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UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI – PODSTAWOWE 
INFORMACJE 

Wprowadzenie 
Uniwersytet Szczeciński został utworzony w 1985 roku, jego historia liczy więc niewiele 

ponad 20 lat. Przez ten krótki okres zasłynął jednak w wielu dziedzinach i może się poszczycić 
sporymi osiągnięciami. Jednostka znajduje się w stałej fazie rozwoju, wzorując się na 
uniwersytetach polskich o wieloletniej tradycji oraz czołowych jednostkach europejskich, 
budując silny potencjał naukowo-badawczy, w dużej mierze na bazie współpracy z innymi 
ośrodkami naukowymi, przedsiębiorstwami oraz różnego typu instytucjami oraz jednostkami 
samorządowymi, tak regionalnymi jak państwowymi. Pracownicy Uniwersytetu Szczecińskiego 
są coraz bardziej cenionymi specjalistami na arenie krajowej, a w niektórych dziedzinach także 
międzynarodowej. 

Uniwersytet utrzymuje wielostronne kontakty z bliższym i dalszym otoczeniem, z 
zaangażowaniem uczestniczy w życiu naukowym w kraju i za granicą, rozwija partnerską 
współpracę międzynarodową. Aktywność ta posiada bardzo szeroki kontekst społeczny, służy 
bowiem promocji nie tylko miasta Szczecina, ale całego regionu zachodniopomorskiego.  
Uniwersytet Szczeciński oferuje wysoki poziom kształcenia, a kwalifikacje kadry naukowej 
przyciągają coraz szersze rzesze studentów z całego regionu, kraju, a nawet zagranicy. Od 
początku powstania Uniwersytetu liczba studentów oraz liczba pracowników 
naukowodydaktycznych systematycznie rośnie. Liczba studentów od 1985 roku wzrosła 
kilkakrotnie, stan kadry naukowej powiększył się prawie dwukrotnie. 

Dyscypliny doktoryzowania na Uniwersytecie Szczecińskim to: ekonomia, prawo, 
biologia, geografia, pedagogika, historia, literaturoznawstwo, językoznawstwo. Uniwersytet 
rozszerza także stopniowo uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego. 
Głównymi celami, jakie obecnie stawia sobie Uniwersytet są: rozwój badań naukowych, 
znacząca poprawa jakości kształcenia oraz zdobywanie przez pracowników jak najwyższych 
stopni naukowych. Aby wspierać ich realizację Uniwersytet intensywnie uczestniczy w 
programach badawczych. 

Naturalnym spoiwem międzywydziałowych struktur akademickich jest nauka. 
Priorytetem Uczelni jest jakościowy i ilościowy rozwój kadry naukowo – badawczej. Czynione 
są przy tym działania mające na celu przyciągnięcie do ośrodka utalentowanych naukowców z 
czołowych ośrodków uniwersyteckich w kraju i za granicą. Celem Uniwersytetu jest nieustanne 
modyfikowanie i przyspieszanie postępu naukowego. Jednym z kroków mających przybliżyć 
realizację tego celu było utworzenie uczelnianego programu motywacyjnego, obejmującego 
m.in. wewnętrzne rankingi dorobku naukowego, opracowanie kryteriów awansów naukowych na 
wszystkich szczeblach, nagradzanie najlepszych asystentów, analizowanie i weryfikowanie 
mniej udanych pomysłów badawczych i inspirowanie stypendiów zagranicznych.  

Drugim podstawowym segmentem uczelni, obok nauki, jest dydaktyka. Decydujący 
wpływ nie tylko na poziom kształcenia, ale również odpowiedni klimat zaangażowania, 
samodoskonalenia i współpracy panujący na Wydziałach mają autorytety i wybitni profesorowie. 
O rozwoju Uniwersytetu świadczy poszerzanie oferty dydaktycznej. Wyrazem tego jest m.in. 
regularne otwieranie nowych kierunków, specjalności i specjalizacji. Większość kierunków 
zyskiwać będzie nowe możliwości studiów specjalistycznych. Program edukacyjny objęty jest 
punktowym systemem ECTS, umożliwiającym kontynuację studiów na innych uczelniach 
krajowych i zagranicznych. Immanentnym składnikiem kształcenia są potoki obcojęzyczne, 
funkcjonujące już na większości kierunków. 
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Władze Uniwersytetu Szczecińskiego 
 
JM Rektor  
prof. dr hab. Waldemar Tarczyński 
 Sekretariat Rektora  
 rektorat@univ.szczecin.pl 
 tel. (0*91) 444-11-72  
 tel./fax: (0*91) 444-11-74  
 http://www.us.szc.pl/tarczynski 
 
Prorektor ds. Finansów i Rozwoju  
prof. dr hab. Józef Perenc 
 sekretariat 
 rektorat@univ.szczecin.pl 
 tel. (0*91) 444-10-10 
 tel./fax: (0*91) 444-10-08  
 
Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej 
prof. dr hab. Andrzej Witkowski 
 Sekretariat 
 tel. (0*91) 444-11-56 
 tel./fax: (0*91) 444-11-99 
 www.us.szc.pl/witkowski  
 witkowsk@univ.szczecin.pl  
Prorektor ds. Kształcenia  
prof. dr hab. Edward Włodarczyk  
 Sekretariat 
 tel. (0*91) 444-10-10 
 tel./fax: (0*91) 444-10-08 
 edward.wlodarczyk@univ.szczecin.pl 
 
Prorektor ds. Studenckich 
prof. dr hab. Mirosława Gazińska, 
 Sekretariat 
 tel.(0*91) 444-11-55 

Kalendarz akademicki 
Rok akademicki w Uniwersytecie Szczecińskim składa się z dwóch semestrów po 15 

tygodni każdy. Rozpoczyna się on na początku października i trwa do połowy czerwca z 
dwutygodniową przerwą na święta Bożego Narodzenia i Nowego Roku, dwutygodniową 
przerwą międzysemestralną i tygodniową przerwą wielkanocną. Sesja egzaminacyjna w 
semestrze zimowym zajmuje dwa tygodnie na przełomie stycznia i lutego, natomiast letnia 
zajmuje zazwyczaj dwa tygodnie w drugiej połowie czerwca. 

Warunki przyjęcia na studia 
Warunkiem przyjęcia na studia obywateli polskich jest posiadanie świadectwa dojrzałości 

(w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia 
magisterskie) lub tytułu magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędnego (w przypadku 
ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia). Senat uczelni ustala warunki i tryb 
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rekrutacji oraz formy studiów na poszczególnych kierunkach (do dnia 31 maja roku 
poprzedzającego dany rok akademicki). 

Podstawę przyjęcia na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie 
stanowią wyniki egzaminu maturalnego. Senat uczelni ustala jakie wyniki egzaminu 
maturalnego (różne na poszczególnych kierunkach studiów) stanowią podstawę przyjęcia na 
studia. Informacje kierunkach wymogach rekrutacyjnych kandydaci mogą uzyskać informacje w 
poszczególnych dziekanatach lub instytutach prowadzących rekrutację. Corocznie wydawany 
jest także informator dla kandydatów na studia. Kandydaci niebędący obywatelami polskimi 
mogą podejmować i odbywać studia na zasadach określonych w Ustawie z dnia 27 lipca 2005 
„Prawo o szkolnictwie wyższym” (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z 30 sierpnia 2005, rozdział 4). 
Polska jest sygnatariuszem Konwencji UNESCO i Konwencji Praskiej o uznawaniu i 
ekwiwalencji dyplomów i studiów wyższych. Ma także podpisane z wieloma państwami umowy 
dwustronne o uznawaniu i równoważności dyplomów. 

Język wykładowy 
Językiem wykładowym w Uniwersytecie Szczecińskim jest język polski. Jednak część 
studentów uczelni realizuje program studiów w języku angielskim lub niemieckim (np. na 
kierunku Ekonomia, specjalność Business Economics realizowanym przez Wydział Zarządzania 
i Ekonomiki Usług większość zajęć odbywa się w języku angielskim). 
Uniwersytet kształci również studentów na specjalnościach filologia germańska i filologia 
słowiańska, a także przyszłych nauczycieli języków obcych w Kolegium Języków Obcych 
(gdzie oczywiście zajęcia odbywają się w językach zgodnych z kierunkiem studiów – tj. 
niemieckim, rosyjskim, angielskim i francuskim). Również część wykładów na specjalności 
„integracja europejska” na kierunku politologia jest prowadzona w językach angielskim, 
niemieckim i francuskim. 

System ocen i przyznawane kwalifikacje 
Studenci Uniwersytetu Szczecińskiego po każdym 15-tygodniowym semestrze obowiązani są do 
zaliczenia semestru i zdania przewidzianych w programie egzaminów. Ci studenci, którym nie 
udało się zdać wszystkich obowiązujących w danym semestrze egzaminów, mogą to zrobić w 
czasie sesji poprawkowej; oznacza to, że każdy student ma prawo zdawać egzamin dwukrotnie. 
Student może nie przystąpić do egzaminu w pierwszym terminie i zdawać go jedynie w trybie 
poprawkowym, traci jednak wtedy szansę na ponowne zdawanie egzaminu w przypadku 
niepowodzenia. 
W uczelni stosowana jest skala ocen od 5 do 2, co oznacza: 
5 (bardzo dobry) 
4+ (dobry plus) 
4 (dobry) 
3+ (dostateczny plus) 
3 (dostateczny) 
2 (niedostateczny) 
 
Uczelnia kształci na studiach zawodowych i magisterskich. Absolwenci studiów zawodowych 
otrzymują licencjat, natomiast absolwenci studiów magisterskich tytuł zawodowy „magister”. 
Uniwersytet Szczeciński posiada również uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora 
i doktora habilitowanego w określonych dyscyplinach.  

System ECTS 
Wyjazdy polskich studentów do zagranicznych ośrodków dydaktyczno-badawczych stały 

się faktem, a budowanie „Europy bez granic” umożliwi też studentom zza granicy podjęcie 
studiów w polskich uczelniach wyższych. Istotnym warunkiem dla pełnego rozwoju tej formy 
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kształcenia jest pełne uznawanie okresu studiów odbywanych za granicą i uzyskanych 
dyplomów. Temu celowi ma służyć opracowany jako projekt pilotażowy w ramach Programu 
Erasmus – tzw. Europejski System Transferu (i Akumulacji) Punktów (European Credit Transfer 
System) zwany dalej ECTS, mający się przyczynić do udoskonalenia procedur i pełnego 
uznawania okresu studiów odbywanych za granicą. Opracowany projekt ma także ułatwić 
polskim studentom studiowanie na tym samym kierunku w uczelniach polskich 
wprowadzających system ECTS. 

„Pełne uznawanie studiów” oznacza, że okres studiów odbyty za granicą lub w innej 
polskiej uczelni zastępuje porównywalny okres studiów odbyty w uczelni macierzystej 
niezależnie od różnic w treści programów. Stosowanie ECTS opiera się na wzajemnym zaufaniu 
pomiędzy współpracującymi ze sobą uczelniami i każda uczelnia sama wybiera sobie partnerów 
do tej współpracy.  
 

Stosowanie systemu ECTS opiera się o następujące dokumenty: 
Pakiet Informacyjny – w którym zawarte są informacje o kierunkach studiów, programach 
nauczania, regulaminie studiów, zasadach przyjęcia oraz przepisach administracyjnych uczelni. 
Pakiet będący swego rodzaju przewodnikiem adresowany jest do studentów i nauczycieli 
akademickich w uczelniach partnerskich. Ma pomóc im w wyborze odpowiedniego programu 
zajęć i zaplanowaniu studiów a także uzyskać praktyczne informacje. Pakiet aktualizowany jest 
co roku, najczęściej dostępny jest w formie publikacji lub w wersji elektronicznej. 
Porozumienie o planach i programach zajęć – obowiązuje zarówno uczelnię macierzystą jak i 
zagraniczną oraz studenta. Student, po wybraniu uczelni, w której zamierza odbyć pewien okres 
studiów, wypełnia formularz zgłoszeniowy. W porozumieniu z koordynatorem ECTS wydziału 
macierzystego, ustala na podstawie pakietu informacyjnego uczelni przyjmującej program zajęć 
w tejże uczelni. Po przyjęciu wniosku studenta przez uczelnię przyjmującą, student oraz uczelnia 
macierzysta i przyjmująca podpisują porozumienie o programie zajęć, w jakich student ma 
uczestniczyć oraz liczbę punktów ECTS, jaka ma być przyznana za ich zaliczenie. 
Wykaz zaliczeń – jest podstawowym dokumentem uprawniającym studenta do ubiegania się o 
pełne zaliczenie okresu studiów za granicą. Stanowi także potwierdzenie faktu odbycia studiów 
za granicą dla przyszłych pracodawców. w wykazie odnotowuje się wszystkie przedmioty i 
zajęcia w których student uczestniczył wraz z uzyskaną liczbą punktów oraz ocenami 
przyznanymi zgodnie ze skalą ocen stosowaną w danej uczelni. Połączenie punktów i stopni daje 
odpowiednio „ilościowy” i „jakościowy” opis pracy studenta w okresie studiów za granicą. 
Wykazy zaliczeń studenta z uczelni macierzystej dołączane do formularzy zgłoszeniowych są 
szczególnie pomocne przy podejmowaniu decyzji przez uczelnie przyjmującą. 
 
Punkty ECTS są wartością liczbową (od 1 do 60) przyporządkowaną poszczególnym 
przedmiotom na podstawie pracy, jaką musi wykonać student, aby je zaliczyć. Odzwierciedlają 
one pracę, jakiej wymaga każdy przedmiot w stosunku do całkowitej ilości pracy, jaką musi 
wykonać student, aby zaliczyć pełny rok akademicki studiów w danej uczelni. Punkty są zatem 
przyporządkowywane wykładom, ćwiczeniom praktycznym, seminariom, konsultacjom, 
zajęciom grupowym i indywidualnym, pracom terenowym, pracy samodzielnej w bibliotece i 
domu oraz egzaminom. Punkty ECTS-u są relatywnym, a nie bezwzględnym, miernikiem ilości 
pracy wymaganej od studenta, ponieważ określają, ile/jaka część z całości pracy wymaganej w 
danym roku akademickim przypada na określony przedmiot w programie. W ramach ECTS-u 
ilość pracy wymaganej w całym roku akademickim odpowiada 60 punktom, na semestr 
zazwyczaj przypada po 30 punktów. Punkty przyporządkowuje się wszystkim nauczanym 
przedmiotom, jeśli stanowią one integralną część programu studiów i pod warunkiem, że 
podlegają one ocenie. UWAGA!: PAKIETY INFORMACYJNE ECTS SĄ PUBLIKOWANE 
CO ROKU. Rok akademicki umieszczony na stronie tytułowej pakietu informuje, że pakiet 
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obejmuje program dla studentów rozpoczynających studia w danym roku akademickim. 
Wcześniejsze wersje pakietów są dostępne u odpowiednich koordynatorów ECTS. 

Punkty ECTS-u, przyporządkowywane przedmiotom, przyznawane są studentom dopiero 
po zaliczeniu przedmiotów zgodnie z wymogami uczelni przyjmującej. Punkty nie są 
przyznawane za dobre oceny – liczba punktów za dany przedmiot jest z góry ustalona i taka 
sama dla wszystkich studentów, którzy ten przedmiot zaliczyli. Jakość pracy jaka została 
włożona w zaliczenie przedmiotu wyrażana jest w postaci ocen. 

Każdy przedmiot prowadzony przez US posiada numer kodowy. Zasady kodowania 
przedmiotów są następujące: numer kodowy przedmiotu składa się z 11 znaków rozdzielonych 
kropkami, np.:  14.3VI23K0208. 

Oznaczenia: 
- trzy pierwsze znaki rozdzielone kropką są numerem dyscypliny naukowej  

według kodu SOCRATESA (np. 14.3 - Ekonomia),  
- rzymskie cyfry oznaczają numer wydziału (VI-WZiEU), 
- następne dwie cyfry oznaczają kierunek studiów (23-Ekonomia),  
- kolejna duża litera oznacza  typ  przedmiotu (K - kanon, S - specjalistyczny),  
- kolejne dwie cyfry oznaczają numery jednostek  dydaktycznych  Wydziału (np. 

02 - Katedra Efektywności Innowacji) 
- ostatnie dwie cyfry są kolejnymi numerami przedmiotów w planie studiów (np. 

08) 
Uczelnia wysyłająca i przyjmująca przygotowuje, dla każdego studenta biorącego udział 

w ECTS, wykaz zaliczeń przed jego wyjazdem na studia do innej uczelni i po jego powrocie. 
Uczelnia macierzysta uznaje liczbę punktów uzyskanych za konkretne przedmioty w 
partnerskich uczelniach i wówczas punkty za przedmioty zaliczone w uczelni przyjmującej 
zastępują punkty, które normalnie studenci uzyskaliby w uczelni macierzystej. W ten sposób 
uczelnia macierzysta uznaje okres studiów odbyty przez studenta w uczelni przyjmującej. 
Koordynatorem uczelnianym systemu ECTS na Uniwersytecie Szczecińskim jest prof. US dr 
hab. Piotr Urbański, Instytut Filologii Polskiej, ul. Piastów 40 b, tel. 091 444 27 13, e-mail: 
PiotrUrbanski@univ.szczecin.pl 

Pozostałe informacje dla studentów – warunki socjalno-bytowe 
Studia dzienne dla polskich studentów są w Uniwersytecie Szczecińskim w zasadzie 

bezpłatne. Odstępstwo od tej zasady stosowane jest wobec studentów przedłużających okres 
studiów, powtarzających przedmioty, lub reaktywowanych po skreśleniu z listy studentów, od 
których pobiera się opłaty w wysokości ustalonej przez władze uczelni. Studenci obcokrajowcy 
zgodnie z Ustawą z dnia 27 lipca 2005 „Prawo o szkolnictwie wyższym” (Dz. U. Nr 164, poz. 
1365 z 30 sierpnia 2005, rozdział 4) mogą podejmować i odbywać kształcenie: 

- jako stypendyści strony polskiej (stypendium Rządu Polskiego przyznawane 
przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, Departament Współpracy z 
Zagranicą, Al. Szucha 25, 00–918 Warszawa, tel. (+ 48 22) 628 04 61 lub (+ 48 
22) 629 72 41), 

- na zasadach odpłatności, 
- bez odpłatności i świadczeń stypendialnych, 
- jako stypendyści strony wysyłającej, bez ponoszenia opłat za naukę, 
- jako stypendyści uczelni. 

Z opłat za studia zwolnieni są studenci obcokrajowcy odbywający studia w ramach 
Programu SOCRATES/ERASMUS na podstawie umów dwustronnych zawartych przez uczelnię 
lub poszczególne wydziały. Uniwersytet Szczeciński w Programie SOCRATES/ERASMUS 
uczestniczy od roku akademickiego 1998/1999. 
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Uczelnia posiada pięć domów studenckich o łącznej liczbie miejsc 1956. Pierwszeństwo 
w korzystaniu z zakwaterowania w domach studenckich przysługuje studentom znajdującym się 
w trudnej sytuacji materialnej, zamieszkałym na stałe w miejscowości, z której codzienny dojazd 
jest niemożliwy lub w znacznym stopniu utrudniłby studiowanie. Obcokrajowcy studiujący w 
Uniwersytecie Szczecińskim otrzymują miejsce w domu studenta tylko w przypadku, gdy są 
stypendystami Rządu Polskiego. Uczelnia będzie się starała zapewnić także miejsca studentom 
obcokrajowcom odbywającym studia w ramach Programu SOCRATES/ERASMUS. 
 

Studenci polscy mają zapewnioną bezpłatną opiekę lekarską świadczoną przez 
wyspecjalizowaną akademicką służbę zdrowia. Uniwersytet Szczeciński posiada przychodnię 
zakładową dla pracowników i studentów (Przychodnia Zakładowa, al. Bohaterów Warszawy 75, 
71–061 Szczecin). Ponadto w Szczecinie znajduje się Specjalistyczna Przychodnia Lekarska dla 
Pracowników i Studentów Szkół Wyższych (al. Wojska Polskiego 97, Szczecin). Z niezbędnej 
bezpłatnej opieki lekarskiej mogą również korzystać studenci i doktoranci obcokrajowcy będący 
stypendystami Rządu Polskiego. Pozostali studenci zagraniczni (także odbywający studia w 
ramach Programu SOCRATES/ERASMUS) powinni posiadać pełne ubezpieczenie na wypadek 
choroby. 
Studenci ubiegający się o przyjęcie na studia są zobowiązani do przedstawienia świadectwa 
lekarskiego. Władze uczelni mogą przed rozpoczęciem studiów przez studenta obcokrajowca 
zlecić mu wykonanie kompletnych badań lekarskich i w przypadku stwierdzenia poważnej 
choroby rezerwują sobie prawo do odesłania go do kraju (na koszt studenta). 
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WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG – 
PODSTAWOWE INFORMACJE 

Wprowadzenie 
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług jest niewątpliwie doskonałym przykładem tego, 

jak można w swojej działalności łączyć tradycję i nowoczesność. Choć historia jego powstania 
sięga ponad 60 lat wstecz, Wydział idzie z duchem czasu dostosowując kierunki i standardy 
kształcenia do wymogów współczesnej gospodarki i rynku pracy. Jako samodzielna jednostka 
Wydział powstał w 1990 roku (Wydział Transportu i Łączności), a dziesięć lat później otrzymał 
dzisiejsza nazwę i został przeniesiony do nowoczesnego budynku przy ulicy Cukrowej 8.  

Od 1992 roku jednostka posiada pełne prawa akademickie uprawniające do nadawania 
stopni doktora, doktora habilitowanego oraz występowania z wnioskami o nadanie tytułu 
profesora. Ponadto znajduje się w czołówce najlepszych uczelni ekonomicznych w kraju czego 
dowodem jest uzyskana pierwsza kategoria naukowa.  
 

Najważniejsze daty i związane z nimi kluczowe wydarzenia, które wyznaczały w 
przeszłości kierunki kształtowania się Wydziału i wpłynęły na jego obecną formę: 
1946 utworzenie filii poznańskiej Akademii Handlowej (pierwsza uczelnia wyższa na Pomorzu 
Zachodnim); 
1950 uzyskanie przez oddział AH statusu samodzielnej uczelni  
i przekształcenie jej w Wyższą Szkołę Ekonomiczną specjalizującą się w dziedzinie transportu; 
1955 włączenie WSE jako Wydziału Inżynieryjno - Ekonomicznego Transportu Drogowego do 
nowopowstałej Politechniki Szczecińskiej; 
1985  wydział wchodzi w skład Wydziału Ekonomicznego powstającego Uniwersytetu 
Szczecińskiego;  
1990 Instytut Ekonomiki Transportu osiąga samodzielność akademicką i zostaje wyodrębniony 
z Wydziału Ekonomicznego jako Wydział Transportu i Łączności; 
1999 na podstawie zarządzenia MEN Wydział zaczyna funkcjonować jako Wydział 
Zarządzania i Ekonomiki Usług i jednocześnie zostaje przeniesiony do nowoczesnego budynku 
przy ul. Cukrowej 8; 
2006 60- lecie Wyższego Szkolnictwa Ekonomicznego na Pomorzu Zachodnim. 
2008 Jubileusz 18-lecia Wydziału  
 

Potwierdzeniem wysokiej pozycji naukowej Wydziału jest punktacja wydziałowych 
Zeszytów Naukowych  US wg kryteriów listy czasopism MNiSzW: 

1. Seria: Ekonomiczne Problemy Usług - 6 pkt 
2. Seria: Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu - 4 pkt 
3. Seria: Problemy Transportu i Logistyki - 4 pkt 
4. Seria: Ekonomiczne Problemy Łączności - 4 pkt 
5. Seria: Ekonomiczne Problemy Turystyki - 4 pkt 
6. Seria: Europa Regionum - 4 pkt 

 
Wydział wydaje również Zeszyty Naukowe w językach obcych: Service Management (w 

języku angielskim) i Regional Development (w języku angielskim i niemieckim).  
 

Wydział organizuje wiele cyklicznych konferencji naukowych, które stały się 
wydarzeniami rozpoznawalnymi w kraju i za granicą. Wśród nich można wymienić m.in.: 
„Forum Samorządowe”, „Marketing przyszłości”, „Euro-Trans” (dawniej Translog), 
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„Mikrofirma”, „Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i 
regionalnego” oraz wiele innych z zakresu turystyki, usług i finansów. 
 

Ważnym atutem Wydziału jest posiadanie nowoczesnej siedziby, bardzo dobrze 
wyposażonej w nowoczesny sprzęt audiowizualny oraz bezprzewodowy dostęp do Internetu na 
terenie budynku, funkcjonujący w sieci EDUROAM. Część procesu dydaktycznego realizowana 
jest w koncepcji blended learningu z wykorzystaniem nowoczesnej platformy e-lerningowej 
LAMS. 
 
Misja Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego brzmi 
następująco: 
Jesteśmy jedyną na Pomorzu Zachodnim, a także w Polsce uniwersytecką jednostką naukowo – 
dydaktyczną ukierunkowaną na badania naukowe i kształcenie w zakresie problematyki usług, a 
przede wszystkim: transportu i logistyki, poczty i telekomunikacji, turystyki, finansów, 
bankowości i ubezpieczeń, administracji publicznej, uwzględniając w szczególności procesy 
integracji europejskiej. 
Odwołujemy się do blisko 60-letnich tradycji akademickich wyższego szkolnictwa 
ekonomicznego na Pomorzu Zachodnim. Dzięki partnerskiej atmosferze na Wydziale tworzymy 
więzi pomiędzy kadrą naukowo – dydaktyczną, studentami i pracownikami administracji w celu 
pozyskania najlepszych kandydatów na studia oraz dążenia do utrzymania wysokiego 
europejskiego standardu kształcenia i badań naukowych.  
Kształcimy specjalistów dla regionu i kraju przy pomocy nowoczesnych metod nauczania, 
łącząc wiedzę teoretyczną i pragmatyczną, na potrzeby gospodarki i administracji publicznej. 
Podstawą naszej działalności dydaktycznej są badania naukowe oraz współpraca z praktyką 
gospodarczą, instytucjami publicznymi, a także partnerami zagranicznymi. 
 

Dane kontaktowe 
Adres:   
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG 
ul. Cukrowa 8,  71-004 Szczecin 
 
Telefon: (091) 4443115 lub (091) 4443125 
Fax: (091) 4443116 
 
e-mail: wzieu@wzieu.pl  
www: http://www.wziieu.pl 
 
Najważniejsze numery telefonów:   
DZIEKANAT STUDIA STACJONARNE (Dzienne): (091) 44-43-120  
DZIEKANAT STUDIA NIESTACJONARNE (Zaoczne) (091) 44-43-130  
DZIEKANAT STUDIA NIESTACJONARNE (Wieczorowe) (091) 44-43-133  
BIBLIOTEKA (091) 44-43-221  
STYPENDIA  (091) 44-43-340 
 

Władze Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług 
Władze Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług US na kadencję 1.09.2008 - 31.08.2012: 
  
dr hab. prof. US Piotr Niedzielski 
Dziekan Wydziału  
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e-mail: piotr.niedzielski@wzieu.pl 
 
dr hab. prof. US Elżbieta Załoga 
Prodziekan ds. Nauki 
e-mail: elzbieta.zaloga@wzieu.pl 
 
dr hab. prof. US Wojciech Downar 
Prodziekan ds. Kształcenia 
e-mail: wojciech.downar@wzieu.pl 
 
dr Jacek Buko 
Prodziekan ds. Studenckich 
e-mail: jacek.buko@wzieu.pl 
 

Struktura organizacyjna Wydziału 
Wydział tworzy 18 katedr kierowanych przez kierownika katedry. Niektóre Katedry zawierają 
mniejsze jednostki – zakłady, kierowane przez kierownika zakładu. 

