N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne [A] zarządzanie jakościąogólnoakademicki

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

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

3 25 wykład 9 ZO

Razem 9 2

Koordynator
przedmiotu:

dr PAWEŁ STĘPIEŃ

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:
Celem przedmiotu jest przedstawienie zagadnień służących identyfikacji i zrozumieniu zarządzania finansami w
przedsiębiorstwie w długim i krótkim okresie

Wymagania wstępne:
Student posiada wiedzę z podstaw rachunkowości i finansów, 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 podstawowe zasady dotyczące długoterminowych
decyzji finansowych i inwestycyjnych  oraz z
operacyjnego zarządzania finansami przedsiębiorstw

K_W07
K_W12
K_W17

1 EP1

umiejętności

potrafi przeprowadzić rachunek ekonomiczny prostych
decyzji finansowych i inwestycyjnych oraz ocenić
płynności przedsiębiorstwa, poziom kapitału obrotowego
i jego składników

K_U10
K_U171 EP2

kompetencje społeczne
jest zainteresowany dalszym pogłębianiem wiedzy i
doskonaleniem umiejętności K_K061 EP3

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie

Forma zajęć: wykład

21. Pozyskanie źródeł kapitału - wady i zalety wybranych źródeł. Koszt kapitału. 5

12. Strategiczne decyzje finansowe i inwestycyjne- rachunek ekonomiczny 5

13. Polityka dywidend 5

14. Fuzje i przejęcia 5

15. Operacyjne zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie 5

16. Zarządzanie płynnością finansową 5

17. Zarządzanie kapitałem obrotowym (należnościami, zapasami, gotówką) 5

18. Zaliczenie 5

Prezentacja multimedialna, dyskusja, kalkulacje zadań sytuacyjnych, analiza przypadkówMetody kształcenia

1/2



Brigham E.F. (1997): Podstawy zarządzania finansami, PWE

M. Sierpińska M., Wędzki D. (2008): Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, PWN

Rutkowski A. (2007): Zarządzanie finansami, PWE

Literatura podstawowa

Brealey R.A., Myers S.C. (1999): Podstawy finansów przedsiębiorstw, PWN

Brigham E.F., Gapenski L.C.  (2000): Zarządzanie finansami, PWE

Duliniec A. (2001): Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie, PWN

Pluta W., Michalski G. (2005): Krótkoterminowe zarządzanie kapitałem, C. H. Beck

Wędzki D. (2004): Strategie płynności finansowej przedsiębiorstwa, Oficyna Ekonomiczna

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

9Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

10Przygotowanie się do zajęć

13Studiowanie literatury

3Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

13Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2KOLOKWIUM

EP3ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Forma i warunki zaliczenia:

Kolokwium pisemne (90%) obejmuje pytania maksymalnie 6 pytań otwartych, dotyczące wiedzy z wykładów i
zalecanej literatury oraz zawiera maksymalnie 6 zadań sytuacyjnych wraz z interpretacją wyników.
Aktywności w trakcie zajęć (10%)

Ocenianie:
Student otrzymuje ocenę dostateczną, gdy zna podstawowe zasady pozyskiwania i alokacji środków pieniężnych w
przedsiębiorstwie, zna podstawowe zasady związane z operacyjnym zarządzaniem finansami przedsiębiorstw

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z przedmiotu jest równa ocenie uzyskanej z zaliczenia

Metoda obliczania oceny
końcowej 5 zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie Ważona

5 zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie [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:
WNEiZ-Z-O-I-N-18/19Z-ZJ

zarządzanie jakością produktu
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
zarządzanie

4.0WW22AIJ2429_77N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne [A] zarządzanie jakościąogólnoakademicki

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

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

3 25 wykład 10 ZO

Razem 10 2

Koordynator
przedmiotu:

dr ANNA BIELAWA

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu: Celem jest uzyskanie podstawowej wiedzy dotyczącej kształtowania jakości produktów.

Wymagania wstępne:
Student  zna podstawy zarządzania w organizacji,  potrafi określić podstawowe właściwości produktu,  potrafi
pracować w grupie i ma nawyki kształcenia ustawicznego

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

zna podstawowe mechanizmy, prawidłowości  i regulacje
normatywne w zakresie jakości produktów

K_W04
K_W05
K_W07
K_W20
K_W24

1 EP1

zna podstawowe zależności zachodzące na rynku dóbr i
usług, zna zasady zarządzania jakością produktu, kryteria
oceny i kwantyfikacji jakości produktu, certyfikacji
wyrobów oraz zna ekonomiczne determinanty
kształtowania jakości produktu

K_W042 EP2

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: zarządzanie jakością produktu

Forma zajęć: wykład

21. System zarządzania jakością w produktu w organizacji 5

12. Jakość i koszty jakości w cyklu życia produktu 5

13. Ekonomiczne uwarunkowania kształtowania jakości produktów w przedsiębiorstwie 5

14. Planowanie i zapewnienie jakości w procesie projektowania produktu 5

15. Planowanie i zapewnienie jakości w procesie realizacji produktu 5

16. Kwantyfikacja i ocena jakości wyrobów i usług 5

27. Planowanie i zapewnienie jakości w procesie dystrybucji i eksploatacji produktu 5

18. Zaliczenie 5

Wykład z elementami konwersatoryjnymi, ćwiczenia z wykorzystaniem case study.
Prezentacja multimedialnaMetody kształcenia
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Frąś J., Gołębiowski M. ,Bielawa A. (2006): Podstawy zarządzania jakością w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu Szczecińskiego

Hamrol A. (2008): Zarządzanie jakością z przykładami, Wydawnictwo Naukowe PWN

Kolman R. (2009): Kwalitologia. Wiedza o różnych dziedzinach jakości, Wydawnictwo PLACET

Literatura podstawowa

Lisiecka K. (1993): Zrządzanie jakością produktów w przedsiębiorstwie przemysłowym, Akademia Ekonomiczna im. Karola
Adamieckiego w Katowicach

Łańcucki J. (2003): Podstawy kompleksowego zarządzania jakością, Wydawnictwo Naukowe Akademii Ekonomicznej w
Poznaniu

Urbaniak M. (2004): Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka, Difin

Problemy Jakości, SIGMA-NOT

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

10Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

11Przygotowanie się do zajęć

14Studiowanie literatury

2Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

11Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2KOLOKWIUM

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie wykładu obejmuje wiedzę z wykładów oraz zalecanej literatury (test  z pytaniami wielokrotnego wyboru,
zaliczenie testu na ocenę dostateczną wymaga uzyskania  60% możliwych punktów).
Student otrzymuje ocenę dostateczną, gdy potrafi omówić podstawowe zagadnienia związane z kształtowaniem
jakości produktów, co sprawdza osiągnięte efekty kształcenia w zakresie wiedzy uzyskanych podczas uczestnictwa w
wykładach.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z przedmiotu  jest oceną z wykładu.

Metoda obliczania oceny
końcowej 5 zarządzanie jakością produktu Ważona

5 zarządzanie jakością produktu [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
Nazwa programu kształcenia:
WNEiZ-Z-O-I-N-18/19Z

zarządzanie jakością
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
4.0WW22AIJ2429_137N

Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

zarządzanie

Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne ogólnoakademicki

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

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

3 46
ćwiczenia 18 ZO

wykład 8 E

Razem 26 4
Koordynator
przedmiotu / modułu: dr ANNA  BIELAWA

Prowadzący zajęcia:

Celem przedmiotu jest zaznajomienie z podstawowymi zagadnieniami zarządzaniem jakością w organizacjiCele przedmiotu /
modułu:

Student zna podstawy zarządzania w organizacji, potrafi określić podstawowe właściwości produktu, potrafi
pracować w grupie i ma nawyki kształcenia ustawicznegoWymagania wstępne:

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla

obszaru
Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza zna podstawowe kategorie i pojęcia z
zakresu jakości i procesu jej kształtowania

K_W03
K_W04
K_W07

S1A_W01
S1A_W02
S1A_W02

EP11

umiejętności

stosuje narzędzia analizy organizacji oraz
jej otoczenia, potrafi wdrożyć i audytować
system zarządzania jakością oraz stosować
narzędzia, techniki i metody zarządzania
jakością

K_U05
K_U08
K_U12
K_U13
K_U15

S1A_U03
S1A_U04
S1A_U05
S1A_U06
S1A_U06

EP21

prawidłowo posługuje się dokumentacją i
regulacjami normatywnych systemu
zarządzania jakością na różnych poziomach
organizacji

K_U05 S1A_U03EP32

kompetencje społeczne potrafi współdziałać i pracować w grupie,
przyjmując w niej różne role K_K02 S1A_K02EP41

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: zarządzanie jakością

Forma zajęć: wykład

11. Filozofia jakości, podstawowe definicje i aspekty jakości 6

12. Ewolucja w podejściu do problematyki zapewnienia jakości 6

13. Prekursorzy i podstawy koncepcji zarządzania przez jakość 6

14. Certyfikacja systemów zarządzania jakością 6

15. System zarządzania jakością w organizacji i jego dokumentacja 6

16. Koszty jakości w organizacji 6
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27. Wybrane metody zarządzania i doskonalenia jakości 6

Forma zajęć: ćwiczenia

11. Pojmowanie jakości i jej różne aspekty 6

22. Cechy i ocena jakości wyrobów 6

23. Cechy i ocena jakości usług 6

14. Ewolucja, zasady i podstawowe zagadnienia zarządzania jakością 6

15. System zarządzania jakością według ISO 9001:2008 i jego dokumentowanie 6

16. Certyfikacja systemów zarządzania jakością i wyrobów 6

27. Narzędzia  zarządzania jakością 6

48. Metody zarządzania i doskonalenia jakości 6

19. Koszty jakości 6

210. Systemy zarządzania w organizacjach na przykładach 6

111. Kolokwium 6

Wykład z elementami konwersatoryjnymi, ćwiczenia z wykorzystaniem case study.
Prezentacja multimedialna
Opracowanie projektu
Praca w grupach

Metody kształcenia

Frąś J., Gołębiowski M. ,Bielawa A. (2006): Podstawy zarządzania jakością w
przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego

Hamrol A. (2008): Zarządzanie jakością z przykładami, Wydawnictwo Naukowe PWN

Hamrol A., Mantura W.  (2005): Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka, PWN

Karaszewski R. (2009): Nowoczesne koncepcje zarządzania jakością , TNOIK

Kolman R. (2009): Kwalitologia. Wiedza o różnych dziedzinach jakości, Wydawnictwo PLACET

Literatura podstawowa

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP1EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP2KOLOKWIUM

EP2,EP3,EP4PROJEKT

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

Egzamin pisemny obejmuje wiedzę z wykładów oraz zalecanej literatury (test z pytaniami
wielokrotnego wyboru, zaliczenie testu na ocenę dostateczną wymaga uzyskania 60% możliwych
punktów).
Wykonanie pracy zaliczeniowej: przygotowanie projektu i jego prezentacja lub badań i prezentacja
ich wyników.
Zaliczenie ćwiczeń na podstawie ocen cząstkowych otrzymywanych w trakcie semestru za
określone działania i prace studenta:  przygotowany projekt (50%) oraz kolokwium (50%).
Ocena z egzaminu jest jednocześnie oceną z wykładu.
Student otrzymuje ocenę dostateczną, gdy potrafi omówić podstawowe zagadnienia związane z
zarządzaniem jakością w organizacji, co sprawdza osiągnięte efekty kształcenia w zakresie wiedzy
i umiejętności uzyskanych podczas uczestnictwa w wykładach i ćwiczeniach.
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z przedmiotu  jest oceną uzyskaną z egzaminu.

6 zarządzanie jakością Nieobliczana

6 zarządzanie jakością [wykład] egzamin

6 zarządzanie jakością [ćwiczenia] zaliczenie z
oceną

Metoda obliczania
oceny końcowej

Sem. Przedmiot Rodzaj
zaliczenia

Metoda
obl. oceny

Waga do
średniej
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Bank J.  (1996): Zarządzanie przez jakość, Gebethner & Spółka

Chabiera J., Doroszewicz S., Zbierzchowska A. (2000): Zarządzanie jakością. Poradnik
menedżera, Wyd. Centrum Informacji Menedżera

Dahlgaard J.J., Kristensen K., Kanji G.K. (2000): Podstawy zarządzania jakością, PWN

Urbaniak M. (2004): Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka, Difin

Problemy Jakości, SIGMA-NOT

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

26Zajęcia dydaktyczne

4Udział w egzaminie/zaliczeniu

10Przygotowanie się do zajęć

11Studiowanie literatury

5Udział w konsultacjach

21Przygotowanie projektu / eseju / itp.

21Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

2Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4
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S Y L A B U S
Nazwa programu kształcenia:
WNEiZ-Z-O-I-N-18/19Z-ZJ

zarządzanie kapitałem intelektualnym
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
4.0WW22AIJ2429_59N

Katedra Ekonomiki Przedsięb.
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

zarządzanie

Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne zarządzanie jakościąogólnoakademicki

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

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

2 24 wykład 10 ZO

Razem 10 2
Koordynator
przedmiotu / modułu: dr BARBARA  CZERNIACHOWICZ

Prowadzący zajęcia:

Celem jest zdobycie przez studentów wiedzy teoretycznej z zakresu zarządzania kapitałem intelektualnym oraz
sposobów zarządzania jego elementami składowymi, jak również poznanie przypadków z praktyki gospodarczej

Cele przedmiotu /
modułu:

wiedzy: student zna podstawowe zagadnienia z zakresu ekonomii, przedsiębiorczości, zasobów przedsiębiorstwa
umiejętności: potrafi dokonać analizy funkcjonowania przedsiębiorstwa
kompetencji (postaw): jest przygotowany do analizy opisów przypadku i do pracy w grupie

Wymagania wstępne:

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla

obszaru
Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

zna pojęcia dotyczące kapitału
intelektualnego i jego elementów
składowych

K_W01
K_W02
K_W03
K_W05
K_W17
K_W18

S1A_W01
S1A_W01
S1A_W01
S1A_W02
S1A_W06
S1A_W06

EP11

zna modele kapitału intelektualnego,
metody analizy i pomiaru kapitału
intelektualnego w przedsiębiorstwie

K_W01 S1A_W01EP22

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: zarządzanie kapitałem intelektualnym

Forma zajęć: wykład

21. Istota i elementy kapitału intelektualnego. Zasoby niematerialne jako źródło kapitału
intelektualnego. Przykłady koncepcji kapitału intelektualnego. 4

22. Modele kapitału intelektualnego. 4

13. Kształtowanie kapitału strukturalnego w modelu kapitału intelektualnego. 4

14. Znaczenie kapitału ludzkiego w koncepcji kapitału intelektualnego. 4

15. Wpływ relacji z klientami i partnerami na tworzenie kapitału intelektualnego organizacji. 4

16. Kultura organizacyjna jako cel sprzyjający tworzeniu kapitału intelektualnego w organizacji. 4

17. Systemy i modele zarządzania kapitałem intelektualnym. Model rozwoju kapitału intelektualnego
L. Edvinssona. 4

18. Pisemne zaliczenie. 4

Wykład z wykorzystaniem prezentacji
Dyskusje studentów
Praca z grupach nad problemem - analizy przypadków (case study).

Metody kształcenia
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Edvinsson L., Malone M.S. (2001): Kapitał intelektualny, PWN, Warszawa

KAsiewicz S., Rogowski W., Kicińska M. (2006): Kapitał intelektualny. Spojrzenie z
perspektywy interesariuszy, Oficyna Ekonomiczna, Kraków

Marek S., Białasiewicz M. red. (2011): Podstawy nauki o organizacji, PWE, Szczecin

Mroziewski M. (2008): Kapitał intelektualny współczesnego przedsiębiorstwa. Koncepcje,
metody wartościowania i warunku jego rozwoju, Difin, Warszawa
Sokołowska (2005): Zarządzanie kapitałem intelektualnym w małym przedsiębiorstwie, PTE,
Warszawa
Ujwary-Gil (2009): Kapitał intelektualny a wartość rynkowa przedsiębiorstwa, CH. BEck,
Warszawa

Literatura podstawowa

Antczak Z. (2004): Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa, Antykwa, Warszawa

Botnis N. (2000): Assesing Knowledge Assets: A Review of The Models Used to Measure
Intellectual Capital, MCMaster University, Hamilton

Dobija D.  (2004): Pomiar i sprawozdawczość kapitału intelektualnego, WSPiZ, Warszawa

JArugowa, Fijałkowska J. (2002): Rachunkowość i zarządzanie kapitałem intelektualnym,
Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk
Sopińska (2005): Zarządzanie kapitałem intelektualnym w małym przedsiębiorstwie, PTE,
Warszawa

Sveiby K.E. (1997): The New Organizational Wealth, Barret - Koehler, San Frnacisco

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

10Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

12Przygotowanie się do zajęć

12Studiowanie literatury

2Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

12Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP1,EP2KOLOKWIUM

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

Forma i warunki zaliczenia:
100% oceny stanowi pisemne zaliczenie składające się ok. 8 pytań otwartych z zakresu
merytorycznego oraz przykładów z praktyki gospodarczej.
Forma i warunki zaliczenia wykładów:
Przedmiot nie kończy się egzaminem i ocena z wykładu jest uzyskiwana na podstawie pisemnego
zaliczenia tej formy zajęć na wykładzie.
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu
Ocenianie: Student otrzymuje ocenę dostateczną, gdy potrafi przytoczyć istotę kapitału
intelektualnego oraz wymienić jego elementy składowe, skazać sposoby zarządzania kapitałem
intelektualnym
Ocena z przedmiotu  równa się ocenie z zaliczenia.