2. KATEDRA BANKOWOŚCI I FINANSÓW PORÓWNAWCZYCH 
3. KATEDRA EFEKTYWNOŚCI INNOWACJI 
4. KATEDRA EKONOMII  
5. KATEDRA EKONOMIKI I ORGANIZACJI TELEKOMUNIKACJI 
6. KATEDRA EKONOMIKI PRZEDSIĘBIORSTW 
7. KATEDRA FINANSÓW PRZEDSIĘBIORSTWA 
8. KATEDRA FINANSÓW PUBLICZNYCH 
9. KATEDRA GOSPODARKI ŚWIATOWEJ I TRANSPORTU MORSKIEGO 

- Zakład Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych  
10. KATEDRA HISTORII SPOŁECZNO-EKONOMICZNEJ I GOSPODARKI 

PRZESTRZENNEJ 
11. KATEDRA LOGISTYKI  
12. KATEDRA MARKETINGU USŁUG 

- Zakład Komunikacji Marketingowej  
13. KATEDRA METOD ILOŚCIOWYCH 
14. KATEDRA ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA  
15. KATEDRA POLITYKI GOSPODARCZEJ  
16. KATEDRA PRAWA GOSPODARCZEGO I UBEZPIECZEŃ 
17. KATEDRA RACHUNKOWOŚCI I CONTROLLINGU 
18. KATEDRA SYSTEMÓW I POLITYKI TRANSPORTOWEJ 
19. KATEDRA ZARZĄDZANIA TURYSTYKĄ 

- Zakład Gospodarki Turystycznej i Uzdrowiskowej 
 

Główne obszary badawcze Wydziału 
Fundamentem funkcjonowania WZiEU jest działalność naukowo-badawcza, która skupia 

się głównie na badaniach szeroko pojętego sektora usług, ze szczególnym uwzględnieniem 
Wspólnego Rynku Unii Europejskiej. Ważne miejsce w aktywności zawodowej pracowników 
zajmują projekty międzynarodowe, studia wykonalności oraz ekspertyzy dla praktyki 
gospodarczej. Są to m.in.: Projekt Europejskiej Inicjatywy EUREKA, E! 2727 POLCORRIDOR; 
projekt LOGCHAIN; projekt dotyczący struktury kapitału przedsiębiorstw realizowany razem z 
Uniwersytetem w Antwerpii oraz Wolnym Uniwersytetem w Brukseli (Belgia), projekt Polloco 
realizowany w ramach 5. Programu Ramowego UE, projekt Restrukturyzacji Rynku Pocztowego 
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w Świetle Integracji z Unią Europejską czy liczne analizy przemysłu turystycznego w ramach 
programu INTERREG. Kadra Wydziału uczestniczy również w przygotowywaniu wielu 
strategii, m.in. Strategia Rozwoju Turystyki w Województwie Zachodniopomorskim do 2015 
roku oraz Strategia Rozwoju Sektora Transportu Województwa Zachodniopomorskiego do roku 
2020. 

Obszar zainteresowań badawczych Wydziału obejmuje m.in. zmiany strukturalne i 
instytucjonalne w sektorze usług Unii Europejskiej i Polski (ze szczególnym uwzględnieniem 
transportu, łączności, turystyki, bankowości i ubezpieczeń), strategie, organizacja, zarządzanie i 
marketing w sektorze usług (ze szczególnym uwzględnieniem transportu, łączności, 
przedsiębiorstw i instytucji turystycznych i finansowych oraz jednostek samorządu 
terytorialnego). W szczególności obszary badawcze Katedr przedstawiają się następująco: 
 
KATEDRA BANKOWOŚCI I FINANSÓW PORÓWNAWCZYCH 
prof. zw. dr hab.  Stanisław FLEJTERSKI  - Kierownik Katedry 
Obszary badawcze:  
systemy finansowe, globalizacja finansów, bankowość komercyjna i spółdzielcza, pośrednictwo 
finansowe, finanse instytucji finansowych, e-finanse, finanse gospodarstw domowych, finanse 
porównawcze, teoria i metodologia finansów. 
 
KATEDRA EFEKTYWNOŚCI INNOWACJI 
dr hab. prof. US Piotr NIEDZIELSKI - Kierownik Katedry 
Obszary badawcze:  
zastosowania koncepcji outsorcingu w zakresie restrukturyzacji przedsiębiorstw; wykorzystanie 
wsparcia środków publicznych w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstw; podejmowanie 
decyzji gospodarczych przez podmioty rynkowe w zakresie kierunków rozwoju; wdrożenie do 
realizacji strategii rozwoju przez jednostki samorządowe; pomoc w podjęciu działań przez 
podmioty gospodarcze w celu wdrożenia procedur ISO; pomoc w aplikowaniu o wsparcie 
finansowe przez podmioty samorządowe o środki Unii Europejskiej; pomoc w uzyskaniu 
finansowania infrastruktury transportowej z funduszy Unii Europejskiej; pomoc w uzyskaniu 
finansowego wsparcia z funduszy Unii Europejskiej przez podmioty samorządowe w zakresie 
realizacji działań inwestycyjnych związanych z ochroną środowiska; determinanty działalności 
innowacyjnej podmiotów gospodarczych; kreatywność jako czynnik pobudzający 
innowacyjność; mierzenie innowacyjności podmiotów gospodarczych; wykorzystanie 
informatyki w ekonomii i zarządzaniu; technologie teleinformatyczne (IT); 
e-biznes;  e-marketing, e-government, e-learnig; technologie bazodanowe, bazy danych w 
Internecie. 
 
KATEDRA EKONOMII  
dr hab. prof. US  Grażyna WOLSKA - Kierownik Katedry 
Obszary badawcze:  
ekonomia (mikro-,mezo-,makro-); nowa ekonomia; współczesne problemy i teorie 
makroekonomiczne; globalizacja gospodarki; integracja ekonomiczna UE; rynek usług w UE; 
rynek pracy i wskaźnik bezrobocia. 
 
KATEDRA EKONOMIKI I ORGANIZACJI TELEKOMUNIKACJI 
dr hab. prof. US Henryk BABIS - Kierownik Katedry 
Obszary badawcze:  
ekonomika telekomunikacji; społeczeństwo informacyjne; nowa gospodarka; rola 
telekomunikacji w rozwoju gospodarczym i społecznym; konwergencja w telekomunikacji ; 
rynki telekomunikacyjne i ich regulacja; wprowadzanie produktów telekomunikacyjnych na 
rynek; jakość usług w poczcie i telekomunikacji; zarządzanie firmami telekomunikacyjnymi 
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KATEDRA EKONOMIKI PRZEDSIĘBIORSTW 
prof. zw. dr hab. Juliusz ENGELHARDT - Kierownik Katedry 
Obszary badawcze:  
współczesne teorie przedsiębiorstw; zasady gospodarowania  w przedsiębiorstwie; zarządzanie 
zasobami ludzkimi, systemy motywacyjne; nowoczesne koncepcje w funkcjonowaniu 
przedsiębiorstw, np. outsourcing, lean management, controlling, benchmarking, reengineering, 
współczesne zarządzanie strategiczne, organizacja ucząca się, organizacja sieciowa itd.; polskie 
przedsiębiorstwa na rynku unijnym; analiza wskaźnikowa spółek giełdowych; controlling jako 
narzędzie poprawy efektywności gospodarowania przedsiębiorstwa; analiza i ocena sytuacji 
ekonomiczno – finansowej przedsiębiorstw; problematyka ładu korporacyjnego, zarządzania 
wartością w przedsiębiorstwie, uwarunkowań rozwoju transakcji fuzji i wykupów w Polsce; 
ocena efektywności inwestycji w formie fuzji i przejęć wybranych spółek na polskiej giełdzie; 
organizacja i funkcjonowanie struktur holdingowych; koncentracyjne formy współpracy 
przedsiębiorstw; restrukturyzacja finansowa przedsiębiorstw. 
 
KATEDRA FINANSÓW PRZEDSIĘBIORSTWA 
prof. zw. dr hab. Aurelia BIELAWSKA - Kierownik Katedry  
Obszary badawcze:  
uwarunkowania rynkowe rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw; ubezpieczenia 
gospodarcze na polskim rynku usług finansowych; problemy opodatkowania działalności 
gospodarczej; hedging w działalności gospodarczej przedsiębiorstw; przedsiębiorstwo na rynku 
kapitałowym; ubezpieczenia gospodarcze i ubezpieczenia społeczne; finanse międzynarodowe; 
analiza finansowa i planowanie finansowe. 
 
KATEDRA FINANSÓW PUBLICZNYCH 
prof. zw. dr hab. Adam Szewczuk - Kierownik Katedry 
Obszary badawcze: 
teoria finansów publicznych, weryfikacja w praktyce podstawowych zasad i technik 
badawczych, wartościowanie zależności przyczynowo-skutkowych; ekonomika sektora 
publicznego - relacje pomiędzy sektorem państwowym, samorządowym i prywatnym; 
samodzielność finansowa samorządowych organów lokalnych; gospodarka finansowa w 
jednostkach samorządu terytorialnego; wykorzystanie metod analitycznych w prognozowaniu i 
ocenie sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego; racjonalizacja wydatków 
budżetowych w jednostkach samorządu terytorialnego; monitoring zadłużenia i ocena jego 
wpływu na kondycję finansową podmiotów sektora publicznego; metody i procedury 
planowania budżetowego i budżetowania; audyt i kontrola wewnętrzna jednostek sektora 
publicznego; interwencjonizm samorządowy, skutki oraz instrumenty pomocy publicznej,  
Ekonomiczne i organizacyjne problemy rozwoju lokalnego i regionalnego; publiczne inwestycje 
infrastrukturalne - uwarunkowania ich realizacji; etyka w sektorze finansów publicznych i 
przeciwdziałania występowaniu "szarej strefy"; partnerstwo publiczno-prywatne i jego wpływ na 
możliwości rozwoju lokalnego i regionalnego; zarządzanie personelem w sektorze administracji 
publicznej; fundusze strukturalne Unii Europejskiej i ich wpływ na funkcjonowanie samorządu 
terytorialnego w Polsce; współpraca samorządu terytorialnego z otoczeniem.  
 
KATEDRA GOSPODARKI ŚWIATOWEJ I TRANSPORTU MORSKIEGO 
dr hab. prof. US Jerzy WRONKA - Kierownik Katedry 
Obszary badawcze:  
problemy globalizacji gospodarki światowej; rola ugrupowań integracyjnych w gospodarce 
światowej; ekonomika i zarządzanie transportem morskim; ekonomika i zarządzanie transportem 
lotniczym; problemy rozwoju społeczno-gospodarczego państw III świata; polityka transportowa 
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i energetyczna UE; transport intermodalny; zrównoważony rozwój transportu; międzynarodowe 
korytarze transportowe 
 
KATEDRA HISTORII SPOŁECZNO-EKONOMICZNEJ I GOSPODARKI 
PRZESTRZENNEJ 
prof. dr hab. Józef  STANIELEWICZ - Kierownik Katedry 
Obszary badawcze:  
historia gospodarcza i społeczna; historia myśli ekonomicznej; historia transportu i łączności; 
transport na usługach turystyki; geografia społeczno-ekonomiczna; geografia transportu i 
łączności; gospodarka a środowisko; geografia turystyki. 
 
KATEDRA LOGISTYKI  
dr hab. prof. US Mariusz JEDLIŃSKI - Kierownik Katedry 
Obszary badawcze:  
analiza systemów logistycznych; SCM – Zarządzanie łańcuchami dostaw; usługi logistyczne; 
zarządzanie jakością w systemach logistycznych; transport w systemach logistycznych  
3PL/4PL; zrównoważony łańcuch dostaw; zrównoważony rozwój w logistyce; systemy 
zarządzania gospodarką magazynową; zarządzanie produkcją; zarządzanie systemami 
produkcyjnymi; zarządzanie czasem w biznesie; logistyka miejska; edukacja logistyczna; analiza 
potencjału logistycznego; audit logistyczny; modelowanie i projektowanie systemów 
logistycznych; optymalizacja gospodarki magazynowej; dystrybucja w łańcuchu dostaw; 
infrastruktura logistyczna.  
 
KATEDRA MARKETINGU USŁUG 
prof. zw. dr hab. Józef PERENC - Kierownik Katedry 
Obszary badawcze:  
marketing usług; komunikacja marketingowa; negocjacje; analiza rynku; badania marketingowe; 
kształtowanie wizerunku przedsiębiorstwa, jednostek samorządowych, produktu; zachowania 
nabywcze konsumentów; zachowania nabywcze przedsiębiorstw; promocja usług; strategie 
rynkowe i marketingowe; obsługa klienta; CRM i zarządzanie sprzedażą; marketing internetowy; 
marketing jednostek samorządowych; marketing międzynarodowy. 
 
KATEDRA METOD ILOŚCIOWYCH 
prof. zw. dr hab. Jan PURCZYŃSKI - Kierownik Katedry 
Obszary badawcze:  
zastosowanie metod ilościowych w analizach ekonomicznych; predykcja zjawisk społeczno-
ekonomicznych; analiza szeregów czasowych. 
 
KATEDRA ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA  
dr hab. prof. US  Wojciech DOWNAR - Kierownik Katedry 
Obszary badawcze:  
zarządzanie małymi firmami; zarządzanie strategiczne, ze szczególnym uwzględnieniem metod 
zarządzania strategicznego, procedur formułowania i wdrażania strategii, zasad tworzenia i 
funkcjonowania aliansów strategicznych; problematyka związana z oceną poziomu 
zarządzaniem wiedzą w przedsiębiorstwach; metody i techniki zarządzania, zagadnienia 
związane z zarządzaniem projektami, w szczególności analiza opłacalności ekonomicznej oraz 
trwałości projektów; zagadnienia związane z zarządzaniem ludźmi, w szczególności 
problematyka przywództwa, kształtowania kultury organizacyjnej; zagadnienia związane z 
funkcjonowanie transportu publicznego (zarówno komunikacja miejska jak i transport 
samochodowy); problematyka badawcza w zakresie innowacyjności przedsiębiorstw gospodarki 
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morskiej oraz jej otoczenia; problematyka badawcza dotycząca tworzenia się klastrów w branży 
transportu, turystyki oraz budownictwa. 
 
KATEDRA POLITYKI GOSPODARCZEJ  
prof. zw. dr hab. Roman CZAPLEWSKI - Kierownik Katedry 
Obszary badawcze:  
polityka gospodarcza; branżowe polityki gospodarcze (ze szczególnym uwzględnieniem polityk 
infrastrukturalnych: polityki energetycznej, telekomunikacyjnej, pocztowej, transportowej); 
polityka społeczna; polityka personalna; liberalizacja i deregulacja; transformacja gospodarcza; 
przekształcenia własnościowe; obsługa klienta w przedsiębiorstwach usługowych; strategie 
rynkowe sieciowych firm usługowych; funkcjonowanie organizacji wirtualnych; e-biznes i jego 
wykorzystanie w praktyce gospodarczej 
 
 
KATEDRA PRAWA GOSPODARCZEGO I UBEZPIECZEŃ 
dr Iwona SZYMCZAK - Kierownik Katedry 
Obszary badawcze:  
zasady gospodarowania mieniem publicznym (prawne aspekty); instytucje i środki nadzoru nad 
mieniem publicznym; zasady dysponowania i obciążania publicznego mienia; partnerstwo 
publiczno-prawne; prawo transportowe – konwencja CMR 
 
KATEDRA RACHUNKOWOŚCI I CONTROLLINGU 
dr hab. prof. US Beata FILIPIAK - Kierownik Katedry 
Obszary badawcze:  
teoria rachunkowości; rachunkowość finansowa, podatkowa, bankowa i ubezpieczeniowa; 
rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza; sprawozdawczość i auditing; rachunkowość 
ekologiczna; analiza finansowa i controlling. 
 
KATEDRA SYSTEMÓW I POLITYKI TRANSPORTOWEJ 
dr hab. prof. US Elżbieta ZAŁOGA - Kierownik Katedry  
Obszary badawcze:  
restrukturyzacja przedsiębiorstw transportowych; transport zrównoważony; produktywność 
transportu; rynek usług transportowych; integracja w łańcuchach transportowych; konkurencja 
międzygałęziowa i wewnątrzgałęziowa w transporcie; transport regionalny; technologie 
transportowe; sieci TEN-T; dostępność transportowa; polityka transportowa; modelowanie w 
transporcie; ekonomika przedsiębiorstwa transportowego; spedycja. 
 
KATEDRA ZARZĄDZANIA TURYSTYKĄ 
dr hab. prof. US Aleksander PANASIUK  - Kierownik Katedry 
Obszary badawcze:  
ocena jakości usług turystycznych; regionalne aspekty kształtowania polityki turystycznej; 
nowoczesne koncepcje zarządzania przedsiębiorstwem turystycznym; funkcjonowanie 
przedsiębiorstw hotelarskich; funkcjonowanie biur podróży na rynku turystycznym; turystyka 
biznesowa i produkt turystyki biznesowej; polityka personalna w przedsiębiorstwach 
turystycznych międzynarodowych strategii turystycznych; marketingowe uwarunkowania 
funkcjonowania przedsiębiorstw turystycznych na arenie międzynarodowej; efektywność i 
innowacyjność w turystyce; klaster turystyczny; audyt turystyki dla poszczególnych obszarów 
turystycznych; promocja turystyki miejskiej. 
 
Zakład Gospodarki Turystycznej i Uzdrowiskowej 
dr hab. prof. US Beata Meyer – Kierownik Katedry 
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Obszary badawcze:  
uwarunkowania i główne determinanty kreowania produktu turystycznego na poziomie 
regionalnym i lokalnym; produkt turystyki uzdrowiskowej; marketing terytorialny; badania 
rynkowe w dziedzinie turystyki; turystyka morska i wodna; turystyka zrównoważona, turystyka 
zdrowotna, funkcjonowanie podmiotów odpowiedzialnych za regionalny rozwój turystyki. 
 
 

Koordynatorzy ECTS Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług 

Koordynator Wydziałowy 
dr Leszek Gracz 
e-mail: leszek.gracz@wzieu.pl 
 
Koordynator na kierunku Ekonomia 
dr Małgorzata Porada-Rochoń 
e-mail: malgorzta.rochon@wzieu.pl 
 
Koordynator na kierunku Europeistyka 
dr Magdalena Majchrzak 
e-mail: magdalena.majchrzak@wzieu.pl 
 
Koordynator na kierunku Finanse i Rachunkowość 
dr Piotr Szczypa 
e-mail: piotr.szczypa@wzieu.pl 
 
Koordynator na kierunku Logistyka  
dr Blanka Tundys 
e-mail: blanka.tundys@wzieu.pl 
 
Koordynator na kierunku Zarządzanie 
dr Ewa Flejterska 
e-mail: ewa.flejterska@wzieu.pl 
 

Studia na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług 
Dostosowując się do zaleceń Deklaracji Bolońskiej z dnia 19 czerwca 1999 r. oraz 

ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. Wydział Zarządzania i 
Ekonomiki Usług wprowadził trójstopniowy system studiów wpisując się tym samym w 
europejską przestrzeń edukacyjną. Rozliczenie studentów z wyników nauki odbywa się 
semestralnie. Wyjątek stanowią osoby uczestniczące w programach: ERASMUS – SOKRATES 
(wymiana zagraniczna) oraz MOST (wymiana krajowa), dla których opcjonalne wprowadzone 
może być rozliczenie roczne. Wszystkie przedmioty wykładane na Wydziale Zarządzania i 
Ekonomiki Usług kończą się oceną bez względu na formę zajęć – oceny wpisywane są do 
indeksów po każdym semestrze. 

Wydział oferuje pięć kierunków kształcenia na studiach I stopnia i trzy kierunki na 
studiach II stopnia. Ofertę Wydziału wyróżniają specjalności oferowane w ramach danego 
kierunku. 
 
STUDIA I STOPNIA  
3 – LETNIE (LICENCJACKIE) 
STACJONARNE (DZIENNE) I NIESTACJONARNE (ZAOCZNE) 



 19 

 
EKONOMIA   
Specjalności: 
– ekonomika transportu i logistyka 
– ekonomika i organizacja łączności 
– turystyka i hotelarstwo 
– ekonomika i zarządzanie przedsiębiorstwami 
– business economics (potok anglojęzyczny) – specjalność prowadzona tylko na studiach 
stacjonarnych 
 
Absolwent kierunku EKONOMIA powinien posiadać zasób uniwersyteckiej wiedzy 
ekonomicznej, prawnej, społecznej i humanistycznej, opanować w stopniu przynajmniej dobrym 
jeden język obcy, posiadać biegłą znajomość korzystania z podstawowych narzędzi 
informatycznych (edytor, arkusz kalkulacyjny, INTERNET), umieć przygotowywać projekty 
ekonomiczne i wykonywać analizy efektywności przedsięwzięć gospodarczych, posiadać 
umiejętności analizy otoczenia przedsiębiorstwa, (środowiska rynkowego), planowania strategii 
rozwoju i działania przedsiębiorstwa, znać systemy finansowe, podatkowe i bankowe, umieć 
posługiwać się przepisami prawa cywilnego, gospodarczego oraz prawa w zakresie wybranej 
specjalności studiów. 
Przygotowanie merytoryczne absolwenta powinno być przydatne do pracy w instytucjach 
(publicznych i pozarządowych), organizacjach gospodarczych na stanowiskach szczebla 
niższego i wyższego kierowniczego, a także stanowiskach analitycznych i operacyjnych, 
agencjach konsultingowych i reklamowych, instytucjach typu non – profit w kraju i za granicą, 
 
EUROPEISTYKA  (wybór specjalności na 3 semestrze studiów) 
Specjalności: 
– europejska integracja gospodarcza 
– handel i euromarketing 
 
Absolwent kierunku EUROPEISTYKA powinien posiadać zasób wiedzy uniwersyteckiej z 
zakresu socjologii, politologii, ekonomii, funkcjonowania stosunków międzynarodowych oraz o 
państwie i prawie, powinien poznać europejską tradycję, historię, kulturę, społeczno-polityczne 
uwarunkowania integracji europejskiej, a także strukturę oraz prawne i ekonomiczne aspekty  
funkcjonowania Wspólnot Europejskich. Powinien opanować w stopniu przynajmniej dobrym 
język obce (angielski lub francuski), posiadać biegłą znajomość korzystania z podstawowych 
narzędzi informatycznych (edytor, arkusz kalkulacyjny, Internet), umieć przygotowywać i 
zarządzać projektami europejskimi i wykonywać analizy efektywności przedsięwzięć 
gospodarczych, planowania strategii rozwoju i działania przedsiębiorstwa w Unii Europejskiej, 
znać systemy finansowe, podatkowe i bankowe Unii Europejskiej, umieć posługiwać się 
przepisami prawa wspólnotowego, europejskiego prawa gospodarczego oraz być świadomym 
praw socjalnych oraz zasad ochrony praw człowieka, orientować się w sytuacji gospodarczej 
krajów Unii Europejskiej i świata oraz w postępujących procesach integracyjnych krajów Unii 
Europejskiej i państw stowarzyszonych. 
Absolwent zostanie właściwie przygotowany do podjęcia pracy w administracji rządowej i 
samorządowej, instytucjach i organizacjach krajowych i międzynarodowych, organach Wspólnot 
Europejskich, przedsiębiorstwach współpracujących z krajami Unii Europejskiej oraz 
placówkach kulturalnych, wydawnictwach i środkach masowego przekazu na stanowiskach 
szczebla niższego i wyższego kierowniczego, a także stanowiskach analitycznych i operacyjnych 
 
FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ 
Specjalności: 
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– bankowość i ubezpieczenia 
– finanse przedsiębiorstw 
 
Absolwent kierunku FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ powinien posiadać zasób wiedzy 
uniwersyteckiej z zakresu finansów i rachunkowości, funkcjonowania instytucji finansowych i 
banków oraz umiejętności analizy podstawowych zjawisk gospodarczych i sytuacji 
ekonomiczno-finansowych jednostek gospodarczych, powinien rozumieć przyczyny i skutki 
występowania zjawisk gospodarczych na szczeblu makro- i mikroekonomicznym w warunkach 
otwartej gospodarki rynkowej. Powinien opanować język obcy na poziomie biegłości B2 
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umieć posługiwać się 
językiem specjalistycznym z zakresu finansów i rachunkowości, posiadać biegłą znajomość 
korzystania z podstawowych narzędzi informatycznych (edytor, arkusz kalkulacyjny, Internet), 
umieć przygotowywać i ewidencjonować dokumenty księgowe, znać systemy finansowe, 
podatkowe i bankowe Unii Europejskiej, umieć posługiwać się przepisami prawa szczególnie z 
zakresu finansów i rachunkowości, orientować się w sytuacji gospodarczej Polski i świata.  
Przygotowanie merytoryczne absolwenta powinno być przydatne do pracy w instytucjach i 
organizacjach finansowych i nie finansowych oraz administracji gospodarczej na stanowiskach 
szczebla niższego, a także stanowiskach analitycznych i operacyjnych. 
 
ZARZĄDZANIE  
Specjalności: 
– e-biznes i zarządzanie informacją 
– zarządzanie biznesem turystycznym 
 
Absolwent kierunku ZARZĄDZANIE powinien posiadać zasób wiedzy teoretycznej i 
praktycznej z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczący istoty, prawidłowości i 
problemów funkcjonowania organizacji – przedsiębiorstw, instytucji publicznych i organizacji 
non-profit. Powinien posiadać umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania 
problemów gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i informacjami. 
Powinien być przygotowany do realizacji podstawowych funkcji zarządzania procesami 
(przedsięwzięciami) w organizacjach o charakterze gospodarczym, administracyjnym lub non-
profit. Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu 
Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posługiwać się słownictwem specjalistycznym 
z zakresu zarządzania w tym języku. 
Absolwent powinien być przygotowany do pracy w charakterze specjalisty organizacji i 
zarządzania oraz menadżera/kierownika średniego szczebla zarządzania w przedsiębiorstwach i 
administracji a także do prowadzenia własnej działalności. 
 
LOGISTYKA  
Specjalności: 
– transport międzynarodowy 
– logistyka biznesu 
 
Absolwent kierunku LOGISTYKA zostanie wyposażony w wiedzę i umiejętności pozwalające 
na optymalne kształtowanie systemu logistycznego w podmiotach rynkowych ze szczególnym 
uwzględnieniem aspektów ekonomiczno-zarządczych. Powinien posiadać podstawową wiedzę 
ekonomiczną, pozwalającą orientować się w aspektach ekonomiczno-finansowych 
funkcjonowania podmiotów gospodarczych w otoczeniu rynkowym ze szczególnym 
uwzględnieniem MSP. Ponadto powinien posiąść umiejętność podejmowanie decyzji w zakresie 
operacyjnego zarządzania logistycznego przedsiębiorstwem w sferze: zaopatrzenia, produkcji 
oraz dystrybucji. Wobec postępującego procesu globalizacji oraz integracji społeczno-
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gospodarczej absolwent powinien poznać także zasady oraz uwarunkowania działalności 
logistycznej w wybranych wiodących podmiotach gospodarujących w sferze logistyki. 
Absolwent powinien w dobrym stopniu znać języki obce oraz posiadać umiejętność korzystania 
z narzędzi informatycznych w tym przede wszystkim edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny, 
Internet itp.) 
Absolwent ma możliwość uzyskania pracy zawodowej, podniesienia kwalifikacji w 
przedsiębiorstwach branży logistycznej w wymiarze krajowym jak i międzynarodowym. 
 
STUDIA II STOPNIA 
2 – LETNIE (MAGISTERSKIE) 
STACJONARNE (DZIENNE) I NIESTACJONARNE (ZAOCZNE) 
 
EKONOMIA   
Specjalności: 
– ekonomika transportu i logistyka 
– turystyka i hotelarstwo 
– ekonomia i zarządzanie przedsiębiorstwami 
– e-biznes i ekonomika informacji 
– handel i euromarketing 
– finanse przedsiębiorstw 
 
Absolwent kierunku Ekonomia II stopnia powinien posiadać wszechstronną i poszerzoną - w 
stosunku do studiów I stopnia wiedzę z zakresu gospodarowania zasobami. Powinien posiadać 
umiejętności wykorzystywania zaawansowanych metod analitycznych do badania zjawisk i 
procesów gospodarczych oraz modelowania ich przebiegu w skali mikro – i makroekonomicznej 
w warunkach gospodarki otwartej na konkurencję międzynarodową. Absolwent powinien być 
przygotowany do opracowywania projektów, świadczenia usług doradczych oraz podejmowania 
racjonalnych decyzji związanych z pozyskiwaniem i wykorzystywaniem zasobów przez 
podmioty sektora prywatnego i publicznego – w kraju i zagranicą. Powinien być przygotowany 
do podejmowania pracy w różnych sektorach i segmentach rynku europejskiego oraz do 
samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej.  
 
EUROPEISTYKA 
Specjalność: 
– zarządzanie projektami europejskimi 
 
Absolwent kierunku Europeistyka II stopnia powinien posiadać poszerzoną, usystematyzowaną i 
interdyscyplinarną wiedzę z zakresu nauk społecznych oraz nauki o państwie i prawie, 
wzbogaconą o gruntowną znajomość europejskiej tradycji politycznej oraz historycznych i 
współczesnych uwarunkowań społecznych i ekonomicznych 
Studia europeistyczne ze względu na swój interdyscyplinarny charakter powinny wszechstronnie 
przygotować absolwenta do podjęcia pracy w administracji państwowej (centralnej i 
terytorialnej), w samorządzie lokalnym, placówkach kulturalnych i oświatowych. Absolwent 
europeistyki ponadto powinien uzyskać umiejętności i wiedzę pozwalającą mu na zatrudnienie 
na rynkach pracy Unii Europejskiej, także uczestniczenia w szeroko rozumianej praktycznej 
aktywności politycznej (partie polityczne, organizacje i instytucje międzynarodowe, itd.) oraz do 
kreatywnej partycypacji w społeczeństwie obywatelskim w wymiarze europejskim (organizacje 
pozarządowe, stowarzyszenia oraz inne struktury). W zakresie umiejętności specjalistycznych 
absolwent europeistyki powinien posiadać umiejętność występowania o fundusze pochodzące ze 
źródeł międzynarodowych i administrowania nimi. Ponadto powinien umieć porozumiewać się z 
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partnerami na szczeblu współpracy regionalnej i europejskiej kreując mechanizmy współpracy i 
wymiany doświadczeń. 
 
LOGISTYKA  
Specjalność: 
– systemy transportowe i logistyczne 
 
Absolwent po ukończeniu kierunku Logistyka, studiów II stopnia powinien posiadać rozszerzoną 
wiedzę i umiejętności z zakresu logistyki podmiotów gospodarczych (usługowych, handlowych i 
produkcyjnych) oraz innych organizacji działających w ramach łańcuchów dostaw. Absolwent 
powinien zdobyć umiejętności, które pozwolą na wykonywanie obowiązków na kierowniczych 
stanowiskach logistycznych i wdrażania strategii logistycznych w praktyce gospodarczej. 
Powinien także znać prawo normujące działalność logistyczną podmiotów oraz uwarunkowania 
ekonomiczno-finansowe działalności logistycznej podmiotów gospodarczych, jak również 
posiadać wiedzę o strategiach funkcjonowania podmiotów gospodarczych oraz istocie i 
rodzajach konkurencji na rynkach krajowych i międzynarodowych. Pozna także znaczenie 
konkurowania jakością w logistycznej obsłudze klienta. 
Kierunek Logistyka pozwoli Absolwentowi zdobyć wiedzę i umiejętności odnoszące się do 
planowania, organizowania i kontrolowania procesów logistycznych oraz wdrażania 
systemowych rozwiązań z zakresu zarządzania logistycznego, które pozwolą na poprawę 
konkurencyjności podmiotów. 
 
Studia doktoranckie 
Osoby z tytułem magistra, zainteresowane dalszym rozwojem naukowym, mogą podjąć 
trzyletnie studia doktoranckie (stacjonarne lub niestacjonarne) z zakresu nauk ekonomicznych. 
Kandydat ma możliwość wyboru spośród następujących specjalności naukowych: polityka 
gospodarcza, badania marketingowe, marketing usług, logistyka, ekonomika jakości, 
zastosowania statystyki i ekonometrii w gospodarce, analiza ekonomiczno-finansowa 
przedsiębiorstw, finanse przedsiębiorstw, finanse banków i innych instytucji finansowych, 
finanse samorządowe, innowacje w sferze usług, ekonomika i organizacja przedsiębiorstw, 
ekonomika turystyki i hotelarstwa, ekonomika i organizacja transportu, ekonomika i organizacja 
poczty i telekomunikacji. 
 
Studia podyplomowe 
Absolwenci studiów wyższych, pragnący kontynuować naukę, mogą skorzystać z bogatej oferty 
studiów podyplomowych, która obejmuje następujące studia:  

- Rozliczanie i audyt projektów europejskich 
- Zarządzanie projektami europejskimi 
- Zarządzanie strategiczne w podmiotach łączności  
- Zarządzanie i marketing w łączności 
- Wykorzystanie teleinformatyki w zarządzaniu 
- Wykorzystanie teleinformatyki w zarządzaniu organizacjami pocztowymi 
- Rachunkowość zarządcza dla poczty polskiej ze szczególnym uwzględnieniem 

kosztów abc” 
- Zarządzanie logistyczne usługami pocztowymi 
- Zarządzanie logistyczne 
- Zarządzanie sprzedażą  i  relacjami  z  klientem 
- Zarządzanie biznesem turystycznym 
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KIERUNEK Europeistyka – studia I stopnia 

Podstawowe informacje 
Absolwent kierunku EUROPEISTYKA powinien posiadać zasób wiedzy uniwersyteckiej z 
zakresu socjologii, politologii, ekonomii, funkcjonowania stosunków międzynarodowych oraz o 
państwie i prawie, powinien poznać europejską tradycję, historię, kulturę, społeczno-polityczne 
uwarunkowania integracji europejskiej, a także strukturę oraz prawne i ekonomiczne aspekty  
funkcjonowania Wspólnot Europejskich. Powinien opanować w stopniu przynajmniej dobrym 
język obce (angielski lub francuski), posiadać biegłą znajomość korzystania z podstawowych 
narzędzi informatycznych (edytor, arkusz kalkulacyjny, Internet), umieć przygotowywać i 
zarządzać projektami europejskimi i wykonywać analizy efektywności przedsięwzięć 
gospodarczych, planowania strategii rozwoju i działania przedsiębiorstwa w Unii Europejskiej, 
znać systemy finansowe, podatkowe i bankowe Unii Europejskiej, umieć posługiwać się 
przepisami prawa wspólnotowego, europejskiego prawa gospodarczego oraz być świadomym 
praw socjalnych oraz zasad ochrony praw człowieka, orientować się w sytuacji gospodarczej 
krajów Unii Europejskiej i świata oraz w postępujących procesach integracyjnych krajów Unii 
Europejskiej i państw stowarzyszonych. 
Absolwent zostanie właściwie przygotowany do podjęcia pracy w administracji rządowej i 
samorządowej, instytucjach i organizacjach krajowych i międzynarodowych, organach Wspólnot 
Europejskich, przedsiębiorstwach współpracujących z krajami Unii Europejskiej oraz 
placówkach kulturalnych, wydawnictwach i środkach masowego przekazu na stanowiskach 
szczebla niższego i wyższego kierowniczego, a także stanowiskach analitycznych i operacyjnych 
 

Specjalności na kierunku EUROPEISTYKA studia I stopnia 

Europejska integracja gospodarcza 
Absolwent kierunku Europeistyka może być wyspecjalizowany w dziedzinie 

europejskiej Integracji gospodarczej. Zobowiązuje to absolwenta do posiadania wiedzy 

teoretycznej i praktycznej m.in. w zakresie marketingu międzynarodowego, gospodarki 

globalnej, międzynarodowych stosunków finansowych, transakcji handlu zagranicznego, 

polityki regionalnej UE, a w szczególności integracji regionów granicznych i transgranicznych. 

Absolwent tej specjalności powinien znać także europejskie systemy samorządowe, a także 

zasady funkcjonowania logistyki oraz transportu w UE. 

 

Handel i euromarketing 
Absolwent kierunku Europeistyka może być także wyspecjalizowany w dziedzinie 

handlu i euromarketingu. Tak ukształtowana specjalność daje możliwość absolwentowi 

nabycia wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresie strategii marketingowych przedsiębiorstw 

handlowych, ekonomiki handlu, w tym handlu internetowego, zachowań nabywców usług i 

obsługi klienta, a także negocjacji i komunikacji w biznesie. Absolwent tej specjalności 
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powinien ponadto posiadać wiedzę z zakresu marketingu międzynarodowego, analizy rynku, 

komunikacji międzykulturowej oraz planowania marketingowego. 

 
 

Sylwetka absolwenta Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług 
Uniwersytetu Szczecińskiego kierunku Europeistyka, studia I stopnia 
 
Specjalność: Europejska Integracja Gospodarcza 

1. Absolwent legitymujący się dyplomem ukończenia studiów na kierunku Europeistyka na 
Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego powinien posiadać 
zasób wiedzy uniwersyteckiej z zakresu socjologii, politologii, ekonomii, funkcjonowania 
stosunków międzynarodowych oraz o państwie i prawie.   

2. Absolwent kierunku Europeistyka powinien poznać europejską tradycję, historię, kulturę, 
społeczno-polityczne uwarunkowania integracji europejskiej, a także strukturę oraz prawne i 
ekonomiczne aspekty  funkcjonowania Wspólnot Europejskich.  

3. Umiejętność rozumienia i analizowania zagadnień społecznych, politycznych, prawnych i 
ekonomicznych Unii Europejskiej jaką będzie posiadał absolwent kierunku Europeistyka 
sprawi, iż zostanie on właściwie przygotowany do podjęcia pracy w administracji rządowej i 
samorządowej, instytucjach i organizacjach krajowych i międzynarodowych, organach 
Wspólnot Europejskich, przedsiębiorstwach współpracujących z krajami Unii Europejskiej 
oraz placówkach kulturalnych, wydawnictwach i środkach masowego przekazu. 

4. Absolwent Wydziału powinien opanować w stopniu przynajmniej dobrym język obce 
(angielski lub francuski), posiadać biegłą znajomość korzystania z podstawowych narzędzi 
informatycznych (edytor, arkusz kalkulacyjny, Internet), umieć przygotowywać i zarządzać 
projektami europejskimi i wykonywać analizy efektywności przedsięwzięć gospodarczych, 
planowania strategii rozwoju i działania przedsiębiorstwa w Unii Europejskiej, znać systemy 
finansowe, podatkowe i bankowe Unii Europejskiej, umieć posługiwać się przepisami prawa 
wspólnotowego, europejskiego prawa gospodarczego oraz być świadomym praw socjalnych 
oraz zasad ochrony praw człowieka, orientować się w sytuacji gospodarczej krajów Unii 
Europejskiej i świata oraz w postępujących procesach integracyjnych krajów Unii 
Europejskiej i państw stowarzyszonych. 

5. Absolwent kierunku Europeistyka powinien być wyspecjalizowany w dziedzinie europejskiej 
Integracji gospodarczej. Zobowiązuje to absolwenta do posiadania wiedzy teoretycznej i 
praktycznej m.in. w zakresie marketingu międzynarodowego, gospodarki globalnej, 
międzynarodowych stosunków finansowych, transakcji handlu zagranicznego, polityki 
regionalnej UE, a w szczególności integracji regionów granicznych i transgranicznych. 
Absolwent tej specjalności powinien znać także europejskie systemy samorządowe, a także 
zasady funkcjonowania logistyki oraz transportu w UE. 

6. Przygotowanie merytoryczne absolwenta powinno być przydatne do pracy w instytucjach i 
organizacjach gospodarczych oraz administracji gospodarczej na stanowiskach szczebla 
niższego i wyższego kierowniczego, a także na stanowiskach analitycznych i operacyjnych. 

7. Dyplom ukończenia studiów powinien być symbolem uniwersalnej wiedzy akademickiej, 
legitymacją tradycji środowiska akademickiego Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług, 
jak również społeczności akademickiej całego Uniwersytetu Szczecińskiego, w tym etyki i 
dobrych obyczajów. 

 
 
Specjalność:  Handel i euromarketing 
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1. Absolwent legitymujący się dyplomem ukończenia studiów na kierunku Europeistyka na 

Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego powinien posiadać 
zasób wiedzy uniwersyteckiej z zakresu socjologii, politologii, ekonomii, funkcjonowania 
stosunków międzynarodowych oraz o państwie i prawie.   

2. Absolwent kierunku Europeistyka powinien poznać europejską tradycję, historię, kulturę, 
społeczno-polityczne uwarunkowania integracji europejskiej, a także strukturę oraz prawne i 
ekonomiczne aspekty  funkcjonowania Wspólnot Europejskich.  

3. Umiejętność rozumienia i analizowania zagadnień społecznych, politycznych, prawnych i 
ekonomicznych Unii Europejskiej jaką będzie posiadał absolwent kierunku Europeistyka 
sprawi, iż zostanie on właściwie przygotowany do podjęcia pracy w administracji rządowej i 
samorządowej, instytucjach i organizacjach krajowych i międzynarodowych, organach 
Wspólnot Europejskich, przedsiębiorstwach współpracujących z krajami Unii Europejskiej 
oraz placówkach kulturalnych, wydawnictwach i środkach masowego przekazu. 

4. Absolwent Wydziału powinien opanować w stopniu przynajmniej dobrym język obce 
(angielski lub francuski), posiadać biegłą znajomość korzystania z podstawowych narzędzi 
informatycznych (edytor, arkusz kalkulacyjny, Internet), umieć przygotowywać i zarządzać 
projektami europejskimi i wykonywać analizy efektywności przedsięwzięć gospodarczych, 
planowania strategii rozwoju i działania przedsiębiorstwa w Unii Europejskiej, znać systemy 
finansowe, podatkowe i bankowe Unii Europejskiej, umieć posługiwać się przepisami prawa 
wspólnotowego, europejskiego prawa gospodarczego oraz być świadomym praw socjalnych 
oraz zasad ochrony praw człowieka, orientować się w sytuacji gospodarczej krajów Unii 
Europejskiej i świata oraz w postępujących procesach integracyjnych krajów Unii 
Europejskiej i państw stowarzyszonych. 

5. Absolwent kierunku Europeistyka powinien być wyspecjalizowany w dziedzinie handlu i 
euromarketingu. Tak ukształtowana specjalność daje możliwość absolwentowi nabycia 
wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresie strategii marketingowych przedsiębiorstw 
handlowych, ekonomiki handlu, w tym handlu internetowego, zachowań nabywców usług i 
obsługi klienta, a także negocjacji i komunikacji w biznesie. Absolwent tej specjalności 
powinien ponadto posiadać wiedzę z zakresu marketingu międzynarodowego, analizy rynku, 
komunikacji międzykulturowej oraz planowania marketingowego. 

6. Przygotowanie merytoryczne absolwenta powinno być przydatne do pracy w instytucjach i 
organizacjach gospodarczych oraz administracji gospodarczej na stanowiskach szczebla 
niższego i wyższego kierowniczego, a także na stanowiskach analitycznych i operacyjnych. 

7. Dyplom ukończenia studiów powinien być symbolem uniwersalnej wiedzy akademickiej, 
legitymacją tradycji środowiska akademickiego Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług, 
jak również społeczności akademickiej całego Uniwersytetu Szczecińskiego, w tym etyki i 
dobrych obyczajów. 

 
 
 

Wymogi stawiane pracom licencjackim na Wydziale Zarządzania i 
Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego na kierunku 
EUROPEISTYKA 
 

Zgodnie z regulaminem studiów Uniwersytetu Szczecińskiego, praca licencjacka stanowi 

samodzielne opracowanie problemu naukowego wykonanego pod kierunkiem nauczyciela 

akademickiego (promotora). 



 26 

Temat pracy licencjackiej powinien być ustalony w porozumieniu z promotorem pracy w 

trakcie zajęć dydaktycznych – seminarium licencjackiego. Temat pracy powinien posiadać cechy 

istotności i aktualności. Problematyka objęta jego obszarem nie powinna być powielana w 

stosunku do prac już istniejących lub powstających w tym samym czasie. Praca licencjacka nie 

powinna ograniczać się wyłączenie do analiz teoretycznych. 

Praca licencjacka powinna spełniać następujące wymogi: 

1. Merytoryczne: 

• metodyka pracy (teza, cel, metody badawcze, okres badawczy), 

• krytyczny stosunek do bazy materiałowej z obszaru tematyki pracy (teoretycznej i 

empirycznej), 

• problem badawczy powinien być zrealizowany w stopniu wyczerpującym, 

• wykorzystanie odpowiedniego (aktualnego i satysfakcjonującego) zakresu literatury 

naukowej z danej dziedziny europeistyki i/lub ekonomii, prezentującego poglądy 

autorytetów w danej dziedzinie, 

• umiejętność posługiwania się aparatem pojęciowym (kategoriami ekonomicznym, 

pojęciami z zakresu integracji europejskiej), 

• zaprezentowanie analiz empirycznych dotyczących zagadnień objętych tematyką pracy 

(na przykładzie przedsiębiorstwa, instytucji, rynku, sektora, gospodarki itp.) 

• próba formułowania własnych ocen, poglądów, wniosków, prognoz itp., 

2. Formalne: 

• konstrukcja pracy – wstęp, rozdziały (teoria, analiza, postulaty), zakończenie, 

• odpowiednia redakcja i korekta naukowa pracy, 

• poprawność językowa, w tym umiejętność posługiwania się stylem naukowym, 

• umiejętność przygotowywania przypisów literaturowych, 

• wykorzystywanie innych form przypisów (polemicznych, dygresyjnych, objaśniających,  

odsyłających i mieszanych),  

• poprawność spisów bibliograficznych, rysunków, tabel, załączników, 

• określenie słów kluczowych dla pracy. 



 27 

KIERUNEK Europeistyka – studia II stopnia 

Podstawowe informacje 
Absolwent kierunku  studiów Europeistyka II stopnia  Wydziału Zarządzania i 

Ekonomiki Usług US  powinien  posiadać  poszerzoną, usystematyzowaną  i interdyscyplinarną 

wiedzę z zakresu nauk społecznych  oraz nauki o państwie i  prawie wzbogaconą o gruntowną 

znajomość europejskiej tradycji politycznej oraz historycznych i współczesnych uwarunkowań 

społecznych i ekonomicznych. Specjalizacje prowadzona przez  Wydział Zarządzania i 

Ekonomiki Usług  US powinna ułatwić uzyskanie specjalistycznej wiedzy praktycznej i 

teoretycznej. 

Specjalności na kierunku  EUROPEISTYKA studia II stopnia 
 

Zarządzanie Projektami Europejskimi 
Studia europeistyczne ze względu na swój interdyscyplinarny charakter  powinny  

wszechstronnie przygotować  absolwenta do podjęcia pracy w administracji państwowej 

(centralnej i terytorialnej), w samorządzie lokalnym, placówkach kulturalnych i oświatowych. 

Absolwent europeistyki ponadto powinien uzyskać umiejętności i wiedzę pozwalającą mu na 

zatrudnienie na rynkach pracy Unii Europejskiej, także uczestniczenia w szeroko rozumianej 

praktycznej aktywności politycznej (partie polityczne, organizacje i instytucje międzynarodowe, 

itd.) oraz do kreatywnej partycypacji w społeczeństwie obywatelskim w wymiarze europejskim 

(organizacje pozarządowe, stowarzyszenia oraz inne struktury). W zakresie umiejętności 

specjalistycznych absolwent europeistyki powinien posiadać umiejętność występowania  o 

fundusze pochodzące ze źródeł międzynarodowych i administrowania nimi. Ponadto powinien 

umieć porozumiewać się z partnerami na szczeblu współpracy regionalnej i europejskiej kreując 

mechanizmy współpracy i wymiany doświadczeń. Mając wdrożone nawyki ustawicznego 

kształcenia i rozwoju zawodowego absolwent europeistyki powinien być przygotowany do 

kontynuacji edukacji na studiach trzeciego stopnia. 

 
 

Sylwetka absolwenta Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług 
Uniwersytetu Szczecińskiego kierunku EUROPEISTYKA 
Główne umiejętności absolwenta stąd wynikające powinny obejmować: 
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• samodzielne diagnozowanie procesów  i mechanizmów politycznych  oraz ekonomicznych  

w międzynarodowym wymiarze (specjalizacje: Integracja Bałtycka  i Zarządzanie projektami 

europejskimi ), 

• analizowanie otaczającej rzeczywistość oraz podejmowanie właściwych decyzji  na szczeblu 

krajowym  i międzynarodowym (specjalizacje: Integracja Bałtycka, Pozaunijne systemy 

integracji europejskiej oraz Zarządzanie projektami europejskimi), 

• rozumienie i analizowanie mechanizmów rządzących samorządem terytorialnym  na gruncie 

europejskim  (specjalizacje: Integracja bałtycka, Zarządzanie projektami europejskimi, 

Pozaunijne systemy integracji europejskiej), 

• diagnozowanie potencjalnych konfliktów lokalnych, regionalnych i międzynarodowych 

(specjalizacje: Zarządzanie projektami europejskimi, Integracja bałtycka i Pozaunijne 

systemy integracji europejskiej), 

• orientację w mechanizmach podejmowania decyzji politycznych w skali globalnej i 

regionalnej (specjalizacje: Zarządzanie projektami europejskimi , Integracja bałtycka,  

Pozaunijne systemy integracji europejskiej, 

• pozyskiwanie i wykorzystywanie informacji związanych z funkcjonowaniem Unii 

Europejskiej  (specjalizacja: Zarządzanie projektami europejskimi), 

• wspieranie dialogu międzykulturowego  (specjalizacje: Pozaunijne systemy integracji 

europejskiej, Integracja bałtycka). 

 
 
 

Wymogi stawiane pracom magisterskim na Wydziale Zarządzania i 
Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego na kierunku 
EUROPEISTYKA 
 

Zgodnie z regulaminem studiów Uniwersytetu Szczecińskiego, praca magisterska 

stanowi samodzielne opracowanie problemu naukowego wykonanego pod kierunkiem 

nauczyciela akademickiego (promotora). 

Temat pracy magisterskiej powinien być ustalony w porozumieniu z promotorem pracy w 

trakcie zajęć dydaktycznych – seminarium licencjackiego. Temat pracy powinien posiadać cechy 

istotności i aktualności. Problematyka objęta jego obszarem nie powinna być powielana w 

stosunku do prac już istniejących lub powstających w tym samym czasie. Praca magisterska nie 

powinna ograniczać się wyłączenie do analiz teoretycznych. 

Praca magisterska powinna spełniać następujące wymogi: 

3. Merytoryczne: 
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• metodyka pracy (teza, cel, metody badawcze, okres badawczy), 

• krytyczny stosunek do bazy materiałowej z obszaru tematyki pracy (teoretycznej i 

empirycznej), 

• problem badawczy powinien być zrealizowany w stopniu wyczerpującym, 

• wykorzystanie odpowiedniego (aktualnego i satysfakcjonującego) zakresu literatury 

naukowej z danej dziedziny europeistyki i/lub ekonomii, prezentującego poglądy 

autorytetów w danej dziedzinie, 

• umiejętność posługiwania się aparatem pojęciowym (kategoriami ekonomicznym, 

pojęciami z zakresu integracji europejskiej), 

• zaprezentowanie analiz empirycznych dotyczących zagadnień objętych tematyką pracy 

(na przykładzie przedsiębiorstwa, instytucji, rynku, sektora, gospodarki itp.) 

• próba formułowania własnych ocen, poglądów, wniosków, prognoz itp., 

4. Formalne: 

• konstrukcja pracy – wstęp, rozdziały (teoria, analiza, postulaty), zakończenie, 

• odpowiednia redakcja i korekta naukowa pracy, 

• poprawność językowa, w tym umiejętność posługiwania się stylem naukowym, 

• umiejętność przygotowywania przypisów literaturowych, 

• wykorzystywanie innych form przypisów (polemicznych, dygresyjnych, objaśniających,  

odsyłających i mieszanych),  

• poprawność spisów bibliograficznych, rysunków, tabel, załączników, 

• określenie słów kluczowych dla pracy. 
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PROGRAM STUDIÓW 

Studia I stopnia – stacjonarne  
     

     

semestr I W Inne ECTS E/Zo 

Antropologia społeczna Europy 30 15 7 E 

Podstawy ekonomii 30 30 8 E 

Podstawy wiedzy o państwie i prawie 30 15 7 E 

Elementy prawa 30 15 6 E 

Wychowanie fizyczne 0 30 0 z 

Język angielski lub francuski 0 30 2 zo 

Przedmiot do wyboru (filozofia, socjologia, 
psychologia) 

30 0 2 zo 

RAZEM 150 135 32 4 

      

semestr II W Inne ECTS E/Zo 

Społeczne i kulturowe aspekty integracji 
europejskiej 

30 15 6 E 

Ekonomia zaawansowana 15 15 5 E 

Politologia 30 15 5 E 

Prawo wspólnotowe 30 15 6 zo 

Historia społeczna Europy 30 0 2 zo 

Rola Europy w stosunkach 
międzynarodowych 

15 15 2 zo 

Wychowanie fizyczne 0 30 0 z 

Język angielski lub francuski 0 30 2 zo 

Informatyka 15 30 1 zo 

Przedmiot do wyboru (filozofia, socjologia, 
psychologia) 

30 0 2 zo 

Finanse publiczne 30 15 2 E 

RAZEM 225 180 33 4 

     

semestr III W Inne ECTS E/Zo 

Systemy polityczne państw europejskich 30 15 5 E 

Integracja gospodarcza w Europie 15 15 5 zo 

Język angielski lub francuski 0 30 2 zo 

Nauka o przedsiębiorstwie 15 15 3 zo 

Podstawy rachunkowości 15 15 3 zo 

Podstawy marketingu 30 15 3 E 

Podstawy zarządzania 15 15 3 E 

Finanse przedsiębiorstw 15 15 3 zo 

Zajęcia fakultatywne 15 0 2 zo 

RAZEM 150 135 29 3 

     

Europejska Integracja Gospodarcza     

semestr IV W Inne ECTS E/Zo 

Instytucje Wspólnot Europejskich i zasady 
funkcjonowania Unii Europejskiej 

15 15 5 E 

Język angielski lub francuski 0 30 4 E 
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Statystyka 15 30 3 zo  

Europejski rynek usług 15 15 2 E 

Analiza ekonomiczna 15 15 3 zo 

Zajęcia fakultatywne 30 0 2 zo 

Seminarium licencjackie 0 30 3 z 

Teoria integracji gospodarczej 15 15 2 zo 

Transakcje handlu zagranicznego 15 15 2 E 

Integracja regionów granicznych i 
transgranicznych 

15 0 2 zo 

Międzynarodowe stosunki finansowe 15 15 3 E 

RAZEM 150 180 31 5 

     

Handel i Euromarketing     

semestr IV W Inne ECTS E/Zo 

Instytucje Wspólnot Europejskich i zasady 
funkcjonowania Unii Europejskiej 

15 15 5 E 

Język angielski lub francuski 0 30 4 E 

Statystyka 15 30 3 zo  

Europejski rynek usług 15 15 2 E 

Analiza ekonomiczna 15 15 3 zo 

Zajęcia fakultatywne 30 0 2 zo 

Seminarium licencjackie 0 30 3 z 

Ekonomika handlu 15 15 2 E 

Zachowania nabywców usług 15 15 2 zo 

Negocjacje i komunikacja w biznesie 30 15 2 E 

Analiza rynku 15 15 3 zo 

RAZEM 165 195 31 5 

     

Europejska Integracja Gospodarcza     

semestr V W Inne ECTS E/Zo 

Wybrane polityki Wspólnot Europejskich 15 15 5 zo 

Zarządzanie small biznesem 15 15 3 zo 

Logistyka 15 15 2 E 

Zajęcia fakultatywne 30 0 2 zo 

Seminarium licencjackie 0 30 2 z 

Marketing międzynarodowy 0 15 4 E 

Polityka regionalna Unii Europejskiej 15 15 4 E 

E-biznes i informacja gospodarcza 15 15 4 zo 

Gospodarka globalna 15 15 4 E 

RAZEM 120 135 30 4 

     

Handel i Euromarketing     

semestr V W Inne ECTS E/Zo 

Wybrane polityki Wspólnot Europejskich 15 15 5 zo 

Zarządzanie small biznesem 15 15 3 zo 

Logistyka 15 15 2 E 

Zajęcia fakultatywne 30 0 2 zo 

Seminarium licencjackie 0 30 2 z 

Obsługa klienta 15 15 5 E 

Strategie marketingowe przedsiębiorstw 
handlowych 

15 15 6 E 

Handel internetowy 15 15 5 zo 

RAZEM 120 120 30 3 
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Europejska Integracja Gospodarcza     

semestr VI W Inne ECTS E/Zo 

Potencjał społeczno-gospodarczy Polski na 
tle europejskim 

30 15 6 E 

Zarządzanie projektami europejskimi 15 30 5 zo 

Zajęcia fakultatywne 30 0 2 zo 

Seminarium licencjackie 0 30 3 zo 

Eurologistyka 15 15 6 zo 

Transport i sieci transeuropejskie 15 0 3 zo 

Europejskie systemy samorządowe 15 15 5 zo 

RAZEM 120 105 30 1 

     

Handel i Euromarketing     

semestr VI W Inne ECTS E/Zo 

Potencjał społeczno-gospodarczy Polski na 
tle europejskim 

30 15 6 E 

Zarządzanie projektami europejskimi 15 30 5 zo 

Zajęcia fakultatywne 30 0 2 zo 

Seminarium licencjackie 0 30 3 zo 

Marketing międzynarodowy w UE 15 15 6 E 

Komunikacja międzykulturowa 15 15 3 zo 

Planowanie marketingowe 15 15 5 zo 

RAZEM 120 120 30 2 

 
 
 
 

Studia I stopnia – niestacjonarne  
    

     

semestr I W Inne ECTS E/Zo 

a) Antropologia społeczna Europy                   
b) Społeczeństwo informacyjne Europy 

30 15 7 E 

Podstawy ekonomii 30 30 8 E 

Podstawy wiedzy o państwie i prawie 30 15 7 E 

Elementy prawa 30 15 6 E 

Język angielski  0 30 2 zo 

Przedmiot do wyboru (filozofia, socjologia, 
psychologia) 

30 0 2 zo 

RAZEM 150 105 32 4 

      

semestr II W Inne ECTS E/Zo 

Społeczne i kulturowe aspekty integracji 
europejskiej 

30 15 6 E 

Ekonomia zaawansowana 15 15 5 E 

Politologia 30 15 5 E 

Prawo wspólnotowe 30 15 6 zo 

Historia społeczna Europy 30 0 2 zo 

Rola Europy w stosunkach 
międzynarodowych 

15 15 2 zo 

Język angielski 0 30 2 zo 
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Informatyka 9 9 1 zo 

Przedmiot do wyboru (filozofia, socjologia, 
psychologia) 

30 0 2 zo 

Finanse publiczne 15 12 2 E 

RAZEM 204 126 33 4 

     

semestr III W Inne ECTS E/Zo 

Systemy polityczne państw europejskich 30 15 5 E 

Integracja gospodarcza w Europie 15 15 5 zo 

Język angielski  0 30 2 zo 

Nauka o przedsiębiorstwie 9 9 3 zo 

Podstawy rachunkowości 9 9 3 zo 

Podstawy marketingu 15 12 3 E 

Podstawy zarządzania 9 9 3 E 

Finanse przedsiębiorstw 9 9 3 zo 

Zajęcia fakultatywne 9 0 2 zo 

Seminarium licencjackie 0 12 3 z 

RAZEM 105 120 32 3 

     