4 zarządzanie kapitałem intelektualnym Nieobliczana

4 zarządzanie kapitałem intelektualnym [wykład] zaliczenie z
oceną

Metoda obliczania
oceny końcowej

Sem. Przedmiot Rodzaj
zaliczenia

Metoda
obl. oceny

Waga do
średniej
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S Y L A B U S
Nazwa programu kształcenia:
WNEiZ-Z-O-I-N-18/19Z-ZP

zarządzanie kapitałem intelektualnym
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
4.0WW22AIJ2429_31N

Katedra Ekonomiki Przedsięb.
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

zarządzanie

Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne zarządzanie przedsiębiorstwemogólnoakademicki

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

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

3 26 wykład 15 ZO

Razem 15 2
Koordynator
przedmiotu / modułu: dr BARBARA  CZERNIACHOWICZ

Prowadzący zajęcia:

Celem jest zdobycie przez studentów wiedzy teoretycznej z zakresu zarządzania kapitałem intelektualnym oraz
sposobów zarządzania jego elementami składowymi, jak również poznanie przypadków z praktyki gospodarczej

Cele przedmiotu /
modułu:

wiedzy: student zna podstawowe zagadnienia z zakresu ekonomii, przedsiębiorczości, zasobów przedsiębiorstwa
umiejętności: potrafi dokonać analizy funkcjonowania przedsiębiorstwa
kompetencji (postaw): jest przygotowany do analizy opisów przypadku i do pracy w grupie

Wymagania wstępne:

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla

obszaru
Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

zna pojęcia dotyczące kapitału
intelektualnego i jego elementów
składowych

K_W01
K_W02
K_W03
K_W05
K_W17
K_W18

S1A_W01
S1A_W01
S1A_W01
S1A_W02
S1A_W06
S1A_W06

EP11

zna modele kapitału intelektualnego,
metody analizy i pomiaru kapitału
intelektualnego w przedsiębiorstwie

K_W01 S1A_W01EP22

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: zarządzanie kapitałem intelektualnym

Forma zajęć: wykład

21. Istota i elementy kapitału intelektualnego. Zasoby niematerialne jako źródło kapitału
intelektualnego. Przykłady koncepcji kapitału intelektualnego. 6

22. Modele kapitału intelektualnego. 6

23. Kształtowanie kapitału strukturalnego w modelu kapitału intelektualnego. 6

24. Znaczenie kapitału ludzkiego w koncepcji kapitału intelektualnego. 6

25. Wpływ relacji z klientami i partnerami na tworzenie kapitału intelektualnego organizacji. 6

26. Kultura organizacyjna jako cel sprzyjający tworzeniu kapitału intelektualnego w organizacji. 6

27. Systemy i modele zarządzania kapitałem intelektualnym. Model rozwoju kapitału intelektualnego
L. Edvinssona. 6

18. Pisemne zaliczenie. 6

Wykład z wykorzystaniem prezentacji
Dyskusje studentów
Praca z grupach nad problemem - analizy przypadków (case study)

Metody kształcenia
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Edvinsson L., Malone M.S. (2001): Kapitał intelektualny, PWN, Warszawa

Kasiewicz S., Rogowski W., Kicińska M. (2006): Kapitał intelektualny. Spojrzenie z
perspektywy interesariuszy, Oficyna Ekonomiczna, Kraków

Marek s., Białasiewicz M. (2011): Podstawy nauki o organizacji, PWE, Warszawa

Mroziewiski M. (2008): Kapitał intelektualny współczesnego przedsiębiorstwa. Koncepcje,
metody wartościowania i warunku jego rozwoju, Difin, Warszawa
Sokołowska (2005): Zarządzanie kapitałem intelektualnym w małym przedsiębiorstwie, PTE,
Warszawa
Ujwary-Gil (2009): Kapitał intelektualny a wartość rynkowa przedsiębiorstwa, CH. BECK,
Warszawa

Literatura podstawowa

Antczak Z.  (2004): Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa, Antykwa, Warszawa

Botnis N. (2000): Assesing Knowledge Assets: A Review of The Models Used to Measure
Intellectual Capital, MCMaster University, Hamilton

Dobika D. (2004): Pomiar i sprawozdawczość kapitału intelektualnego, WSPiZ, Warszawa

Jarugowa, Fijałkowska J. (2002): Rachunkowość i zarządzanie kapitałem intelektualnym,
Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk
Sopińska (2005): Zarządzanie kapitałem intelektualnym w małym przedsiębiorstwie, PTE,
Warszawa

Sveiby K.E. (1997): The New Organizational Wealth, Barrett-Koehler, San Francisco

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

15Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

11Przygotowanie się do zajęć

11Studiowanie literatury

2Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

9Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP1,EP2KOLOKWIUM

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

Forma i warunki zaliczenia:
Zaliczenie ćwiczeń; 100% oceny stanowi pisemne zaliczenie składające się ok. 8 pytań otwartych z
zakresu merytorycznego oraz przykładów z praktyki gospodarczej.
Forma i warunki zaliczenia wykładów:
Przedmiot nie kończy się egzaminem i ocena z wykładu jest uzyskiwana na podstawie pisemnego
zaliczenia tej formy zajęć na wykładzie.
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu
Ocenianie:
Student otrzymuje ocenę dostateczną, gdy potrafi przytoczyć istotę kapitału intelektualnego oraz
wymienić jego elementy składowe, skazać sposoby zarządzania kapitałem intelektualnym.
Ocena z przedmiotu  równa jest ocenie z zaliczenia.

6 zarządzanie kapitałem intelektualnym Nieobliczana

6 zarządzanie kapitałem intelektualnym [wykład] zaliczenie z
oceną

Metoda obliczania
oceny końcowej

Sem. Przedmiot Rodzaj
zaliczenia

Metoda
obl. oceny

Waga do
średniej
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
WNEiZ-Z-O-I-N-18/19Z

zarządzanie kapitałem trwałym
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
zarządzanie

4.0WW22AIJ2429_138N
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 35
ćwiczenia 9 ZO

wykład 8 ZO

Razem 17 3

Koordynator
przedmiotu:

dr ROMAN TYLŻANOWSKI

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:
Celem jest zapoznanie studentów z zakresem, metodami i problemami zarządzania kapitałem trwałym w
przedsiębiorstwie

Wymagania wstępne:
Student zna podstawy przedsiębiorczości, rozróżnia podstawowe kategorie ekonomiczne, jak np. zasoby, procesy itd.,
potrafi wskazać podstawowe rodzaje aktywów i pasywów w przedsiębiorstwie, potrafi pracować w grupie, jest
przygotowany do rozwiązywania analiz przypadków

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza
Zna podstawowe kategorie i pojęcia z zakresu
zarządzania kapitałem trwałym oraz ich klasyfikacje

K_W03
K_W05
K_W07

1 EP1

umiejętności

Potrafi wyszukiwać i organizować informacje i dane
użyteczne z punktu wiedzenia efektywnego zarządzania
kapitałem trwałym wraz z oceną  wpływu poszczególnych
determinant struktury kapitału na wyniki prowadzonej
działalności

K_U03
K_U13
K_U17

1 EP2

Potrafi analizować problemy w zakresie zarządzania
kapitałem trwałym w przedsiębiorstwie, proponować
sposoby ich rozwiązania oraz powiązać je z celami i
strategiami funkcjonowania przedsiębiorstw

K_U032 EP3

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: zarządzanie kapitałem trwałym

Forma zajęć: wykład

11. Kapitał w strategicznym zarządzaniu przedsiębiorstwem 5

22. Procesy zużycia środków trwałych w przedsiębiorstwie 5

13. Strategie reprodukcji środków trwałych w przedsiębiorstwie 5

24. Uwarunkowania efektywności gospodarowania kapitałem trwałym przedsiębiorstwa 5

15. Problem szacowania i źródeł zaspokajania zapotrzebowania na kapitał w przedsiębiorstwie 5

16. Inwestycje w majątek trwały 5

Forma zajęć: ćwiczenia

11. Pojęcie, ewidencja i wycena środków trwałych 5
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12. Determinanty struktury kapitałowej przedsiębiorstwa 5

2
3. Ocena stanu, stopnia zużycia środków trwałych . Strategie obsługi eksploatacyjnej środków trwałych.

5

2
4. Problem dekapitalizacji majątku przedsiębiorstwa- strategie amortyzacji i reprodukcji środków
trwałych 5

15. Ocena efektywności gospodarowania kapitałem trwałym 5

16. Szacowanie zapotrzebowania na kapitał, źródła finansowania inwestycji trwałych 5

17. Kolokwium 5

Wykład z elementami konwersatoryjnymi, ćwiczenia z wykorzystaniem case study.
Prezentacja multimedialna
Analizy i rozwiązywanie zadań- praca indywidualna i w grupach

Metody kształcenia

Goldman K. (2006): Odtwarzanie środków trwałych w polityce amortyzacyjnej, C.H. BECK

J. Zubrzycki (2018): Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne 2018, Unimex, Wroclaw

Janasz K., Janasz W., Wiśniewska J. (2007): Zarządzanie kapitałem trwałym w przedsiębiorstwie, Difin

W. Bachor (2009): Efektywność majątku trwałego w spółkach komunalnych. Wybrane zagadnienia i wyniki badań, SGH w
Warszawie, Warszawa

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r.

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r.

Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku

Literatura podstawowa

M. Tomaszewski (2003): Procesy reprodukcji majątku trwałego przedsiębiorstw, Stowarzyszenie Naukowe Instytut Gospodarki
i Rynku, Szczecin

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

17Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

18Przygotowanie się do zajęć

20Studiowanie literatury

4Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

14Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3KOLOKWIUM

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie ćwiczeń: na podstawie ocen cząstkowych otrzymanych w trakcie semestru za określone działania:
aktywność, kolokwium sprawdzające wiedzę i umiejętności nabyte w trakcie zajęć.
Zaliczenie wykładu: test z pytaniami otwartymi lub pytania opisowe  z zakresu wiedzy uzyskanej podczas wykładów
oraz ćwiczeń.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Zaliczenie wykładu/ ćwiczeń na ocenę dostateczną wymaga uzyskania 50% możliwych punktów.
Student otrzymuje ocenę dostateczną, gdy potrafi omówić podstawowe zagadnienia związane z metodami i
problemami zarządzania kapitałem trwałym w przedsiębiorstwie, co sprawdza osiągnięte efekty kształcenia w
zakresie wiedzy i umiejętności uzyskanych podczas uczestnictwa w wykładach i ćwiczeniach.
Ocena z przedmiotu jest średnią arytmetyczna ocen uzyskanych z zaliczenia wykładu i ćwiczeń

Metoda obliczania oceny
końcowej

5 zarządzanie kapitałem trwałym Ważona

5 zarządzanie kapitałem trwałym [wykład]
zaliczenie z
oceną

1,00

5 zarządzanie kapitałem trwałym [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

1,00

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:
WNEiZ-Z-O-I-N-18/19Z-ZMwB

zarządzanie łańcuchem dostaw
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
zarządzanie

4.0WW22AIJ2429_50N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne [A] zarządzanie marketingowe w biznesieogólnoakademicki

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

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

3 25 wykład 10 ZO

Razem 10 2

Koordynator
przedmiotu:

dr ROMAN TYLŻANOWSKI

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:
Celem jest przekazanie  najnowszej wiedzy  i   umiejętności  w zakresie zarządzania łańcuchem dostaw (łańcuchem, w
którym firmy są względem siebie dostawcami i odbiorcami)

Wymagania wstępne:
Student zna podstawy przedsiębiorczości, rozróżnia podstawowe kategorie ekonomiczne, jak np. zasoby, procesy itd.,
student potrafi pracować w grupie.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza
ma wiedzę o tworzeniu i funkcjonowaniu relacji między
organizacjami w łańcuchach dostaw

K_W07
K_W101 EP1

umiejętności

potrafi analizować i sklasyfikować modele sterowania
zapasami oraz prognozować zarządzanie zapasami w
łańcuchach dostaw

K_U171 EP2

rozumie i potrafi analizować przyczyny i przebieg
procesów logistycznych w łańcuchu dostaw K_U192 EP3

kompetencje społeczne
prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga problemy w zakresie
procesów logistycznych w łańcuchu dostaw K_K041 EP4

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: zarządzanie łańcuchem dostaw

Forma zajęć: wykład

11. Podstawy zarządzania łańcuchem dostaw 5

12. Strategie firm i łańcuchów dostaw 5

13. Infrastruktura logistyczna w łańcuchu dostaw 5

14. Modele i metody sterowania zapasami w łańcuchach dostaw 5

15. Sterowanie przepływami produkcji i materiałów 5

16. Analiza i optymalizowanie zapasów 5

17. Rachunek kosztów działań w zarządzaniu łańcuchem dostaw 5

18. Technologie informacji w łańcuchu dostaw 5

19. Trendy rozwojowe logistyki i zarządzania łańcuchami dostaw 5

110. Kolokwium końcowe 5

Wykłady, rozwiązywanie zadań, dyskusja, analiza przypadkówMetody kształcenia
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Blaik P. (2010): Logistyka. Koncepcja zintegrowanego zarządzania, PWE

Gołembska E. (2009):  Logistyka w gospodarce światowej, C.H. Beck

K. Kozioł-Nadolna (2016): Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie przemysłowym, w: Zarządzanie przedsiębiorstwem
przemysłowym we współczesnej gospodarce, J. W iśniewska, K. Janasz (red.), CeDeWu, Warszawa

Kozioł K. (2006): Procesy logistyczne w przedsiębiorstwie przemysłowym, w: Zarys strategii rozwoju przemysłu, W. Janasz
(red.)., Difin

Literatura podstawowa

Abt S. (2008): Systemy logistyczne w gospodarowaniu. Teoria i praktyka logistyka, AE PoznańLiteratura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

10Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

13Przygotowanie się do zajęć

13Studiowanie literatury

2Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

10Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3KOLOKWIUM

EP2,EP3,EP4ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Ocena z konwersatorium  jest uzyskiwana na podstawie pisemnego zaliczenia na ostatnich zajęciach - test z
pytaniami wielokrotnego wyboru oraz zadania.
Zaliczenie testu na ocenę dostateczną wymaga uzyskania 60% możliwych
punktów. Student otrzymuje ocenę dostateczną, gdy potrafi omówić
podstawowe zagadnienia z zarządzania łańcuchem dostaw (łańcuchem, w którym firmy są względem siebie
dostawcami i odbiorcami),
co sprawdza osiągnięte efekty kształcenia w zakresie wiedzy i umiejętności  uzyskanych
podczas uczestnictwa w zajęciach.
Ocena z przedmiotu jest ocena uzyskana z zaliczenia wykładów

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Metoda obliczania oceny
końcowej 5 zarządzanie łańcuchem dostaw Ważona

5 zarządzanie łańcuchem dostaw [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
Nazwa programu kształcenia:
WNEiZ-Z-O-I-N-18/19Z-ZJ

zarządzanie małym przedsiębiorstwem
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
4.0WW22AIJ2429_64N

Katedra Ekonomiki Przedsięb.
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

zarządzanie

Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne zarządzanie jakościąogólnoakademicki

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

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

2 23
ćwiczenia 15 ZO

wykład 9 ZO

Razem 24 2
Koordynator
przedmiotu / modułu: dr WOJCIECH  LEOŃSKI

Prowadzący zajęcia:

Celem jest zdobycie wiedzy z zakresu zarządzania małym przedsiębiorstwem w gospodarce.Cele przedmiotu /
modułu:

Wiedzy: zna podstawowe pojęcia z zakresu ekonomii
Umiejętności: potrafi pracować w grupie, korzystać z metod analizy przypadków
Kompetencji (postaw): gotowy do pracy w zespole, do zabierania głosu w dyskusji grupowej i do wystąpień przed
grupą

Wymagania wstępne:

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla

obszaru
Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza zna strategie rozwoju i zarządzania w
odniesieniu do małych przedsiębiorstw

K_W01
K_W04
K_W07
K_W09
K_W21
K_W26

S1A_W01
S1A_W02
S1A_W02
S1A_W03
S1A_W08
S1A_W11

EP11

umiejętności

umie ocenić zarządzanie wybranymi
obszarami małego przedsiębiorstwa na
konkretnych przykładach

K_U10
K_U13
K_U15
K_U17
K_U22
K_U23

S1A_U04
S1A_U06
S1A_U06
S1A_U07
S1A_U10
S1A_U10

EP21

umie prezentować i krytycznie analizować
przykłady małego przedsiębiorstwa (case
study)

K_U13 S1A_U06EP32

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: zarządzanie małym przedsiębiorstwem

Forma zajęć: wykład

11. Identyfikacja przedsiębiorstwa, klasyfikacja przedsiębiorstw pod względem różnych kryteriów,
Klasyfikacja przedsiębiorstw sektora MSP. 3

12. Model rozwoju małego przedsiębiorstwa. Inkubacja pomysłu, proces powstania przedsiębiorstwa
na niewielką skalę. Formy wspierania powstawania i rozwoju małych podmiotów. 3

33. Obszary zarządzania w małym przedsiębiorstwie. 3

24. Źródła finansowania działalności inwestycyjnej w małym przedsiębiorstwie. 3
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15. Strategie konkurencyjności MSP. 3

16. Współdziałanie MSP z innymi podmiotami otoczenia. 3

Forma zajęć: ćwiczenia

31. Istota małego przedsiębiorstwa, wybór modelu rozwojowego małego przedsiębiorstwa 3

42. Identyfikowanie pomysłu na biznes - tworzenie planów rozwojowych w małym przedsiębiorstwie 3

23. Zarządzanie działalnością produkcyjna/handlową/usługową 3

24. Zarządzanie zasobami ludzkimi w małym przedsiębiorstwie 3

25. Strategie marketingowe, analiza przypadku na przykładzie konkretnego przedsiębiorstwa, case
study 3

26. Strategie konkurowania małych podmiotów, analiza przypadku na przykładzie konkretnego
przedsiębiorstwa, case study 3

wykład z wykorzystaniem prezentacji
dyskusje studentów
praca z grupach nad problemem
rozwiązywanie zadań, analizy przypadków (case study)

Metody kształcenia

Marek S., Białasiewicz M.  (red.) (2011): Podstawy nauki o organizacji, PWE

Marek S. (red.) (2008): Elementy nauki o przedsiębiorstwie, Economicus

Piasecki B. (red.) (1999): Ekonomika i zarządzanie małą firmą, PWN

Safin K. (red.) (2008): Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem, Wyd. AE we
Wrocławiu
Wietrzyk-Szczepkowska K. (red.) (2007): Wybrane elementy funkcjonowania
przedsiębiorstwa, Economicus

Literatura podstawowa

Białasiewcz M. (red.) (2010): Konkurencyjność przedsiębiorstw. Metody Badań, case study,
Economicus

Białasiewcz M. (red.) (2002): Rozwój przedsiębiorstw. Modele, czynniki, strategie, Economicus

Jeżak J. (red.) (2004): Przedsiębiorstwo rodzinne. Funkcjonowanie i rozwój, Difin

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

24Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP1KOLOKWIUM

EP2,EP3ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

Forma i warunki zaliczenia:
Zaliczenie ćwiczeń na podstawie:
1) kolokwium obejmującego wiedzę z ćwiczeń - 70% oceny
2) aktywności studenta - 30% oceny (obserwacja pracy studenta na zajęciach podczas dyskusji
panelowych bądź pracy w grupie, rozwiązywanie case study)
Ocena z wykładu jest uzyskiwana na podstawie pisemnego zaliczenia (do 8 pytań otwartych) tej
formy zajęć na ostatnim wykładzie.
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu
Ocenianie:
Student otrzymuje ocenę dostateczną; gdy zna definicję małego przedsiębiorstwa i wymienia
strategie konkurowania małych przedsiębiorstw. Potrafi poprawnie przeprowadzić analizę SWOT
określić wizję, misje i cele strategiczne przedsiębiorstwa.
Ocena z przedmiotu:
Ocena z przedmiotu obliczana jest jako średnia arytmetyczna ocen uzyskanych z wykładu oraz
ćwiczeń

3 zarządzanie małym przedsiębiorstwem Nieobliczana

3 zarządzanie małym przedsiębiorstwem [ćwiczenia] zaliczenie z
oceną

3 zarządzanie małym przedsiębiorstwem [wykład] zaliczenie z
oceną

Metoda obliczania
oceny końcowej

Sem. Przedmiot Rodzaj
zaliczenia

Metoda
obl. oceny

Waga do
średniej
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8Przygotowanie się do zajęć

6Studiowanie literatury

2Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

8Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2
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S Y L A B U S
Nazwa programu kształcenia:
WNEiZ-Z-O-I-N-18/19Z-ZMwB

zarządzanie małym przedsiębiorstwem
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
4.0WW22AIJ2429_57N

Katedra Ekonomiki Przedsięb.
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

zarządzanie

Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne zarządzanie marketingowe w

biznesie
ogólnoakademicki

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

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

2 33 wykład 10 ZO

Razem 10 3
Koordynator
przedmiotu / modułu: dr WOJCIECH  LEOŃSKI

Prowadzący zajęcia:

Celem jest zdobycie wiedzy z zakresu zarządzania małym przedsiębiorstwem w gospodarce.Cele przedmiotu /
modułu:

Wiedzy: zna podstawowe pojęcia z zakresu ekonomii
Umiejętności: potrafi pracować w grupie, korzystać z metod analizy przypadków
Kompetencji (postaw): gotowy do pracy w zespole, do zabierania głosu w dyskusji grupowej i do wystąpień przed
grupą

Wymagania wstępne:

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla

obszaru
Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza
zna strategie rozwoju i instrumenty
zarządzania w odniesieniu do małych
przedsiębiorstw

K_W01
K_W04
K_W07
K_W21
K_W26

S1A_W01
S1A_W02
S1A_W02
S1A_W08
S1A_W11

EP11

umiejętności
umie ocenić zarządzanie wybranymi
obszarami małego przedsiębiorstwa na
konkretnych przykładach

K_U10
K_U13
K_U17

S1A_U04
S1A_U06
S1A_U07

EP21

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: zarządzanie małym przedsiębiorstwem

Forma zajęć: wykład

21. Identyfikacja przedsiębiorstwa, klasyfikacja przedsiębiorstw pod względem różnych kryteriów,
Klasyfikacja przedsiębiorstw sektora MSP. 3

12. Model rozwoju małego przedsiębiorstwa. Inkubacja pomysłu, proces powstania przedsiębiorstwa
na niewielką skalę. Formy wspierania powstawania i rozwoju małych podmiotów. 3

23. Obszary zarządzania w małym przedsiębiorstwie. 3

24. Źródła finansowania działalności inwestycyjnej w małym przedsiębiorstwie. 3

25. Strategie konkurencyjności MSP. 3

16. Współdziałanie MSP z innymi podmiotami otoczenia. 3

wykład z wykorzystaniem prezentacji
rozwiązywanie zadań, analizy przypadków (case study)Metody kształcenia
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Marek S., Białasiewicz M.  (red.) (2011): Podstawy nauki o organizacji, PWE

Marek S. (red.) (2008): Elementy nauki o przedsiębiorstwie, Economicus

Piasecki B. (red.) (1999): Ekonomika i zarządzanie małą firmą, PWN

Safin K. (red.) (2008): Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem, Wyd. AE we
Wrocławiu
Wietrzyk-Szczepkowska K. (red.) (2007): Wybrane elementy funkcjonowania
przedsiębiorstwa, Economicus

Literatura podstawowa

Białasiewcz M. (red.) (2010): Konkurencyjność przedsiębiorstw. Metody Badań, case study,
Economicus

Białasiewcz M. (red.) (2002): Rozwój przedsiębiorstw. Modele, czynniki, strategie, Economicus

Jeżak J. (red.) (2004): Przedsiębiorstwo rodzinne. Funkcjonowanie i rozwój, Difin

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

10Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

19Przygotowanie się do zajęć

20Studiowanie literatury

4Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

20Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP1,EP2KOLOKWIUM

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

Forma i warunki zaliczenia:
Zaliczenie wykładu na podstawie:
1) Kolokwium pisemnego. Pytania otwarte z teoretycznej części materiału (do 8 pytań) oraz
dotyczące zarządzanie wybranymi obszarami małego przedsiębiorstwa na konkretnych
przykładach (do 2 problemów).
Przedmiot nie kończy się egzaminem i ocena z kolokwium stanowi ocenę z wykładu.
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu
Ocenianie:
Student otrzymuje ocenę dostateczną; gdy zna definicję małego przedsiębiorstwa i wymienia
strategie konkurowania małych przedsiębiorstw. Potrafi poprawnie przeprowadzić analizę SWOT
określić wizję, misje i cele strategiczne przedsiębiorstwa.
Ocena z przedmiotu:
Ocena z przedmiotu jest równa ocenie z wykładu.

3 zarządzanie małym przedsiębiorstwem Nieobliczana

3 zarządzanie małym przedsiębiorstwem [wykład] zaliczenie z
oceną

Metoda obliczania
oceny końcowej

Sem. Przedmiot Rodzaj
zaliczenia

Metoda
obl. oceny

Waga do
średniej
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S Y L A B U S
Nazwa programu kształcenia:
WNEiZ-Z-O-I-N-18/19Z-KM

zarządzanie pracą zespołową
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
4.0WW22AIJ2634_89N

Katedra Organizacji i Zarządz.
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

zarządzanie

Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne kompetencje menedżerskieogólnoakademicki

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

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

2 34 wykład 18 ZO

Razem 18 3
Koordynator
przedmiotu / modułu: dr hab. KATARZYNA  GADOMSKA-LILA

Prowadzący zajęcia:

Celem jest przekazanie wiedzy z zakresu tworzenia skutecznych zespołów i zarządzania pracą zespołową oraz
wykorzystywania potencjału zespołów w zarządzaniu organizacjami.

Cele przedmiotu /
modułu:

Student posiada wiedzę z zakresu podstaw zarządzania oraz zachowań w organizacji, potrafi zastosować
narzędzia zarządzania poznane w ramach wcześniejszych przedmiotów.Wymagania wstępne:

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla

obszaru
Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza zna zasady i mechanizmy decydujące o
sprawnym funkcjonowaniu zespołu

K_W08
K_W13
K_W15
K_W16
K_W19

S1A_W02
S1A_W04
S1A_W05
S1A_W05
S1A_W07

EP11

umiejętności

potrafi zidentyfikować i przeanalizować
problemy dotyczące pracy zespołowej i
ocenić zasadność zastosowanych metod i
narzędzi rozwiązywania problemów

K_U13
K_U14
K_U17
K_U18

S1A_U06
S1A_U06
S1A_U07
S1A_U08

EP21

kompetencje społeczne potrafi organizować pracę własną oraz
pracę zespołu K_K02 S1A_K02EP31

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: zarządzanie pracą zespołową

Forma zajęć: wykład

11. Podstawowe koncepcje dotyczące grup i zespołów. Znaczenie zespołów pracowniczych w
zarządzaniu organizacjami 4

12. Podstawowe zasady funkcjonowania i definicja zespołu 4

33. Determinanty efektywności pracy zespołowej; mechanizmy w pracy zespołowej 4

34. Rodzaje zespołów roboczych 4

15. Proces tworzenia zespołów: opracowywanie harmonogramów pracy, podział zadań, określanie
norm i zasad 4

36. Role zespołowe - diagnoza i ocena 4

17. Kierowanie zespołem - rola lidera w tworzeniu tożsamości zespołu 4

18. Komunikacja i rozwiązywanie konfliktów 4
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19. Rozwijanie umiejętności pracy zespołowej 4

210. Zarządzanie zespołami wielokulturowymi 4

111. Zaliczenie 4

wykład, studia przypadków, ćwiczenia praktyczne (kwestionariusze itp.), dyskusja w grupie,
symulacje, odgrywanie rólMetody kształcenia

Belbin M. (2010): Nie tylko zespół, Oficyna Ekonomiczna, Kraków

Donnellon A. (red.) (2007): Kierowanie zespołami, Helion, Gliwice

Gelert M., Nowak C.  (2008): Zespół, GWP, Gdańsk

R. Rutka, P. Wróbel (red.) (2012): Organizacja zachowań zespołowych, PWE, Warszawa

Literatura podstawowa

Harvard Business Essentials (2006): Stwórz zespół z ikrą. Kompletny poradnik tworzenia
wydajnych i skutecznych zespołów,, MT Biznes, Warszawa
Heidema J.M., McKenzie C.A. (2006): Budowanie zespołu z pasją. Od toksycznych zachowań do
zaangażowania, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań

Katzenbach J.R., Smith D.K. (2001): Siła zespołów, Oficyna Ekonomiczna, Kraków

Kożusznik B. (2005): Kierowanie zespołem pracowniczym, PWE, Warszawa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

18Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

18Przygotowanie się do zajęć

17Studiowanie literatury

3Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

17Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP1,EP2SPRAWDZIAN

EP2,EP3ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

Forma i warunki zaliczenia:
Studenci oceniani są na podstawie wyników ćwiczeń praktycznych, studiów przypadków, zadań
itp. realizowanych w trakcie zajęć oraz jednego kolokwium pisemnego zawierającego pytania
zamknięte i otwarte. Przedmiot weryfikacji stanowi poziom opanowania treści programowych.
Ocenianie:
Student otrzymuje ocenę dostateczną, gdy zna podstawowe pojęcia i mechanizmy dotyczące pracy
zespołowej.
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena  z przedmiotu jest równa ocenie uzyskanej z zaliczenia.

4 zarządzanie pracą zespołową Nieobliczana

4 zarządzanie pracą zespołową [wykład] zaliczenie z
oceną

Metoda obliczania
oceny końcowej

Sem. Przedmiot Rodzaj
zaliczenia

Metoda
obl. oceny

Waga do
średniej
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S Y L A B U S
Nazwa programu kształcenia:
WNEiZ-Z-O-I-N-18/19Z-ZMwB

zarządzanie pracą zespołową
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
4.0WW22AIJ2634_43N

Katedra Organizacji i Zarządz.
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

zarządzanie

Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne zarządzanie marketingowe w

biznesie
ogólnoakademicki

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

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

2 34 wykład 18 ZO

Razem 18 3
Koordynator
przedmiotu / modułu: dr hab. KATARZYNA  GADOMSKA-LILA

Prowadzący zajęcia:

Celem jest przekazanie wiedzy z zakresu tworzenia skutecznych zespołów i zarządzania pracą zespołową oraz
wykorzystywania potencjału zespołów w zarządzaniu organizacjami.

Cele przedmiotu /
modułu:

Student posiada wiedzę z zakresu podstaw zarządzania oraz zachowań w organizacji, potrafi zastosować
narzędzia zarządzania poznane w ramach wcześniejszych przedmiotów.Wymagania wstępne:

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla

obszaru
Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza zna zasady i mechanizmy decydujące o
sprawnym funkcjonowaniu zespołu

K_W08
K_W13
K_W15
K_W16

S1A_W02
S1A_W04
S1A_W05
S1A_W05

EP11

umiejętności

potrafi zidentyfikować i przeanalizować
problemy dotyczące pracy zespołowej i
ocenić zasadność zastosowanych metod i
narzędzi rozwiązywania problemów

K_U13
K_U14
K_U17
K_U18

S1A_U06
S1A_U06
S1A_U07
S1A_U08

EP21

kompetencje społeczne potrafi organizować pracę własną oraz
pracę zespołu

K_K02
K_K03

S1A_K02
S1A_K03EP31

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: zarządzanie pracą zespołową

Forma zajęć: wykład

11. Podstawowe koncepcje dotyczące grup i zespołów. Znaczenie zespołów pracowniczych w
zarządzaniu organizacjami 4

12. Podstawowe zasady funkcjonowania i definicja zespołu 4

33. Determinanty efektywności pracy zespołowej; mechanizmy w pracy zespołowej 4

24. Rodzaje zespołów roboczych 4

15. Proces tworzenia zespołów: opracowywanie harmonogramów pracy, podział zadań, określanie
norm i zasad 4

36. Role zespołowe - diagnoza i ocena 4

17. Kierowanie zespołem - rola lidera w tworzeniu tożsamości zespołu 4

18. Komunikacja i rozwiązywanie konfliktów 4

19. Rozwijanie umiejętności pracy zespołowej 4
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310. Zarządzanie zespołami wielokulturowymi 4

111. Zaliczenie 4

wykład, studia przypadków, ćwiczenia praktyczne (kwestionariusze itp.), dyskusja w grupie,
symulacje, odgrywanie rólMetody kształcenia

Belbin M.  (2010): Nie tylko zespół., Oficyna Ekonomiczna, Kraków

Donnellon A. (red.) (2007): Kierowanie zespołami., Wydawnictwo Helion, Gliwice

Gelert M., Nowak C. (2008): Zespół., GWP, Gdańsk

R. Rutka, P. Wróbel (red.) (2012): Organizacja zachowań zespołowych, PWE, Warszawa

Literatura podstawowa

Harvard Business Essentials (2006): Stwórz zespół z ikrą. Kompletny poradnik tworzenia
wydajnych i skutecznych zespołów., MT Biznes, Warszawa
Heidema J.M., McKenzie C.A. (2006): Budowanie zespołu z pasją. Od toksycznych zachowań do
zaangażowania., Dom Wydawniczy Rebis, Poznań

Katzenbach J.R., Smith D.K.  (2001): Siła zespołów., Oficyna Ekonomiczna, Kraków

Kożusznik B. (2005): Kierowanie zespołem pracowniczym., PWE, warszawa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

18Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

18Przygotowanie się do zajęć

17Studiowanie literatury

4Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

16Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP1,EP2SPRAWDZIAN

EP2,EP3ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

Forma i warunki zaliczenia:
Studenci oceniani są na podstawie wyników ćwiczeń praktycznych, studiów przypadków, zadań
itp. realizowanych w trakcie zajęć oraz jednego kolokwium pisemnego zawierającego pytania
zamknięte i otwarte. Przedmiot weryfikacji stanowi poziom opanowania treści programowych.
Ocenianie:
Student otrzymuje ocenę dostateczną, gdy zna podstawowe pojęcia i mechanizmy dotyczące pracy
zespołowej.
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena  z przedmiotu jest równa ocenie uzyskanej z zaliczenia.

4 zarządzanie pracą zespołową Nieobliczana

4 zarządzanie pracą zespołową [wykład] zaliczenie z
oceną

Metoda obliczania
oceny końcowej

Sem. Przedmiot Rodzaj
zaliczenia

Metoda
obl. oceny

Waga do
średniej

2/2



S Y L A B U S
Nazwa programu kształcenia:
WNEiZ-Z-O-I-N-18/19Z-ZP

zarządzanie pracą zespołową
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
4.0WW22AIJ2634_22N

Katedra Organizacji i Zarządz.
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

zarządzanie

Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne zarządzanie przedsiębiorstwemogólnoakademicki

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

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

2 33 wykład 18 ZO

Razem 18 3
Koordynator
przedmiotu / modułu: dr hab. KATARZYNA  GADOMSKA-LILA

Prowadzący zajęcia:

Celem jest przekazanie wiedzy z zakresu tworzenia skutecznych zespołów i zarządzania pracą zespołową oraz
wykorzystywania potencjału zespołów w zarządzaniu organizacjami.

Cele przedmiotu /
modułu:

Student posiada wiedzę z zakresu podstaw zarządzania oraz zachowań w organizacji, potrafi zastosować
narzędzia zarządzania poznane w ramach wcześniejszych przedmiotów.Wymagania wstępne:

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla

obszaru
Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza zna zasady i mechanizmy decydujące o
sprawnym funkcjonowaniu zespołu

K_W08
K_W13
K_W15
K_W16

S1A_W02
S1A_W04
S1A_W05
S1A_W05

EP11

umiejętności

potrafi zidentyfikować i przeanalizować
problemy dotyczące pracy zespołowej i
ocenić zasadność zastosowanych metod i
narzędzi rozwiązywania problemów

K_U13
K_U14
K_U17
K_U18

S1A_U06
S1A_U06
S1A_U07
S1A_U08

EP21

kompetencje społeczne potrafi organizować pracę własną oraz
pracę zespołu

K_K02
K_K03

S1A_K02
S1A_K03EP31

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: zarządzanie pracą zespołową

Forma zajęć: wykład

11. Podstawowe koncepcje dotyczące grup i zespołów. Znaczenie zespołów pracowniczych w
zarządzaniu organizacjami 3

12. Podstawowe zasady funkcjonowania i definicja zespołu 3

33. Determinanty efektywności pracy zespołowej; mechanizmy w pracy zespołowej 3

24. Rodzaje zespołów roboczych 3

15. Proces tworzenia zespołów: opracowywanie harmonogramów pracy, podział zadań, określanie
norm i zasad 3

36. Role zespołowe - diagnoza i ocena 3

17. Kierowanie zespołem - rola lidera w tworzeniu tożsamości zespołu 3

18. Komunikacja i rozwiązywanie konfliktów 3

19. Rozwijanie umiejętności pracy zespołowej 3
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210. Zarządzanie zespołami wielokulturowymi 3

211. Zaliczenie 3

wykład, studia przypadków, ćwiczenia praktyczne (kwestionariusze itp.), dyskusja w grupie,
symulacje, odgrywanie rólMetody kształcenia

Belbin M. (2010): Nie tylko zespół., Oficyna Ekonomiczna, Kraków

Donnellon A. (red.) (2007): Kierowanie zespołami., Wydawnictwo Helion, Gliwice

Gelert M., Nowak C. (2008): Zespół., GWP, Gdańsk

R. Rutka, P. Wróbel (red.),  (2012): Organizacja zachowań zespołowych, PWE, Warszawa

Literatura podstawowa

Harvard Business Essentials (2006): Stwórz zespół z ikrą. Kompletny poradnik tworzenia
wydajnych i skutecznych zespołów., MT Biznes, Warszawa
Heidema J.M., McKenzie C.A. (2006): Budowanie zespołu z pasją. Od toksycznych zachowań do
zaangażowania., Dom Wydawniczy Rebis, Poznań

Katzenbach J.R., Smith D.K.  (2001): Siła zespołów., Oficyna Ekonomiczna, Kraków

Kożusznik B.  (2005): Kierowanie zespołem pracowniczym., PWE, Warszawa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

18Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

18Przygotowanie się do zajęć

16Studiowanie literatury

3Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

18Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP1,EP2SPRAWDZIAN

EP2,EP3ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

Forma i warunki zaliczenia:
Studenci oceniani są na podstawie wyników ćwiczeń praktycznych, studiów przypadków, zadań
itp. realizowanych w trakcie zajęć oraz jednego kolokwium pisemnego zawierającego pytania
zamknięte i otwarte. Przedmiot weryfikacji stanowi poziom opanowania treści programowych.
Ocenianie:
Student otrzymuje ocenę dostateczną, gdy zna podstawowe pojęcia i mechanizmy dotyczące pracy
zespołowej.
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena  z przedmiotu jest równa ocenie uzyskanej z zaliczenia.

3 zarządzanie pracą zespołową Nieobliczana

3 zarządzanie pracą zespołową [wykład] zaliczenie z
oceną

Metoda obliczania
oceny końcowej

Sem. Przedmiot Rodzaj
zaliczenia

Metoda
obl. oceny

Waga do
średniej
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
WNEiZ-Z-O-I-N-18/19Z

zarządzanie procesami
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
zarządzanie

4.0WW22AIJ2634_134N
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 35
ćwiczenia 9 ZO

wykład 8 E

Razem 17 3

Koordynator
przedmiotu:

dr MAGDALENA KOGUT-JAWORSKA

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:
Celem jest przedstawienie istoty i prawidłowości podejścia procesowego w zarządzaniu oraz poznanie zasad i narzędzi
zarządzania procesowego.