Europejska Integracja Gospodarcza     

semestr IV W Inne ECTS E/Zo 

Instytucje Wspólnot Europejskich i zasady 
funkcjonowania Unii Europejskiej 

15 15 5 E 

Język angielski lub francuski 0 30 4 E 

Statystyka 12 15 3 zo  

Europejski rynek usług 9 9 2 E 

Analiza ekonomiczna 9 9 3 zo 

Zajęcia fakultatywne 9 0 2 zo 

Seminarium licencjackie 0 12 3 z 

Teoria integracji gospodarczej 9 9 2 zo 

Transakcje handlu zagranicznego 9 9 2 E 

Integracja regionów granicznych i 
transgranicznych 

9 0 2 zo 

Międzynarodowe stosunki finansowe 9 9 3 E 

RAZEM 90 117 31 5 

     

Handel i Euromarketing     

semestr IV W Inne ECTS E/Zo 

Instytucje Wspólnot Europejskich i zasady 
funkcjonowania Unii Europejskiej 

15 15 5 E 

Język angielski lub francuski 0 30 4 E 

Statystyka 12 15 3 zo  

Europejski rynek usług 9 9 2 E 

Analiza ekonomiczna 9 9 3 zo 

Zajęcia fakultatywne 9 0 2 zo 

Seminarium licencjackie 0 12 3 z 

Ekonomika handlu 9 9 2 E 

Zachowania nabywców usług 9 9 2 zo 

Negocjacje i komunikacja w biznesie 15 12 2 E 

Analiza rynku 9 9 3 zo 

RAZEM 96 129 31 5 

     

Europejska Integracja Gospodarcza     
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semestr V W Inne ECTS E/Zo 

Wybrane polityki Wspólnot Europejskich 15 15 5 zo 

Zarządzanie small biznesem 9 9 3 zo 

Logistyka 9 9 2 E 

Zajęcia fakultatywne 9 0 2 zo 

Seminarium licencjackie 0 24 2 z 

Marketing międzynarodowy 9 9 4 E 

Polityka regionalna Unii Europejskiej 9 9 4 E 

E-biznes i informacja gospodarcza 9 9 4 zo 

Gospodarka globalna 9 9 4 E 

RAZEM 78 93 30 4 

     

Handel i Euromarketing     

semestr V W Inne ECTS E/Zo 

Wybrane polityki Wspólnot Europejskich 15 15 5 zo 

Zarządzanie small biznesem 9 9 3 zo 

Logistyka 9 9 2 E 

Zajęcia fakultatywne 9 0 2 zo 

Seminarium licencjackie 0 24 2 z 

Obsługa klienta 9 9 5 E 

Strategie marketingowe przedsiębiorstw 
handlowych 

9 9 6 E 

Handel internetowy 9 9 5 zo 

RAZEM 69 84 30 3 

     

Europejska Integracja Gospodarcza     

semestr VI W Inne ECTS E/Zo 

Potencjał społeczno-gospodarczy Polski na 
tle europejskim 

30 15 6 E 

Zarządzanie projektami europejskimi 12 15 5 zo 

Zajęcia fakultatywne 9 0 2 zo 

Seminarium licencjackie 0 24 3 zo 

Eurologistyka 9 9 6 zo 

Transport i sieci transeuropejskie 9 0 3 zo 

Europejskie systemy samorządowe 9 9 5 zo 

RAZEM 78 72 30 1 

     

Handel i Euromarketing     

semestr VI W Inne ECTS E/Zo 

Potencjał społeczno-gospodarczy Polski na 
tle europejskim 

30 15 6 E 

Zarządzanie projektami europejskimi 12 15 5 zo 

Zajęcia fakultatywne 9 0 2 zo 

Seminarium licencjackie 0 24 3 zo 

Marketing międzynarodowy w UE 9 9 6 E 

Komunikacja międzykulturowa 9 9 3 zo 

Planowanie marketingowe 9 9 5 zo 

RAZEM 78 81 30 2 
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Studia II stopnia – stacjonarne  
     

     

semestr I W Inne ECTS E/Zo 

Cywilizacja europejska 30 30 9 E 

Polityka zagraniczna Polski 30 30 6 E 

Finanse publiczne w UE 15 15 5 zo 

Wymiar sprawiedliwości Unii Europejskiej 30 0 4 zo 

Administracja i sprawy wewnętrzne w Unii 
Europejskiej 

15 15 5 zo 

Demokracja w Europie 15 15 4 zo 

RAZEM 135 105 33 2 

      

semestr II W Inne ECTS E/Zo 

Tożsamości kulturowe w Europie 30 30 8 E 

Finanse publiczne w UE 15 15 7 zo 

Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Unii 
Europejskiej 

30 15 7 E 

Seminarium 0 30 5 z 

RAZEM 75 90 27 2 

      

Zarządzanie Projektami Europejskimi     

semestr III W Inne ECTS E/Zo 

Zajęcia fakultatywne 45 0 6 zo 

Seminarium 0 30 5 z  

Metody i techniki zarządzania projektami 15 15 5 E 

Zarządzanie zespołami projektowymi 15 15 5 zo 

Wykorzystanie funduszy unijnych w 
działalności transportowej 

15 15 5 zo 

Finansowe narzędzia wspierania rozwoju 
sektora usług 

15 0 5 E 

RAZEM 105 75 31 2 

      

Zarządzanie Projektami Europejskimi     

semestr IV W Inne ECTS E/Zo 

Zajęcia fakultatywne 30 0 4 zo 

Seminarium 0 30 8 zo 

Monitorowanie i ocena projektu 15 15 4 E 

Finansowanie projektów w 
przedsiębiorstwie 

15 15 4 E 

Informatyczne narzędzia zarządzania 
projektami 

15 15 2 zo 

Promocja projektów 15 0 2 zo 

Zamówienia publiczne 15 15 4 zo 

Zewnętrzne źródła finansowania inwestycji 
w dziedzinie ochrony środowiska 

15 15 3 zo 

RAZEM 120 105 31 2 
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Studia II stopnia – niestacjonarne  
 
     

    

     

semestr I W Inne ECTS E/Zo 
Cywilizacja europejska 30 30 9 E 

Polityka zagraniczna Polski 30 15 6 E 

Finanse publiczne w UE 9 9 5 zo 

Wymiar sprawiedliwości Unii Europejskiej 15 0 4 zo 

Administracja i sprawy wewnetrzne w Unii 
Europejskiej 

18 0 5 zo 

Demokracja w Europie 15 15 4 zo 

RAZEM 117 69 33 2 

      

semestr II W Inne ECTS E/Zo 
Tożsamości kulturowe w Europie 15 30 8 E 

Finanse publiczne w UE 9 9 7 zo 

Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Unii 
Europejskiej 

15 12 7 E 

Seminarium 0 24 5 z 

RAZEM 39 75 27 2 

      

ZarządzanieProjektami Europejskimi     

semestr III W Inne ECTS E/Zo 
Zajęcia fakultatywne 18 0 6 zo 

Seminarium 0 24 5 z  

Metody i techniki zarządzania projektami 12 12 5 E 

Zarządzanie zespołami projektowymi 12 12 5 zo 

Wykorzystanie funduszy unijnych w 
działalności transportowej 

12 12 5 zo 

Finansowe narzędzia wspierania rozwoju 
sektora usług 

12 0 5 E 

RAZEM 66 60 31 2 

      

ZarządzanieProjektami Europejskimi     

semestr IV W Inne ECTS E/Zo 
Zajęcia fakultatywne 18 0 4 zo 

Seminarium 0 24 8 zo 

Monitorowanie i ocena projektu 12 12 4 E 

Finansowanie projektów w 
przedsiębiorstwie 

12 12 4 E 

Informatyczne narzędzia zarządzania 
projektami 

12 12 2 zo 

Promocja projektów 12 0 2 zo 

Zamówienia publiczne 12 12 4 zo 

Zewnętrzne źródła finansowania inwestycji 
w dziedzinie ochrony środowiska 

12 12 3 zo 

RAZEM 90 84 31 2 
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OPISY PRZEDMIOTÓW studiów I stopnia 
 
 
 
 
 

Przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 
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Antropologia społeczna Europy 
Jednostka organizacyjna US: 

Wydział Humanistyczny 
Kierunek: Europeistyka 
Specjalność: wszystkie 
Poziom studiów: I stopień 

Kod przedmiotu 

14.7VI26.K0001 
Nazwa przedmiotu: Antropologia społeczna Europy 

 Rok Semestr Rodzaj 

zajęć 
Liczba 

godzin 

Punkty 

ECTS 

Typ 

przedmiotu 

Język 

nauczania 

1 Wykład 30 stacjonarne I 
   

1 Wykład 30 niestacjo-

narne 

I 
   

7  
obowiązkowy 

 
polski 

 
Prowadzący przedmiot: dr Fuad Jomma 
 
Wymagania wstępne: znajomość podstawowych zagadnień z zakresu antropologii  
Cele przedmiotu: zapoznawanie z historią i tradycją refleksji antropologicznej; rozumienie koncepcji, definicji 
kultury; zapoznanie z różnymi zjawiskami antropologii społecznej Europy i kulturami; zapoznanie z 
głównymi dylematami antropologii społecznej jako nauki; przekazanie wiedzy na temat antropologicznych 
kontekstów kultury współczesnej; dostrzeganie roli antropologii społecznej w objaśnianiu i ulepszaniu 
społeczno-kulturowej rzeczywistości. 
Metody dydaktyczne: wykład, prezentacja, dyskusja. 
Treści merytoryczne przedmiotu:  

1. Genealogia pojęcia kultura i cywilizacja (podstawowe składniki kultury, wąskie i szerokie 
rozumienie pojęcia kultury). 

2. Wielkie cywilizacje świata. 
3. Antropologia amerykańska a europejska. 
4. Kultura narodowa wobec zmienności tradycji (kultura kurdyjska, arabska, perska, turecka).  
5. Mniejszości narodowe i religijne w krajach europejskich (przeszłość i teraźniejszość). 
6. Wielkie religie monoteistyczne (różnice i podobieństwa między chrześcijaństwem, islamem a 

judaizmem) 
7. Globalizacja jako czynnik wpływający na wzrost  migracji z Południa na Północ (jej wpływ na 

kulturę europejską). 
8.  Kryzys tożsamości europejskiej i projekt nowego porządku światowego. 
9. Tradycja i dorobek w rozwoju kultury (rola tradycji, zmienność tradycji, uwarunkowania rozwoju 

kultury). 
10. Kultura i jej wpływ na życie człowieka. 
11. Wpływ kultury na kształtowanie się narodu. 
12. Kryzys rodziny w kulturze europejskiej. 
13. Rodzina w kulturze muzułmańskiej. 
14. Humanizacja i ekorozwój – 2 etapy przemiany cywilizacyjnej. 

Forma i warunki zaliczenia: egzamin pisemny 
Literatura podstawowa: 

1. J. Gajda, Antropologia kulturowa. Wprowadzenie do wiedzy o kulturze, cz. I, Toruń 2004. 
2. Antropologia kultury, cz. I, pod red. A. Mencwela, Warszawa 1998. 
3. M. Kempy, Antropologia bez dogmatów – teoria społeczna bez iluzji, Warszawa 1994. 
4. L. Michnowski, Czy regres człowieczeństwa?, Warszawa 1999. 
5. M. Gałaś, Wartości kultury w epoce współczesnej, Toruń 2000. 
6. W. Wołoszyn-Spirka, Antropologia kulturowa, Bydgoszcz 2008. 
7. F. Jomma, Kurdowie i Kurdystan, Gdańsk 2001. 
8. A. Hourani, Historia Arabów, Gdańsk 1995. 
9. I. Zabłocka, Historia Bliskiego Wschodu w starożytności, Wrocław 1982. 
10.  Przemiany społeczne, kwestie narodowościowe i polonijne, pod. red. A. Chodubskiego, Toruń 1994. 
11. J. Kamocki: Zderzenie obyczajów i zwyczajów muzułmańskich Tatarów ze zwyczajami ludowymi 

chrześcijańskiej ludności polskiej, [w:] Orient w kulturze polskiej, materiały z sesji jubileuszowej z 
okazji 25-lecia Muzeum Azji i Pacyfiku      w Warszawie, 15-16 października 1998, Warszawa 2000. 

Literatura uzupełniająca: 
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Społeczne i kulturowe aspekty integracji europejskiej 
Jednostka organizacyjna US: 

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług 
Katedra Historii Społeczno-Ekonomicznej 
i Gospodarki Przestrzennej 

Kierunek: Europeistyka 
Specjalność: wszystkie 
Poziom studiów: I stopień 

Kod przedmiotu 

14.6VI26.K0802 
Nazwa przedmiotu: Społeczne i kulturowe aspekty integracji 

europejskiej 
 Rok Semestr Rodzaj zajęć Liczba 

godzin 

Punkty 

ECTS 

Typ 

przedmiotu 

Język 

nauczania 

5 Wykład/ćwiczenia 30 stacjonarne 3 
   

5 Wykład/ćwiczenia 30 niestacjo-

narne 

3 
   

6  
obowiązkowy 

 
polski 

 
Prowadzący przedmiot: dr hab. prof. US Andrzej Mielcarek 
 
Wymagania wstępne: Podstawowa wiedza o historii społecznej Europy. 
 
Cele przedmiotu: Ukazanie powiązań między kulturą a gospodarką i sferą polityczną. 
Wskazanie na problemy wynikające ze zróżnicowania kulturowego i społecznego dla integracji 
europejskiej.       
 
Metody dydaktyczne: wykład 
 
Treści merytoryczne przedmiotu: 1.Narody Europy, nacjonalizm, mniejszości narodowe. 
Konflikty etniczne i narodowościowe a integracja europejska. 2. Dziedzictwo kulturowe 
Europy. 3. Tożsamość europejska – europejski system wartości. 4. Religie w Europie. 
Przemiany religijności. 5. Kulturowe uwarunkowania rozwoju gospodarczego. 6. Kultura a 
demokracja. 7. Problemy demograficzne.8. Migracje a integracja europejska.9. Społeczne i 
kulturowe przemiany społeczeństwa polskiego w procesie integracji europejskiej. 
 
Forma i warunki zaliczenia: zaliczenie pisemne.  
 
Literatura podstawowa: F. Gołembski, Kulturowe aspekty integracji europejskiej, Warszawa 
2008. Współczesna Europa w procesie zmian. Wybrane problemy, red J. Polakowska – 
Kujawa, Warszawa 2006. 
 
Literatura uzupełniająca: Kultura ma znaczenie. Jak wartości wpływają na rozwój 

społeczeństw. Red. L. E. Harrison, S. P. Huntigton. Poznań 2003.  

Zaprogramowanie kulturowe narodów Europy, red A. De Lazari, O. Nadskakuła,M. Żakowska. 

Łódź 2007. 

A. Giddens, Europa w epoce globalnej, Warszawa 2009. 
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Podstawy ekonomii 
Jednostka organizacyjna US: 

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług 
Katedra Ekonomii 

Kierunek: Europeistyka 
Specjalność: wszystkie 
Poziom studiów: I stopień 

Kod przedmiotu 14.3VI26.K0303 Nazwa przedmiotu: Podstawy ekonomii 
 Rok Semestr Rodzaj zajęć Liczba 

godzin 

Punkty 

ECTS 

Typ przedmiotu Język 

nauczania 

1 Wykład/ćwiczenia 30/30 stacjonarne I 
   
1 Wykład/ćwiczenia 30/30 niestacjo-

narne 

I 
   

8  
obowiązkowy 

 
polski 

 
Prowadzący przedmiot:  
 
Wymagania wstępne: 
podstawy ekonomicznych definicji nabyte w trakcie nauki przedmiotu przedsiębiorczość w szkołach średnich, 
obserwacja zjawisk gospodarczych w Polsce i za granicą, umiejętność prowadzenia dyskusji na tematy społeczno-
gospodarcze; analiza prasy codziennej 
Cele przedmiotu: 
Głównym celem zajęć jest przekazanie studentom podstawowej wiedzy z dziedziny ekonomii w zakresie 
koncepcji teoretycznych i umiejętności praktycznych, w tym zapoznanie studentów z mechanizmami 
funkcjonowania gospodarki rynkowej, wskazanie złożoności problemów ekonomicznych, szerokich powiązań z 
innymi aspektami życia (m.in. polityką) oraz rozwijanie u studentów zdolności do wieloaspektowego spojrzenia 
na procesy gospodarcze i wskazanie możliwości praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy teoretycznej. 
Metody dydaktyczne: 
liczba godzin tygodniowo: 2 h W/ 2 h C; 15 tygodni obejmujących: wykłady, ćwiczenia, konsultacje (zarówno 
regularne, jak też organizowane w indywidualnych przypadkach) 

Treści merytoryczne przedmiotu: 
1. Podstawowe pojęcia ekonomii.  
2. Makroekonomia i mikroekonomia.  
3. Makroekonomia gospodarki otwartej. 
4. Narzędzia i metody analizy ekonomicznej. 
5. Współczesne teorie ekonomiczne. 
6. Metody i narzędzia pomiaru aktywności gospodarczej: dochód narodowy, inflacja, bezrobocie, wzrost 

gospodarczy. 
7. Cykl koniunkturalny a równowaga makroekonomiczna. 
8. Ekonomia instytucjonalna. 
9. Narzędzia przywracania równowagi gospodarczej: polityka monetarna, polityka fiskalna.  
10. Budżet.  
11. Polityka makroekonomiczna – liberalna versus protekcjonistyczna. 
12. Rynek – jego elementy i mechanizmy.  
13. Krzywa popytu i podaży.  
14. Czynniki kształtujące popyt i podaż. 
15. Cenowa elastyczność popytu i podaży. 
16. Zachowania konsumenta na rynku.  
17. Przedsiębiorstwo na rynku.  
18. Koszty ekonomiczne, zysk. 
19. Równowaga wolnokonkurencyjna. 
20. Konkurencja monopolistyczna i oligopolistyczna.  
21. Rynek czynników produkcji. 

Forma i warunki zaliczenia: 
Forma: egzaminy pisemne, zaliczenie pisemne, ocenianie ciągłe 
Czas trwania: egzaminy pisemne-koniec semestru-1 h, zaliczenie pisemne-kolokwia 2 w semestrze po 1 h 
Terminy zapisów na egzaminy i sesji egzaminacyjnych: zapisy nie występują, egzamin odbywa się według 
harmonogramu sesji z Dziekanatu dla danych grup studenckich; terminarz egzaminów znany studentom 1 miesiąc 
przed wyznaczoną datą 
Literatura podstawowa: 

1. Begg D., Fischer S., Dornbusch R., Ekonomia, T.1 i 2, PWE, Warszawa 2000. 
2. Kamerschen D., McKenzie R., Nardinelli C., Ekonomia, Fundacja Gospodarcza NSZZ „Solidarność“, 
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Gdańsk 1991. 
3. Grzelak A., Makroekonomia w Procesie Integracji z Unią Europejską, WSIE, Szczecin 2002. 
4. Milewski R., Kwiatkowski E., Podstawy ekonomii, PWN, Warszawa 2006. 
5. Czarny B., Czarny E., Bartkowiak R., Rapacki R., Podstawy ekonomii, Warszawa 2000. 
6. Drela K., Kiernożycka-Sobejko A., Pluskota P., Mikroekonomiczne ABC dla studentów, Uniwersytet 

Szczeciński, Szczecin 2008. 
7. Majchrzak M., Pieśla A., Makroekonomia. Zbiór zadań, Economicus, Szczecin 2005. 
8. Milewski R., Kwiatkowski E., Podstawy ekonomii. Ćwiczenia i zadania, PWN, Warszawa 2006. 

Literatura uzupełniająca: 
1. Winiarski B. (red. naukowa), Polityka gospodarcza, PWN, Warszawa 2006. 
2. Oręziak L., Finanse Unii Europoejskiej, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2004. 
3. Roczniki statystyczne, czasopisma ekonomiczne: Dziennik „Rzeczpospolita”, Dziennik „Puls Biznesu”, 
Miesięcznik „Ekonomista”, akty prawne, Internet. 
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Ekonomia zaawansowana 
Jednostka organizacyjna US: 

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług 
Katedra Ekonomii 

Kierunek: Europeistyka 
Specjalność: wszystkie 
Poziom studiów: I stopień 

Kod przedmiotu 14.3VI26.K0303 Nazwa przedmiotu: Ekonomia zaawansowana 
 Rok Semestr Rodzaj zajęć Liczba 

godzin 

Punkty 

ECTS 

Typ przedmiotu Język 

nauczania 

2 Wykład/ćwiczenia 15/15 stacjonarne I 
   
2 Wykład/ćwiczenia 15/15 niestacjo-

narne 

I 
   

5  
obowiązkowy 

 
polski 

 
Prowadzący przedmiot:  
 
Wymagania wstępne: 
Wiedza z zakresu podstaw ekonomii i matematyki 
Cele przedmiotu: 
• zapoznanie studentów z modelami współczesnej makroekonomii, 
• przedstawienie wstępu do makroekonomii opartej na optymalizacji i posiadającej podstawy mikroekonomiczne, 
• dostarczenie wiedzy umożliwiającej samodzielną analizę poszczególnych aspektów funkcjonowania 

gospodarek. 
Metody dydaktyczne: 
Metody aktywizujące (metoda przypadków, burza mózgów) oraz wykłady informacyjne i problemowe. 
Treści merytoryczne przedmiotu: 
1. Popytowy model produkcji i zatrudnienia J.M. Keynesa. 
2. Nowoczesne teorie popytu konsumpcyjnego: 

• Teoria dochody permanentnego M.Friedmana, 
• Teoria cyklu życia F.Modiglianiego i A. Ando, 

3.   Model IS-LM jako podstawa analizy sytuacji na rynku dóbr i pieniądza. 
4.   Model AD-AS – współdziałanie rynku dóbr, pieniądza i pracy. 
5.   Wybrane modele wzrostu i rozwoju gospodarczego: 

• teorie wzrostu gospodarczego (klasyczne teorie wzrostu gospodarczego, model wzrostu gospodarczego 
Johna Maynarda Keynesa, model zrównoważonego wzrostu Roya F. Harroda i Evseya D. Domara, 
neoklasyczny model wzrostu gospodarczego Roberta M. Solowa), 

• teorie rozwoju gospodarczego (teoria Josepha Aloisa Schumpetera, teoria Alvina Harveya Hansena i 
Beniamina Higginsa, teorie ekonomii dobrobytu), 

• teorie dynamiki krajów słabo rozwiniętych gospodarczo (teorie rozwoju przez handel, teorie 
kumulatywnych procesów okrężnych, teorie „wielkiego pchnięcia”) 

6. Cykle koniunkturalne (teoria Kondratiewa, Juglara, Kitchina). Cykl koniunkturalny a równowaga    
      makroekonomiczna. 
Forma i warunki zaliczenia: 
Podstawą uzyskania zaliczenia z ćwiczeń jest wykonanie zadanych prac domowych,  napisanie dwóch kolokwiów 
(w połowie i na koniec semestru) składających się z części testowej, teoretycznej i zadaniowej. Po uzyskaniu 
pozytywnej oceny z zaliczenia student może przystąpić do pisemnego egzaminu również składającego się z części 
testowej, teoretycznej i zadaniowej. 
Literatura podstawowa: 
1. Begg D., Fischer S., Dornbusch R., Ekonomia, T.1 i 2, PWE, Warszawa 2007. 
2. Kamerschen D., McKenzie R., Nardinelli C., Ekonomia, Fundacja Gospodarcza NSZZ ,, Solidarność “ 

Gdańsk 1991. 
3. Podstawy ekonomii, red. R. Milewski, E. Kwiatkowski, PWN, Warszawa 2007. 
4. Polityka przemian w gospodarce Polski w warunkach integracji europejskiej, red. M. Majchrzak, CeDeWu, 

Warszawa 2007. 
5. Welfe A, Modele i polityka makroekonomiczna, PWE, Warszawa 2002. 
Literatura uzupełniająca: 
6. Hall R.E., Taylor J.B., Makroekonomia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005. 
7. Majchrzak M., Pieśla A., Makroekonomia. Zbiór zadań, Economicus, Szczecin 2005. 
8. Czasopisma: „Ekonomista”, “Gospodarka Narodowa”, “Rzeczpospolita” i inne. 
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Podstawy wiedzy o państwie i prawie 
Jednostka organizacyjna US: 

Wydział Humanistyczny 
Kierunek: Europeistyka 
Specjalność: wszystkie 
Poziom studiów: I stopień 

Kod przedmiotu 14.9VI26.K0005 Nazwa przedmiotu: Podstawy wiedzy o państwie i prawie 
 Rok Semestr Rodzaj zajęć Liczba 

godzin 

Punkty 

ECTS 

Typ przedmiotu Język 

nauczania 

1 Wykład/ćwiczenia 30/15 stacjonarne I 
   
1 Wykład/ćwiczenia 30/15 niestacjo-

narne 

I 
   

7  
obowiązkowy 

 
polski 

 

Prowadzący przedmiot:  
 

Wymagania wstępne: 
Jest to pierwszy z przedmiotów prawniczych, tak więc zakres kompetencji studenta powinien obejmować 
przynajmniej podstawowe wiadomości o państwie, jego organach, a ze źródeł prawa - Konstytucja RP. 
Cele przedmiotu: 
Zapoznanie studentów  z pojęciem państwa, z rodzajami ustrojów państwowych,  reżimów politycznych. 
Zapoznanie studentów z treścią głównych konstrukcji jurydycznych oraz podstawowych zasad prawa. 
Przedstawienie podstawowych instytucji prawa cywilnego. Ukazanie związków pomiędzy państwem a prawem. 
Głównym celem jest nabycie przez studenta umiejętności rozpoznawania tych instytucji oraz  ich stosowania w 
odniesieniu do zaistniałych stanów faktycznych (kazusów). Ponadto celem jest tez zapoznanie studentów ze 
specyfiką języka prawniczego. Zarówno formułowanie  pytań, jak i udzielenie precyzyjnych odpowiedzi jest 
warunkiem  sukcesu w negocjacjach biznesowych. 
Metody dydaktyczne: 
Przedmiot jest prowadzony w formie wykładu, ale studenci mogą włączyć się w sposób aktywny poprzez 
przygotowanie eseju, wypracowania , podczas zajęć są też dyskusje nad konkretnymi kazusami. 
Treści merytoryczne przedmiotu: 
1. Określenie pojęcia państwa i jego ewolucja. Istota współczesnego państwa.  
2. Podstawowe ustroje państwowe. Suwerennośc państwa. Władza państwowa a udział obywateli w sprawowaniu 
władzy państwowej. 
3. Organy państwa. 
4. Samorząd terytorialny. 
5. Pojecie prawa.  
6. Przepis prawny a norma prawna. Obowiązywanie i stosowanie prawa. 
7. Źródła prawa. Akty normatywne. 
8. Systematyka prawa. Źródła prawa prywatnego. 
9. Stosunek prawny. Jego podmioty i przedmiot. Zdarzenie prawne. 
10. Prawo cywilne- część ogólna 

• Rodzaje praw podmiotowych, sposoby ich nabycia 
• Przedmioty stosunków cywilnoprawnych – rzeczy, w tym nieruchomości,  przedsiębiorstwo, 

gospodarstwo rolne, dobra niematerialne,  
• Osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej, 
• Czynności prawne (systematyka zdarzeń prawnych, treść, sposoby zawarcia umowy, wady czynności 

prawnych) 
• Przedstawicielstwo (pełnomocnictwo, prokura) 

11. Prawo rzeczowe. 
12. Stosunek zobowiązaniowy. Podmioty stosunku zobowiązaniowego. Powstanie, zmiana i 
ustanie stosunku zobowiązaniowego. Zasada swobody umów. Odpowiedzialnośc cywilnoprawna. 
13. Podstawowe instytucje prawa administracyjnego, pracy, karnego, finansowego. 
Forma i warunki zaliczenia: Egzamin – forma pisemna pytania otwarte, zaliczenie ćwiczeń –ocenianie ciągłe, 
oraz na zakończenie test wielokrotnego wyboru. 
Literatura podstawowa: 
       1. J. Jabłońska-Bonca, Podstawy prawa dla ekonomistów, Warszawa 2007 

2. Z. Radwański, Prawo cywilne. Część ogólna. Warszawa 2007  
       3. T. Stawecki , P. Winczorek, Wstęp do prawoznawstwa, Warszawa 2003 
Literatura uzupełniająca: 

1. System Prawa Prywatnego. Część ogólna (Red. Z. Radwański) Warszawa 2006. 
2. J. Toczkowski, Kazusy z prawa cywilnego, Warszawa 2008. 
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Politologia 
Jednostka organizacyjna US: 

Wydział Humanistyczny 
Kierunek: Europeistyka 
Specjalność: wszystkie 
Poziom studiów: I stopień 

Kod przedmiotu 

14.9VI26.K0006 
Nazwa przedmiotu: Politologia 

 Rok Semestr Rodzaj zajęć Liczba 

godzin 

Punkty 

ECTS 

Typ 

przedmiotu 

Język 

nauczania 

2 Wykład/ćwiczenia 30/15 stacjonarne I 
   
2 Wykład/ćwiczenia 30/15 niestacjo-

narne 

I 
   

5  
obowiązkowy 

 
polski 

 
Prowadzący przedmiot: dr Janusz Jartyś 
 
Wymagania wstępne: 
 Od studentów wymagana jest wiedza z zakresu politologii przewidziana programem nauczania w szkole 
średniej. 
Cele przedmiotu: 
Celem przedmiotu jest przekazanie studentom niezbędnej wiedzy z poszczególnych dziedzin politologii. W 
zamyśle ma stanowić to podstawę merytoryczną do nauki szczegółowych przedmiotów przewidzianych 
programem studiów na kierunku Europeistyka. 
Metody dydaktyczne: 
Wykład prowadzony zostanie metodą tradycyjną z ewentualnym wykorzystaniem środków audiowizualnych. 
Ćwiczenia natomiast przeprowadzone zostaną metodą konwersacji z elementami wykładu wprowadzającego. 
Treści merytoryczne przedmiotu: 

1. Politologia jako nauka 
2. Geneza i istota państwa 
3. System polityczny i jego klasyfikacja 
4. Definicje i klasyfikacja partii politycznych 
5. Definicje i klasyfikacja systemów partyjnych 
6. Grupy interesu i nacisku 
7. Ruch społeczny a ruch polityczny 
8. Ordynacje wyborcze 
9. Kampania wyborcza i marketing polityczny 
10. Istota stosunków międzynarodowych 
11. Rola organizacji międzynarodowych we współczesnym świecie 

Forma i warunki zaliczenia: 
Formą zaliczenia jest ustna wypowiedź studenta na zadane przez prowadzącego przedmiot pytania 
Literatura podstawowa: 
K.A. Wojtaszczyk, W. Jakubowski (red.) Społeczeństwo i polityka. Podstawy nauk politycznych, Warszawa 
2003 
M. Pietraś, Międzynarodowe stosunki polityczne, Lublin 2006  
A. Wojtaszak, D. Wybranowski (red.), Wybrane problemy teorii polityki, Szczecin 2002 
M. Chmaj, M. Żmigrodzki, Wprowadzenie do teorii polityki, Lublin 1998. 
A.W. Jabłoński, L. Sobkowiak (red.) , Studia z teorii polityki, Wrocław 1999. 
H. Przybylski, Politologia, Warszawa 2004. 
J. Baszkiewicz; Powszechna historia ustrojów państwowych; Gdańsk 1998; 
M. Domagała Konstytucyjny system rządów; Warszawa 1997 
Z. Kiełmiński; parlamentarny system rządów; Warszawa 1997; 
Z. Czeszejko; System konstytucyjny Szwajcarii; Warszawa 2002; 
E. Gdulewicz; System konstytucyjny Francji; Warszawa 2000; 
A. Głowacki; System polityczny Belgii; Szczecin 1990; 
M. Grzybowski; Systemy konstytucyjne państw skandynawskich; Warszawa 1998 
Literatura uzupełniająca: 
Marian Grzybowski, Andrzej Zięba; Współczesne systemy partyjne wybranych państw europejskich; Kraków 
1996; 
Ryszard Herbut; Systemy partyjne w Europie Zachodniej - ciągłość i zmiana, Studium porównawcze; 
Wrocław 1996; 
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Arkadiusz Żukowski; Współczesne systemy wyborcze; Olsztyn 1999; 
Stanisław Gebethner; Systemy partyjne Europy zachodniej; Warszawa 1990; 
Seymour Martin Lipset, Stein Rokkan; Osie podziałów, systemy partyjne oraz afiliacje wyborców; W: Władza 
i społeczeństwo. Wybór i opracowanie Jerzy Szczupaczyński; Warszawa 1995; 
Wiesław Skrzydło, Konstanty Adam Wojtaszczyk; Instytucjonalizacja partii politycznych w państwach 
demokracji parlamentarnej; Warszawa 1992; 
Ware Alan; Political Parties and Party Systems; Nowy York; 1996; 
Segert Dieter; Parteien in Osteuropa; Opladen 1995; 
Konstytucja Belgii; Warszawa 1996; 
Konstytucja Czech; Warszawa 2000. 
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Elementy prawa 
Jednostka organizacyjna US: 

Wydział Zarządzania i Ekonomiki 
Usług 
Katedra Prawa Gospodarczego 
i Ubezpieczeń 

Kierunek: Europeistyka 
Specjalność: wszystkie 
Poziom studiów: I stopień 

Kod przedmiotu 

10.3VI26.K1407 
Nazwa przedmiotu: Elementy prawa 

 Rok Semestr Rodzaj zajęć Liczba 

godzin 

Punkty 

ECTS 

Typ 

przedmiotu 

Język 

nauczania 

1 Wykład/ćwiczenia 30/15 stacjonarne I 
   

1 Wykład/ćwiczenia 30/15 niestacjo-

narne 

I 
   

6  
obowiązkowy 

 
polski 

 
Prowadzący przedmiot: dr Sławomir Tomczyk 
 
Wymagania wstępne: 
Ogólne informacje z zakresu prawa publicznego i prywatnego, jak m.in. system źródeł prawa, przepisy a normy 
prawne, wykładnia i stosowanie prawa, ogólne instytucje prawa cywilnego – podmioty prawa, czynności prawne, 
przedmioty prawa, odpowiedzialność cywilnoprawna, pojęcie dóbr niematerialnych, w tym powszechnych dóbr 
osobistych prawa cywilnego. 
Cele przedmiotu: 
Przedstawienie zasad ochrony prawnej dóbr niematerialnych, w szczególności utworów oraz pozostałych 
przedmiotów praw pokrewnych, a także przedmiotów własności przemysłowej, jak wynalazki, czy znaki 
towarowe. W szczególności wyrobienie praktycznej wiedzy na temat stosowania przepisów zawierających 
definicje przedmiotów własności intelektualnej oraz specyfiki czynności prawnych na dobrach niematerialnych. 
Umiejętność samodzielnej i prawidłowej oceny prawnej własnych działań i zachowań w obszarze komunikacji 
społecznej.  
Metody dydaktyczne: 
Przedmiot jest prowadzony w formie wykładu ale studenci mogą włączyć się w sposób aktywny poprzez 
przygotowanie eseju, wypracowania , podczas zajęć są też prowadzone dyskusje nad konkretnymi kazusami. 
Treści merytoryczne przedmiotu: 
W zakresie prawa autorskiego: 
1. definicja utworu, 
2. utwory zależne, 
3. podmiot praw autorskich, z uwzględnieniem problematyki tzw. utworów pracowniczych, 
4. prawa autorskie osobiste wraz z  roszczeniami ochronnymi z tytułu ich naruszeń, 
5. autorskie prawa majątkowe – czas ochrony, zakres monopolu, umowy autorskie, dozwolony użytek oraz 
roszczenia ochronne, 
6. przedmioty praw pokrewnych. 
W zakresie własności przemysłowej: 
Wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, znaki towarowe – rejestracja, zakres monopolu, umowy oraz 
roszczenia ochronne. 
Forma i warunki zaliczenia: 
Zaliczenie z oceną – forma pisemna w postaci testu  lub udzielenia odpowiedzi opisowej na zadane pytanie.  
Literatura podstawowa: 
J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie i prawa pokrewne, Warszawa 2008, 
Red. U. Promińska, Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2005. 
Literatura uzupełniająca: 
J. Barta, M. Czajkowska-Dąbrowska, Z. Ćwiąkalski, R. Markiewicz, E. Traple, Prawo autorskie i prawa 
pokrewne. Komentarz, Zakamycze 2005,  
Red. Maria Poźniak-Niedzielska, Prawo autorskie i prawa pokrewne. Zarys wykładu, Lublin 2007. 
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Prawo wspólnotowe 
Jednostka organizacyjna US: 

Wydział Zarządzania i Ekonomiki 
Usług 
Katedra Prawa Gospodarczego  
i Ubezpieczeń 

Kierunek: Europeistyka 
Specjalność: wszystkie 
Poziom studiów: I stopień 

Kod przedmiotu 

10.3VI26.K1407 
Nazwa przedmiotu: Prawo wspólnotowe 

 Rok Semestr Rodzaj zajęć Liczba 

godzin 

Punkty 

ECTS 

Typ przedmiotu Język 

nauczania 

2 Wykład/ćwiczenia 30/15 stacjonarne I 

   

2 Wykład/ćwiczenia 30/15 niestacjo-

narne 

I 

   

6  
obowiązkowy 

 
polski 

 
Prowadzący przedmiot: dr Dorota Ambrożuk 

 
Wymagania wstępne: Podstawowe informacje z zakresu prawa jak system źródeł prawa, norma prawna, 
przepis, charakter norm prawnych, wykładni i stosowania prawa. 
 
Cele przedmiotu: Znajomość źródeł prawa wspólnotowego, instytucji wspólnotowych, procedur stanowienia 
prawa wspólnotowego, podstawowych praw i swobód wynikających z traktatów, a także ochrony tych praw i 
swobód.  
Metody dydaktyczne: Przedmiot ma następującą strukturę metodologiczną: wykład, a w ramach ćwiczeń 
praca z Traktatem o Unii Europejskiej oraz orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości dotyczącym zagadnień 
przedstawianych w ramach wykładu. 
Treści merytoryczne przedmiotu: 1) Zagadnienia wstępne (Historia procesu integracji europejskiej, 
charakter prawny i cele Wspólnot Europejskich oraz Unii Europejskiej), 2) Instytucje Wspólnot Europejskich i 
Unii Europejskiej (Rada Europejska, Parlament Europejski, Rada Unii Europejskiej, Komisja Europejska, 
Trybunał Sprawiedliwości i Sąd Pierwszej Instancji, instytucje doradcze i finansowe), 3) Źródła prawa Unii 
Europejskiej (katalog i klasyfikacja tych źródeł, ich hierarchia), 4) Stanowienie Prawa Unii Europejskiej 
(procesy legislacyjne), 5) Prawa zasadnicze w prawie wspólnotowym i podstawowe swobody, 6) System 
ochrony prawa wspólnotowego. 
Forma i warunki zaliczenia: Zaliczenie z oceną – forma pisemna w postaci udzielenia odpowiedzi 
opisowej na zadane pytanie. 
 
Literatura podstawowa: M.Kenig-Witkowska, A. Łazowski, R. Ostrihansky, Prawo instytucjonalne Unii 

Europejskiej, C.H.Beck, Wyd. 4, Warszawa 2008, 
M. Ahlt, M. Szpunar, Prawo europejskie, C.H.Beck, Wyd. 4, Warszawa 2005   
 
Literatura uzupełniająca: J. Barcz, M. Górka, A. Wyrozumska, Instytucje i Prawo Unii Europejskiej, 

Podręcznik dla kierunków zarządzania i administracji, Wyd. Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2008;  
E. Grabitz, M. Hilf, D. Łubowski, Swobody wspólnotowe w Traktacie ustanawiającym Wspólnotę Europejską, 

Swoboda przepływu towarów, usług i przedsiębiorczości, C.H.Beck, Warszawa 2009 
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Historia społeczna Europy 
Jednostka organizacyjna US: 

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług 
Katedra Historii Społeczno-Ekonomicznej i 
Gospodarki Przestrzennej 

Kierunek: Europeistyka 
Specjalność: wszystkie 
Poziom studiów: I stopień 

Kod przedmiotu 08.3VI26.K0809 Nazwa przedmiotu: Historia społeczna Europy 
 Rok Semestr Rodzaj zajęć Liczba 

godzin 

Punkty 

ECTS 

Typ 

przedmiotu 

Język 

nauczania 

2 Wykład 30 stacjonarne I 
   
2 Wykład 30 niestacjo-

narne 

I 
   

2  
obowiązkowy 

 
polski 

 
Prowadzący przedmiot:  
 
Wymagania wstępne: 
 
Cele przedmiotu: 
Wykład ma pokazać procesy ewolucji społeczeństw europejskich w aspekcie przemian demograficznych, 
gospodarczych, struktur społecznych i politycznych, poczynając od narodzin feudalizmu do końca wieku XX. 
Istotnym przedmiotem wykładu będzie przedstawienie zróżnicowania, podobieństw i wzajemnych relacji 
społeczeństw, przyczyn i skutków procesów integracji i dezintegracji Europy. Student nabywa umiejętność 
posługiwania się podstawowymi pojęciami z zakresu historii i histografii oraz dostrzegania współzależności 
między poszczególnymi społeczeństwami i państwami Europy oraz między Europą a pozostałymi 
kontynentami. Efektem jest umiejętność analizy wydarzeń i procesów historycznych na zasadzie 
porównawczej i przyczynowo-skutkowej, a także analizowania materiałów źródłowych. 
Metody dydaktyczne: 
Wykład prowadzony zostanie metodą tradycyjną z ewentualnym wykorzystaniem środków audiowizualnych. 
Ćwiczenia natomiast przeprowadzone zostaną metodą konwersacji z elementami wykładu wprowadzającego. 
Treści merytoryczne przedmiotu: 
1. Granice geograficzne Europy w ujęciu historycznym. 
2. Periodyzacja dziejów Europy. 
3. Podział Europy na wschodnią i zachodnią oraz środkową. 
4.Oświecenie.  
5. Rola miast i wspólnot wiejskich. 
6. Rewolucja Francuska. 
7. Europa napoleońska – napoleoński porządek prawny. 
8. Ruch robotniczy i emancypacja klas. 
9. Społeczeństwo Europy XIX wieku. 
10. Kwestie narodowe w XIX wieku. 
11. Wojna 1914-1918. 
12. Społeczeństwo i gospodarka w latach 1918-1939. 
13. Komunizm i faszyzm. 
14. II wojna światowa., Holocaust, przesiedlenia ludności. 
15. Zimna wojna. 
16. Kultura i życie społeczne w Europie zachodniej i wschodniej. 
17.Pierestrojka. 
18. Solidarność. 
19. Przemiany w Europie po roku 1989. 
Forma i warunki zaliczenia: 
Formą zaliczenia jest ustna wypowiedź studenta na zadane przez prowadzącego przedmiot pytania. 
Literatura podstawowa: 
1. Braudel F., Kultura materialna, gospodarka i kapitalizm XV – XVIII, T.1 – 3.                Warszawa 1992. 
2. Davis N., Europa, rozprawa historyka z historią, Kraków 2002. 
3. Historia Europy, red. A. Mączak, Wrocław – Warszawa – Kraków 1997. 
4. Szpak J., Historia gospodarcza powszechna, Warszawa 1999. 
5. Żarnowski J., Społeczeństwa XX wieku, Wrocław – Warszawa – Kraków 1999. 
Literatura uzupełniająca: 
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Systemy polityczne państw europejskich 
Jednostka organizacyjna US: 

Wydział Humanistyczny 
Kierunek: Europeistyka 
Specjalność: wszystkie 
Poziom studiów: I stopień 

Kod przedmiotu 

14.9VI26.K0010 
Nazwa przedmiotu: Systemy polityczne państw europejskich 

 Rok Semestr Rodzaj zajęć Liczba 

godzin 

Punkty 

ECTS 

Typ 

przedmiotu 

Język 

nauczania 

3 Wykład/ćwiczenia 30/15 stacjonarne II 
   
3 Wykład/ćwiczenia 30/15 niestacjo-

narne 

II 
   

5  
obowiązkowy 

 
polski 

 
Prowadzący przedmiot:  
 
Wymagania wstępne: 
Podstawowa wiedza z zakresu przedmiotu Politologia. 
 
Cele przedmiotu: 
• nauka rozpoznawania typów systemów politycznych i ich elementów składowych, 
• przygotowanie do rozumienia roli organizacji i instytucji politycznych w życiu współczesnych 

społeczeństw, 
• przekazanie wiedzy w zakresie rozróżniania specyfiki systemów politycznych w Europie i czynników 

warunkujących ich charakter. 
 
Metody dydaktyczne: 
Tradycyjny wykład w który mogą się angażować studenci. Ćwiczenia w formie konwersacji. 
 
Treści merytoryczne przedmiotu: 
1. Istota i elementy składowe systemu politycznego. 
2. Wzajemne relacje pomiędzy elementami systemu politycznego oraz miedzy nimi a innymi segmentami 

systemu społecznego. 
3. Konstytucja i inne normy polityczne. 
4. Istota i formy demokracji. 
5. Systemy i zachowania wyborcze. 
6. Rola wyborów w systemach demokratycznych i niedemokratycznych. 
7. Ruchy, organizacje instytucje polityczne. 
8. Istota, funkcje i typy partii politycznych w Europie. 
9. Pojęcie i zasadnicze typy systemów partyjnych Europie. 
10. Formy systemów politycznych. 
11. Demokratyczne i niedemokratyczne systemy polityczne w Europie. 
12. Koncepcje podziału oraz jedności władzy.  
13. Organizacja, zasady powoływania oraz funkcjonowania władzy ustawodawczej, wykonawczej i 

sądowniczej. 
14. System parlamentarno-gabinetowy. 
15. Prezydencki i semiprezydencki system polityczny. 
16. Kanclerski system polityczny. 
17. Specyfika systemów politycznych w Europie Środkowo-Wschodniej. 
18. Aktualne tendencje kształtowaniu się europejskich systemów politycznych. 
19. System polityczny Unii Europejskiej. 
 
Forma i warunki zaliczenia: 
Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium pisemnego oraz aktywny udział 
w zajęciach. Egzamin ma formę pisemną. 
 
Literatura podstawowa: 
1. Acocella N., Zasady polityki gospodarczej, PWN, Warszawa 2002. 
2. Kowalik T., Współczesne systemy ekonomiczne, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i 

Zarządzania, Warszawa 2000. 
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3. Polityka gospodarcza, praca zbiorowa pod red B. Winiarskiego, PWN, Warszawa 2000. 
4. Tokarczyk R., Współczesne doktryny polityczne, Kontor Wydawniczy Zakamyczek, Zakamycze 1999. 
 
Literatura uzupełniająca: 
Rzeczpospolita, Newsweek, Forum, Gazeta Wyborcza. 
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Integracja gospodarcza w Europie 
Jednostka organizacyjna US: 

Wydział Zarządzania i Ekonomiki 
Usług 
Katedra Gospodarki Światowej  
i Transportu Morskiego 

Kierunek: Europeistyka 
Specjalność: wszystkie 
Poziom studiów: I stopień 

Kod przedmiotu 

14.6VI26.K0711 
Nazwa przedmiotu: Integracja gospodarcza w Europie 

 Rok Semestr Rodzaj zajęć Liczba 

godzin 

Punkty 

ECTS 

Typ 

przedmiotu 

Język 

nauczania 

3 Wykład/ćwiczenia 15/15 stacjonarne II 
   

3 Wykład/ćwiczenia 15/15 niestacjo-

narne 

II 
   

5  
obowiązkowy 

 
polski 

 
Prowadzący przedmiot:  
 
Wymagania wstępne: 
Wiedza z zakresu podstaw ekonomii. 
 
Cele przedmiotu: 
• wyjaśnienie przyczyn i skutków integracji gospodarczej, 
• prezentacja analiza procesów scalania organizmów gospodarczych, 
• przygotowanie studentów do rozumienia i analizy procesów decyzyjnych podejmowanych 

przez instytucje unijne, 
• przedstawienie przyczyn i skutków prowadzenia wspólnych polityk. 
 
Metody dydaktyczne: 
Wykład z wykorzystaniem technik multimedialnych. Ćwiczenia w formie dyskusji. 
 
Treści merytoryczne przedmiotu: 
1. Koncepcje integracji gospodarczej w Europie. 
2. Uwarunkowania i etapy integracji gospodarczej w Europie. 
3. Unia celna jako podstawowy etap integracji regionalnej. 
4. Wspólny rynek. 
5. Interwencjonizm jako droga do spójności ekonomicznej i społecznej w Unii Europejskiej. 
6. Unia Gospodarczo-Walutowa. 
7. Polska w procesie integracji gospodarczej z Unią Europejską. 
8. Subregionalne obszary integracji: integracja Beneluksu, integracja skandynawska, 

integracja środkowoeuropejska, integracja bałtycka i czarnomorska. 
9. Euroregiony. 
 
Forma i warunki zaliczenia: 
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnych ocen z dwóch kolokwiów 
pisemnych. 
 
Literatura podstawowa: 
1. Moole W., Ekonomika integracji europejskiej, Wydawnictwo Fundacja Gospodarcza NSZZ 

"Solidarność", Gdańsk 2000. 
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2. Unia Europejska nowy typ wspólnoty międzynarodowej, red. E. Haliżak, St. Parzymies, 
Instytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2002. 

3. Unia Europejska. Przygotowania Polski do członkostwa, red. E. KaweckaWyrzykowska, 
Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa 2001. 

4. Współczesna gospodarka światowa, red. A. Kisiel-Łowczyc, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Gdańskiego, Gdańsk 2000. 

 
Literatura uzupełniająca: 
1. Sprawy Międzynarodowe. 
2. Gospodarka Narodowa. 
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Instytucje Wspólnot Europejskich i zasady funkcjonowania Unii 
Europejskiej 

Jednostka organizacyjna US: 

Wydział Zarządzania i Ekonomiki 
Usług 
Katedra Ekonomii  

Kierunek: Europeistyka 
Specjalność: wszystkie 
Poziom studiów: I stopień 

Kod przedmiotu 

14.6VI26.K0312 
Nazwa przedmiotu: Instytucje Wspólnot Europejskich i zasady 

funkcjonowania Unii Europejskiej 
 Rok Semestr Rodzaj zajęć Liczba 

godzin 

Punkty 

ECTS 

Typ 

przedmiotu 

Język 

nauczania 

4 Wykład/ćwiczenia 15/15 stacjonarne II 
   

4 Wykład/ćwiczenia 15/15 niestacjo-

narne 

II 
   

5  
obowiązkowy 

 
polski 

 
Prowadzący przedmiot:  
 
Wymagania wstępne: 
Wiedza z zakresu przedmiotu Integracja gospodarcza w Europie. 
Cele przedmiotu: 
• charakterystyka instytucji europejskich oraz przedstawienie zasad ich funkcjonowania, 
• przygotowanie studentów do analizowania procesu implementacji decyzji unijnych w 

systemie państwa narodowego,  
• zaprezentowanie relacji między instytucjami unijnymi i narodowymi. 
Metody dydaktyczne: 
Metody podające (wykład informacyjny, prelekcja), metody problemowe (wykład problemowy 
oraz metody aktywizujące: metoda przypadków, dyskusja panelowa, burza mózgów). 
Treści merytoryczne przedmiotu: 
1. Typologia, charakter prawno-ustrojowy, skład i sposób powoływania instytucji Unii 

Europejskiej. 
2. Rada Europejska jako organ nadrzędny WE. Struktura i kompetencje. 
3. Struktura i kompetencje Rady Unii Europejskiej. Powstanie tzw. nowej trojki. 
4. Struktura i kompetencje Komisji Europejskiej. Procedura komitetowa. Rola 

Przewodniczącego Komisji Europejskiej. 
5. Zadania Parlamentu Europejskiego. Skład Parlamentu według grup politycznych. 

Procedura współpracy Parlamentu Europejskiego i Rady. 
6. Funkcje i skład Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Kompetencje Sądu Pierwszej 

Instancji. 
7.    Kompetencje i struktura Sądu Obrachunkowego. 
8.   Skład i zadania Komitetu Ekonomiczno-Społecznego.Rola Komitetu Regionów w 

wypełnieniu zasady subsydiarności w polityce WE. Kompetencje i struktura Komitetu 
Regionów. 

10.  Struktura i kompetencje Europejskiego Banku Centralnego i Europejskiego Banku 
Inwestycyjnego. 

11. Funkcjonariusze wspólnotowi: status prawny, wymagania kwalifikacyjne, proces 
rekrutacji.Personel tymczasowy, agencyjny i pomocniczy. 

13. Istota decyzji podejmowanych w systemie instytucjonalnym Unii Europejskiej. Uczestnicy 
procesów decyzyjnych. Klasyfikacje rozstrzygnięć decyzyjnych. Zasady postępowania 
decyzyjnego. 
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15.  Charakterystyka procedur decyzyjnych Unii Europejskiej. 
Forma i warunki zaliczenia: 
Podstawą uzyskania zaliczenia z ćwiczeń jest wykonanie zadanych prac domowych,  napisanie 
dwóch kolokwiów (w połowie i na koniec semestru) składających się z części testowej i 
teoretycznej. Po uzyskaniu pozytywnej oceny z zaliczenia student może przystąpić do 
pisemnego egzaminu również składającego się z części testowej i teoretycznej. 
Literatura podstawowa: 
1. Barcz J., Górka M., Wyrozumska A., Instytucje i prawo Unii Europejskiej, LexisNexis, Warszawa 2008. 
2. Barcz J., Kawecka-Wyrzykowska E., Michałowska-Gorywoda K., Integracja Europejska, 

Wolters Kluwer, Warszawa 2007. 
3. Dylematy modernizacji Unii Europejskiej, red. K. Wojtaszczyk, ASPRA-JR, Warszawa 2007. 
4. Grabowski T., Unia Europejska - mechanizmy integracji gospodarczej, Adam Marszałek, 

Toruń 2008. 
5. Pinder John, Usharwood Simon, Unia Europejska, PWE, Warszawa 2009. 
Literatura uzupełniająca: 
6. Tkaczyński J. W., Potorski R., Willa R., Unia Europejska, TONiK, Toruń 2007. 
7. Unia Europejska, red. Cini Michelle, PWE, Warszawa 2007. 
8. Czasopisma: „Wspólnoty Europejskie”, „Integracja Europejska”. 
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Wybrane polityki Wspólnot Europejskich 
Jednostka organizacyjna US: 

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług 
Katedra Gospodarki Światowej  
i Transportu Morskiego 

Kierunek: Europeistyka 
Specjalność: wszystkie 
Poziom studiów: I stopień 

Kod przedmiotu 

14.6VI26.K0713 
Nazwa przedmiotu: Wybrane polityki Wspólnot Europejskich 

 Rok Semestr Rodzaj zajęć Liczba 

godzin 

Punkty 

ECTS 

Typ przedmiotu Język 

nauczania 

5 Wykład/ćwiczenia 30/30 stacjonarne III 
   
5 Wykład/ćwiczenia 15/15 niestacjo-

narne 

III 
   

5  
obowiązkowy 

 
polski 

 
Prowadzący przedmiot: dr Michał Pluciński wykłady, mgr Marta Mańkowska ćwiczenia 
 
Wymagania wstępne: 

Wiedza z zakresu procesów integracji europejskiej, w tym w szczególności w odniesieniu do historii, etapów 
kształtowania i stopnia integracji Wspólnoty Europejskiej. 

Zasadne wydaje się uprzednie opanowanie zagadnień z zakresu teorii integracji gospodarczej oraz procesów 
integracji gospodarczej w Europie, w tym specyfiki funkcjonowania Wspólnoty Europejskiej. 
Cele przedmiotu: 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z problematyką społeczno-gospodarczej sfery funkcjonowania Unii 
Europejskiej (tzw. I filar UE), w ujęciu historycznym w postaci EWG oraz teraźniejszym jako WE. 

Zakres przedmiotu obejmuje zagadnienia związane z kształtowaniem i realizacją wybranych polityk WE, 
kluczowych dla budowania jednolitego rynku europejskiego, w tym w szczególności: polityki handlowej, polityki 
konkurencji i ochrony konsumenta, polityki regionalnej, polityki transportowej, polityki rolnej, polityki 
walutowej, polityki ekologicznej, polityki badawczo-rozwojowej i energetycznej oraz polityki społecznej. 

W wyniku zaliczenia przedmiotu, student uzyska wszechstronną wiedzę z zakresu przebiegu procesów integracji 
społeczno-gospodarczej UE w poszczególnych jej obszarach, zakresu kompetencji Wspólnoty w głównych 
dziedzinach i sferach gospodarowania, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu i znaczenia tych procesów na 
rozwój społeczno-gospodarczy Polski. 

Uzyskana w trackie wykładów i ćwiczeń wiedza, umożliwi studentom dogłębne zrozumienie skomplikowanych 
procesów integracji społeczno-gospodarczej WE, poprzez analizę celów, zasad i priorytetów Wspólnoty w 
kluczowych, z punktu widzenia jej dalszego rozwoju, sektorach gospodarki.  

Znajomość problematyki funkcjonowania społeczno-gospodarczego filaru UE stanowi niezbędną podstawę dla 
zrozumienia realiów i kierunków rozwoju polskiej gospodarki w aspekcie zewnętrznych uwarunkowań jej 
funkcjonowania, związanych z akcesją do struktur UE. 

Metody dydaktyczne: 

Wykłady prowadzone są w sposób tradycyjnych, obejmujący omawianie przez prowadzącego zagadnień 

związanych z genezą i przesłankami tworzenia polityk wspólnotowych.  