Wymagania wstępne:

w zakresie wiedzy: student zna wybrane koncepcje i metody zarządzania oraz dysponuje wiedzą dotyczącą struktur
organizacyjnych i struktur zarządzania (będąc świadom wad i zalet poszczególnych rozwiązań).
w zakresie umiejętności: student potrafi dokonać opisu rzeczywistości organizacyjnej z wykorzystaniem technik
opisowych (np. stenografii organizatorskiej), zaprojektować rozwiązania strukturalne (struktura organizacyjna i
struktura zarządzania), określać cele i konstruować systemy pomiaru rzeczywistości organizacyjnej.
w zakresie kompetencji społecznych: student potrafi pracować w grupie oraz ma wpojone nawyki kształcenia
ustawicznego.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza zna zasady i narzędzia zarządzania procesowego
K_W01
K_W04
K_W17

1 EP1

umiejętności

potrafi zaprogramować i wdrożyć metodykę zarządzania
procesami w organizacji

K_U05
K_U08
K_U13
K_U15

1 EP2

potrafi opisać i zmapować proces K_U082 EP3

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: zarządzanie procesami

Forma zajęć: wykład

11. Orientacja funkcjonalna i procesowa 5

12. Podejście procesowe w koncepcjach zarządzania 5

13. Metodyka wdrażania zarządzania procesowego 5

14. Identyfikacja procesów 5

15. Standaryzacja i odwzorowywanie procesów 5

16. Formy organizacji procesowej 5

27. Wdrażanie zarządzania procesowego 5

Forma zajęć: ćwiczenia
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11. Orientacja funkcjonalna i procesowa 5

12. Podejście procesowe w koncepcjach zarządzania 5

13. Metodyka wdrażania zarządzania procesowego 5

14. Identyfikacja procesów 5

15. Standaryzacja i odwzorowywanie procesów 5

16. Formy organizacji procesowej 5

27. Wdrażanie zarządzania procesowego 5

18. Zaliczenie 5

prezentacja multimedialna, dyskusja, symulacje, studia przypadków, praca w grupach, opracowanie projektu.
Metody kształcenia

Brilman J. (2002): Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa

Grajewski P. (2007): Organizacja procesowa, PWE, Warszawa

Kunasz M. (2010): Praktyczne aspekty zarządzania procesami, Economicus, Szczecin

Kunasz M. (2010): Zarządzanie procesami, Economicus, Szczecin

Muller R., Rupper P. (2000): Process reengineering, Astrum, Wrocław

Rummler G.A., Brache A.P. (2000): Podnoszenie efektywności organizacji, PWE, Warszawa

Literatura podstawowa

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1EGZAMIN PISEMNY

EP1KOLOKWIUM

EP2,EP3PROJEKT

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Forma i warunki zaliczenia ćwiczeń &amp;#8211; studenci oceniani są na podstawie obserwacji pracy na zajęciach
(10% oceny) podczas obecności przy tablicy, dyskusji panelowych bądź pracy w grupie nad przygotowywanym
projektem własnym, projektu grupowego (40 % oceny), który powinien zawierać: charakterystykę wybranej firmy,
identyfikację grup procesów (zobrazowanych opisowo i na mapie relacji), opis wybranego procesu i składających się
nań podprocesów, propozycję zmian w strukturze organizacyjnej oraz opis wybranej czynności organizacyjnej a
także kolokwium (50 % oceny) - testu wiedzy z pytaniami jednokrotnego wyboru. Projekt własny weryfikuje
osiągniecie efektów kształcenia w zakresie umiejętności, kolokwium - w zakresie wiedzy.
Forma i warunki zaliczenia wykładu - przedmiot kończy się egzaminem i ocena z egzaminu jest jednocześnie oceną z
wykładu.
Forma i warunki egzaminu &amp;#8211; studenci oceniani są na podstawie egzaminu pisemnego, który tworzy
zestaw zawierający 4 pytania opisowe. Egzamin weryfikuje osiągniecie efektów kształcenia w zakresie wiedzy.
Ocenianie &amp;#8211; student otrzymuje ocenę dostateczną, gdy zna istotę zarządzania procesowego i
podstawowe pojęcia z nim związane.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena  z przedmiotu  jest równa ocenie uzyskanej z egzaminu.

Metoda obliczania oceny
końcowej

5 zarządzanie procesami Ważona

5 zarządzanie procesami [wykład] egzamin 1,00

5 zarządzanie procesami [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

0,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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Grajewski P. (2003): Koncepcja struktury organizacji procesowej, Dom Organizatora, Toruń

Hammer M. (1999): Reinżyneria i jej następstwa, PWN, Warszawa

Hamrol A., Mantura W. (2002): Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa

Kisielnicki J. (2008): Zarządzanie. Jak zarządzać i być zarządzanym, PWE, Warszawa

Łuczak J., Matuszak-Flejszman A. (2007): Metody i techniki zarządzania jakością, Quality Progress, Poznań

Romanowska M., Trocki M. (red.) (2004): Podejście procesowe w zarządzaniu, SGH, Warszawa

Weiss E., Godlewska M. (red.) (2007): Nowe trendy i wyzwania w zarządzaniu, Vizja Press & T, Warszawa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

17Zajęcia dydaktyczne

4Udział w egzaminie/zaliczeniu

13Przygotowanie się do zajęć

12Studiowanie literatury

5Udział w konsultacjach

12Przygotowanie projektu / eseju / itp.

10Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

2Inne

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:
WNEiZ-Z-O-I-N-18/19Z-KM

zarządzanie produkcją
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
zarządzanie

4.0WW22AIJ2429_86N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne [A] kompetencje menedżerskieogólnoakademicki

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

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

3 35 wykład 18 ZO

Razem 18 3

Koordynator
przedmiotu:

dr ANNA BIELAWA

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu: Celem jest omówienie podstawowych zagadnień z organizacji i zarządzania w systemie produkcyjnym.

Wymagania wstępne:
Student zna  podstawy zarządzania w przedsiębiorstwie i ogólne zagadnienia mikroekonomii, potrafi rozwiązywać
zadania dotyczące zagadnień mikroekonomicznych, potrafi pracować w grupie i ma nawyki kształcenia ustawicznego.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

ma podstawową wiedzę o zasobach organizacji i
elementach składowych w zakresie produkcji,
organizowania i produktywności systemu produkcyjnego
wraz z analizą uwarunkowań działalności produkcyjnej

K_W01
K_W03
K_W04
K_W05

1 EP1

zna podstawowe pojęcia i reguły zarządzania produkcją K_W072 EP2

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: zarządzanie produkcją

Forma zajęć: wykład

11. Przedmiot i zakres zarządzania produkcją 5

12. Ekonomiczne aspekty produkcji przemysłowej 5

13. System produkcyjny - elementy, funkcje i otoczenie 5

34. Procesy: produkcyjny i wytwórczy i ich typologia 5

15. Struktura produkcyjna 5

36. Cykl produkcyjny i jego organizacja 5

17. Normowanie czasu pracy 5

18. Typy i formy organizacji produkcji 5

19. Produkcja potokowa i jej organizowanie 5

110. Sterowanie produkcją 5

111. Zdolność produkcyjna jednostki wytwórczej 5

112. Koszty produkcji 5
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213. Kolokwium 5

- wykład z elementami konwersatoryjnymi z wykorzystaniem case study.
- prezentacja multimedialna
- praca w grupach

Metody kształcenia

Durlik I. (2004): Inżynieria zarządzania. Część I. Strategia i projektowanie systemów produkcyjnych, Placet

Głowacka-Fertsch D., Fertsch M. (2004): Zarządzanie produkcją, Wyższa Szkoła Logistyki

Liwowski B., Kozłowski R. (2007): Podstawowe zagadnienia zarządzania produkcją, Wolters Kluwer business

Pająk E. (2006): Zarządzanie produkcją. Produkt, technologia, organizacja, Wydawnictwo Naukowe PWN

Pasternak K. (2006): Zarys zarządzania produkcją, PWE

Rogowski A. (2010): Podstawy organizacji i zarządzania produkcją w przedsiębiorstwie, Wydawnictwa Fachowe CeDeWu

Literatura podstawowa

Muhlemann A.P., Oakland J.S., Lockyer K.G. (2001): Zarządzanie. Produkcja i usługi., Wydawnictwo Naukowe PWN

Nowosielski S. (2001): Zarządzanie produkcją. Ujęcie controllingowe., Wydawnictwo AE im. Oskara Lanego we Wrocławiu

Waters D. (2001): Zarządzanie operacyjne. Towary i usługi., Wydawnictwo Naukowe PWN

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

18Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

14Przygotowanie się do zajęć

18Studiowanie literatury

3Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

20Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2KOLOKWIUM

EP1,EP2PROJEKT

EP1,EP2ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Kolokwium obejmuje wiedzę z wykładów oraz zalecanej literatury (test z pytaniami wielokrotnego wyboru i pytaniami
otwartymi, zaliczenie testu na ocenę dostateczną wymaga uzyskania  60% możliwych punktów).
Wykonanie pracy zaliczeniowej: przygotowanie projektu i jego prezentacja.
Ocena z wykładu jest uzyskiwana na podstawie pisemnego zaliczenia tej formy zajęć na ostatnim wykładzie.
Student otrzymuje ocenę dostateczną - gdy potrafi omówić podstawowe zagadnienia związane z organizacją i
zarządzaniem w systemie produkcyjnym, co sprawdza osiągnięte efekty kształcenia w zakresie wiedzy uzyskanych
podczas uczestnictwa w wykładach.
Ocena  z przedmiotu obliczana jest jako ocena z zaliczenia.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z przedmiotu obliczana jest oceną z zaliczenia.

Metoda obliczania oceny
końcowej 5 zarządzanie produkcją Ważona

5 zarządzanie produkcją [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
Nazwa programu kształcenia:
WNEiZ-Z-O-I-N-18/19Z-ZJ

zarządzanie produkcją
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
4.0WW22AIJ2429_63N

Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

zarządzanie

Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne zarządzanie jakościąogólnoakademicki

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

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

2 33 wykład 18 ZO

Razem 18 3
Koordynator
przedmiotu / modułu: dr ANNA  BIELAWA

Prowadzący zajęcia:

Celem jest omówienie podstawowych zagadnień z organizacji i zarządzania w systemie produkcyjnym.Cele przedmiotu /
modułu:

Student zna  podstawy zarządzania w przedsiębiorstwie i ogólne zagadnienia mikroekonomii, potrafi
rozwiązywać zadania dotyczące zagadnień mikroekonomicznych, potrafi pracować w grupie i ma nawyki
kształcenia ustawicznego.

Wymagania wstępne:

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla

obszaru
Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

ma podstawową wiedzę o zasobach
organizacji i elementach składowych w
zakresie produkcji, organizowania i
produktywności systemu produkcyjnego
wraz z analizą uwarunkowań działalności
produkcyjnej

K_W01
K_W03
K_W04
K_W05

S1A_W01
S1A_W01
S1A_W02
S1A_W02

EP11

zna podstawowe pojęcia i reguły
zarządzania produkcją K_W07 S1A_W02EP22

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: zarządzanie produkcją

Forma zajęć: wykład

11. Przedmiot i zakres zarządzania produkcją 3

12. Ekonomiczne aspekty produkcji przemysłowej 3

13. System produkcyjny - elementy, funkcje i otoczenie 3

34. Procesy: produkcyjny i wytwórczy i ich typologia 3

15. Struktura produkcyjna 3

36. Cykl produkcyjny i jego organizacja 3

17. Normowanie czasu pracy 3

18. Typy i formy organizacji produkcji 3

19. Produkcja potokowa i jej organizowanie 3

110. Sterowanie produkcją 3
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111. Zdolność produkcyjna jednostki wytwórczej 3

112. Koszty produkcji 3

213. Kolokwium 3

-wykład z elementami konwersatoryjnymi z wykorzystaniem case study.
-prezentacja multimedialna
-praca w grupach

Metody kształcenia

Durlik I. (2004): Inżynieria zarządzania. Część I. Strategia i projektowanie systemów
produkcyjnych, Placet

Głowacka-Fertsch D., Fertsch M. (2004): Zarządzanie produkcją, Wyższa Szkoła Logistyki

Liwowski B., Kozłowski R. (2007): Podstawowe zagadnienia zarządzania produkcją, Wolters
Kluwer business
Pająk E. (2006): Zarządzanie produkcją. Produkt, technologia, organizacja, Wydawnictwo
Naukowe PWN

Pasternak K. (2006): Zarys zarządzania produkcją, PWE

Rogowski A. (2010): Podstawy organizacji i zarządzania produkcją w przedsiębiorstwie,
Wydawnictwa Fachowe CeDeWu

Literatura podstawowa

Muhlemann A.P., Oakland J.S., Lockyer K.G. (2001): Zarządzanie. Produkcja i usługi.,
Wydawnictwo Naukowe PWN
Nowosielski S. (2001): Zarządzanie produkcją. Ujęcie controllingowe., Wydawnictwo AE im.
Oskara Lanego we Wrocławiu

Waters D. (2001): Zarządzanie operacyjne. Towary i usługi., Wydawnictwo Naukowe PWN

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

18Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

14Przygotowanie się do zajęć

17Studiowanie literatury

3Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

21Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP1,EP2KOLOKWIUM

EP1,EP2PROJEKT

EP1,EP2ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

Kolokwium obejmuje wiedzę z wykładów oraz zalecanej literatury (test z pytaniami wielokrotnego
wyboru i pytaniami otwartymi, zaliczenie testu na ocenę dostateczną wymaga uzyskania  60%
możliwych punktów).
Wykonanie pracy zaliczeniowej: przygotowanie projektu i jego prezentacja.
Ocena z wykładu jest uzyskiwana na podstawie pisemnego zaliczenia tej formy zajęć na ostatnim
wykładzie.
Student otrzymuje ocenę dostateczną - gdy potrafi omówić podstawowe zagadnienia związane z
organizacją i zarządzaniem w systemie produkcyjnym, co sprawdza osiągnięte efekty kształcenia
w zakresie wiedzy uzyskanych podczas uczestnictwa w wykładach.
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z przedmiotu obliczana jest jako ocena z zaliczenia.

3 zarządzanie produkcją Nieobliczana

3 zarządzanie produkcją [wykład] zaliczenie z
oceną

Metoda obliczania
oceny końcowej

Sem. Przedmiot Rodzaj
zaliczenia

Metoda
obl. oceny

Waga do
średniej
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S Y L A B U S
Nazwa programu kształcenia:
WNEiZ-Z-O-I-N-18/19Z-ZP

zarządzanie produkcją
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
4.0WW22AIJ2429_30N

Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

zarządzanie

Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne zarządzanie przedsiębiorstwemogólnoakademicki

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

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

2 33 wykład 18 ZO

Razem 18 3
Koordynator
przedmiotu / modułu: dr ANNA  BIELAWA

Prowadzący zajęcia:

Celem jest omówienie podstawowych zagadnień z organizacji i zarządzania w systemie produkcyjnym.Cele przedmiotu /
modułu:

Student zna  podstawy zarządzania w przedsiębiorstwie i ogólne zagadnienia mikroekonomii, potrafi
rozwiązywać zadania dotyczące zagadnień mikroekonomicznych, potrafi pracować w grupie i ma nawyki
kształcenia ustawicznego.

Wymagania wstępne:

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla

obszaru
Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

ma podstawową wiedzę o zasobach
organizacji i elementach składowych w
zakresie produkcji, organizowania i
produktywności systemu produkcyjnego
wraz z analizą uwarunkowań działalności
produkcyjnej

K_W01
K_W03
K_W04
K_W05

S1A_W01
S1A_W01
S1A_W02
S1A_W02

EP11

zna podstawowe pojęcia i reguły
zarządzania produkcją K_W07 S1A_W02EP22

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: zarządzanie produkcją

Forma zajęć: wykład

11. Przedmiot i zakres zarządzania produkcją 3

12. Ekonomiczne aspekty produkcji przemysłowej 3

13. System produkcyjny - elementy, funkcje i otoczenie 3

34. Procesy: produkcyjny i wytwórczy i ich typologia 3

15. Struktura produkcyjna 3

36. Cykl produkcyjny i jego organizacja 3

17. Normowanie czasu pracy 3

18. Typy i formy organizacji produkcji 3

19. Produkcja potokowa i jej organizowanie 3

110. Sterowanie produkcją 3
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111. Zdolność produkcyjna jednostki wytwórczej 3

112. Koszty produkcji 3

213. Kolokwium 3

-wykład z elementami konwersatoryjnymi z wykorzystaniem case study.
-prezentacja multimedialna
-praca w grupach

Metody kształcenia

Durlik I. (2004): Inżynieria zarządzania. Część I. Strategia i projektowanie systemów
produkcyjnych, Placet

Głowacka-Fertsch D., Fertsch M. (2004): Zarządzanie produkcją, Wyższa Szkoła Logistyki

Liwowski B., Kozłowski R. (2007): Podstawowe zagadnienia zarządzania produkcją, Wolters
Kluwer business
Pająk E. (2006): Zarządzanie produkcją. Produkt, technologia, organizacja, Wydawnictwo
Naukowe PWN

Pasternak K. (2006): Zarys zarządzania produkcją, PWE

Rogowski A. (2010): Podstawy organizacji i zarządzania produkcją w przedsiębiorstwie,
Wydawnictwa Fachowe CeDeWu

Literatura podstawowa

Muhlemann A.P., Oakland J.S., Lockyer K.G. (2001): Zarządzanie. Produkcja i usługi.,
Wydawnictwo Naukowe PWN
Nowosielski S. (2001): Zarządzanie produkcją. Ujęcie controllingowe., Wydawnictwo AE im.
Oskara Lanego we Wrocławiu

Waters D. (2001): Zarządzanie operacyjne. Towary i usługi., Wydawnictwo Naukowe PWN

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

18Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

14Przygotowanie się do zajęć

19Studiowanie literatury

3Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

19Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP1,EP2KOLOKWIUM

EP1,EP2PROJEKT

EP1,EP2ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

Kolokwium obejmuje wiedzę z wykładów oraz zalecanej literatury (test z pytaniami wielokrotnego
wyboru i pytaniami otwartymi, zaliczenie testu na ocenę dostateczną wymaga uzyskania  60%
możliwych punktów).
Wykonanie pracy zaliczeniowej: przygotowanie projektu i jego prezentacja.
Ocena z wykładu jest uzyskiwana na podstawie pisemnego zaliczenia tej formy zajęć na ostatnim
wykładzie.
Student otrzymuje ocenę dostateczną - gdy potrafi omówić podstawowe zagadnienia związane z
organizacją i zarządzaniem w systemie produkcyjnym, co sprawdza osiągnięte efekty kształcenia
w zakresie wiedzy uzyskanych podczas uczestnictwa w wykładach.
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z przedmiotu obliczana jest jako średnia ocen uzyskanych z kolokwium i prezentacji
projektu.

3 zarządzanie produkcją Nieobliczana

3 zarządzanie produkcją [wykład] zaliczenie z
oceną

Metoda obliczania
oceny końcowej

Sem. Przedmiot Rodzaj
zaliczenia

Metoda
obl. oceny

Waga do
średniej
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S Y L A B U S
Nazwa programu kształcenia:
WNEiZ-Z-O-I-N-18/19Z

zarządzanie projektami
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
4.0WW22AIJ2429_121N

Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

zarządzanie

Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne ogólnoakademicki

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

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

1 32
ćwiczenia 9 ZO

wykład 9 ZO

Razem 18 3
Koordynator
przedmiotu / modułu: dr KATARZYNA  KAZOJĆ

Prowadzący zajęcia:
Celem jest uzyskanie podstawowej wiedzy z zakresu zarządzania projektami. Zapoznanie się przebiegiem
realizacji procedur projektowych przez pryzmat funkcji planowania, organizowania, motywowania, sterowania i
kontroli

Cele przedmiotu /
modułu:

Student zna podstawy przedsiębiorczości, rozróżnia podstawowe kategorie ekonomiczne, jak np. zasoby, procesy
itd.,  potrafi pracować w grupie, jest przygotowany do rozwiązywania analiz przypadków.Wymagania wstępne:

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla

obszaru
Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza
Zna podstawowe pojęcia i kategorie z
zakresu zarządzania projektami oraz ich
klasyfikacje

K_W03
K_W04
K_W17

S1A_W01
S1A_W02
S1A_W06

EP11

umiejętności

posiada umiejętność wyszukiwania i
organizowania informacji niezbędnej przy
planowaniu projektu w wykorzystaniem
podstawowych technik i umiejętnością
analizy budżetu w zarządzaniu projektem

K_U03
K_U08
K_U15

S1A_U02
S1A_U04
S1A_U06

EP21

posiada umiejętność przygotowania
projektu w formie pracy pisemnej oraz
prezentacji z wykorzystaniem terminów
ekonomicznych odnoszących się zwłaszcza
do zarządzania projektami.