W trakcie ćwiczeń dominuje zespołowa praca studentów, polegająca na szczegółowej analizie aktualnych 
problemów, założonych celów i priorytetów oraz kierunków reform wspólnych polityk UE w perspektywie 2007-
2013, ze szczególnym uwzględnieniem oceny stopnia ich realizacji na gruncie polskim. 
Treści merytoryczne przedmiotu: 

Zakres merytoryczny przedmiotu obejmuje następujące zagadnienia: 

1. Polityka handlowa WE, w tym w szczególności uwarunkowania traktatowe polityki, cele i zasady 
polityki, istota zintegrowanej taryfy celnej WE, pozostałe narzędzia i instrumenty realizacji polityki oraz 
stosunki handlowe WE z krajami trzecimi; 

2. Polityka konkurencji i ochrony konsumenta, w tym w szczególności: uwarunkowania traktatowe polityki, 
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cele i zasady polityki, wspólnotowe prawo konkurencji i podstawowe prawa konsumenta na obszarze 
wspólnego rynku; 

3. Polityka rolna, w tym w szczególności: uwarunkowania traktatowe polityki, cele i zasady polityki, 
narzędzia i instrumenty realizacji celów polityki, istota i zasady funkcjonowania systemu regulacji rynku 
rolnego WE, struktura rynku rolnego UE oraz główne założenia reformy polityki; 

4. Polityka transportowa, w tym w szczególności: uwarunkowania traktatowe polityki, cele i zasady 
polityki, procesy deregulacji i liberalizacji rynków transportowych WE, narzędzia i instrumenty realizacji 
celów polityki, koncepcja zrównoważonego rozwoju w realizacji założeń budowy jednolitego rynku 
transportowego WE. 

5. Polityka regionalna, w tym w szczególności: uwarunkowania traktatowe polityki, cele i zasady polityki, 
narzędzia i instrumenty realizacji celów polityki, kierunki reformy polityki; 

6. Polityka energetyczna, w tym w szczególności: uwarunkowania traktatowe polityki, cele i zasady 
polityki, specyfika funkcjonowania i struktura rynku energii WE, przyczyny braku spójności celów i 
priorytetów polityki w wymiarze wspólnotowym, koncepcje dywersyfikacji dostaw energii na obszar 
WE, promocja alternatywny źródeł energii w polityce WE; 

7. Polityka ochrony środowiska, w tym w szczególności: uwarunkowania traktatowe polityki, cele i zasady 
polityki, główne obszary zainteresowania polityki, narzędzia i instrumenty realizacji celów polityki, 
program i obszar Natura 2000, problemy kolizji realizacji celów gospodarczych w aspekcie wymogów 
ochrony środowiska naturalnego, możliwości i sposoby rekompensacji strat w środowisku naturalnym na 
skutek działalności gospodarczej; 

8. Polityka walutowa, w tym w szczególności: uwarunkowania traktatowe polityki, cele i zasady polityki, 
istota funkcjonowania europejskiego obszaru walutowego i wspólnej waluty, kryteria konwergencji; 

9. Polityka społeczna, w tym w szczególności: uwarunkowania traktatowe polityki, cele i zasady polityki, 
główne obszary polityki społecznej, narzędzia i instrumenty realizacji celów polityki, modele polityki 
społecznej w krajach WE, główne problemy społeczne WE. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Egzamin z przedmiotu odbywa się w formie pisemnej testowej, trwa ok. godziny zegarowej.  
Zaliczenie zajęć odbywa się z uwzględnieniem następujących elementów: ocena z prezentacji wyników prac 
grupowych podczas zajęć, aktywność na zajęciach oraz ocena z zaliczenia pisemnego w formie opisowej. 
Literatura podstawowa: 
1. Doliwa – Klepacki Z., Integracja europejska, Białystok 2000. 
2. Grabowski T., Unia Europejska – mechanizmy integracji gospodarczej, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2008. 
3. Integracja europejska, praca zb. pod red. A Marszałek, Warszawa 2004. 
4. Integracja europejska Wprowadzenie., praca zbiorowa pod red. Z. Perkowskiego, 
Warszawa 2003. 
5. Kisiel – Łowczyc A., Współczesna gospodarka światowa, Gdańsk 1999. 
6. Nowak A., Milczarek D., Europeistyka w zarysie. Warszawa 2006. 
7. Unia Europejska Organizacja Funkcjonowanie Korzyści, red. Małgorzata Duczkowska-Piasecka, Wyd. Druktur, 
Warszawa 2009; 
8. Wysokinska Z., Witkowska J., Integracja europejska, Warszawa – Łódz 2002. 
Literatura uzupełniająca: 
Czasopisma: 
Wspólnoty Europejskie, Instytutu Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa 
Studia Europejskie, Centrum Europejskie, Warszawa 
Źródła internetowe: 
europa.eu 
www.ukie.gov.pl 
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Rola Europy w stosunkach międzynarodowych 
Jednostka organizacyjna US: 

Wydział Humanistyczny 
Kierunek: Europeistyka 
Specjalność: wszystkie 
Poziom studiów: I stopień 

Kod przedmiotu 

14.9VI26.K0014 
Nazwa przedmiotu: Rola Europy w stosunkach międzynarodowych 

 Rok Semestr Rodzaj zajęć Liczba 

godzin 

Punkty 

ECTS 

Typ 

przedmiotu 

Język 

nauczania 

2 Wykład/ćwiczenia 15/15 stacjonarne I 
   

2 Wykład/ćwiczenia 15/15 niestacjo-

narne 

I 
   

2  
obowiązkowy 

 
polski 

 
Prowadzący przedmiot: dr Maciej Drzonek /i lub/ dr Luiza Wojnicz 
 
Wymagania wstępne: Podstawowa znajomość historii najnowszej Europy, jej geografii, 
zagadnień kulturowych i politycznych 
 
Cele przedmiotu: Zapoznanie z różnymi aspektami funkcjonowania Europy; Wprowadzenie 
terminów stosunki międzynarodowe, Europa, europeizacja; Ukształtowanie umiejętności 
analizowania wydarzeń zachodzących w Europie; Rozwijanie zdolności prowadzenia dyskusji i 
podpierania swojego punktu widzenia odpowiednimi argumentami 
Metody dydaktyczne: wykład z wykorzystaniem sprzętu multimedialnego, krytyczna analiza 
literatury i dyskusja 
Treści merytoryczne przedmiotu: 
Stosunki międzynarodowe i ich aktorzy; Europa jako aktor w stosunkach międzynawowych; 
Różne znaczenia pojęcia Europa; Integracja europejska, Unia Europejska, europeizacja; 
Europejskie dychotomie; Konflikty w postzimnowojennej Europie; Europa wobec problemów 
globalnych; Soft i hard power Europy; Bezpieczeństwo europejskie i wybrane organizacje 
europejskie; Europa a Rosja i USA. 
Forma i warunki zaliczenia: aktywny udział w zajęciach, zaliczenie pisemne w formie testu 
Literatura podstawowa: 
1. Cziomer Erhard, Zyblikiewicz Lubomir, Zarys współczesnych stosunków 

międzynarodowych, Warszawa 2007. 
2. Łoś-Nowak Teresa, Stosunki międzynarodowe, Wrocław 2006 
3. Mazurkiewicz Piotr, Europeizacja Europy, Warszawa 2001. 
4. Davies Norman, Europa, Kraków 2004. 
Łoś-Nowak Teresa (red.), Organizacje międzynarodowe. Istota - Mechanizmy działania - 

Zasięg, Wrocław 2004 
Literatura uzupełniająca: 

1. Drzonek Maciej (red.), Początek wieku. Polska i świat wobec nowych wyzwań, Szczecin 
2005. 

2. Drzonek Maciej, Między integracją a europeizacją. Kościół katolicki w Polsce wobec Unii 

Europejskiej w latach 1997-2003, Kraków 2006. 
3. Flis Andrzej, Chrześcijaństwo i Europa, Kraków 2001. 
4. Halecki Oskar, Historia Europy, jej granice i podziały, Lublin 2002. 
5. Ruszkowski J., Wstęp do studiów europejskich. Zagadnienia teoretyczne i metodologiczne, 

Warszawa 2007. 
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Potencjał społeczno-gospodarczy Polski na tle europejskim 
Jednostka organizacyjna US: 

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług 
Katedra Ekonomii 

Kierunek: Europeistyka 
Specjalność: wszystkie 
Poziom studiów: I stopień 

Kod przedmiotu 

14.6VI26.K0315 
Nazwa przedmiotu: Potencjał społeczno-gospodarczy Polski na tle 

europejskim 
 Rok Semestr Rodzaj zajęć Liczba 

godzin 

Punkty 

ECTS 

Typ 

przedmiotu 

Język 

nauczania 

6 Wykład/ćwiczenia 30/15 stacjonarne III 
   

6 Wykład/ćwiczenia 30/15 niestacjo-

narne 

III 
   

6  
obowiązkowy 

 
polski 

 
Prowadzący przedmiot:  
Dr Magdalena Majchrzak 
Wymagania wstępne: 
Wiedza z zakresu ekonomii na poziomie zaawansowanym. 
Cele przedmiotu: 
Celem przedmiotu jest przedstawienie studentom jakimi zasobami społecznymi i 
ekonomicznymi dysponuje polska gospodarka szczególnie przez porównanie z innymi krajami 
UE. 
Metody dydaktyczne: 
Wykład informacyjny, konwersatoryjny, problemowy oraz dyskusja dydaktyczna związana z 
wykładem, dyskusja „okrągłego stołu”. 
Treści merytoryczne przedmiotu: 
1. Procesy globalizacji we współczesnym świecie. 
2. Relacje gospodarcze krajów Unii Europejskiej ze światem. 
3. Zmiany strukturalne w gospodarce polskiej. 
4. Rozwój regionalny w warunkach globalizacji. 
5. Społeczeństwo oparte na wiedzy. 
6. Transformacja we Wschodniej Europie ze szczególnym uwzględnieniem przemian w 

kulturze. 
 
Forma i warunki zaliczenia: 
Podstawą uzyskania zaliczenia z ćwiczeń jest wykonanie zadanej pracy domowej,  napisanie 
kolokwium (na koniec semestru) składającego się z części testowej i teoretycznej. Po 
uzyskaniu pozytywnej oceny z zaliczenia student może przystąpić do pisemnego egzaminu 
składającego się z dwóch części (testowej i teoretycznej). 
Literatura podstawowa: 
1. Polityka przemian w gospodarce Polski w warunkach integracji europejskiej, red. M. 

Majchrzak, Cedewu, Warszawa 2007. 
2. Tomczonek Z., Potencjał gospodarczy i społeczny wybranych krajów Europy i świata, 

Politechnika Białostocka, Białystok 2007. 
3. Bednarczyk J., Bukowski S., Kapuścińska Przybylska W., Polityka wzrostu gospodarczego 

w Polsce i w Unii Europejskiej, Cedewu, Warszawa 2008. 
 
Literatura uzupełniająca: 
Czasopisma: „Ekonomista”, “Gospodarka Narodowa”, “Rzeczpospolita” i inne. 
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Języki obce 
Jednostka organizacyjna US: 

Studium Języków Obcych 
Kierunek: Europeistyka 
Specjalność: wszystkie 
Poziom studiów: I stopień 

  

Kod przedmiotu 

09.3VI26.K0016 
Nazwa przedmiotu: Język angielski poziom A 1 

 Rok Semestr Rodzaj zajęć Liczba 

godzin 

Punkty 

ECTS 

Typ 

przedmiotu 

Język 

nauczania 

1,2,3,4 Konwersatorium 120 stacjonarne I, II 
   

1,2,3,4 konwersatorium 120 niestacjo-

narne 

I, II 
   

10  
obowiązkowy 

 
angielski 

 
Prowadzący przedmiot:  
Wykładowcy Studium Języków Obcych 
Wymagania wstępne: 
 
Cele przedmiotu: 
Przygotowanie do rozumienia i stosowania potocznych wyrażeń i prostych wypowiedzi 
dotyczących konkretnych potrzeb życia codziennego, miejsca zamieszkania, znanych ludzi i 
posiadanych rzeczy oraz wykształcenie umiejętności przedstawiania się i prowadzenia bardzo 
prostej rozmowy. 
 
Metody dydaktyczne:  
Metoda konwersacji, ćwiczenia gramatyczne. 
Treści merytoryczne przedmiotu: 
Program obejmuje materiał gramatyczny w zakresie części mowy (rzeczownik, czasownik, 
przymiotnik, przysłówek, zaimek, liczebnik, przyimek), podstawowych zagadnień  składni i 
materiał leksykalny obejmujący następujące zagadnienia:  dane personalne, rodzina, 
mieszkanie, nauka, praca, zawieranie znajomości, czas wolny, podróże, zdrowie, zakupy.  
Forma i warunki zaliczenia: 
Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest uzyskanie pozytywnych ocen z dwóch kolokwiów w 
formie pisemnej. Egzamin w formie konwersacji. 
Literatura podstawowa: 
1. „New Headway” elementary – Oxford 
2. „English File”I – Oxford 
3. „Enterprise”  beginner – Express Publishing 
4. „Inside Out” elementary - Macmillan 
 
Literatura uzupełniająca: 
 



 61 

 
Jednostka organizacyjna US: 

Studium Języków Obcych 
Kierunek: Europeistyka 
Specjalność: wszystkie 
Poziom studiów: I stopień 

  

Kod przedmiotu 

09.3VI26.K0016 
Nazwa przedmiotu: Język angielski poziom A 2 

 Rok Semestr Rodzaj zajęć Liczba 

godzin 

Punkty 

ECTS 

Typ 

przedmiotu 

Język 

nauczania 

1,2,3,4 Konwersatorium 120 stacjonarne I, II 
   

1,2,3,4 konwersatorium 120 niestacjo-

narne 

I, II 
   

10  
obowiązkowy 

 
angielski 

 
Prowadzący przedmiot:  
Wykładowcy Studium Języków Obcych 
Wymagania wstępne: znajomość języka angielskiego na poziomie A1 
Cele przedmiotu: 
Rozumienie wypowiedzi i często używanych wyrażeń w zakresie tematów związanych z 
życiem codziennym,  porozumiewanie się w rutynowych, prostych sytuacjach 
komunikacyjnych, bezpośrednia wymiana zdań na tematy znane i typowe, pisanie krótkich 
tekstów na temat codziennych spraw własnego otoczenia, opisów obecnych i przeszłych 
wydarzeń oraz prostych listów prywatnych. 
Metody dydaktyczne:  
Metoda konwersacji, ćwiczenia gramatyczne. 
Treści merytoryczne przedmiotu: 
Program obejmuje materiał gramatyczny umożliwiający  opis obecnych, przeszłych i 
przyszłych wydarzeń (podstawowe czasy gramatyczne, strona czynna i bierna) oraz materiał 
leksykalny umożliwiający  funkcjonowanie w prostych , codziennych sytuacjach 
komunikacyjnych, jak również  sytuacjach związanych z uczelnią  i pracą (rozumienie 
prostych ogłoszeń, pisanie CV i listu motywacyjnego). 
Forma i warunki zaliczenia: 
Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest uzyskanie pozytywnych ocen z dwóch kolokwiów w 
formie pisemnej. Egzamin w formie konwersacji. 
Literatura podstawowa: 
1. „New Headway” pre-intermediate – Oxford 
2. „English File” II – Oxford 
3. „Enterprise” elementary i pre-intermediate – Express Publishing 
4. “Inside Out” pre-intermediate – Macmillan 
5. “Lifelines” pre-intermediate – Oxford 
6. “Market Leader” pre-intermediate – Longman 
7. “First Insights into Business” – Longman 
8. ”In Company” pre-intermediate Macmillan 
Literatura uzupełniająca: 
Czasopisma (teksty adaptowane): 
1. “Newsweek” 
2. “Economist” 
3. “Financial Times” 
4. “BBC news – internet 
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Jednostka organizacyjna US: 

Studium Języków Obcych 
Kierunek: Europeistyka 
Specjalność: wszystkie 
Poziom studiów: I stopień 

  

Kod przedmiotu 

09.3VI26.K0016 
Nazwa przedmiotu: Język angielski poziom B 1 

 Rok Semestr Rodzaj zajęć Liczba 

godzin 

Punkty 

ECTS 

Typ 

przedmiotu 

Język 

nauczania 

1,2,3,4 Konwersatorium 120 stacjonarne I, II 
   

1,2,3,4 konwersatorium 120 niestacjo-

narne 

I, II 
   

10  
obowiązkowy 

 
angielski 

 
Prowadzący przedmiot:  
Wykładowcy Studium Języków Obcych 
Wymagania wstępne: znajomość języka angielskiego na poziomie A2 
Cele przedmiotu: 
Rozumienie głównych wątków standartowych wypowiedzi, które dotyczą spraw i zdarzeń 
typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego. Tworzenie prostych, spójnych wypowiedzi 
ustnych lub pisemnych na tematy znane bądź będące przedmiotem zainteresowania. 
Opisywanie doświadczeń, zdarzeń i zamierzeń wraz z krótkim wyjaśnieniem lub 
uzasadnieniem.  
Metody dydaktyczne:  
Metoda konwersacji, ćwiczenia gramatyczne. 
Treści merytoryczne przedmiotu: 
Program obejmuje powtórzenie i utrwalenie struktur gramatycznych i materiału leksykalnego 
obejmującego tematykę codzienną i zagadnienia związane z funkcjonowaniem w codziennym 
świecie.  W zakresie tematyki zawodowej przewiduje się następujące zakresy tematyczne:  
podstawowe pojęcia ekonomiczne i polityczne, tradycje kulturowe poszczególnych narodów, 
zagadnienia związane ze współpracą i tolerancją, historię powstania i najważniejsze 
instytucje Unii Europejskiej. 
Forma i warunki zaliczenia: 
Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest uzyskanie pozytywnych ocen z dwóch kolokwiów w 
formie pisemnej. Egzamin w formie konwersacji. 
Literatura podstawowa: 
1. „In Company” – intermediate – Macmillan 
2.  „New Insights into Business” – Longman 
3. „Market Leader” intermediate – Longman 
4. “International Express” intermediate – Oxford 
5. “Inside Out” intermediate - Macmillan 
6. „Business and Commerce” – Oxford 
7. “English File” intermediate – Oxford 
Literatura uzupełniająca: 
Czasopisma: 
1. „Newsweek” 
2. „Economist” 
3. „Independent” 
4.  „Time” 
5.   Materiały z Internetu i telewizji (CNN, BBC, Sky News) 
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Jednostka organizacyjna US: 

Studium Języków Obcych 
Kierunek: Europeistyka 
Specjalność: wszystkie 
Poziom studiów: I stopień 

  

Kod przedmiotu 

09.3VI26.K0016 
Nazwa przedmiotu: Język angielski poziom B 2 

 Rok Semestr Rodzaj zajęć Liczba 

godzin 

Punkty 

ECTS 

Typ 

przedmiotu 

Język 

nauczania 

1,2,3,4 Konwersatorium 120 stacjonarne I, II 
   

1,2,3,4 konwersatorium 120 niestacjo-

narne 

I, II 
   

10  
obowiązkowy 

 
angielski 

 
Prowadzący przedmiot:  
Wykładowcy Studium Języków Obcych 
Wymagania wstępne: znajomość języka angielskiego na poziomie B1 
Cele przedmiotu: 
Rozumienie głównych wątków  przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy 
konkretne i abstrakcyjne, łącznie ze zrozumieniem dyskusji na tematy z zakresu swojej 
specjalności.  Porozumiewanie się z rodzimym użytkownikiem języka, formułowanie 
przejrzystych wypowiedzi ustnych bądź pisemnych  w szerokim zakresie tematów.  
Formułowanie przejrzystych i szczegółowych wypowiedzi ustnych lub pisemnych, a także 
wyjaśnianie swojego stanowiska  w sprawach będących przedmiotem dyskusji.  
 
Metody dydaktyczne: Metoda konwersacji, ćwiczenia gramatyczne. 
Treści merytoryczne przedmiotu: 
Program obejmuje powtórzenie i utrwalenie struktur gramatycznych i materiału leksykalnego 
obejmującego tematykę i zagadnienia związane z funkcjonowaniem we współczesnym 
świecie.  W zakresie tematyki zawodowej przewiduje się następujące zakresy tematyczne:  
globalizacja, różnice kulturowe w biznesie,  negocjacje, etyka, media.  
Forma i warunki zaliczenia: 
Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest uzyskanie pozytywnych ocen z dwóch kolokwiów w 
formie pisemnej. Egzamin w formie konwersacji. 
Literatura podstawowa: 
1. „In Company” – upper-intermediate – Macmillan 
2. „New Insights into Business” – Longman 
3. „Market Leader” upper-intermediate – Longman 
4. “International Express” upper-intermediate – Oxford 
5. “Inside Out” upper-intermediate - Macmillan 
6. „Business and Commerce” – Oxford 
7. “English File” upper-intermediate - Oxford 
Literatura uzupełniająca: 
1. „Newsweek” 
2. „Economist” 
3. „Independent” 
4.  „Time” 
5. Materiały z Internetu i telewizji (CNN, BBC, Sky News) 
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Jednostka organizacyjna US: 

Wydział Zarządzania i Ekonomiki 
Usług 
Katedra Efektywności Innowacji 

Kierunek: Europeistyka 
Specjalność: wszystkie 
Poziom studiów: I stopień 

Kod przedmiotu 

11.3VI26.K0218 
Nazwa przedmiotu: Informatyka 

 Rok Semestr Rodzaj zajęć Liczba 

godzin 

Punkty 

ECTS 

Typ 

przedmiotu 

Język 

nauczania 

1 Wykład/labolatoria 15/30 stacjonarne I 
   

1 Wykład/labolatoria 15/30 niestacjo-

narne 

I 
   

1  
obowiązkowy 

 
polski 

 
Prowadzący przedmiot: dr Adam Stecyk 
 
Wymagania wstępne: 
Znajomość podstawowych zagadnień dotyczących pracy systemie operacyjnym Microsoft 
Windows, elementy sterujące, budowa okna, panel sterowania, eksplorator Windows. 
Znajomość narzędzi edycyjnych oraz podstaw formatowania dokumentów tekstowych i 
obiektów graficznych. 
Cele przedmiotu: 
Umiejętność praktycznego wykorzystania narzędzi arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel 
Znajomość teoretycznych podstaw informatyki 
Metody dydaktyczne: 
Nauczanie komplementarne (blended learning) w oparciu o platformę elearningową LAMS i 
MOODLE 
Zajęcia w laboratorium komputerowym 
wykład 
Treści merytoryczne przedmiotu: 
1. Zaawansowane narzędzia programu Microsoft Word 2007 i Power Point 2007 (blended 
learning): 

• Edycja i formatowanie obiektów: tabela, rysunek, równanie, wykres, smartart, wordart, 
autokształty 

• Podpisy pod obiektami, spisy ilustracji i treści 
• Nagłówek i stopka dokumentu, układ strony, numery stron, przypisy, tabulatory 
• Recenzja dokumentu 
• Korespondencja seryjna 
• Edycja i formatowanie slajdu 
• Animacje obiektów 
• Pokaz i przyciski akcji 

2. Narzędzia arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel 2007 (zajęcia w pracowni 
komputerowej/blende learning): 

• Budowa arkusza, adresowanie komórek 
• Funkcje agregujące i funkcje logiczne 
• Praca z macierzami 
• Tabela przestawna i grupowanie 
• Analiza symulacji: Scenariusze, Szukaj wyniku i Solver 
• Formatowanie i formatowanie warunkowe arkusza 
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• Wykresy 
3. Teoretyczne podstawy informatyki (wykład): 

• Definicja i obszary zastosowań informatyki 
• Charakterystyka systemów informatycznych 
• Bazy danych 
• Sieci teleinformatyczne 
• Internet a Nowa Ekonomia 

Wstęp do algorytmiki i języków programowania 
Forma i warunki zaliczenia: 
Zaliczenie w pracowni komputerowej  
Zadania realizowane na platformie elearningowej 
Test z teoretycznych podstaw informatyki 
Literatura podstawowa: 
A.Stecyk, Analiza danych w Microsoft Excel, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, 
Szczecin 2009 
A.Tomaszewska-Adamarek, ABC Word 2007 PL, Helion 2007 
A.Tomaszewska-Adamarek, ABC Power Point  2007 PL, Helion 2007 
Materiały dydaktyczne (przewodniki graficzne) dostępne poprzez platformę elearningową 
Literatura uzupełniająca: 
J. Walkenbach, Excel 2007 Biblia, Helion 2007 
S. baham, Word 2007 PL. Seria praktyk, Helion 2009 
A. Edeny, PowerPoint 2007 PL. Seria praktyk, Helion 2009 
M. Groszek, OpenOffice.ux.pl Calc 2.0. Funkcje arkusza kalkulacyjnego, Helion 2007 
A.Stecyk, ABC elearningu. System LAMS, Difin 2008 
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Filozofia 
Jednostka organizacyjna US: 

Wydział Humanistyczny 
Instytut Filozofii 

Kierunek: Europeistyka 
Specjalność: wszystkie 
Poziom studiów: I stopień 

Kod przedmiotu 

00.0VI26.K0019 
Nazwa przedmiotu: Filozofia 

 Rok Semestr Rodzaj zajęć Liczba 

godzin 

Punkty 

ECTS 

Typ 

przedmiotu 

Język 

nauczania 

1 Wykład 30 stacjonarne I 
2 Wykład 30 
1 Wykład 30 niestacjo-

narne 

I 
2 Wykład 30 

2 przedmiot 
dowolnego 

wyboru 

 
polski 

 
Prowadzący przedmiot:  
 
Wymagania wstępne: 
Umiejętność logicznego myślenia 
Cele przedmiotu: 
• zaprezentowanie podstawowych pojęć i kategorii filozoficznych, 
• zapoznanie studentów z podstawową problematyką filozoficzną i działami filozofii,  
• przedstawienie kluczowych postaci w dziejach myśli filozoficznej i kierunków filozofii, 
• kształtowanie kultury filozoficznej wśród młodzieży. 
Metody dydaktyczne: 
Wykład autorski 
Treści merytoryczne przedmiotu: 
1. Filozofia i jej przedmiot. Podział wewnętrzny filozofii. Podstawowe pojęcia.  
2. Jońska filozofia „prazasady”. Tales, Pitagoras, Heraklit, eleaci, Demokryt.  
3. Platon. Teoria idei. Państwo.  
4. Arystoteles. Metafizyka, etyka, polityka. 
5. Hellenistyczna filozofia życia. Epikureizm, stoicyzm.  
6. Powstanie filozofii chrześcijańskiej. Św. Augustyn.  
7. Filozofia wieków średnich. Spór o powszechniki. Św. Tomasz.  
8. Powstanie filozofii nowożytnej. Racjonalizm Kartezjusza. 
9. Rozwój szkoły empirycznej. Bacon, Hobbes, Locke.  
10. Rozwój racjonalizmu. Spinoza, Leibniz. 
11. Subiektywizm Berkeley’a i Hume’a. 
12. Rozwój idealizmu niemieckiego. 
13. Egzystencjalizm. Jednostka i wolność. 
14. Fenomenologia Husserla i Heideggera.   
15. Drogi współczesnej filozofii.      
 