K_U16
K_U20

S1A_U07
S1A_U09EP32

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: zarządzanie projektami

Forma zajęć: wykład

21. Zarządzanie projektem, zarządzanie projektami 2

12. Miejsce, rola i rodzaje projektów w zarządzaniu 2

13. Cykl życia projektu 2

14. Inicjowanie, definiowanie i ocena wykonalności projektu 2

15. Planowanie i definiowanie zasobów projektu 2

16. Organizacja zespołu projektowego 2
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17. Budżetowanie projektu 2

18. Sterowanie przebiegiem projektu 2

Forma zajęć: ćwiczenia

11. Otoczenie projektu 2

12. Definiowanie celu i wymagań w projekcie 2

13. Planowanie w projekcie 2

14. Zarządzanie zmianami w projekcie 2

15. Wyzwania w projektach 2

16. Zarządzanie ryzykiem w projektach 2

17. Kontrola i ewaluacja projektów 2

28. Prezentacja zarządzania projektami na przykładzie praktycznym 2

wykład z elementami konwersatoryjnymi, ćwiczenia z wykorzystaniem case study, prezentacja
multimedialna, opracowanie projektu, praca w grupachMetody kształcenia

 Young T. (2006): Skuteczne zarządzanie projektami, Wyd. Helion - One Press

J. Wiśniewska, K. Janasz (red.) (2014): Zarądzanie projektami w ogranizacji, Difin, Warszawa

Stabryła A. (2006): Zarządzanie projektami ekonomicznymi i organizacyjnymi, PWN

Wilczewski S. (2011): MS Project 2010 i MS Project Server 2010. Efektywne zarządzanie
projektem i portfelem projektów, Helion

Literatura podstawowa

Oparska N. (2006): Zarządzanie projektami małymi i dużymi, Wyd. MT BiznesLiteratura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

18Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

12Przygotowanie się do zajęć

12Studiowanie literatury

4Udział w konsultacjach

13Przygotowanie projektu / eseju / itp.

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP1,EP2,EP3PROJEKT

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

Ocena z ćwiczeń jest oceną za wykonanie pracy zaliczeniowej: przygotowanie projektu i jego
prezentacja lub badań i prezentacja ich wyników - projekt testuje osiągnięcie efektów kształcenia
w zakresie wiedzy i umiejętności.
Ocena z wykładu jest uzyskiwana na podstawie pisemnego zaliczenia tej formy zajęć na ostatnim
wykładzie (test wyboru-należy uzyskać 60% maksymalnej liczby punktów).
Student otrzymuje ocenę dostateczną, gdy potrafi omówić podstawowe zagadnienia z zakresu
zarządzania projektami, co sprawdza osiągnięte efekty kształcenia w zakresie wiedzy i
umiejętności uzyskanych podczas uczestnictwa w wykładach i ćwiczeniach.
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena  z przedmiotu  obliczana jest jako średnia arytmetyczna ocen uzyskanych z wykładu oraz
zaliczenia.

2 zarządzanie projektami Nieobliczana

2 zarządzanie projektami [wykład] zaliczenie z
oceną

2 zarządzanie projektami [ćwiczenia] zaliczenie z
oceną

Metoda obliczania
oceny końcowej

Sem. Przedmiot Rodzaj
zaliczenia

Metoda
obl. oceny

Waga do
średniej
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14Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne
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S Y L A B U S
Nazwa programu kształcenia:
WNEiZ-Z-O-I-N-18/19Z

zarządzanie relacjami z klientem
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
4.0WW22AIJ2634_110N

Katedra Marketingu
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

zarządzanie

Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne ogólnoakademicki

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

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

2 33
ćwiczenia 9 ZO

wykład 8 ZO

Razem 17 3
Koordynator
przedmiotu / modułu: dr hab. EDYTA  RUDAWSKA

Prowadzący zajęcia:
Celem jest uświadomienie słuchaczy odnośnie do konieczności zmiany podejścia do obsługi klienta; pokazanie
konieczności zachowania proporcji między pozyskiwaniem nowych a utrzymywaniem dotychczasowych klientów
oraz zapoznanie studentów z metodami kształtowania długotrwałych relacji z klientami.

Cele przedmiotu /
modułu:

w zakresie wiedzy student definiuje podstawowe kategorie ekonomiczne, wyjaśnia sposób funkcjonowania
przedsiębiorstw oraz wyjaśnia zasady marketingowego działania firm
w zakresie umiejętności student porównuje narzędzia marketingowego oddziaływania na klientów w
poszczególnych branżach, ustala kryteria decydujące o zakwalifikowaniu firmy do grupy zarządzanych
marketingowo
w zakresie kompetencji student potrafi pracować w zespole, posiada umiejętności komunikacji

Wymagania wstępne:

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla

obszaru
Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

zna podstawowe pojęcia dotyczące
marketingu relacji

K_W03
K_W09
K_W10
K_W13
K_W16
K_W19

S1A_W01
S1A_W03
S1A_W03
S1A_W04
S1A_W05
S1A_W07

EP11

wymienia instrumenty kształtowania
trwałych relacji z klientami K_W03 S1A_W01EP22

umiejętności
proponuje instrumenty nakierowane na
budowanie relacji z klientami na rynku B2B
i B2C

K_U08
K_U16

S1A_U04
S1A_U07EP31

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: zarządzanie relacjami z klientem

Forma zajęć: wykład

11. Nowe tendencje w marketingu 3

12. Budowanie trwałych relacji z klientami - koncepcja marketingu relacji 3

13. Istota relacji w marketingowej koncepcji działania przedsiębiorstw 3

14. Kreowanie lojalności klientów jako cel marketingu relacji 3

15. Etapy przemiany klientów w lojalnych nabywców. Rola jakości w kształtowaniu relacji z klientem 3
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16. Wykorzystanie programów promocyjnych w procesie zarządzania relacjami z klientem 3

17. Analiza skarg i reklamacji a trwałość relacji z klientami 3

18. Optymalizacja struktury portfela klientów 3

Forma zajęć: ćwiczenia

11. Nowe tendencje w marketingu 3

12. Budowanie trwałych relacji z klientami - koncepcja marketingu relacji 3

13. Istota relacji w marketingowej koncepcji działania przedsiębiorstw 3

14. Kreowanie lojalności klientów 3

15. Rola jakości w kształtowaniu relacji z klientem 3

16. Wykorzystanie programów promocyjnych w procesie zarządzania relacjami z klientem 3

17. Analiza skarg i reklamacji a trwałość relacji z klientami 3

18. Optymalizacja struktury portfela klientów 3

19. Zaliczenie 3

Prezentacja multimedialna, dyskusja, studia przypadków, praca w grupachMetody kształcenia

Kwiatek P. (2007): Programy lojalnościowe, Oficyna

Otto J. (2001): Marketing relacji, C.H. Beck

Rudawska E. (2005): Lojalność klientów, PWE

Literatura podstawowa

Barlow J., Moller C. (2001): Reklamacje czyli prezent. Strategia korzystania z informacji od
klienta, PWN

Burnett K. (2002): Relacje z kluczowymi klientami, Oficyna Wydawnicza

Gordon I.H. (2001): Relacje z klientem.Marketing partnerski, PWE

Rudawska E. (2008): Znaczenie relacji z klientami w procesie kształtowania wartości
przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe US
Storbacka K., Lehtinen J. (2001): Sztuka budowania trwałych związków z klientami, Dom
Wydawniczy ABC

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

17Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP1,EP2,EP3KOLOKWIUM

PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

Wykład: Studenci oceniani są na podstawie jednego kolokwium obejmującego weryfikację wiedzy z
wykładów, na podstawie testu, z pytaniami jednokrotnego i wielokrotnego wyboru oraz pytaniami
otwartymi jak również na podstawie przygotowanego eseju na temat zadany przez wykładowcę.
Ćwiczenia: Studenci oceniani są na podstawie kolokwium obejmującego zagadnienia omawiane
podczas ćwiczeń oraz zadań realizowanych podczas ćwiczeń
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z przedmiotu jest równa średniej arytmetycznej z wykładów i ćwiczeń

3 zarządzanie relacjami z klientem Nieobliczana

3 zarządzanie relacjami z klientem [wykład] zaliczenie z
oceną

3 zarządzanie relacjami z klientem [ćwiczenia] zaliczenie z
oceną

Metoda obliczania
oceny końcowej

Sem. Przedmiot Rodzaj
zaliczenia

Metoda
obl. oceny

Waga do
średniej

2/3



19Przygotowanie się do zajęć

20Studiowanie literatury

4Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

13Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

3/3



S Y L A B U S
Nazwa programu kształcenia:
WNEiZ-Z-O-I-N-18/19Z-ZMwB

zarządzanie sprzedażą
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
4.0WW22AIJ2634_51N

Katedra Marketingu
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

zarządzanie

Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne zarządzanie marketingowe w

biznesie
ogólnoakademicki

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

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

2 34 wykład 18 ZO

Razem 18 3
Koordynator
przedmiotu / modułu: dr hab. EWA  FRĄCKIEWICZ

Prowadzący zajęcia:

Celem jest zapoznanie studentów ze specyfiką zarządzania sprzedażą ze szczególnym uwzględnieniem
organizacji działu sprzedaży

Cele przedmiotu /
modułu:

Znajomość podstaw ekonomii, funkcjonowania przedsiębiorstw, marketingu i zarządzaniaWymagania wstępne:

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla

obszaru
Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Zna zagadnienia dotyczące organizacji
sprzedaży i optymalizacji jej wyników

K_W04
K_W07
K_W10
K_W15

S1A_W02
S1A_W02
S1A_W03
S1A_W05

EP11

Zna zagadnienia dotyczące prowadzenia
sprzedaży K_W04 S1A_W02EP22

Zna zagadnienia dotyczące motywowania i
kontroli sprzedawców K_W04 S1A_W02EP33

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: zarządzanie sprzedażą

Forma zajęć: wykład

11. Sprzedaż jako funkcja w przedsiębiorstwie 4

12. Istota i style zarządzania sprzedażą 4

33. Uwarunkowania i reguły planowania sprzedaży 4

24. Koncepcja programu sprzedaży 4

35. Uwarunkowania i zasady organizacji sprzedaży 4

26. Zarządzanie personelem sprzedażowym 4

47. Formułowanie strategii sprzedaży 4

28. Weryfikacja wiedzy (kolokwium) 4

Wykłady z wykorzystaniem pokazów multimedialnychMetody kształcenia

1/2



Cybulski, K., (2004): Zarządzanie działem sprzedaży, PWN

Scheitlin, V., (2003): Listy kontrolne dla handlowców, Oficyna Ekonomiczna
Literatura podstawowa

Karwowski, J., (2000): Skuteczne zarządzanie sprzedażą w warunkach konkurencji

Kotler ,Ph.,  G. Armstrong, G., Saunders, J.,  Wong, V., (2002): Marketing. Podręcznik
europejski, PWE

Schenk, G., (2001): Profesjonalny sprzedawca, wyd ABC

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

18Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

15Przygotowanie się do zajęć

15Studiowanie literatury

4Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

21Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP1,EP2,EP3KOLOKWIUM

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

Przedmiot  kończy się zaliczeniem i ocena z wykładu jest uzyskiwana na podstawie pisemnego
zaliczenia tej formy zajęć na wykładzie, oraz na ćwiczeniach. Sstudenci oceniani są na podstawie
kolokwium obejmującego weryfikację wiedzy i umiejętności na podstawie zestawu pytań
testowych  lub opisowych oraz oceny przez prowadzącego zadań/ćwiczeń realizowanych podczas
zajęć.
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z przedmiotu obliczana jest jako 50% oceny z zaliczenia wykładu i 50% zaliczenia z ćwiczeń

4 zarządzanie sprzedażą Nieobliczana

4 zarządzanie sprzedażą [wykład] zaliczenie z
oceną

Metoda obliczania
oceny końcowej

Sem. Przedmiot Rodzaj
zaliczenia

Metoda
obl. oceny

Waga do
średniej

2/2



S Y L A B U S
Nazwa programu kształcenia:
WNEiZ-Z-O-I-N-18/19Z

zarządzanie zasobami ludzkimi
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
4.0WW22AIJ2634_136N

Katedra Organizacji i Zarządz.
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

zarządzanie

Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne ogólnoakademicki

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

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

3 36
ćwiczenia 9 ZO

wykład 8 E

Razem 17 3
Koordynator
przedmiotu / modułu: dr ANNA  PLUTA

Prowadzący zajęcia:
Celem przedmiotu jest uświadomienie studentom kluczowej roli jaką pełnią ludzie w organizacjach oraz
zapoznanie słuchaczy z podejściami i narzędziami stosowanymi w ramach obszaru zarządzania zasobami
ludzkimi w celu sprawnego korzystania z kapitału ludzkiego w organizacjach.

Cele przedmiotu /
modułu:

Student posiada ogólną wiedzę z zakresu makro i mikro ekonomii, podstaw zarządzania i zachowań
organizacyjnych.Wymagania wstępne:

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla

obszaru
Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

wyjaśnia modele ZZL, istotę i elementy
poszczególnych procesów ZZL oraz
instrumenty wykorzystywane w tych
procesach

K_W07
K_W14
K_W15
K_W16
K_W19

S1A_W02
S1A_W04
S1A_W05
S1A_W05
S1A_W07

EP11

umiejętności

stosuje instrumenty ZZL

K_U08
K_U11
K_U13
K_U14
K_U15
K_U17
K_U18
K_U21

S1A_U04
S1A_U05
S1A_U06
S1A_U06
S1A_U06
S1A_U07
S1A_U08
S1A_U09

EP21

potrafi rozpoznać, diagnozować i
proponować rozwiązania problemów z
zakresu ZZL

K_U08 S1A_U04EP32

w rozwiązywaniu problemów z obszaru
zarzadzania zasobami ludzkimi uwzględnia
normy etyczne

K_U08 S1A_U04EP43

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: zarządzanie zasobami ludzkimi

Forma zajęć: wykład

11. Koncepcja ZZL 6

12. Planowanie kadr 6

23. Dobór personelu 6
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24. Ocena pracowników 6

15. Wynagradzanie kadr 6

16. Rozwój personelu 6

Forma zajęć: ćwiczenia

11. Koncepcja ZZL 6

22. Planowanie kadr 6

23. Dobór personelu 6

14. Ocena pracowników 6

15. Wynagradzanie kadr 6

16. Rozwój personelu 6

17. Wyzwania ZZL 6

Przekazywanie wiedzy teoretycznej popartej przykładami praktycznymi - wykład z wykorzystaniem
prezentacji multimedialnych
Studia przypadków - analiza konkretnych sytuacji problemowych z zakresu ZZL we współczesnych
organizacjach
Ćwiczenia praktyczne - ukazujące zastosowanie wybranych narzędzi ZZL
Scenariusze treningowe - pozwalające na sprawdzenie umiejętności wykorzystania wybranych
narzędzi ZZL
Dyskusje w grupach na wybrany temat z zakresu ZZL

Metody kształcenia

Gomółka Z.  (2005): Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Uniwersytetu
Szczecińskiego

Król H., Ludwiczyński A., (2006): Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWN, Warszawa

Listwan T.  (2010): Zarządzanie kadrami, C.H. BECK, Warszawa

Pocztowski A.  (2007): Zarządzanie zasobami ludzkimi, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne,
Warszawa

Literatura podstawowa

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP1,EP2,EP3EGZAMIN PISEMNY

EP1SPRAWDZIAN

EP2,EP3,EP4ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

Forma i warunki zaliczenia:
- sprawdziany przeprowadzane na każdych zajęciach mające na celu weryfikację wiedzy
teoretycznej (ok. 50% punktów)
- ćwiczenia praktyczne służące sprawdzeniu umiejętności wykorzystania posiadanej wiedzy do
rozwiązywania rzeczywistych problemów z zakresu ZZL, z których sporządzane są raporty pisemne
(ok. 50% punktów)
Ocena dostateczna - minimum 60% punktów możliwych do zdobycia (suma sprawdzianów i ćwiczeń
praktycznych)
Forma i warunki zaliczenia wykładu:
-przedmiot kończy się egzaminem i ocena z egzaminu jest jednocześnie oceną z wykładu.
Forma i warunki egzaminu:
- egzamin pisemny w formie testu ewaluuje osiągnięcie efektów kształcenia w zakresie wiedzy i
umiejętności studentów z ZZL.
Ocenianie:
ocenę dostateczną otrzymuje student, który potrafi definiować podstawowe pojęcia związane z
ZZL.
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z przedmiotu:
ocena jest równa średniej arytmetycznej ocen uzyskanych z zaliczenia i egzaminu.

6 zarządzanie zasobami ludzkimi Nieobliczana

6 zarządzanie zasobami ludzkimi [wykład] egzamin

6 zarządzanie zasobami ludzkimi [ćwiczenia] zaliczenie z
oceną

Metoda obliczania
oceny końcowej

Sem. Przedmiot Rodzaj
zaliczenia

Metoda
obl. oceny

Waga do
średniej
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 McKenna E., Beech N. (1999): Zarządzanie zasobami ludzkimi, Felberg SJA, Warszawa

Armstrong M. (2011): Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna Grupa Wolters
Kluwer, Kraków

Bańka W. (1999): Zarządzanie personelem w przedsiębiorstwie, Adam Marszałek, Toruń

Gableta M. (2002): Potencjał pracy w przedsiębiorstwie, Kształtowanie i wykorzystanie,
Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
Lundy O., Cowling A. (2000): Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, Dom Wydawniczy
ABC, Kraków
Suherland J., Canwell D. (2007): Klucz do zarządzania zasobami ludzkimi. Najważniejsze
teorie, pojęcia, postaci,, PWN, Warszawa
Witkowski T.  (2000): Nowoczesne metody doboru i oceny personelu, Wydawnictwo
Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków

Zając C. (2007): Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

17Zajęcia dydaktyczne

4Udział w egzaminie/zaliczeniu

16Przygotowanie się do zajęć

9Studiowanie literatury

5Udział w konsultacjach

12Przygotowanie projektu / eseju / itp.

12Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3
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S Y L A B U S
Nazwa programu kształcenia:
WNEiZ-Z-O-I-N-18/19Z-KM

zarządzanie zasobami niematerialnymi
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
4.0WW22AIJ2429_94N

Katedra Ekonomiki Przedsięb.
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

zarządzanie

Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne kompetencje menedżerskieogólnoakademicki

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

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

3 26 wykład 18 ZO

Razem 18 2
Koordynator
przedmiotu / modułu: dr BARBARA  CZERNIACHOWICZ

Prowadzący zajęcia:

Celem jest uzyskanie przez studentów  wiedzy teoretycznej z zakresu zarządzania zasobami niematerialnymi, jak
również poznanie przypadków z praktyki gospodarczej

Cele przedmiotu /
modułu:

wiedzy: student zna podstawowe zagadnienia z zakresu ekonomii, przedsiębiorczości, zasobów przedsiębiorstwa
umiejętności: potrafi dokonać analizy funkcjonowania przedsiębiorstwa
kompetencji (postaw): potrafi pracować w grupie

Wymagania wstępne:

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla

obszaru
Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

ma wiedzę w zakresie nowoczesnych
koncepcji ukierunkowanych na zarządzanie
zasobami niematerialnymi i kapitałem
intelektualnym

K_W01
K_W10
K_W15
K_W19
K_W23
K_W25

S1A_W01
S1A_W03
S1A_W05
S1A_W07
S1A_W08
S1A_W10

EP11

zna zakres ochrony wartości
niematerialnych K_W01 S1A_W01EP22

umiejętności ma umiejętność  analizy i pomiaru
poszczególnych zasobów niematerialnych

K_U05
K_U11
K_U13
K_U17

S1A_U03
S1A_U05
S1A_U06
S1A_U07

EP31

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: zarządzanie zasobami niematerialnymi

Forma zajęć: wykład

11. Istota i elementy zasobów niematerialnych. 6

12. Zasoby niematerialne jako źródło kapitału intelektualnego. 6

13. Funkcjonowanie przedsiębiorstwa w gospodarce opartej na wiedzy. 6

14. Zasoby niematerialne jako źródło przewagi konkurencyjnej. 6

15. Konkurencyjność a zasoby niematerialne. Przykłady zasobów niematerialnych. 6

36. Znaczenie wiedzy. 6

37. Zarządzanie relacjami z klientami i partnerami przedsiębiorstwa 6
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38. Zarządzanie przedsiębiorstwem w kontekście zarządzania zasobami niematerialnymi. 6

19. Ochrona wartości niematerialnych. 6

110. Strategia zarządzania zasobami niematerialnymi. 6

111. Metody zarządzania zasobami niematerialnymi. 6

112. Weryfikacja wiedzy (kolokwium). 6

Wykład z wykorzystaniem prezentacji
Dyskusje studentów
Praca z grupach nad problemem
Rozwiązywanie zadań, analizy przypadków (case study)

Metody kształcenia

Edvinsson L., Malone M.S. (2001): Kapitał intelektualny, PWN Warszawa

Głuszek E. (2004): Zarządzanie zasobami niematerialnymi przedsiębiorstwa, AE Wrocław

Kotarba W. red. (2006): Ochrona wiedzy a kapitał intelektualny, PWE Warszawa

Marek S., Białasiewicz M. red. (2011): Podstawy nauki o organizacji, PWE Warszawa

Mikuła B., Pietruszka-Oryl A., Potocki A. (2007): Podstawy zarządzania przedsiębiorstwami w
gospodarce opartej na wiedzy, Difin Warszawa

Literatura podstawowa

Glińska-Neweś A. (2007): Kulturowe uwarunkowania zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie,
TNOiK Toruń

Mikuła B. (2006): Organizacje oparte na wiedzy, AE Katowice

Urbanek G. (2008): Wycena aktywów niematerialnych przedsiębiorstwa, PWE Warszawa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

18Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

7Przygotowanie się do zajęć

7Studiowanie literatury

2Udział w konsultacjach

7Przygotowanie projektu / eseju / itp.

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP1,EP2,EP3KOLOKWIUM

EP3ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

Forma i warunki zaliczenia:
70% oceny stanowi pisemne zaliczenie ; forma pisemna składająca się z ok. 8 pytań otwartych
obejmujących materiał wykładowy, zalecaną literaturę oraz teoretyczną część materiału i
przykładów z praktyki gospodarczej.
30% oceny obejmuje projekt związany z analizą i pomiarem poszczególnych zasobów
niematerialnych oraz propozycje doskonalenia zarządzania zasobami niematerialnymi w
wybranych przedsiębiorstwach wraz z perspektywami ich rozwoju.
Forma i warunki zaliczenia wykładów:
Forma i warunki zaliczenia wykładu:
przedmiot nie kończy się egzaminem i ocena z wykładu jest uzyskiwana na podstawie pisemnego
zaliczenia tej formy zajęć na wykładzie.
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu
Ocenianie: Student otrzymuje ocenę dostateczną,  gdy potrafi przytoczyć istotę zasobów
niematerialnych, wymienić ich przykład, skazać sposoby zarządzania nimi, zna możliwości ochrony
wartości niematerialnych.
Ocena z przedmiotu równa jest ocenie z zaliczenia (70% oceny stanowi kolokwium, 30% oceny
stanowi projekt).

6 zarządzanie zasobami niematerialnymi Nieobliczana

6 zarządzanie zasobami niematerialnymi [wykład] zaliczenie z
oceną

Metoda obliczania
oceny końcowej

Sem. Przedmiot Rodzaj
zaliczenia

Metoda
obl. oceny

Waga do
średniej
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7Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2
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S Y L A B U S
Nazwa programu kształcenia:
WNEiZ-Z-O-I-N-18/19Z-ZJ

zarządzanie zasobami niematerialnymi
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
4.0WW22AIJ2429_68N

Katedra Ekonomiki Przedsięb.
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

zarządzanie

Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne zarządzanie jakościąogólnoakademicki

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

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

2 24 wykład 18 ZO

Razem 18 2
Koordynator
przedmiotu / modułu: dr BARBARA  CZERNIACHOWICZ

Prowadzący zajęcia:

Celem jest uzyskanie przez studentów  wiedzy teoretycznej z zakresu zarządzania zasobami niematerialnymi, jak
również poznanie przypadków z praktyki gospodarczej

Cele przedmiotu /
modułu:

wiedzy: student zna podstawowe zagadnienia z zakresu ekonomii, przedsiębiorczości, zasobów przedsiębiorstwa
umiejętności: potrafi dokonać analizy funkcjonowania przedsiębiorstwa
kompetencji (postaw): potrafi pracować w grupie

Wymagania wstępne:

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla

obszaru
Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

ma wiedzę w zakresie nowoczesnych
koncepcji ukierunkowanych na zarządzanie
zasobami niematerialnymi i kapitałem
intelektualnym

K_W01
K_W10
K_W15
K_W19
K_W23
K_W25

S1A_W01
S1A_W03
S1A_W05
S1A_W07
S1A_W08
S1A_W10

EP11

zna zakres ochrony wartości
niematerialnych K_W01 S1A_W01EP22

umiejętności ma umiejętność  analizy i pomiaru
poszczególnych zasobów niematerialnych

K_U05
K_U11
K_U13
K_U17

S1A_U03
S1A_U05
S1A_U06
S1A_U07

EP31

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: zarządzanie zasobami niematerialnymi

Forma zajęć: wykład

11. Istota i elementy zasobów niematerialnych. 4

12. Zasoby niematerialne jako źródło kapitału intelektualnego. 4

13. Funkcjonowanie przedsiębiorstwa w gospodarce opartej na wiedzy. 4

14. Zasoby niematerialne jako źródło przewagi konkurencyjnej. 4

15. Konkurencyjność a zasoby niematerialne. Przykłady zasobów niematerialnych. 4

26. Znaczenie wiedzy. 4

37. Zarządzanie relacjami z klientami i partnerami przedsiębiorstwa. 4
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38. Zarządzanie przedsiębiorstwem w kontekście zarządzania zasobami niematerialnymi. 4

19. Ochrona wartości niematerialnych. 4

110. Strategia zarządzania zasobami niematerialnymi 4

111. Metody zarządzania zasobami niematerialnymi 4

212. Weryfikacja wiedzy (kolokwium). 4

Wykład z wykorzystaniem prezentacji
Dyskusje studentów
Praca z grupach nad problemem
Rozwiązywanie zadań, analizy przypadków (case study)

Metody kształcenia

Edvinsson L., Malone M.S. (2001): Kapitał intelektualny, PWN, Warszawa

Głuszek E. (2004): Zarządzanie zasobami niematerialnymi przedsiębiorstwa, AE, Wrocław

Kotarba W. red. (2006): Ochrona wiedzy a kapitał intelektualny, PWE, Warszawa

Marek S., Białasiewicz M. red. (2011): Podstawy nauki o organizacji, PWE, Warszawa

Mikuła B., Pietruszka - Ortyl a., Potocki A. (2007): Podstawy zarządzania przedsiębiorstwami
w gospodarce opartej na wiedzy, Difin, Warszawa

Literatura podstawowa

Glińska-Neweś A. (2007): Kulturowe uwarunkowania zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie,
TNOiK, Toruń

Mikuła B. (2006): Organizacje oparte na wiedzy, AE, Kraków

Urbanek G. (2008): Wycena aktywów niematerialnych przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

18Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

7Przygotowanie się do zajęć

7Studiowanie literatury

2Udział w konsultacjach

7Przygotowanie projektu / eseju / itp.

7Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP1,EP2KOLOKWIUM

EP3PROJEKT

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

Forma i warunki zaliczenia:
70% oceny stanowi pisemne zaliczenie; forma pisemna składająca się z ok. 8 pytań otwartych
obejmujących materiał wykładowy, zalecaną literaturę oraz teoretyczną część materiału i
przykładów z praktyki gospodarczej.
30% oceny obejmuje projekt związany z analizą i pomiarem poszczególnych zasobów
niematerialnych oraz propozycje doskonalenia zarządzania zasobami niematerialnymi w
wybranych przedsiębiorstwach wraz z perspektywami ich rozwoju.
Forma i warunki zaliczenia wykładów:
Przedmiot nie kończy się egzaminem i ocena z wykładu jest uzyskiwana na podstawie pisemnego
zaliczenia tej formy zajęć na wykładzie.
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu
Ocenianie: Student otrzymuje ocenę dostateczną, gdy potrafi przytoczyć istotę zasobów
niematerialnych, wymienić ich przykład, skazać sposoby zarządzania nimi, zna możliwości ochrony
wartości niematerialnych.
Ocena z przedmiotu równa się ocenie z zaliczenia (70% oceny stanowi kolokwium, 30% oceny
stanowi projekt).

4 zarządzanie zasobami niematerialnymi Nieobliczana

4 zarządzanie zasobami niematerialnymi [wykład] zaliczenie z
oceną

Metoda obliczania
oceny końcowej

Sem. Przedmiot Rodzaj
zaliczenia

Metoda
obl. oceny

Waga do
średniej
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
WNEiZ-Z-O-I-N-18/19Z-ZZLwP

zarządzanie zdrowiem pracowników w przedsiębiorstwie
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
zarządzanie

4.0WW22AIJ2633_14N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne [A] zarządzanie zasobami ludzkimi w

przedsiębiorstwie
ogólnoakademicki

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

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

3 25 wykład 9 ZO

Razem 9 2

Koordynator
przedmiotu:

dr MAGDALENA SOBOŃ

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:
Celem jest uświadomienie studentom znaczenia zdrowia pracowników jako elementu kształtującego zasoby ludzkie w
przedsiębiorstwie

Wymagania wstępne:
Student zna podstawy organizacji i zarządzania, rozróżnia podstawowe kategorie nauk o zarządzaniu., student potrafi
pracować w grupie oraz rozumie konieczność kształcenia ustawicznego.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza
ma podstawową wiedzę o zarządzaniu zdrowiem
pracowników w przedsiębiorstwie

K_W07
K_W151 EP1

umiejętności

potrafi identyfikować i rozstrzygać dylematy zawodowe
związane ze sferą kształtowania potencjału zdrowotnego
pracowników

K_U141 EP2

potrafi opracować system pomiaru efektywności
zarządzania potencjałem zdrowotnym pracowników dla
analizy tego podobszaru funkcji personalnej

K_U172 EP3

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: zarządzanie zdrowiem pracowników w przedsiębiorstwie

Forma zajęć: wykład

21. Istota kapitału zdrowotnego. Model Grossmana 5

42. Choroba jako problem gospodarczy i zarządczy 5

33. Wskaźniki zdrowotne 5

Prezentacja multimedialna, metoda przypadków, analiza dokumentów źródłowychMetody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3KOLOKWIUM

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Studenci oceniani są na podstawie jednego pisemnego kolokwium (100% oceny) obejmującego weryfikację wiedzy
na podstawie odpowiedzi na pytania opisowe oraz zaproponowanie własnej interpretacji studium przypadku
służącego sprawdzeniu umiejętności rozwiązywania dylematów związanych z zarządzaniem zdrowiem pracowników
oraz powiązania tego obszaru zarządzania zasobami ludzkimi z innymi.
Ocenianie:
-Student otrzymuje ocenę dostateczną, gdy potrafi interpretować wskaźniki zdrowotne, potrafi opracować plan
kształtowania potencjału zdrowotnego pracowników, zna podstawowe pojęcia z zakresu zarządzania zdrowiem
pracowników w przedsiębiorstwie
-Student otrzymuje ocenę dobrą, gdy potrafi ponadto ocenić wpływ zdrowia pracowników na kondycję
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Dolan P., Olsen J. (2008): Dystrybucja usług medycznych, CeDeWu Warszawa

Ryć K., Skrzypczak Z. (201): Ochrona zdrowia i gospodarka, WN UW Warszawa

Suchecka J. (201): Ekonomia zdrowia i opieki zdrowotnej, Wolters Kluwer Warszawa

Literatura podstawowa

Rudawska I. (2007): Opieka zdrowotna. Aspekty rynkowe i marketingowe, PWN Warszawa

Ryć K., Skrzypczak Z. (2011): Ochrona zdrowia na świecie, Wolter Kluwer Warszawa
Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

9Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

19Przygotowanie się do zajęć

9Studiowanie literatury

3Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

8Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

przedsiębiorstwa, potrafi zinterpretować znaczenie zdrowia pracowników i jego braku dla gospodarki, potrafi
wymienić pojęcia związane z zarządzaniem zdrowiem pracowników
-Student otrzymuje ocenę bardzo dobrą, gdy potrafi ponadto kontrolować działania związane z kształtowaniem
potencjału zdrowotnego pracowników, potrafi definiować pojęcia związane z zarządzaniem zdrowiem pracowników
Ocena z przedmiotu jest równa ocenie uzyskanej z kolowium obejującego materiał z wykładów i ćwiczeń.

W okresie nauczania hybrydowego lub wyłącznie nauczania zdalnego nastąpi zmiana formy i metody weryfikacji
efektów uczenia się na następujące:
kolokwium w formie testu zamieszczonego do rozwiązania w aplikacji Forms.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena dostateczna - min, 51% punktów z kolokwium.

Metoda obliczania oceny
końcowej 5 zarządzanie zdrowiem pracowników w przedsiębiorstwie Ważona

5
zarządzanie zdrowiem pracowników w przedsiębiorstwie
[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
Nazwa programu kształcenia:
WNEiZ-Z-O-I-N-18/19Z-ZZLwP

zarządzanie zespołami pracowniczymi
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
4.0WW22AIJ2634_10N

Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

zarządzanie

Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne zarządzanie zasobami ludzkimi w

przedsiębiorstwie
ogólnoakademicki

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

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

2 23 wykład 9 ZO

Razem 9 2
Koordynator
przedmiotu / modułu: dr MARTA  MŁOKOSIEWICZ

Prowadzący zajęcia:
Celem jest przedstawienie studentom podstawowych zagadnień dotyczących kierowania zespołami
pracowniczymi, tj. budowania efektywnie działających zespołów oraz kształtowanie ich umiejętności pracy w
zespole.

Cele przedmiotu /
modułu:

Student ma znajomość podstaw socjologii, umie myśleć analitycznie, wykazuje kreatywność oraz postawę
otwartości na współpracę, umie komunikować się z innymi.Wymagania wstępne:

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla

obszaru
Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza
zna uwarunkowania dla funkcjonowania i
rozwoju efektywnych zespołów
pracowniczych

K_W08
K_W13
K_W15
K_W16

S1A_W02
S1A_W04
S1A_W05
S1A_W05

EP11

kompetencje społeczne umie pracować w zespole przyjmując w nim
różne role K_K02 S1A_K02EP21

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: zarządzanie zespołami pracowniczymi

Forma zajęć: wykład

11. Grupa a zespół pracowniczy. Ocena gotowości organizacji do wprowadzenia zespołów. 3

12. Funkcje zespołów, korzyści z pracy zespołowej. 3

13. Planowanie skutecznego zespołu. Dobór członków do zespołu i role w zespole. 3

44. Kierowanie zespołem - podstawowe zasady pracy zespołu, poprawna komunikacja, model
rozwoju zespołów. 3

15. Ocena wyników pracy zespołu. 3

16. Problemy w funkcjonowaniu zespołu i sposoby rozwiązywania problemów. 3

wykład, dyskusja, case study, praca w grupachMetody kształcenia

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP1PROJEKT

EP1,EP2ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów kształcenia
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Kożusznik B. (2010): Kierowanie zespołem pracowniczym, PWE, WarszawaLiteratura podstawowa

Bielińska I., Jakubczyńska Z. (2016): Efektywny zespół. Jak razem osiągnąć więcej? Strategie
budowania silnego zespołu, Edgard, Warszawa

Covey S. R. (2004): Zasady skutecznego przywództwa, Rebis, Poznań

Donnellon A. (2007): Kierowanie zespołem, Helion, Gliwice

Kozak A., Sowińska-Wróbel A. (2016): Siła lidera. Jak efektywnie zarządzać, PWN, Warszawa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

9Zajęcia dydaktyczne

0Udział w egzaminie/zaliczeniu

9Przygotowanie się do zajęć

12Studiowanie literatury

5Udział w konsultacjach

15Przygotowanie projektu / eseju / itp.

0Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Forma i warunki
zaliczenia

Studenci są oceniani na podstawie:
opracowania indywidualnego projektu dotyczącego praktyki kierowania zespołem pracowniczym
(60% oceny), który weryfikuje osiągnięcie efektów kształcenia w zakresie wiedzy oraz na
podstawie zaangażowania w pracę grupową podczas zajęć (40% oceny), dotyczącą praktyki
kierowania zespołem pracowniczym, która sprawdza efekty kształcenia w zakresie wiedzy oraz
kompetencji społecznych.
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z przedmiotu jest równa ocenie uzyskanej z zaliczenia.

3 zarządzanie zespołami pracowniczymi Nieobliczana

3 zarządzanie zespołami pracowniczymi [wykład] zaliczenie z
oceną

Metoda obliczania
oceny końcowej

Sem. Przedmiot Rodzaj
zaliczenia

Metoda
obl. oceny

Waga do
średniej
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S Y L A B U S
Nazwa programu kształcenia:
WNEiZ-Z-O-I-N-18/19Z-KM

zarządzanie zmianą
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
4.0WW22AIJ2634_90N

Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

zarządzanie

Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne kompetencje menedżerskieogólnoakademicki

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

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

2 24 wykład 9 ZO

Razem 9 2
Koordynator
przedmiotu / modułu: dr hab. Prof. USz EWA  MAZUR-WIERZBICKA

Prowadzący zajęcia:
Celem jest uświadomienie studentom istotności dokonywania zmian w organizacjach,  zachowań ludzi podczas
ich wprowadzania, znaczenia zarządzania tymi zmianami w organizacjach, znajomości sposobów zarządzania
zmianą, skutków braku wprowadzania zmian.

Cele przedmiotu /
modułu:

Student zna podstawy przedsiębiorczości, podstawowe pojęcia z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem,
rozróżnia podstawowe kategorie ekonomiczne, jak np. zasoby, procesy itd., student potrafi pracować w grupie
oraz rozumie konieczność kształcenia ustawicznego.