Forma i warunki zaliczenia: 
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z pisemnego kolokwium i pracy 
domowej. 
Literatura podstawowa: 
1. Filozofia. Podstawowe pytania, pod red. E. Martensa i H. Schnädelbacha, Warszawa 1995. 
2. Filozofia i socjologia XX wieku, t. 1-2, Warszawa 1965.  
3. Filozofia współczesna, Warszawa 1983.  
4. Mackiewicz A., Filozofia współczesna w zarysie, Warszawa 1994. 
5. Miś A., Filozofia współczesna. Główne nurty, Warszawa 1995. 
6. Nagle T., Co to wszystko znaczy. Bardzo krótkie wprowadzenie do filozofii, Warszawa 1995.  
7. Palacz R., Klasycy filozofii, Warszawa 1998.  
8. Tatarkiewicz W., Historia filozofii, t. 1-3, Warszawa 1999.   
Literatura uzupełniająca: 
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Socjologia 
Jednostka organizacyjna US: 

Wydział Humanistyczny 
Instytut Socjologii 

Kierunek: Europeistyka 
Specjalność: wszystkie 
Poziom studiów: I stopień 

Kod przedmiotu 

00.0VI26.K0019 
Nazwa przedmiotu: Socjologia 

 Rok Semestr Rodzaj zajęć Liczba 

godzin 

Punkty 

ECTS 

Typ 

przedmiotu 

Język 

nauczania 

1 Wykład 30 stacjonarne I 
2 Wykład 30 
1 Wykład 30 niestacjo-

narne 

I 
2 Wykład 30 

2 przedmiot 
dowolnego 

wyboru 

 
polski 

 
Prowadzący przedmiot:  
 
Wymagania wstępne: 
Wiedza z zakresu historii społecznej Europy. 
Cele przedmiotu: 
Celem wykładów jest przedstawienie szerokiej panoramy problematyk socjologii 
współczesnej i jej związku z innymi naukami społecznymi. Studenci będą kształcili 
umiejętności analizy i interpretacji zjawisk społecznych, które mogą okazać się przydatne w 
praktyce zawodowej. 
Metody dydaktyczne: 
Wykład z elementami konwersacji. 
Treści merytoryczne przedmiotu: 
1. Socjologia jako nauka. Fizjologiczne i psychologiczne podstawy nauki o społeczeństwie. 
2. Mechanizmy rządzące zbiorowościami ludzkimi. 
3. Socjologiczne koncepcje człowieka i osobowości. 
4. Rodzina jako podstawowa komórka życia społecznego. 
5. Grupy społeczne. Więź społeczna. 
6. Kultura elitarna i masowa jako istotny wyznacznik istnienia zbiorowości. 
7. Socjologia stosunków politycznych. 
8. Państwo i jego rola w społeczeństwie. 
9. Naród i ojczyzna. 
10. Instytucje społeczne, organizacje społeczne, ruchy społeczne i ich znaczenie we 

współczesnym świecie. 
11. Kryzysy i konflikty społeczne i ich negocjacyjne rozwiązywanie. 
12. Socjologiczne, psychologiczne i biologiczne uwarunkowania negocjacji. 
13. Procedury negocjacyjne: budowanie relacji między stronami, negocjowanie z silniejszym 

partnerem, manipulowanie w procesie negocjacji, lobbing. 
Forma i warunki zaliczenia: 
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z pisemnego 
kolokwium i pracy domowej. 
Literatura podstawowa: 
1. Bauman Z., Socjologia, Poznań 1996. 
2. Giddens A., Socjologia, Poznań 1998. 
3. Szacka B., Wprowadzenie do socjologii, Warszawa 2003. 
4. Sztompka P., Socjologia, Warszawa 2002. 
5. Wymiary życia społecznego, pod red. M. Marody, Warszawa 2002. 
Literatura uzupełniająca: 
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Psychologia 
Jednostka organizacyjna US: 

Wydział Humanistyczny 
Instytut Psychologii 

Kierunek: Europeistyka 
Specjalność: wszystkie 
Poziom studiów: I stopień 

Kod przedmiotu 

00.0VI26.K0019 
Nazwa przedmiotu: Psychologia 

 Rok Semestr Rodzaj zajęć Liczba 

godzin 

Punkty 

ECTS 

Typ 

przedmiotu 

Język 

nauczania 

1 Wykład 30 stacjonarne I 
2 Wykład 30 
1 Wykład 30 niestacjo-

narne 

I 
2 Wykład 30 

2 przedmiot 
dowolnego 

wyboru 

 
polski 

 
Prowadzący przedmiot:  
 
Wymagania wstępne: 
Cele przedmiotu: 
Celem przedmiotu jest umożliwienie studentom zdobycia wiedzy z zakresu psychologii– jej podstawowej 
problematyki, terminologii oraz koncepcji wyjaśniających wybrane zjawiska społeczne.  
Metody dydaktyczne: 
Wykład z elementami konwersacji. 
Treści merytoryczne przedmiotu: 
1. Zakres zainteresowań psychologii społecznej (przedmiot psychologii społecznej, podstawowe podejścia 

teoretyczne, metody badawcze stosowane w psychologii społecznej). 
2. Wiedza osobista i sądy o świecie społecznym (schematy poznawcze, skrypty i teorie, stereotypy i 

uprzedzenia, heurystyki i sądy). 
3. Spostrzeganie społeczne (atrybucje, asocjacje i ocena innych). 
4. Emocje w relacjach społecznych –miłość (specyfika bliskiego, długotrwałego związku) oraz atrakcyjność 

interpersonalna. 
5. Emocje w relacja społecznych - agresja (źródła, czynniki zwiększające prawdopodobieństwo wystąpienia 

zachowań agresywnych, minimalizowanie agresji). 
6. Inni ludzie w procesach motywacyjnych (afiliacja, facylitacja społeczna, próżniactwo społeczne, 

rywalizacja, kooperacja i indywidualizm). 
7. Psychomanipulacje (sekwencyjne techniki wpływu, inne techniki oparte na dynamice interakcji, 

manipulacje oparte na emocjach, wywieranie wpływu poprzez manipulowanie słowem i formą przekazu). 
8. Psychologia przeciwstawiania się perswazji i propagandzie. 
9. Psychologia konfliktów (źródła konfliktów, pseudorozwiązania konfliktów, istota konfliktu, 

rozwiązywanie konfliktu, techniki wspomagające efektywne zarządzanie konfliktami). 
Forma i warunki zaliczenia: 
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z pisemnego kolokwium i pracy 
domowej. 
Literatura podstawowa: 
1. Aronson, E., Wilson, T., Akert, R., Psychologia społeczna. Serce i umysł, Zysk i S-ka, Poznań 1997.  
2. Cialdini, Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 

Gdańsk 1995. 
3. Doliński, D. , Psychologia wpływu społecznego, Towarzystwo Przyjaciół Ossolineum, Wrocław 2000. 
4. Witkowski T., Psychomanipulacje, Oficyna Wydawnicza UNUS, Kraków 2000. 
5. Wojciszke, B.,  Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 

Warszawa 2002. 
Literatura uzupełniająca: 
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Finanse publiczne 
Jednostka organizacyjna US: 

Wydział Zarządzania i Ekonomiki 
Usług 
Katedra Finansów publicznych  

Kierunek: Europeistyka 
Specjalność: wszystkie 
Poziom studiów: I stopień 

Kod przedmiotu 

04.3VI26.K1622 
Nazwa przedmiotu: Finanse publiczne 

 Rok Semestr Rodzaj zajęć Liczba 

godzin 

Punkty 

ECTS 

Typ 

przedmiotu 

Język 

nauczania 

2 Wykład/ćwiczenia 30/15 stacjonarne I 
   

2 Wykład/ćwiczenia 15/12 niestacjo-

narne 

I 
   

2  
obowiązkowy 

 
polski 

 
Prowadzący przedmiot: prof. zw. dr hab. A. Szewczuk, mgr M. Szaja 
 
Wymagania wstępne: 
Wiedza z zakresu podstaw finansów, makro i mikroekonomii 
Cele przedmiotu: 
Celem procesu dydaktycznego jest zapoznanie studentów z problematyką finansów 
publicznych, instytucjami, zadaniami, problematyką dochodów i teorią wyboru publicznego. 
Koniecznym staje się również przedstawienie w sposób usystematyzowany podstawowej 
problematyki finansów publicznych we współczesnej gospodarce rynkowej na tle rozwiązań 
zagranicznych. 
Metody dydaktyczne: 
Wykład informacyjny, dyskusja, case study 
Treści merytoryczne przedmiotu: 
1. Przedmiot i zakres nauki o finansach publicznych 
2. Sektor finansów publicznych 
3. Elementy teorii wyboru publicznego 
4. Środki i dochody publiczne 
5. Podatki i systemy podatkowe 
6. Wydatki publiczne 
7. System budżetowy i gospodarka budżetowa 
8. Deficyt i dług publiczny 
9. Sektor publiczny na rynkach finansowych 
10. Nadzór i kontrola w sektorze finansów publicznych 
11. Audyt w jednostkach sektora finansów publicznych 
12. Dyscyplina finansów publicznych 
Forma i warunki zaliczenia: 
Egzamin pisemny, zaliczenie na ocenę w formie pisemnej 
Literatura podstawowa: 
Malinowska E. – Misiąg, W. Misiąg: Finanse publiczne w Polsce, LexisNexis, Warszawa 2005 
Osiatyński J.: Finanse publiczne. Ekonomia i polityka, PWN, Warszawa 2006 
Owsiak S.: Finanse publiczne. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 2005 
Literatura uzupełniająca: 
Głuchowski J., Luterski R., Kołosowska B., Patyk J., Wiśniewski J.: Finanse publiczne, WSB, 
Toruń 2005 
Ustawa o finansach publicznych 
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Statystyka 
Jednostka organizacyjna US: 

Wydział Zarządzania i Ekonomiki 
Usług 
Katedra Metod Ilościowych 

Kierunek: Europeistyka 
Specjalność: wszystkie 
Poziom studiów: I stopień 

Kod przedmiotu 

11.2VI26.K1123 
Nazwa przedmiotu: Statystyka 

 Rok Semestr Rodzaj zajęć Liczba 

godzin 

Punkty 

ECTS 

Typ 

przedmiotu 

Język 

nauczania 

4 Wykład/labolatoria 15/30 stacjonarne II 
   

4 Wykład/labolatoria 12/15 niestacjo-

narne 

II 
   

3  
obowiązkowy 

 
polski 

 
Prowadzący przedmiot: dr R. Kubicki, dr U. Grześkowiak, mgr M. Kulbaczewska, mgr K. 
Bednarz 
 
Wymagania wstępne: 
 
Cele przedmiotu: 
Przedmiot, funkcje i zadania statystyki – dane i normy statystyczne, procesy masowe. Badania 
statystyczne – rodzaje badań, proces badania statystycznego, prezentacja tabelaryczna i 
graficzna danych statystycznych, wykorzystanie wyników badań statystycznych. Analiza 
struktury na podstawie parametrów klasycznych i pozycyjnych – miar przeciętnych, dyspersji, 
asymetrii i koncentracji, kompleksowej analizy struktury. Analiza współzależności – korelacja i 
regresja zmiennych ilościowych, korelacja cech jakościowych. Analiza dynamiki – metody 
indeksowe, dekompozycja szeregów czasowych. 
Metody dydaktyczne: 
Wykład + ćwiczenia 
Treści merytoryczne przedmiotu: 
Wykształcenie umiejętności pozyskiwania, analizowania, prezentowania i interpretowania 
danych statystycznych w kategoriach statystyki opisowej; dobierania metod statystyki opisowej 
odpowiednich do specyfiki badanego problemu 
Forma i warunki zaliczenia: 
Kolokwium zaliczeniowe 
Literatura podstawowa: 
 
Literatura uzupełniająca: 
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Nauka o przedsiębiorstwie 
Jednostka organizacyjna US: 

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług 
Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw 

Kierunek: Europeistyka 
Specjalność: wszystkie 
Poziom studiów: I stopień 

Kod przedmiotu 

04.9VI26.K0524 
Nazwa przedmiotu: Nauka o przedsiębiorstwie 

 Rok Semestr Rodzaj zajęć Liczba 

godzin 

Punkty 

ECTS 

Typ 

przedmiotu 

Język 

nauczania 

3 Wykład/ćwiczenia 15/15 stacjonarne II 
   
3 Wykład/ćwiczenia 9/9 niestacjo-

narne 

II 
   

3  
obowiązkowy 

 
polski 

 
Prowadzący przedmiot: prof.zw.dr hab Juliusz Engelhardt, dr Małgorzata Brojak-Trzaskowska, dr Mariusz 
Szczepankowski, dr Jolanta Lubomska-Kalisz, dr Małgorzata Porada-Rochoń, dr Anna Surmacz, dr Aneta 
Sokół 
 
Wymagania wstępne:  
Znajomość podstaw z mikroekonomii i makroekonomii 
Cele przedmiotu: Celem procesu dydaktycznego jest wprowadzenie studentów w problematykę 
funkcjonowania przedsiębiorstw w gospodarce narodowej. Przedmiot ma charakter ogólnopoznawczy, a jego 
dydaktyczne cele cząstkowe to zapoznanie studentów z następującymi zagadnieniami: współczesne teorie 
przedsiębiorstw, klasyfikacja i typologia przedsiębiorstw, ogólne zasady gospodarowania w 
przedsiębiorstwach, system regulacyjny działalności przedsiębiorstw. Zaprezentowane zagadnienia stanowią 
kompendium niezbędnej, minimalnej wiedzy dla każdego ekonomisty. 
Metody dydaktyczne:  
Wykłady, regularne i indywidualne konsultacje, projekty i inne ćwiczenia 
Treści merytoryczne przedmiotu: 
- teoretyczne podstawy funkcjonowania przedsiębiorstw,  
- polityka gospodarcza a funkcjonowanie przedsiębiorstw,  
- typologia przedsiębiorstw,  
- zarządzanie zasobami ludzkimi,  
- gospodarowanie aktywami i kapitałami przedsiębiorstwa,  
- koncentracyjne i kooperacyjne formy współdziałania gospodarczego przedsiębiortstw,  
- nowe koncepcje zarządzania,  
- działalność inwestycyjna przedsiębiorstwa,  
- przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym. 
Forma i warunki zaliczenia: 
Egzamin pisemny (z wykładów) i kolokwium pisemne (z ćwiczeń) na koniec semestru, tj. po zakończeniu 
przedmiotu, czas trwania to około 60 minut (zarówno egzamin, jak i kolokwium) 
Literatura podstawowa: 
Literatura zwarta: 
Współczesne przedsiębiorstwo. Praca zbiorowa pod red. J. Engelhardta. Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 
2009; Typologia przedsiębiorstw, Juliusz Engelhardt, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2008; 
Elementy nauki o przedsiębiorstwie. Praca zbiorowa pod red. S. Marka, Fundacja na rzecz US, Szczecin 2001 
i wyd. następne. 
Literatura uzupełniająca: 
Literatura zwarta: 
Wybrane zagadnienia nauki o przedsiębiorstwie, M. Brojak-Trzaskowska, Wydawnictwo Naukowe 
Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005;  
Wybrane aspekty funkcjonowania i rozwoju współczesnych przedsiębiorstw, M. Brojak-Trzaskowska, M. 
Porada-Rochoń, Walkowska Wydawnictwo, Szczecin 2006;  
Podstawy ekonomiki przedsiębiorstw, J. Duraj, PWE, Warszawa 2004;  
Czasopisma:  
Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw,  
Przegląd Organizacji. 
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Podstawy rachunkowości 
Jednostka organizacyjna US: 

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług 
Katedra Rachunkowości i Controllingu 

Kierunek: Europeistyka 
Specjalność: wszystkie 
Poziom studiów: I stopień 

Kod przedmiotu 

04.3VI26.K1625 
Nazwa przedmiotu: Podstawy rachunkowości 

 Rok Semestr Rodzaj zajęć Liczba 

godzin 

Punkty 

ECTS 

Typ 

przedmiotu 

Język 

nauczania 

3 Wykład/ćwiczenia 15/15 stacjonarne II 
   
3 Wykład/ćwiczenia 9/9 niestacjo-

narne 

II 
   

3  
obowiązkowy 

 
polski 

 
Prowadzący przedmiot: Dr Piotr Szczypa 
 
Wymagania wstępne: 
Umiejętność analizowania i interpretowania przepisów prawa, podstawowe umiejętności z zakresu 
matematyki, znajomość podstawowych zagadnień ekonomicznych – przedsiębiorstwo, cele działalności 
przedsiębiorstwa, rodzaje przedsiębiorstw itp. Wskazane są takie cechy jak rzetelność, dokładność, poczucie 
odpowiedzialności (podstawy socjologii). 
Cele przedmiotu: 
Po zaliczeniu przedmiotu student powinien znać i umiejętnie stosować terminy i pojęcia z zakresu podstaw 
rachunkowości. Powinien umiejętnie klasyfikować składniki do aktywów i pasywów, księgować operacje 
gospodarcze, ustalać wynik finansowy metodą porównawczą i kalkulacyjną, sporządzać sprawozdanie 
finansowe. Ponadto student powinien rozumieć rolę i znaczenie prowadzenia rachunkowości w 
przedsiębiorstwie. Powinien stosować zintegrowaną wiedzę z zakresu podstaw rachunkowości do 
rozwiązywania podstawowych problemów dotyczących zdarzeń gospodarczych w jednostce gospodarczej.  
Metody dydaktyczne: 
Wykład z pogadanką, ćwiczenia dotyczące kształtowania umiejętności posługiwania się specyficznymi 
urządzeniami i zasadami księgowymi. Wykorzystanie metody uczenia się we współpracy, aktywizujące 
metody nauczania, takie jak burza mózgów czy dyskusja dydaktyczna. 
Treści merytoryczne przedmiotu: 
Istota rachunkowości. Struktura majątku jednostki i źródeł jego finansowania. Zasady funkcjonowania kont 
księgowych syntetycznych i analitycznych. Ewidencja operacji gospodarczych bilansowych. Zestawienie 
obrotów i sald i bilans zamknięcia. Istota kosztów. Kategorie kosztów kształtujące wynik finansowy. 
Rozliczanie kosztów rodzajowych. Istota przychodów. Kategorie przychodów kształtujące wynik finansowy. 
Ustalanie wyniku finansowego w wariancie porównawczym i kalkulacyjnym. Charakterystyka sprawozdań 
finansowych.  
Forma i warunki zaliczenia: 
Podstawą zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny ze sprawdzianu pisemnego obejmującego praktyczne 
aspekty nauki przedmiotu. Czas trwania sprawdzianu – 90 minut. Egzamin ma formę pisemną (test) i dotyczy 
zagadnień teoretycznych. 
Literatura podstawowa: 
Rachunkowość dla ciebie. Podstawy rachunkowości. Red. P. Szczypa, Ce De Wu, Warszawa 2008, 
Rachunkowość – zasady prowadzenia po przystąpieniu do Unii Europejskiej. Red. T Kiziukiewicz, część I, 
Ekspert, Wrocław 2008, Rachunkowość – zasady prowadzenia po przystąpieniu do Unii Europejskiej. Red K. 
Sawicki, część II zadania z rozwiązaniami, Ekspert, Wrocław 2008.  
Literatura uzupełniająca: 
Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. 
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Podstawy marketingu 
Jednostka organizacyjna US: 

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług 
Katedra Marketingu Usług 

Kierunek: Europeistyka 
Specjalność: wszystkie 
Poziom studiów: I stopień 

Kod przedmiotu 

04.7VI26.K1026 
Nazwa przedmiotu: Podstawy marketingu 

 Rok Semestr Rodzaj zajęć Liczba 

godzin 

Punkty 

ECTS 

Typ 

przedmiotu 

Język 

nauczania 

3 Wykład/ćwiczenia 30/15 stacjonarne II 
   
3 Wykład/ćwiczenia 15/12 niestacjo-

narne 

II 
   

3  
obowiązkowy 

 
polski 

 
Prowadzący przedmiot: dr Joanna Hołub, dr Anna Szwajlik 
 
Wymagania wstępne: 

wiedza z zakresu mikroekonomii      

Cele przedmiotu: 
 Rozumienie podstawowych pojęć, prawidłowości i problemów marketingu; rozwiązywanie problemów 
marketingu; umiejętność dostosowania działań marketingowych do potrzeb przedsiębiorstwa w otoczeniu 
rynkowym. 
Metody dydaktyczne: 

wykład z użyciem technik multimedialnych, ćwiczenia, case study, praca w grupach, prezentacja  

Treści merytoryczne przedmiotu: 
 1. Istota marketingu. Miejsce marketingu w przedsiębiorstwie. Orientacje działania przedsiębiorstw. 
Otoczenie przedsiębiorstwa 
2. Segmentacja rynku i określanie rynku docelowego. 
3. Badanie i analiza zachowań konsumentów indywidualnych na rynku 
4. Badanie i analiza zachowań przedsiębiorstw (nabywców instytucjonalnych) 
5. Wprowadzenie do marketingu usług. 
6. System informacji marketingowej. Podstawowe metody i techniki badań marketingowych 
7. Istota kształtowania produktów. Cykl życia produktu 
8. Nowy produkt - sposoby wprowadzania 
9. Strategia marki i opakowania 
10. Istota cen. Psychologia cen. Różnicowanie cen 
11. Metody ustalania cen. Rodzaje polityki cenowej, przykłady zastosowania 
12. Zasady dystrybucji produktów od producenta do ostatecznego odbiorcy 
13. Promocja i jej elementy składowe 
14. Budowa planu marketingowego   
Forma i warunki zaliczenia: 
pisemne kolokwium w semestrze, egzamin pisemny  
Literatura podstawowa: 
1. Podstawy marketingu. Problemy na dziś i na jutro. red. J. Perenc, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu 
Szczecińskiego, Szczecin 2008 
2. G. Rosa, A. Smalec, L. Gracz: Marketing. Przewodnik do ćwiczeń. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu 
Szczecińskiego, Szczecin 2005 
Literatura uzupełniająca: 
1. Ph. Kotler: Marketing. XII edycja. Rebis, Poznan 2006. 
2. L. Garbarski, I. Rutkowski, W. Wrzosek: Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy, PWE, Warszawa 
2006 

3. Czasopisma „Marketing i rynek”, „Marketing w praktyce”     
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Podstawy zarządzania 
Jednostka organizacyjna US: 

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług 
Katedra Organizacji i Zarządzania 

Kierunek: Europeistyka 
Specjalność: wszystkie 
Poziom studiów: I stopień 

Kod przedmiotu 

04.0VI26.K1227 
Nazwa przedmiotu: Podstawy zarządzania 

 Rok Semestr Rodzaj zajęć Liczba 

godzin 

Punkty 

ECTS 

Typ 

przedmiotu 

Język 

nauczania 

3 Wykład/ćwiczenia 15/15 stacjonarne II 
   
3 Wykład/ćwiczenia 9/9 niestacjo-

narne 

II 
   

3  
obowiązkowy 

 
polski 

 
Prowadzący przedmiot:  dr Włodzimierz Durka, mgr Katarzyna Zioło 
 
Wymagania wstępne: 
Znajomość podstawowych zagadnień z zakresu mikro- i makroekonomii. 
Cele przedmiotu: 
Zapoznanie studentów z aktualną wiedzą na temat zarządzania organizacjami; rozwijanie umiejętności 
analizowania organizacji; przedstawienie metod zarządzania; nauczenie studentów stosowania różnorodnych 
metod organizacji pracy; wykształcenie umiejętności obserwowania błędów w zarządzaniu oraz ich korekty 
Metody dydaktyczne: 
Wykłady i ćwiczenia prowadzone metodą konwersacyjną oraz praca w zespołach zadaniowych 
Treści merytoryczne przedmiotu: 
Teoria organizacji i zarządzania. Podstawowe pojęcia. Związek z innymi dyscyplinami nauk społecznych. 
Przegląd koncepcji zarządzania. Przepływy informacji i kanały komunikacyjne w organizacjach. Rodzaje 
informacji. Struktura i dynamika komunikacji interpersonalnej. Rodzaje kanałów komunikacyjnych. Reguły 
tekstowe i interpersonalne. Struktury organizacyjne. Typy struktur. Metody badania struktur. Błędne koła 
organizacyjne. Szkoła astońska. Struktura matrycowa. Modele zarządzania. Relacje organizacji ze 
środowiskiem. Cele  organizacyjne. Metody motywowania podwładnych (przełożonych). Okresowa ocena 
pracowników. Miary efektywności organizacyjnej. Istota i funkcje zarządzania. Organizacja jako system. 
Zasoby organizacji. Otoczenie, wizja, misja i cele organizacji. Poziomy strategii wg Stricklanda. Skuteczność 
zarządzania. Władza w organizacji. Źródła władzy organizacyjnej. Władza jako dynamiczny proces 
społeczny. Aktorzy w organizacji i ich strategie zorientowane na władze. Style kierowania. Typy 
przywództwa. Modele i warianty kierowania. Typy zachowań pracowniczych. Istota motywowania. Wpływ 
motywacji na jakość pracy. Rola bodźców. Teoria X i Y McGregora. Potrzeby i ich deprywacja w organizacji. 
Czynniki sprzyjające i obniżające motywację. Społeczna psychologia organizacji. Role organizacyjne. 
Socjalizacja organizacyjna. Mentoring. Konflikty i usprawnienia Przyczyny konfliktów. Konflikt jako 
sposób usprawnienia organizacji. Źródła konfliktów. Dynamika konfliktów. Sposoby rozwiązywania 
konfliktów. Wyzwania organizacyjne. Synergia kulturowa. Kultura organizacyjna. Wpływy globalizacji. 
Wprowadzanie zmian organizacyjnych – opór wobec zmiany. 
Forma i warunki zaliczenia: 
Egzamin pisemny – test wyboru oraz pytania otwarte z zagadnień przedstawionych na wykładach. 
Literatura podstawowa: 
1. Zarządzanie - teoria i praktyka. Praca zbiorowa pod redakcją A.K. Koźmińskiego i W. Piotrowskiego. 
PWN, Warszawa 2004 (lub wcześniejsze) 
2. R.W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami. PWN, Warszawa 2005 (lub wcześniejsze wydanie) 
Literatura uzupełniająca: 
1. P. F. Drucker, Menedżer skuteczny. Czytelnik, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1994. 
2. P. F. Drucker, Praktyka zarządzania, Czytelnik, Akademia Ekonomiczna, Kraków 1998, 
3. H. Kieżun, Sprawne zarządzanie organizacją,  Warszawa 1998. 
4. R. Kuc, Zarządzanie doskonałe, Warszawa 1999 (lub późniejsze wydanie). 
5. Praktyka kierowania. jak kierować sobą, innymi i firmą. Praca zbiorowa pod redakcją D. Stewart. PWE, 

Warszawa 1994 r. 
6. K. Obłój K., Mikroszkółka zarządzania, Warszawa 1993. 
7. Z. Mikołajczyk, Techniki organizatorskie w  rozwiązywaniu problemów zarządzania, Warszawa 1995. 
8. J. A. F. Stoner, Ch. Wankel, Kierowanie. PWE, Warszawa 1996 (lub późniejsze wydanie). 
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Finanse przedsiębiorstw 
Jednostka organizacyjna US: 

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług 
Katedra Finansów Przedsiębiorstwa 

Kierunek: Europeistyka 
Specjalność: wszystkie 
Poziom studiów: I stopień 

Kod przedmiotu 

04.3VI26.K0628 
Nazwa przedmiotu: Finanse przedsiębiorstw 

 Rok Semestr Rodzaj zajęć Liczba 

godzin 

Punkty 

ECTS 

Typ 

przedmiotu 

Język 

nauczania 

3 Wykład/ćwiczenia 15/15 stacjonarne II 
   
3 Wykład/ćwiczenia 9/9 niestacjo-

narne 

II 
   

3  
obowiązkowy 

 
polski 

 
Prowadzący przedmiot:  prof. Aurelia Bielawska, mgr Dariusz Pauch 
 
Wymagania wstępne: 
Znajomość podstawowych zagadnień z zakresu finansów przedsiębiorstwa 
Cele przedmiotu: 
1. Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami teorii i praktyki zarządzania finansami w 
przedsiębiorstwach, a także z ewolucja narzędzi finansowych i instrumentów rynku finansowego 
2. Przegląd podstawowych – bieżących i strategicznych  - decyzji finansowych w przedsiębiorstwie 
3. Przegląd zagadnień dotyczących zarządzania poszczególnymi składnikami majątku przedsiębiorstwa 
4. Sposoby pozyskiwania źródeł finansowania przedsiębiorstwa 
Metody dydaktyczne: 
Wykład z wykorzystaniem rzutnika multimedialnego umożliwiającego prezentowanie i analizowanie 
przypadków i zdarzeń z praktyki. Ćwiczenia oparte na praktycznym wykorzystaniu źródeł pozyskania kapitału 
przez przedsiębiorstwa 
Treści merytoryczne przedmiotu: 
1. Źródła pozyskania kapitału w przedsiębiorstwie 
2. Podstawy funkcjonowania rynku kapitałowego 
3. Ryzyko i dochód w decyzjach finansowych w przedsiębiorstwie 
4. Koszt kapitału obcego i własnego i modele wyceny aktywów kapitałowych 
5. Strategie finansowania majątku w przedsiębiorstwie 
6. Struktura kapitału a wartość firmy 
7. Decyzje inwestycyjne w przedsiębiorstwie 
8. Ryzyko w działalności przedsiębiorstwa (operacyjne, finansowe, walutowe) 
9. Finanse małych i średnich przedsiębiorstw 
Forma i warunki zaliczenia: 
zaliczenie w formie pisemnej, obowiązują treści przekazywane w trakcie wykładów i w trakcie ćwiczeń. 
Literatura podstawowa: 
1. A. Bielawska – Podstawy finansów przedsiębiorstwa. Wyd. ZSB, Szczecin 2001 
2. A. Duliniec – Finansowanie przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2007 
3. A. Damodaran – Finanse korporacyjne. Teoria i praktyka. Gliwice 2007 
Literatura uzupełniająca: 
1. A. Bielawska – Finanse zagraniczne MSP. PWN, Warszawa 2006 
2. W. Dębski, Teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania finansami przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 
2005 
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Europejski Rynek Usług 
Jednostka organizacyjna US: 

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług 
Katedra Zarządzani Turystyką 

Kierunek: Europeistyka 
Specjalność: wszystkie 
Poziom studiów: I stopień 

Kod przedmiotu 

14.6VI26.K1729 
Nazwa przedmiotu: Europejski Rynek Usług 

 Rok Semestr Rodzaj zajęć Liczba 

godzin 

Punkty 

ECTS 

Typ 

przedmiotu 

Język 

nauczania 

4 Wykład/ćwiczenia 15/15 stacjonarne II 
   
4 Wykład/ćwiczenia 9/9 niestacjo-

narne 

II 
   

2  
obowiązkowy 

 
polski 

 
Prowadzący przedmiot: dr Anna Tokarz, mgr Marta Sidorkiewicz 
 
Wymagania wstępne:  
Umiejętność analizy problemów ekonomicznych oraz czynników wpływających na zmiany ilościowe i 
jakościowe w sektorze usług. Ogólna znajomość zagadnień realizowanych w ramach przedmiotu. 
Cele przedmiotu:  

 przedstawienie podstawowego zasobu wiedzy ekonomicznej odnoszącego się do sfery usług; 
 analiza procesów świadczenia usług; 
 charakterystyka europejskiego rynku usług i zasad jego funkcjonowania. 

Metody dydaktyczne: 
 wykłady 
 ćwiczenia/zajęcia praktyczne 
 konsultacje (zarówno regularne, jak też organizowane w indywidualnych przypadkach) 
 projekty. 