Wymagania wstępne:

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla

obszaru
Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

zna istotę, rodzaje, motywy zmian
organizacyjnych, czynniki je warunkujące,
specyfikę wdrażania oraz narzędzia
pozwalające zarządzać zmianą w
organizacji

K_W04
K_W13
K_W16
K_W19
K_W21

S1A_W02
S1A_W04
S1A_W05
S1A_W07
S1A_W08

EP11

umiejętności

potrafi diagnozować i planować proces
zmian oraz dostosować odpowiednie
narzędzia do skutecznego zarządzania
zmianą w organizacji

K_U13
K_U14
K_U16

S1A_U06
S1A_U06
S1A_U07

EP21

kompetencje społeczne potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą
wiedzę i umiejętności K_K06 S1A_K06EP31

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: zarządzanie zmianą

Forma zajęć: wykład

11. Zmiany w organizacji- zagadnienia wprowadzające 4

12. Przyczyny, uwarunkowania i konieczność zmian. 4

13. Strategie i modele wprowadzania zmian w organizacjach. 4

24. Przygotowanie do zmian w organizacji. Kierowanie zmianami. 4

15. Narzędzia zarządzania zmianą w przedsiębiorstwie. 4

16. Zachowania pracowników wobec  zmian. Opór wobec zmiany w organizacjach. 4

17. Zarządzanie zmianą a zarzadzanie strategiczne. 4

18. Kolokwium pisemne 4
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Prezentacja multimedialna, studia przypadków, praca w grupach, dyskusjaMetody kształcenia

 Olszewska B. (red.) (2008): Wybrane metody zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem,
Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 Skalik J.(red.) (2009): Zmiana warunkiem sukcesu, Wydawnictwo Uniwersytetu
Ekonomicznego

Bridges W. (2008): Zarządzanie zmianami, Wyd. UJ, Kraków

Krzakiewicz K. (red) (2007): Kształtowanie procesu zmian w organizacjach, Wyd. Akademii
Ekonomicznej w Poznaniu

Penc J. (2008): Decyzje i zmiany w organizacji, Difin

Literatura podstawowa

 Koźmiński A., Piotrowski W. (red.) (2006): Zarządzanie. Teoria i praktyka, , PWN

Carr D. K., Hard K. J., Trahant W. J. (1998): Zarządzanie procesem zmian, PWN

Clark L. (1997): Zarządzanie zmianą, Wyd. Gebethner i Ska

Czerska M. (2003): Zmiana kulturowa w organizacji, Difin

Krawiec F. (2007): Zasadnicza zmiana drogą do sukcesu przedsiębiorstwa XXI wieku, Difin

Penc J. (2005): Role i umiejętności menedżerskie, Difin

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

9Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

11Przygotowanie się do zajęć

12Studiowanie literatury

4Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

12Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP1KOLOKWIUM

EP2,EP3ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

Forma i warunki zaliczenia:
Studenci oceniani są na podstawie kolokwium pisemnego (60% oceny), które testuje osiągnięcie
efektów kształcenia w zakresie umiejętności (5 pytań otwartych dotyczących zagadnień
omawianych na zajęciach zadania) oraz pracy studenta na zajęciach podczas dyskusji panelowych
bądź pracy w grupie nad przygotowywanym projektem własnym, rozwiązaniem przygotowanych
ćwiczeń, studiów przypadku (40% oceny), który weryfikuje osiągnięcie efektów kształcenia w
zakresie umiejętności oraz efektu w zakresie kompetencji społecznych
Ocenianie:
Student otrzymuje ocenę dostateczną &amp;#8211; udzieli pełnych odpowiedzi na 3 pytania, co
stanowi 60% treści programowych przedmiotu oraz aktywnie uczestniczył w 60% pracach
wykonywanych podczas zajęć
Ocena z przedmiotu jest równa ocenie uzyskanej z zaliczenia
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

4 zarządzanie zmianą Nieobliczana

4 zarządzanie zmianą [wykład] zaliczenie z
oceną

Metoda obliczania
oceny końcowej

Sem. Przedmiot Rodzaj
zaliczenia

Metoda
obl. oceny

Waga do
średniej
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S Y L A B U S
Nazwa programu kształcenia:
WNEiZ-Z-O-I-N-18/19Z-ZJ

zarządzanie zmianą
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
4.0WW22AIJ2634_61N

Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

zarządzanie

Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne zarządzanie jakościąogólnoakademicki

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

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

2 33 wykład 18 ZO

Razem 18 3
Koordynator
przedmiotu / modułu: dr hab. Prof. USz EWA  MAZUR-WIERZBICKA

Prowadzący zajęcia:
Celem jest uświadomienie studentom istotności dokonywania zmian w organizacjach,  zachowań ludzi podczas
ich wprowadzania, znaczenia zarządzania tymi zmianami w organizacjach, znajomości sposobów zarządzania
zmianą, skutków braku wprowadzania zmian.

Cele przedmiotu /
modułu:

Student zna podstawy przedsiębiorczości, podstawowe pojęcia z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem,
rozróżnia podstawowe kategorie ekonomiczne, jak np. zasoby, procesy itd., student potrafi pracować w grupie
oraz rozumie konieczność kształcenia ustawicznego.

Wymagania wstępne:

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla

obszaru
Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

zna istotę, rodzaje, motywy zmian
organizacyjnych, czynniki je warunkujące,
specyfikę wdrażania oraz narzędzia
pozwalające zarządzać zmianą w
organizacji

K_W04
K_W13
K_W16
K_W21

S1A_W02
S1A_W04
S1A_W05
S1A_W08

EP11

umiejętności

potrafi diagnozować i planować proces
zmian oraz dostosować odpowiednie
narzędzia do skutecznego zarządzania
zmianą w organizacji

K_U13
K_U14
K_U16

S1A_U06
S1A_U06
S1A_U07

EP21

kompetencje społeczne potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą
wiedzę i umiejętności

K_K03
K_K06

S1A_K03
S1A_K06EP31

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: zarządzanie zmianą

Forma zajęć: wykład

31. Zmiany w organizacji- definicje, przejawy zmian i ich rodzaje. 3

12. Przyczyny, uwarunkowania i konieczność zmian. 3

13. Szanse, ograniczenia i skutki dokonywania zmian w organizacjach. 3

24. Strategie i modele wprowadzania zmian w organizacjach. 3

15. Przygotowanie do zmian w organizacji. 3

26. Kierowanie procesami zmianami. 3

27. Narzędzia zarządzania zmianą w organizacjach. 3

28. Czynnik ludzki w procesie zmian. 3

1/3



19. Organizacyjne problemy zarządzania procesami zmian. 3

210. Zarządzanie zmianą a zarzadzanie strategiczne. 3

111. Kolokwium pisemne 3

Prezentacja multimedialna, studia przypadków, praca w grupach, dyskusjaMetody kształcenia

 Olszewska B. (red.) (2008): Wybrane metody zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem,
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław
 Skalik J.(red.) (2009): Zmiana warunkiem sukcesu, Wydawnictwo Uniwersytetu
Ekonomicznego, Wrocław
Bridges W. (2008): Zarządzanie zmianami, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego,
Kraków
Krzakiewicz K. (red) (2007): Kształtowanie procesu zmian w organizacjach, Wydawnictwo
Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań

Penc J. (2008): Decyzje i zmiany w organizacji, Difin, Warszawa

Literatura podstawowa

 Koźmiński A., Piotrowski W. (red.) (2006): Zarządzanie. Teoria i praktyka, , PWN, Warszawa

Carr D. K., Hard K. J., Trahant W. J. (1998): Zarządzanie procesem zmian, PWN, Warszawa

Clark L. (1997): Zarządzanie zmianą, Wydawnictwo Gebethner i Ska, Warszawa

Czerska M. (2003): Zmiana kulturowa w organizacji, Difin, Warszawa

Krawiec F. (2007): Zasadnicza zmiana drogą do sukcesu przedsiębiorstwa XXI wieku, Difin,
Warszawa

Penc J. (2005): Role i umiejętności menedżerskie, Difin, Warszawa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

18Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

13Przygotowanie się do zajęć

12Studiowanie literatury

5Udział w konsultacjach

12Przygotowanie projektu / eseju / itp.

13Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP1KOLOKWIUM

EP2,EP3ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

Forma i warunki zaliczenia:
Studenci oceniani są na podstawie kolokwium pisemnego , które testuje osiągnięcie efektów
kształcenia w zakresie umiejętności (4 pytań otwartych dotyczących zagadnień omawianych na
zajęciach zadania) oraz pracy studenta na zajęciach podczas dyskusji panelowych bądź pracy w
grupie nad przygotowywanym projektem własnym, rozwiązaniem przygotowanych ćwiczeń,
studiów przypadku, który weryfikuje osiągnięcie efektów kształcenia w zakresie umiejętności oraz
efektu w zakresie kompetencji społecznych
Ocenianie:
Student otrzymuje ocenę dostateczną  udzieli pełnych odpowiedzi na 2 pytania oraz aktywnie
uczestniczył w 60% pracach wykonywanych podczas zajęć
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z przedmiotu jest równa ocenie uzyskanej z zaliczenia

3 zarządzanie zmianą Nieobliczana

3 zarządzanie zmianą [wykład] zaliczenie z
oceną

Metoda obliczania
oceny końcowej

Sem. Przedmiot Rodzaj
zaliczenia

Metoda
obl. oceny

Waga do
średniej
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
WNEiZ-Z-O-I-N-18/19Z-ZMwB

zarządzanie zmianą
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
zarządzanie

4.0WW22AIJ2634_47N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne [A] zarządzanie marketingowe w biznesieogólnoakademicki

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

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

3 35 wykład 18 ZO

Razem 18 3

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. EWA MAZUR-WIERZBICKA prof. US

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:
Celem jest uświadomienie studentom istotności dokonywania zmian w organizacjach,  zachowań ludzi podczas ich
wprowadzania, znaczenia zarządzania tymi zmianami w organizacjach, znajomości sposobów zarządzania zmianą,
skutków braku wprowadzania zmian.

Wymagania wstępne:
Student zna podstawy przedsiębiorczości, podstawowe pojęcia z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem, rozróżnia
podstawowe kategorie ekonomiczne, jak np. zasoby, procesy itd., student potrafi pracować w grupie oraz rozumie
konieczność kształcenia ustawicznego.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

zna istotę, rodzaje, motywy zmian organizacyjnych,
czynniki je warunkujące, specyfikę wdrażania oraz
narzędzia pozwalające zarządzać zmianą w organizacji

K_W04
K_W13
K_W16
K_W21

1 EP1

umiejętności
potrafi diagnozować i planować proces zmian oraz
dostosować odpowiednie narzędzia do skutecznego
zarządzania zmianą w organizacji

K_U13
K_U14
K_U16

1 EP2

kompetencje społeczne
potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i
umiejętności K_K061 EP3

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: zarządzanie zmianą

Forma zajęć: wykład

31. Zmiany w organizacji- definicje, przejawy zmian i ich rodzaje. 5

12. Przyczyny, uwarunkowania i konieczność zmian. 5

13. Szanse, ograniczenia i skutki dokonywania zmian w organizacjach. 5

24. Strategie i modele wprowadzania zmian w organizacjach. 5

15. Przygotowanie do zmian w organizacji. 5

26. Kierowanie procesami zmianami. 5

27. Narzędzia zarządzania zmianą w organizacjach. 5

28. Czynnik ludzki w procesie zmian. 5

19. Organizacyjne problemy zarządzania procesami zmian. 5

210. Zarządzanie zmianą a zarzadzanie strategiczne. 5

1/3



111. Kolokwium pisemne 5

Prezentacja multimedialna, studia przypadków, praca w grupach, dyskusjaMetody kształcenia

 Olszewska B. (red.) (2008): Wybrane metody zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Uniwersytetu
Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław

 Skalik J.(red.) (2009): Zmiana warunkiem sukcesu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław

Bridges W. (2008): Zarządzanie zmianami, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków

Krzakiewicz K. (red) (2007): Kształtowanie procesu zmian w organizacjach, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w
Poznaniu, Poznań

Penc J. (2008): Decyzje i zmiany w organizacji, Difin, Warszawa

Literatura podstawowa

 Koźmiński A., Piotrowski W. (red.) (2006): Zarządzanie. Teoria i praktyka, , PWN, Warszawa

Carr D. K., Hard K. J., Trahant W. J. (1998): Zarządzanie procesem zmian, PWN, Warszawa

Clark L. (1997): Zarządzanie zmianą, Wyd. Gebethner i Ska, Warszawa

Czerska M. (2003): Zmiana kulturowa w organizacji, Difin, Warszawa

Krawiec F. (2007): Zasadnicza zmiana drogą do sukcesu przedsiębiorstwa XXI wieku, Difin, Warszawa

Penc J. (2005): Role i umiejętności menedżerskie, Difin, Warszawa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

18Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

13Przygotowanie się do zajęć

13Studiowanie literatury

3Udział w konsultacjach

13Przygotowanie projektu / eseju / itp.

13Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1KOLOKWIUM

EP2,EP3ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Forma i warunki zaliczenia:
Studenci oceniani są na podstawie kolokwium pisemnego, które testuje osiągnięcie efektów kształcenia w zakresie
umiejętności (4 pytań otwartych dotyczących zagadnień omawianych na zajęciach zadania) oraz pracy studenta na
zajęciach podczas dyskusji panelowych bądź pracy w grupie nad przygotowywanym projektem własnym,
rozwiązaniem przygotowanych ćwiczeń, studiów przypadku, który weryfikuje osiągnięcie efektów kształcenia w
zakresie umiejętności oraz efektu w zakresie kompetencji społecznych
Ocenianie:
Student otrzymuje ocenę dostateczną &amp;#8211; udzieli pełnych odpowiedzi na 2 pytania oraz aktywnie
uczestniczył w 60% pracach wykonywanych podczas zajęć

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z przedmiotu  jest równa ocenie uzyskanej z zaliczenia

Metoda obliczania oceny
końcowej 5 zarządzanie zmianą Ważona

5 zarządzanie zmianą [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
Nazwa programu kształcenia:
WNEiZ-Z-O-I-N-18/19Z-ZP

zarządzanie zmianą
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
4.0WW22AIJ2634_35N

Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

zarządzanie

Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne zarządzanie przedsiębiorstwemogólnoakademicki

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

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

2 24 wykład 9 ZO

Razem 9 2
Koordynator
przedmiotu / modułu: dr hab. Prof. USz EWA  MAZUR-WIERZBICKA

Prowadzący zajęcia:
Celem jest uświadomienie studentom istotności dokonywania zmian w organizacjach,  zachowań ludzi podczas
ich wprowadzania, znaczenia zarządzania tymi zmianami w organizacjach, znajomości sposobów zarządzania
zmianą, skutków braku wprowadzania zmian.

Cele przedmiotu /
modułu:

Student zna podstawy przedsiębiorczości, podstawowe pojęcia z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem,
rozróżnia podstawowe kategorie ekonomiczne, jak np. zasoby, procesy itd., student potrafi pracować w grupie
oraz rozumie konieczność kształcenia ustawicznego.

Wymagania wstępne:

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla

obszaru
Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

zna istotę, rodzaje, motywy zmian
organizacyjnych, czynniki je warunkujące,
specyfikę wdrażania oraz narzędzia
pozwalające zarządzać zmianą w
organizacji

K_W04
K_W13
K_W16
K_W21

S1A_W02
S1A_W04
S1A_W05
S1A_W08

EP11

umiejętności

potrafi diagnozować i planować proces
zmian oraz dostosować odpowiednie
narzędzia do skutecznego zarządzania
zmianą w organizacji

K_U13
K_U14
K_U16

S1A_U06
S1A_U06
S1A_U07

EP21

kompetencje społeczne potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą
wiedzę i umiejętności K_K06 S1A_K06EP31

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: zarządzanie zmianą

Forma zajęć: wykład

11. Zmiany w organizacji- zagadnienia wprowadzające 4

12. Przyczyny, uwarunkowania i konieczność zmian. 4

13. Strategie i modele wprowadzania zmian w organizacjach. 4

24. Przygotowanie do zmian w organizacji. Kierowanie zmianami. 4

15. Narzędzia zarządzania zmianą w przedsiębiorstwie. 4

16. Zachowania pracowników wobec  zmian. Opór wobec zmiany w organizacjach. 4

17. Zarządzanie zmianą a zarzadzanie strategiczne. 4

18. Kolokwium pisemne 4

1/3



Prezentacja multimedialna, studia przypadków, praca w grupach, dyskusjaMetody kształcenia

 Olszewska B. (red.) (2008): Wybrane metody zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem,
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław
 Skalik J.(red.) (2009): Zmiana warunkiem sukcesu, Wydawnictwo Uniwersytetu
Ekonomicznego, Wrocław
Bridges W. (2008): Zarządzanie zmianami, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego,
Kraków
Krzakiewicz K. (red) (2007): Kształtowanie procesu zmian w organizacjach, Wydawnictwo
Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań

Penc J. (2008): Decyzje i zmiany w organizacji, Difin, Warszawa

Literatura podstawowa

 Koźmiński A., Piotrowski W. (red.) (2006): Zarządzanie. Teoria i praktyka, , PWN, Warszawa

Carr D. K., Hard K. J., Trahant W. J. (1998): Zarządzanie procesem zmian, PWN, Warszawa

Clark L. (1997): Zarządzanie zmianą, Wydawnictwo Gebethner i Ska, Warszawa

Czerska M. (2003): Zmiana kulturowa w organizacji, Difin, Warszawa

Krawiec F. (2007): Zasadnicza zmiana drogą do sukcesu przedsiębiorstwa XXI wieku, Difin,
Warszawa

Penc J. (2005): Role i umiejętności menedżerskie, Difin, Warszawa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

9Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

12Przygotowanie się do zajęć

12Studiowanie literatury

4Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

11Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP1KOLOKWIUM

EP2,EP3ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

Forma i warunki zaliczenia:
Studenci oceniani są na podstawie kolokwium pisemnego , które testuje osiągnięcie efektów
kształcenia w zakresie umiejętności (4 pytań otwartych dotyczących zagadnień omawianych na
zajęciach zadania) oraz pracy studenta na zajęciach podczas dyskusji panelowych bądź pracy w
grupie nad przygotowywanym projektem własnym, rozwiązaniem przygotowanych ćwiczeń,
studiów przypadku, który weryfikuje osiągnięcie efektów kształcenia w zakresie umiejętności oraz
efektu w zakresie kompetencji społecznych
Ocenianie:
Student otrzymuje ocenę dostateczną &amp;#8211; udzieli pełnych odpowiedzi na 2 pytania oraz
aktywnie uczestniczył w 60% pracach wykonywanych podczas zajęć
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena  z przedmiotu  jest równa ocenie uzyskanej z zaliczenia

4 zarządzanie zmianą Nieobliczana

4 zarządzanie zmianą [wykład] zaliczenie z
oceną

Metoda obliczania
oceny końcowej

Sem. Przedmiot Rodzaj
zaliczenia

Metoda
obl. oceny

Waga do
średniej

2/3



3/3



S Y L A B U S
Nazwa programu kształcenia:
WNEiZ-Z-O-I-N-18/19Z-ZZLwP

zarządzanie zmianą
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
4.0WW22AIJ2634_5N

Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

zarządzanie

Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne zarządzanie zasobami ludzkimi w

przedsiębiorstwie
ogólnoakademicki

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

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

3 36 wykład 18 ZO

Razem 18 3
Koordynator
przedmiotu / modułu: dr hab. prof. US EWA  MAZUR-WIERZBICKA

Prowadzący zajęcia:
Celem jest uświadomienie studentom istotności dokonywania zmian w organizacjach,  zachowań ludzi podczas
ich wprowadzania, znaczenia zarządzania tymi zmianami w organizacjach, znajomości sposobów zarządzania
zmianą, skutków braku wprowadzania zmian.

Cele przedmiotu /
modułu:

Student zna podstawy przedsiębiorczości, podstawowe pojęcia z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem,
rozróżnia podstawowe kategorie ekonomiczne, jak np. zasoby, procesy itd., student potrafi pracować w grupie
oraz rozumie konieczność kształcenia ustawicznego.

Wymagania wstępne:

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla

obszaru
Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

zna istotę, rodzaje, motywy zmian
organizacyjnych, czynniki je warunkujące,
specyfikę wdrażania oraz narzędzia
pozwalające zarządzać zmianą w
organizacji

K_W04
K_W13
K_W16
K_W21

S1A_W02
S1A_W04
S1A_W05
S1A_W08

EP11

umiejętności

potrafi diagnozować i planować proces
zmian oraz dostosować odpowiednie
narzędzia do skutecznego zarządzania
zmianą w organizacji

K_U13
K_U14
K_U16

S1A_U06
S1A_U06
S1A_U07

EP21

kompetencje społeczne potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą
wiedzę i umiejętności K_K06 S1A_K06EP31

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: zarządzanie zmianą

Forma zajęć: wykład

31. Zmiany w organizacji- definicje, przejawy zmian i ich rodzaje. 6

12. Przyczyny, uwarunkowania i konieczność zmian. 6

13. Szanse, ograniczenia i skutki dokonywania zmian w organizacjach. 6

24. Strategie i modele wprowadzania zmian w organizacjach. 6

15. Przygotowanie do zmian w organizacji. 6

26. Kierowanie procesami zmianami. 6

27. Narzędzia zarządzania zmianą w organizacjach. 6
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28. Czynnik ludzki w procesie zmian. 6

19. Organizacyjne problemy zarządzania procesami zmian. 6

210. Zarządzanie zmianą a zarzadzanie strategiczne. 6

111. Kolokwium pisemne 6

Prezentacja multimedialna, studia przypadków, praca w grupach, dyskusjaMetody kształcenia

 Olszewska B. (red.) (2008): Wybrane metody zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem,
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław
 Skalik J.(red.) (2009): Zmiana warunkiem sukcesu, Wydawnictwo Uniwersytetu
Ekonomicznego, Wrocław
Bridges W. (2008): Zarządzanie zmianami, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego,
Kraków
Krzakiewicz K. (red) (2007): Kształtowanie procesu zmian w organizacjach, Wydawnictwo
Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań

Penc J. (2008): Decyzje i zmiany w organizacji, Difin, Warszawa

Literatura podstawowa

 Koźmiński A., Piotrowski W. (red.) (2006): Zarządzanie. Teoria i praktyka, , PWN, Warszawa

Carr D. K., Hard K. J., Trahant W. J. (1998): Zarządzanie procesem zmian, PWN, Warszawa

Clark L. (1997): Zarządzanie zmianą, Wydawnictwo Gebethner i Ska, Warszawa

Czerska M. (2003): Zmiana kulturowa w organizacji, Difin, Warszawa

Krawiec F. (2007): Zasadnicza zmiana drogą do sukcesu przedsiębiorstwa XXI wieku, Difin,
Warszawa

Penc J. (2005): Role i umiejętności menedżerskie, Difin, Warszawa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

18Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

12Przygotowanie się do zajęć

12Studiowanie literatury

5Udział w konsultacjach

13Przygotowanie projektu / eseju / itp.

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP1KOLOKWIUM

EP2,EP3ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

Forma i warunki zaliczenia:
Studenci oceniani są na podstawie kolokwium pisemnego, które testuje osiągnięcie efektów
kształcenia w zakresie umiejętności (4 pytań otwartych dotyczących zagadnień omawianych na
zajęciach zadania) oraz pracy studenta na zajęciach podczas dyskusji panelowych bądź pracy w
grupie nad przygotowywanym projektem własnym, rozwiązaniem przygotowanych ćwiczeń,
studiów przypadku, który weryfikuje osiągnięcie efektów kształcenia w zakresie umiejętności oraz
efektu w zakresie kompetencji społecznych
Ocenianie:
Student otrzymuje ocenę dostateczną &amp;#8211; udzieli pełnych odpowiedzi na 2 pytania  oraz
aktywnie uczestniczył w 60% pracach wykonywanych podczas zajęć
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z przedmiotu jest równa ocenie uzyskanej z zaliczenia

6 zarządzanie zmianą Nieobliczana

6 zarządzanie zmianą [wykład] zaliczenie z
oceną

Metoda obliczania
oceny końcowej

Sem. Przedmiot Rodzaj
zaliczenia

Metoda
obl. oceny

Waga do
średniej
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13Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

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:
WNEiZ-Z-O-I-N-18/19Z-ZJ

zastosowanie narzędzi informatycznych w zarządzaniu finansami
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
zarządzanie

4.0WW22AIJ2430_71N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne [A] zarządzanie jakościąogólnoakademicki

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

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

3 25 laboratorium 9 ZO

Razem 9 2

Koordynator
przedmiotu:

dr OLGA PILIPCZUK

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z funkcjonalnością systemów informatycznych w zakresie zarządzania
finansami w przedsiębiorstwie.

Wymagania wstępne:
Student zna podstawy z zakresu zagadnień ekonomiki podmiotów rynkowych i funkcjonowania rynku, rachunkowości,
finansów przedsiębiorstw, analizy finansowej i technologii informacyjnych. Student umie czytać ze zrozumieniem
instrukcje obsługi programów komputerowych.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student zna podstawy z zakresu zagadnień ekonomiki
podmiotów rynkowych i funkcjonowania rynku,
rachunkowości, finansów przedsiębiorstw, analizy
finansowej i technologii informacyjnych. Student umie
czytać ze zrozumieniem instrukcje obsługi programów
komputerowych.

K_W07
K_W17
K_W18

1 EP1

umiejętności
Student potrafi wykorzystać systemy informatyczne w
procesie zarządzania finansami.

K_U07
K_U211 EP2

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: zastosowanie narzędzi informatycznych w zarządzaniu finansami

Forma zajęć: laboratorium

1
1. Wprowadzenie do architektury, mechanizmów integracji, sposobu obsługi, konfiguracji systemu ERP.
Zapoznanie z odwzorowaniem w systemie modelowej firmy wykorzystywanej na potrzeby zadań
realizowanych na zajęciach.

5

12. Operacyjne zarządzanie finansami.  Zarządzanie bazami faktur, obdiorców i kontrahentów. 5

1
3. Operacyjne zarządzanie finansami. Zarządzanie bazą odbiorców i kontrahentów. Kontrola przepływów
pieniężnych, konfiguracja warunków płatności, rozliczenie transakcji. 5

2
4. Narzędzia informatyczne w strategicznym zarządzaniu finansami. Podejmowanie decyzji finansowych
z wykorzystaniem systemów informatycznych. 5

2
5. Mechanizmy analizy decyzji finansowych i generowania raportów.  Prezentacja graficzna wyników
finansowych. 5

26. Weryfikacja wiedzy i umiejętności - kolokwium. 5

Zajęcia laboratoryjne realizowane w sali komputerowej z wykorzystaniem wybranych systemów informatycznych.
Metody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1KOLOKWIUM

Metody weryfikacji
efektów uczenia się
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Radosiński E. (2010): Wprowadzenie do sprawozdawczości, analizy i informatyki finansowej, PWN, Warszawa

Podrzęczniki użytkownika wybranych systemów informatycznych
Literatura podstawowa

Weiner D. (2009): Microsoft Dynamics AX 2009 Unleashed, SAMSLiteratura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

9Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

16Przygotowanie się do zajęć

11Studiowanie literatury

2Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

10Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Forma i warunki zaliczenia

Studenci oceniani są na podstawie kolokwium praktycznego sprawdzającego podstawowe umiejętności realizacji
wybranych elementów zarządzania finansami w systemie.
Student otrzymuje ocenę dostateczną, gdy opanował funkcjonalnością systemów w zakresie realizacji zadań
obejmujących zarządzanie finansami w stopniu podstawowym. Na oceną dostateczną Student musi uzyskać min.
60% ogólnej liczby punktów.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z przedmiotu to ocena uzyskana z zaliczenia kolokwium praktycznego.

Metoda obliczania oceny
końcowej 5

zastosowanie narzędzi informatycznych w zarządzaniu
finansami

Ważona

5
zastosowanie narzędzi informatycznych w zarządzaniu
finansami [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
Nazwa programu kształcenia:
WNEiZ-Z-O-I-N-18/19Z-ZMwB

zastosowanie systemów informatycznych w zarządzaniu
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
4.0WW22AIJ2430_55N

Zakład Metod Modelowania i Symulacji Procesów Gospodarczych
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

zarządzanie

Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne zarządzanie marketingowe w

biznesie
ogólnoakademicki

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

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

3 26
laboratorium 9 ZO

wykład 9 ZO

Razem 18 2
Koordynator
przedmiotu / modułu: dr BARBARA  WĄSIKOWSKA

Prowadzący zajęcia:
Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchacza z nowoczesnymi rozwiązaniami informatycznymi w sferze
zarządzania oraz poznanie strategii biznesowej, której celem jest  tworzenie i pielęgnacja długotrwałych,
korzystnych relacji z klientami.

Cele przedmiotu /
modułu:

Podstawowa wiedza z zakresu podstaw zarządzania, marketingu oraz podstaw informatyki.Wymagania wstępne:

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla

obszaru
Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Wykazuje znajomością podstawowych
pojęć i występujących rozwiązań
informatycznych w obszarze zarządzania
oraz z zakresu architektury CRM.

K_W04
K_W18
K_W21

S1A_W02
S1A_W06
S1A_W08

EP11

umiejętności

Samodzielnie rejestruje, planuje oraz
raportuje różnego rodzaju zdarzenia z
klientami.

K_U04
K_U07
K_U17

S1A_U02
S1A_U03
S1A_U07

EP21

Wykonuje analizy działań prowadzonych z
klientami. K_U04 S1A_U02EP32

Posiada praktyczne umiejętności związane
z obsługą konkretnego oprogramowania
CRM.

K_U04 S1A_U02EP43

kompetencje społeczne

Student potrafi dokonać oceny oraz
wyboru rozwiązania informatycznego
wspierającego Funkcjonowanie danej
organizacji z uwzględnieniem najnowszych
trendów z zakresu technologii i koncepcji
zarządzania.

K_K07 S1A_K07EP51

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: zastosowanie systemów informatycznych w zarządzaniu

Forma zajęć: wykład

11. Klient w gospodarce rynkowej - jego potrzeby i preferencje. 6

12. CRM oraz neuromarketing jako strategia biznesowa. 6

13. Architektura CRM; CRM operacyjny i CRM analityczny. 6
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24. Tworzenie strategicznych więzi z klientami poprzez CRM, neuromarketing. 6

15. Kluczowe elementy efektywnego CRM. 6

16. Zastosowanie systemów klasy CRM. 6

27. Narzędzia CRM - przykłady. 6

Forma zajęć: laboratorium

21. CRM operacyjny - rejestracja, planowanie oraz raportowanie różnego rodzaju zdarzeń z
klientami. 6

12. CRM analityczny - analiza wyników działań prowadzonych z klientami. 6

23. CRM marketingowy - definiowanie i planowanie różnych akcji i działań wpływających na pracę z
klientami. 6

24. CRM serwisowy - usprawnianie i organizowanie usług serwisowych, gwarancyjnych i
pozagwarancyjnych dla klientów. 6

25. CRM zadaniowy. 6

Wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej
Laboratorium komputerowe;  praca w programie Asystent CRMMetody kształcenia

Dyché J. (2008): Relacje z klientami, Helion

Wereda W. (2009): Zarządzanie relacjami z klientem (CRM) a postępowanie nabywców na
rynku usług, Difin

Zaltman G. (2008): Jak myślą klienci. Podróż w głąb umysłu rynku, Dom Wydawniczy REBIS

Literatura podstawowa

Dobiegała-Korona B. (2009): Migracje klientów a wartość przedsiębiorstwa, PWN

Urban W., Siemieniako D.  (2008): Lojalność klientów. Modele, motywacja i pomiar, PWN
Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

18Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

7Przygotowanie się do zajęć

0Studiowanie literatury

2Udział w konsultacjach

10Przygotowanie projektu / eseju / itp.

11Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP1KOLOKWIUM

EP2,EP3,EP4SPRAWDZIAN

EP5PROJEKT

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

Zaliczenie laboratoriów: na ocenę dostateczną student zna podstawowe funkcje programu
Asystent CRM
Zaliczenie wykładów: na ocenę dostateczną student potrafi wyjaśnić podstawowe pojęcia
związane z zarządzaniem relacjami z klientem  (CRM), potrafi wyjaśnić pojęcie neuromarketingu
Ocena z przedmiotu obliczana jest jako ocena uzyskana z zaliczenia.
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

6 zastosowanie systemów informatycznych w zarządzaniu Nieobliczana

6 zastosowanie systemów informatycznych w zarządzaniu
[laboratorium]

zaliczenie z
oceną

6 zastosowanie systemów informatycznych w zarządzaniu
[wykład]

zaliczenie z
oceną

Metoda obliczania
oceny końcowej

Sem. Przedmiot Rodzaj
zaliczenia

Metoda
obl. oceny

Waga do
średniej
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0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2
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S Y L A B U S
Nazwa programu kształcenia:
WNEiZ-Z-O-I-N-18/19Z-KM

zintegrowane systemy zarządzania
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
4.0WW22AIJ2429_78N

Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

zarządzanie

Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne kompetencje menedżerskieogólnoakademicki

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

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

3 26 wykład 9 ZO

Razem 9 2
Koordynator
przedmiotu / modułu: dr ANNA  BIELAWA

Prowadzący zajęcia:

Celem jest uzyskanie podstawowej wiedzy z zakresu zintegrowanych systemów zarządzania jakością w
przedsiębiorstwie.

Cele przedmiotu /
modułu:

Student  zna podstawy teorii organizacji i zarządzania, zarządzania jakością i teorii systemów;  potrafi określić
podstawowe wymagania klienta odnośnie produktu; potrafi pracować w grupie i ma nawyki kształcenia
ustawicznego.

Wymagania wstępne:

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla

obszaru
Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

zna podstawowe kategorie i pojęcia z
zakresu integracji systemów zarządzania w
przedsiębiorstwie,

K_W03
K_W04

S1A_W01
S1A_W02EP11

zna koncepcje, modele  i zintegrowane
systemy
zarządzania jakością w przedsiębiorstwie
wpływające na rozwój organizacji i w
relacjach między nimi

K_W21 S1A_W08EP22

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: zintegrowane systemy zarządzania

Forma zajęć: wykład

21. Znaczenie, istota i rozwój systemów zarządzania jakością w przedsiębiorstwie. 6

12. System zarządzania jakością (ISO 9001 : 2008). 6

13. Geneza i rodzaje branżowych systemów jakości. 6

14. System zarządzania jakością dla producentów z branży motoryzacyjnej (ISO/TS 16949). 6

15. System zarządzania jakością dla producentów wyrobów medycznych (ISO 13485). 6

16. Standardy jakościowe w produkcji żywności. 6

27. Zaliczenie. 6

wykład z elementami konwersatoryjnymi z wykorzystaniem case study.
prezentacja multimedialnaMetody kształcenia
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Banaszak Z., Kłos S., Mleczko J. (2011): Zintegrowane systemy zarządzania, PWE

Frąś J., Gołębiowski M., Bielawa A. (2006): Podstawy zarządzania jakością  w
przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego

Karaszewski R. (2009): Nowoczesne koncepcje zarządzania jakością, TNOIK

Literatura podstawowa

Łańcucki J. (2003): Podstawy kompleksowego zarządzania jakością, Wydawnictwo Naukowe
Akademii Ekonomicznej w Poznaniu

Urbaniak M. (2004): Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka, Difin

"Problemy Jakości"

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

9Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

11Przygotowanie się do zajęć

11Studiowanie literatury

2Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

15Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP1,EP2KOLOKWIUM

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

Zaliczenie przedmiotu obejmuje wiedzę z wykładów oraz zalecanej literatury (test z pytaniami
wielokrotnego wyboru i pytaniami otwartymi, zaliczenie testu na ocenę dostateczną wymaga
uzyskania  60% możliwych punktów).
Ocena z wykładu jest uzyskiwana na podstawie pisemnego zaliczenia tej formy zajęć na ostatnim
wykładzie.
Student otrzymuje ocenę dostateczną - gdy potrafi omówić podstawowe zagadnienia związane z
zakresu zintegrowanych systemów zarządzania jakością w przedsiębiorstwie., co sprawdza
osiągnięte efekty kształcenia w zakresie wiedzy uzyskanych podczas uczestnictwa w wykładach.
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena  z przedmiotu jest oceną z zaliczenia.

6 zintegrowane systemy zarządzania Nieobliczana

6 zintegrowane systemy zarządzania [wykład] zaliczenie z
oceną

Metoda obliczania
oceny końcowej

Sem. Przedmiot Rodzaj
zaliczenia

Metoda
obl. oceny

Waga do
średniej
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S Y L A B U S
Nazwa programu kształcenia:
WNEiZ-Z-O-I-N-18/19Z-ZJ

zintegrowane systemy zarządzania
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
4.0WW22AIJ2429_67N

Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

zarządzanie

Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne zarządzanie jakościąogólnoakademicki

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

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

3 56
ćwiczenia 15 ZO

wykład 9 ZO

Razem 24 5
Koordynator
przedmiotu / modułu: dr ANNA  BIELAWA

Prowadzący zajęcia:

Celem jest uzyskanie podstawowej wiedzy z zakresu integrowania systemów zarządzania w przedsiębiorstwie.Cele przedmiotu /
modułu:

Student zna podstawy teorii organizacji i zarządzania, zarządzania jakością    i teorii systemów; potrafi określić
podstawowe reguły  projektowania  systemów zarządzania w przedsiębiorstwie; potrafi pracować w grupie i ma
nawyki kształcenia ustawicznego.

Wymagania wstępne:

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla

obszaru
Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

zna podstawowe kategorie i pojęcia z
zakresu integracji systemów zarządzania w
przedsiębiorstwie

K_W03
K_W04

S1A_W01
S1A_W02EP11

zna koncepcje, modele  i zintegrowane
systemy
zarządzania jakością w przedsiębiorstwie
wpływające na rozwój organizacji i w
relacjach między nimi

K_W21 S1A_W08EP22

umiejętności

wykorzystuje nabytą wiedzę do
opracowania i dokumentacji
zintegrowanego systemu zarządzania w
przedsiębiorstwie

K_U01
K_U08
K_U21

S1A_U01
S1A_U04
S1A_U09

EP31

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: zintegrowane systemy zarządzania

Forma zajęć: wykład

21. Istota, znaczenie i rozwój zintegrowanych systemów zarządzania w przedsiębiorstwie. 6

12. Zintegrowany system zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem. 6

13. System zarządzania jakością (ISO 9001). 6

14. System zarządzania środowiskiem (ISO 14001). 6

25. System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (PN-N 18001). 6

26. System zarządzania bezpieczeństwem informacji (ISO/IEC 27001). 6
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Forma zajęć: ćwiczenia

51. Projektowanie i ocena systemów zarządzania jakością  (audyt, przegląd, certyfikacja) 6

42. Ocena systemów zarządzania środowiskiem 6

43. Ocena systemów zarządzania bezpieczeństwem 6

24. Zaliczenie 6

wykład z elementami konwersatoryjnymi, ćwiczenia z wykorzystaniem case study.
prezentacja multimedialna
opracowanie projektu
praca w grupach

Metody kształcenia

Banaszak Z., Kłos S., Mleczko J. (2011): Zintegrowane systemy zarządzania, PWE

Frąś J., Gołębiowski M., Bielawa A. (2006): Podstawy zarządzania jakością  w
przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego

Karaszewski R. (2009): Nowoczesne koncepcje zarządzania jakością, TNOIK

Literatura podstawowa

Łańcucki J. (2003): Podstawy kompleksowego zarządzania jakością, Wydawnictwo Naukowe
Akademii Ekonomicznej w Poznaniu

Urbaniak M. (2004): Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka, Difin

"Problemy Jakości"

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

24Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

25Przygotowanie się do zajęć

27Studiowanie literatury

3Udział w konsultacjach

22Przygotowanie projektu / eseju / itp.

22Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP1,EP2,EP3KOLOKWIUM

EP2,EP3PROJEKT

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

Kolokwium obejmuje wiedzę z wykładów, ćwiczeń oraz zalecanej literatury (test z pytaniami
wielokrotnego wyboru i pytaniami otwartymi, zaliczenie testu na ocenę dostateczną wymaga
uzyskania  60% możliwych punktów).
Wykonanie pracy zaliczeniowej: przygotowanie projektu i jego prezentacja.
Ocena z wykładu jest uzyskiwana na podstawie pisemnego zaliczenia tej formy zajęć na ostatnim
wykładzie.
Student otrzymuje ocenę dostateczną - gdy potrafi omówić podstawowe zagadnienia związane z
zakresem integrowania systemów zarządzania w przedsiębiorstwie, co sprawdza osiągnięte efekty
kształcenia w zakresie wiedzy i umiejętności uzyskanych podczas uczestnictwa w wykładach i
ćwiczeniach.
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z przedmiotu obliczana jest jako średnia arytmetyczna ocen uzyskanych z wykładu i
zaliczenia.

6 zintegrowane systemy zarządzania Nieobliczana

6 zintegrowane systemy zarządzania [wykład] zaliczenie z
oceną

6 zintegrowane systemy zarządzania [ćwiczenia] zaliczenie z
oceną

Metoda obliczania
oceny końcowej

Sem. Przedmiot Rodzaj
zaliczenia

Metoda
obl. oceny

Waga do
średniej
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ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 125

Liczba punktów ECTS 5
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