Treści merytoryczne przedmiotu: 
1. Miejsce usług w historii myśli ekonomicznej. 
2. Definicje i cechy usług. 
3. Klasyfikacja i typizacja usług (usługi w EKD i PKD). 
4. Funkcje usług. 
5. Czynniki produkcji usługowej. 
6. Podaż usług. 
7. Istota potrzeb i popytu na usługi. 
8. Europejski rynek usług i jego formy. 
9. Istota konkurencji i jej znaczenie dla rozwoju europejskiego rynku usług. 
10. Kierunki rozwoju europejskiego rynku usług. 
11. Struktura i przeobrażenia współczesnego sektora usługowego. 
12. Swoboda przepływu usług w kontekście uregulowań prawnych Unii Europejskiej –(Unijna Dyrektywa 

Usługowa). 
Forma i warunki zaliczenia: 

 zaliczenie ćwiczeń w formie pisemnej, 
 egzamin pisemny 
 projekty i ćwiczenia praktyczne. 

Literatura podstawowa: 
1. Daszkowska M., Usługi. Produkcja, rynek, marketing, PWN, Warszawa 1998, 
2. Rogoziński K., Usługi rynkowe, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2000, 
3. Tokarz A., Ekonomika usług. Przewodnik, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, 

Szczecin 2003, 
4. Współczesna ekonomika usług, Red. S. Flejterski, A. Panasiuk, J. Perenc, G. Rosa, 

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005. 
Literatura uzupełniająca: 

 tygodniki i dzienniki społeczne, gospodarcze i polityczne. 
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Zarządzanie small biznesem 
Jednostka organizacyjna US: 

Wydział Zarządzania i Ekonomiki 
Usług 
Katedra Organizacji i Zarządzania 

Kierunek: Europeistyka 
Specjalność: wszystkie 
Poziom studiów: I stopień 

Kod przedmiotu 

04.026.K1230 
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie small biznesem 

 Rok Semestr Rodzaj zajęć Liczba 

godzin 

Punkty 

ECTS 

Typ 

przedmiotu 

Język 

nauczania 

5 Wykład/ćwiczenia 15/15 stacjonarne III 
   

5 Wykład/ćwiczenia 9/9 niestacjo-

narne 

III 
   

3  
obowiązkowy 

 
polski 

 
Prowadzący przedmiot: Prof. dr hab. Wojciech Bąkowski, mgr K. Zioło 
 
Wymagania wstępne: 
1. Dobra znajomość treści przedmiotu ”Podstawy zarządzania” 
Cele przedmiotu: 
1. Głównym celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze specyfiką funkcjonowania małego 
przedsiębiorstwa.  
2. Zaprezentowani podstawowych narzędzi zarzadzania koniecznych w pracy menedżera 
(przedsiębiorcy) w maej firmie. 
3. Zaprezentowania zintegrowanego podejści łączącego teorię i praktykę. 
Metody dydaktyczne: 
1. Wykłady i ćwiczenia - wykorzystanie prezentacji. 
2. Case study. 
3. Konwersatoria. 
Treści merytoryczne przedmiotu: 
1. Przyczyny rozwoju małych organizacji gospodarczych. 
2. Przedsiębiorczość i przedsiębiorca. 
3. Pomysł na tworzenie biznesu. Umiejętności wykorzystania szansy. 
4. Planowanie założenia własnej firmy. 
5. Wymagania stawiane przed biznes planem w małej firmie. 
6. Działania zapewniające trwałość istnienia małej firmy. 
7. Mała firma a firmy sieciowe, wirtualne. 
Forma i warunki zaliczenia: 
Zaliczenie w formie ustnej. 
Literatura podstawowa: 
1. Ekonomika i zarządzanie małą firmą, red. B. Piasecki, PWN, Warszawa 2001. 
2. F. Bławat, Przetrwanie i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, SPG, Gdańsk 2004 
3. K. Safian, Zarządzanie małą firmą, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 
Wrocław 2002. 
Literatura uzupełniająca: 
1. Manager. 
2. Businessman. 
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Logistyka 
Jednostka organizacyjna US: 

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług 
Katedra Logistyki 

Kierunek: Europeistyka 
Specjalność: wszystkie 
Poziom studiów: I stopień 

Kod przedmiotu 

14.9VI26.K0931 
Nazwa przedmiotu: Logistyka 

 Rok Semestr Rodzaj zajęć Liczba 

godzin 

Punkty 

ECTS 

Typ 

przedmiotu 

Język 

nauczania 

5 Wykład/ćwiczenia 15/15 stacjonarne III 
   
5 Wykład/ćwiczenia 9/9 niestacjo-

narne 

III 
   

2  
obowiązkowy 

 
polski 

 
Prowadzący przedmiot: prof. M. Jedliński, dr I. Dembińska, dr M. Frankowska, dr B. Tundys, mgr A. Nerć-
Pełka, mgr M. Sowa, mgr P. Waśko 
 
Wymagania wstępne: 
- 
Cele przedmiotu: 
Celem procesu dydaktycznego jest zapoznanie studentów z procesami sprawnego i efektywnego zarządzania 
przepływami surowców, materiałów do produkcji i wyrobów gotowych z uwzględnieniem towarzyszących 
tym przepływom strumieni informacji, kapitału i ludzi. Szczególny nacisk zostanie położony na istotę 
funkcjonowania systemu logistycznego oraz powiązań w łańcuchu dostaw  
Metody dydaktyczne: 
Wykłady, ćwiczenia, studia przypadków, zadania 
Treści merytoryczne przedmiotu: 
Logistyka – pojęcia wstępne  
Zarządzanie logistyczne. Podstawowe sfery działań logistycznych. 
Łańcuch dostaw i sieci logistyczne  
Koszty logistyczne. Controlling logistyczny. 
Strategia logistyczna. 
Obsługa klienta. 
Zaopatrzenie. System dostaw JIT. 
Produkcja – typy oraz formy organizacyjne. Elastyczne systemy produkcji. 
Logistyczne strategie zarządzania dystrybucją. 
Procesy transportowe w łańcuchu dostaw. Opakowanie i jednostki ładunkowe. 
Polityka sterowania zapasami. Składowanie. Urządzenia magazynowe. 
Lokalizacja zakładów produkcyjnych i składów. 
Informacja w systemie logistycznym. Elektroniczna wymiana danych. Automatyczna 
identyfikacja towarów. Systemy wspomagania decyzji logistycznych oraz ekspertowe. 
Gospodarka odpadami. Procesy globalizacji a logistyka. 
E-logistyka  
Forma i warunki zaliczenia: 
Zaliczenie pisemne, egzamin pisemny 
Literatura podstawowa: 
1.Logistyka, (red.) D. Kisperska-Moroń, S. Krzyżaniak, Biblioteka Logistyka, Poznań 2009. 
2. Skowronek Cz., Sarjusz-Wolski Z., Logistyka w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2008. 
Literatura uzupełniająca: 
1. Abt S., Zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 1998. 
2. Beier F., Rutkowski K., Logistyka, SGH, Warszawa 1997. 
3. Ciesielski M., Strategie logistyczne przedsiębiorstw, AE, Poznań 1997. 
4. Gołembska E., Szymczak M., Informatyzacja w logistyce przedsiębiorstw, PWN, Warszawa 1997. 
5. Jedliński M., Zarządzanie systemem logistycznym, Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin 1998. 
6. Śliwczyński B., Controlling w zarządzaniu logistyką, Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań 2007.  
7. Twaróg J., Koszty logistyki przedsiębiorstw, Biblioteka Logistyka, Poznań 2003.  
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Analiza ekonomiczna 
Jednostka organizacyjna US: 

Wydział Zarządzania i Ekonomiki 
Usług 
Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw 

Kierunek: Europeistyka 
Specjalność: wszystkie 
Poziom studiów: I stopień 

Kod przedmiotu 

04.0VI26.K1227 
Nazwa przedmiotu: Analiza ekonomiczna 

 Rok Semestr Rodzaj zajęć Liczba 

godzin 

Punkty 

ECTS 

Typ 

przedmiotu 

Język 

nauczania 

4 Wykład/ćwiczenia 15/15 stacjonarne II 
   

4 Wykład/ćwiczenia 9/9 niestacjo-

narne 

II 
   

3  
obowiązkowy 

 
polski 

 
Prowadzący przedmiot: prof. Juliusz Engelhardt, dr Mariusz Szczepankowski, dr Jolanta 
Lubomska-Kalisz, dr Małgorzata Porada-Rochoń, Dr Anna Surmacz, dr Aneta Sokół 
 
Wymagania wstępne: Posiadanie wiadomości i umiejętności z następujących dziedzin: 
podstawy rachunkowości, finanse przedsiębiorstwa, podstawy funkcjonowania przedsiębiorstw 
 
Cele przedmiotu: Zapoznanie studentów z zasadami praktycznego przygotowania trzech 
zasadniczych elementów oddających istotę analizy ekonomicznej w przedsiębiorstwie, a 
mianowicie: 
• diagnostyki ekonomicznej przedsiębiorstwa w przeszłości wraz z ustaleniem zjawisk 

pozytywnych i negatywnych, 
• formułowaniu propozycji umożliwiających wykorzystanie rezerw wewnętrznych i szans w 

otoczeniu, 
• przygotowaniu danych oraz propozycji do podjęcia decyzji usprawniających działalność 

przedsiębiorstwa i jego wyniki w przyszłości. 
Studenci powinni po zakończeniu przedmiotu posiadać podstawowe umiejętności w zakresie 
analizy wyników działalności przedsiębiorstwa, analizy stanu ekonomicznego 
przedsiębiorstwa, analizy organizacji i metod gospodarowania w przedsiębiorstwie. 
 
Metody dydaktyczne: wykłady i ćwiczenia 2 godz. co 2 tygodnie studia stacjonarne, 3 
godziny/zjazd studia niestacjonarne, samodzielne studiowanie literatury i rozwiązywanie zadań 
2 godziny tygodniowo, konsultacje indywidualne. 
 
Treści merytoryczne przedmiotu: 
1. Podstawy metodyczne analizy ekonomicznej przedsiębiorstw.  
2. Ocena sytuacji majątkowej przedsiębiorstwa na podstawie bilansu. 
3. Ocena wyników finansowych przedsiębiorstwa na podstawie rachunku zysków  

i strat. 
4. Syntetyczna ocena kondycji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa na podstawie 

sprawozdania finansowego - analiza wskaźnikowa, piramidy Du Ponta. 
5. Analiza przepływu kapitałów i środków pieniężnych w przedsiębiorstwie. 
6. Analiza i ocena wielkości i struktury produkcji. 
7. Analiza i ocena wykorzystania aktywów trwałych. 
8. Analiza gospodarowania materiałami i energią. 
9. Analiza wykorzystania siły roboczej. 
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10. Analiza i ocena poziomu wartości dodanej. 
11. Analiza i ocena działalności rozwojowej przedsiębiorstwa. 
12. Ocena zagrożenia kryzysem lub symptomów upadłości przedsiębiorstwa.  
 
Forma i warunki zaliczenia: zaliczenie na ocenę pisemne 50 min na koniec semestru, 
systematyczna ocena aktywności na ćwiczeniach 
 
Literatura podstawowa: 
1. Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa. Zbiór przykładów i zadań, red. Cz. 

Skowronek, UMCS Lublin 2002. 
2. Bednarski L., Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2007. 
3. Dudycz T., Analiza finansowa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 

Wrocław 2000. 
4. Gabrusewicz W., Podstawy analizy finansowej, PWE, Warszawa 2005. 
5. Leszczyński Z., Skowronek-Mielczarek A., Analiza ekonomiczno-finansowa firmy, Diffin, 

Warszawa 2001. 
6. Sierpińska, Jachna, Ocena przedsiębiorstw według standardów światowych, PWN, 

Warszawa 2007. 
7. Waśniewski T., Skoczylas W., Teoria i praktyka analizy finansowej w przedsiębiorstwie, 

FRR w Polsce, Warszawa 2004.  
 
Literatura uzupełniająca: 
1. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw 
2. Przegląd Organizacji 
3. Rachunkowość zarządcza 
4. Zarządzanie na świecie 
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Zarządzanie projektami europejskimi 
Jednostka organizacyjna US: 

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług 
Katedra Efektywności Innowacji 

Kierunek: Europeistyka 
Specjalność: wszystkie 
Poziom studiów: I stopień 

Kod przedmiotu 

14.6VI26.K0233 
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie projektami europejskimi 

 Rok Semestr Rodzaj zajęć Liczba 

godzin 

Punkty 

ECTS 

Typ 

przedmiotu 

Język 

nauczania 

6 Wykład/laboratoria 15/30 stacjonarne III 
   
6 Wykład/labolatoria 12/15 niestacjo-

narne 

III 
   

5  
obowiązkowy 

 
polski 

 
Prowadzący przedmiot: dr J. Markiewicz, dr T. Norek 
 
Wymagania wstępne: 
Znajomość podstawowych definicji z zakresu zarządzania projektami; Znajomość metod zarządzania 
projektami; znajomość narzędzi informatycznych do zarządzania projektami 
Cele przedmiotu: 
Zapoznanie studentów ze szczegółowymi metodami zarządzania projektami europejskimi w tym: 1. 
przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej 2. realizacja projektu 3. rozliczenie projektu 
Metody dydaktyczne: 
Prezentacje multimedialne, analiza studiów przypadków, ćwiczenia pisemne (w tym testy), ćwiczenia 
praktyczne przy stanowiskach komputerowych 
Treści merytoryczne przedmiotu: 
1. Omówienie dokumentacji służącej przygotowaniu projektów (m. in. krajowe i regionalne programy 

operacyjne, inne) 
2. Omówienie dokumentacji niezbędnej do prawidłowej realizacji projektu (wytyczne szczegółowe, 

podręczniki beneficjentów) 
3. Omówienie dokumentacji niezbędnej do prawidłowego rozliczenia projektów (przewodniki po 

wskaźnikach, inne)  
Przygotowanie projektu w aplikacjach: Serwis Beneficjenta, Generator Wniosków i innych 
Forma i warunki zaliczenia: 
Forma pisemna (w tym testowa) oraz przygotowanie projektów w wybranych aplikacjach służących 
zarządzaniu projektami; warunkiem zaliczenia jest uzyskanie min. 60% prawidłowych odpowiedzi na teście 
oraz przygotowanie projektu (ów) w wybranych aplikacjach służących do zarządzania nimi. 
Literatura podstawowa: 
1. POLSKA NARODOWE STRATEGICZNE RAMY ODNIESIENIA2007-2013 Wspierające Wzrost 
Gospodarczy I Zatrudnienie NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI Dokument Zaakceptowany Decyzją 
Komisji Europejskiej Zatwierdzającą Pewne Elementy Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego WARSZAWA, Maj 2007 R. 
2. USZCZEGÓŁOWIENIE REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA 
ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2007 – 2013, Źródło: Ww.Rpo.Wzp.Pl  
3. Narodowy Plan Rozwoju, Ministerstwo Gospodarki, Pracy I Polityki Społecznej, Warszawa Styczen 2003. 
4.  Jankowska A., Kierzkowski T., Knopik R., Fundusze pomocowe dla Polski po akcesji - fundusze 
strukturalne, fundusz spójności, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa czerwiec 2003. 
Ogólne zasady wdrażania funduszy strukturalnych w Polsce, Podręcznik dla Instytucji Zarządzających, 
Pośredniczących i potencjalnych Beneficjentów końcowych programów realizowanych z udziałem funduszy 
strukturalnych, Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Finansów, Warszawa, 
czerwiec 2003. 
Literatura uzupełniająca: 
Prasa codzienna (np. Rzeczpospolita, Gazeta Wyborcza) oraz strony internetowe 
www.parp.qov.pl, www.rpo.wzp.pl, www.ukie.qov.pl, www.zporr.qov.pl, www.funduszestrukturalne.gov.pl 
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Przedmioty dla specjalności Europejska Integracja Gospodarcza 
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Teoria integracji gospodarczej 
Jednostka organizacyjna US: 

Wydział Zarządzania i Ekonomiki 
Usług 
Katedra Gospodarki Światowej i 
Transportu Morskiego 

Kierunek: Europeistyka 
Specjalność: Europejska Integracja Gospodarcza 
Poziom studiów: I stopień 

Kod przedmiotu 

14.6VI26.S0737 
Nazwa przedmiotu: Teoria integracji gospodarczej 

 Rok Semestr Rodzaj zajęć Liczba 

godzin 

Punkty 

ECTS 

Typ 

przedmiotu 

Język 

nauczania 

4 Wykład/ćwiczenia 15/15 stacjonarne II 
   

4 Wykład/ćwiczenia 9/9 niestacjo-

narne 

II 
   

2  
obowiązkowy 

 
polski 

 
Prowadzący przedmiot: dr Wojciech Drożdż wykłady, mgr Marta Mańkowska ćwiczenia  
 
Wymagania wstępne: 
Ogólna wiedza za zakresu procesów integracji gospodarczej, w tym etapów kształtowania się 
ugrupowań integracyjnych oraz teorii polityki handlowej i handlu międzynarodowego.  
Zasadne wydaje się uprzednie opanowanie zagadnień z zakresu międzynarodowych stosunków 
gospodarczych. 
Cele przedmiotu: 
Celem przedmiotu jest przekazanie studentom szczegółowej wiedzy z zakresu teorii integracji 
gospodarczej, w tym w szczególności obejmującej problematykę kształtowania się 
współczesnych ugrupowań integracyjnych na świecie oraz wnikliwe omówienie szeregu 
efektów statycznych i dynamicznych towarzyszących poszczególnym etapom integracji, 
począwszych od strefy wolnego handlu, na pełnej unii ekonomicznej kończąc.  
Ponadto, w trakcie zajęć i wykładów poruszana jest problematyka funkcjonowania i roli 
wybranych ugrupowań integracyjnych na świecie, w układzie kontynentalnym. 
W wyniku zaliczenia przedmiotu, student uzyska wszechstronną wiedzę z zakresu przebiegu 
procesów integracyjnych i ich miejsca we współczesnej gospodarce światowej w dobie 
globalizacji oraz specyfiki i uwarunkowań funkcjonowania międzynarodowych regionalnych 
ugrupowań integracyjnych.  
Uzyskana wiedza stanowi wprowadzenie i zarazem niezbędną podstawę do dalszego 
studiowania przedmiotów obejmujących problematykę integracji europejskiej w ujęciu 
ekonomicznym. 
Metody dydaktyczne: 
Wykłady prowadzone są w sposób tradycyjnych, obejmujący omawianie przez prowadzącego 
zaplanowanych w trakcie zajęć tematów. W trakcie ćwiczeń dominuje zespołowa praca 
studentów, polegająca na interpretacji omawianych zjawisk, analizie (na podstawie danych 
źródłowych) efektów integracji gospodarczej poszczególnych ugrupowań integracyjnych oraz 
prezentacji wyników prac grupy w formie prezentacji multimedialnych. 

Treści merytoryczne przedmiotu: 
Zakres merytoryczny przedmiotu obejmuje następujące zagadnienia: 

10. Miejsce teorii integracji gospodarczej w teorii międzynarodowych stosunków 
gospodarczych i teorii handlu międzynarodowego, w kontekście procesów globalizacji. 
Podstawowe pojęcia i definicje. 

11. Główne tendencje w rozwoju procesów integracji gospodarczej w XX i XXI wieku. 
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12. Uwarunkowania rozwoju procesów regionalnej integracji gospodarczej w układach 
międzynarodowych. 

13. Przesłanki i cele procesów regionalnej integracji gospodarczej. 
14. Modele i mechanizmy międzynarodowej regionalnej integracji gospodarczej. 
15. Szczegółowa charakterystyka poszczególnych etapów integracji gospodarczej (strefa 

wolnego handlu, unia celna, wspólny rynek, unia gospodarczo-walutowa, unia 
polityczna i pełna integracja ekonomiczna). 

16. Efekty integracji gospodarczej: efekty statyczne (krótkookresowe) oraz efekty 
dynamiczne (długookresowe). 

Charakterystyka wybranych ugrupowań integracyjnych na świecie, w tym m.in. takich jak Unia 
Europejska (UE), Północnoamerykańskie Porozumienie o Wolnym Handlu (NAFTA), 
Stowarzyszenie Krajów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN), Wspólny Rynek Południa 
(Mercosur) itp. 
Forma i warunki zaliczenia: 
Egzamin z przedmiotu odbywa się w formie pisemnej opisowej, trwa ok. godziny zegarowej.  
Zaliczenie zajęć odbywa się z uwzględnieniem następujących elementów: ocena z prezentacji 
wyników prac grupowych podczas zajęć, aktywność na zajęciach oraz ocena z zaliczenia 
pisemnego w formie testu. 
Literatura podstawowa: 
Pozycje zwarte: 
- P. Bożyk, J. Misala, Integracja ekonomiczna, PWN, 2003; 
- S. Ładyka, Z teorii integracji gospodarczej, SGH, 2001; 
Niepublikowane materiały dydaktyczne opracowane przez prowadzących wykłady i ćwiczenia; 
Czasopismo: Sprawy międzynarodowe. 
 
Literatura uzupełniająca: 
- A. Czarczyńska, K. Śledziewska, Teoria integracji europejskiej, C.H. Beck, 2003. 
Czasopisma, w tym m.in.: 
- Wspólnoty europejskie 
- Studia europejskie 
Źródła internetowe 
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Transakcje handlu zagranicznego 
Jednostka organizacyjna US: 

Wydział Zarządzania i Ekonomiki 
Usług 
Katedra Gospodarki Światowej i 
Transportu Morskiego 

Kierunek: Europeistyka 
Specjalność: Europejska Integracja Gospodarcza 
Poziom studiów:  I stopień  

Kod przedmiotu 

14.6VI26.S0738 
Nazwa przedmiotu: Transakcje handlu zagranicznego 

 Rok Semestr Rodzaj zajęć 
Liczba 

godzin 

Punkty 

ECTS 

Typ przedmiotu Język 

nauczania 

4 wykład/ćwiczenia 15/15 stacjonarne II 
   
4 wykład/ćwiczenia 9/9 niestacjo-

narne 

II 
   

2 obowiązkowy polski 

 
Prowadzący przedmiot: dr Zenon Sosnowski 
 
Wymagania wstępne: Znajomość podstawowych zagadnień z ekonomii oraz podstaw MSE 
 
Cele przedmiotu:  zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami techniki i organizacji 
handlu zagranicznego a zwłaszcza z przygotowaniem kontraktu i realizacją transakcji handlu 
zagranicznego. 
Metody dydaktyczne: 
Wykłady  
Konsultacje regularne z osobą prowadzącą wykłady  
Ćwiczenia  
Konsultacje nieregularne z osobą prowadzącą ćwiczenia organizowane w indywidualnych 
przypadkach. 
Praca z materiałami źródłowymi, jeden raz w semestrze. 
Moderowanie dyskusji w ramach tematu prowadzonych zajęć, nieregularnie w zależności od 
tematu zajęć. 
Treści merytoryczne przedmiotu: 
Lp. Tematy wykładów Godziny 
1. Formy handlu zagranicznego 2 
2. Rynek – pojęcie i rodzaje. Rynki zorganizowane 2 
3. Rola handlu zagranicznego w gospodarce rynkowej  2 
4. Narzędzia regulacji w handlu zagranicznym 2 
5. Cykl transakcji w handlu zagranicznym 2 
6. Dokumenty w handlu zagranicznym 2 
7. Rozliczenia w handlu zagranicznym 2 
8. Ryzyko w transakcjach handlu zagranicznego 1 
 Razem 15 
 Tematy ćwiczeń  
1.  Handel zagraniczny – podstawowe pojęcia 2 
2. Zwyczaje handlowe i ich rola we współczesnym handlu 2 
3. Pośrednicy w handlu zagranicznym 2 
4. Transport i spedycja towarów w obrocie międzynarodowym 2 
5. Zmiany ilościowe i strukturalne we współczesnym handlu światowym 3 
6. Handel zagraniczny Polski 2 
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7. Międzynarodowe formuły handlowe 2 
  15  

Forma i warunki zaliczenia: 
Warunkiem uzyskania zaliczenia z wykładów jest otrzymanie pozytywnej oceny z testu 
końcowego. 
 
Warunkiem uzyskania zaliczenia z ćwiczeń jest aktywny udział w prowadzonych zajęciach 
oraz otrzymanie oceny pozytywnej z testu końcowego.  
Literatura podstawowa: 

 B. Stępień (red.), Handel zagraniczny, PWE, Warszawa 2007. 

 B. Bernaś (red.),  Międzynarodowe transakcje ekonomiczne, Difin, Warszawa 2002. 

 H. Treder (red.),  Podstawy handlu zagranicznego, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Gdańskiego, Gdańsk 2003. 

 D. Marciniak-Neider, Płatności w handlu zagranicznym, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Gdańskiego, Gdańsk 2008. 

 B. Hoekman, M.M. Kostecki, Ekonomia światowego systemu handlu. WTO: Zasady i 
mechanizmy negocjacji , Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 
Wqrocław 2002. 

 D. Marciniak-Neider, Rozliczenia w handlu zagranicznym, PWE, Warszawa 2004. 

 B. Stępień (red.), Transakcje handlu zagranicznego, PWE, Warszawa 2004 

 A. Kruś, Publiczno-prawne i parataryfowe instrumenty reglamentacji obrotu towarowego 
z zagranicą, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgosz-Szczecin-Lubin 2006. 

 K. P. Białecki, Operacje handlu zagranicznego, PWE, Warszawa 2002. 

 J. Rymarczyk (red.) Handel zagraniczny Organizacja i Technika,. PWE, Warszawa 2005. 

 J. Dudziński, R. Knap, Handel zagraniczny, Wyd. Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, 
Szczecin 1999. 

 T. Szczepaniak (red.), Transport międzynarodowy, PWE, Warszawa 2001  
 

Literatura uzupełniająca: 
 

P. Białecki, Kaczmarek Tadeusz T., Eksportowa działalność małych i średnich 
przedsiębiorstw, Difin, Warszawa 2008.  

R.Caves, J. Frankel, R. Jones, Handel i finanse międzynarodowe, PWE, Warszawa 1998. 

R.R. Ludwikowski, Handel międzynarodowy, C.H. Beck, Warszawa 2006. 

T. Rynarzewski, A. Zielińska-Głębocka, Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Teoria 
wymiany i polityki handlu międzynarodowego, Warszawa 2006. 

Czasopisma: 
Rynki zagraniczne 

Rzeczypospolita  
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Marketing międzynarodowy 
Jednostka organizacyjna US: 

Wydział Zarządzania i Ekonomiki 
Usług 
Katedra Marketingu Usług 

Kierunek: Europeistyka 
Specjalność: Europejska Integracja Gospodarcza 
Poziom studiów: I stopień 

Kod przedmiotu 

04.7VI26.S1039 
Nazwa przedmiotu: Marketing międzynarodowy 

 Rok Semestr Rodzaj zajęć Liczba 

godzin 

Punkty 

ECTS 

Typ 

przedmiotu 

Język 

nauczania 

5 Wykład/ćwiczenia 15/15 stacjonarne III 
   

5 Wykład/ćwiczenia 9/9 niestacjo-

narne 

III 
   

4  
obowiązkowy 

 
polski 

 
Prowadzący przedmiot: dr Agnieszka Smalec, mgr Izabela Ostrowska 
 
Wymagania wstępne: 
Podstawy marketingu 
Cele przedmiotu: 
Współcześnie coraz częściej przedsiębiorstwa podejmują działania na rynkach 
międzynarodowych. Wzrost zakresu powiązań z partnerami zagranicznymi w zmieniających 
się warunkach otoczenia międzynarodowego powoduje potrzebę wzbogacania wiedzy i 
umiejętności funkcjonowania w warunkach konkurencji. Celem procesu dydaktycznego w tym 
przedmiocie jest zatem usystematyzowanie wiedzy o marketingu międzynarodowym. 
Przedsiębiorstwo, po wyborze rynku i formy wejścia na ten rynek, musi opracować 
odpowiednie działania marketingowe: zdecydować, jaki wprowadzi produkt, jak ustali ceny i w 
jakim kierunku będzie je w przyszłości zmieniać, jak dotrze do potencjalnych nabywców i w 
jaki sposób będzie ich motywować do zakupu produktów 
Metody dydaktyczne: 
wykłady, ćwiczenia, casy 
Treści merytoryczne przedmiotu: 
1. Marketing krajowy a marketing międzynarodowy – istota, zakres, znaczenie. 
2. Internacjonalizacja a działania marketingowe przedsiębiorstwa – pojęcie i jej przyczyny. 

Orientacje międzynarodowe przedsiębiorstw. 
3. Elementy otoczenia krajowego i zagranicznego – odmienność rynków. 
4. Zachowania nabywców na rynkach zagranicznych.  
5. Specyfika badań rynków zagranicznych. Badania strukturalne, elementów rynku oraz 

instrumentów marketingu. 
6. Wybór rynków zagranicznych i strategii wejścia. Charakterystyka form działania na rynku 

zagranicznym. 
7. Rodzaje strategii marketingowych na rynkach zagranicznych. Strategie działania wobec 

konkurencji. 
8. Strategia międzynarodowego produktu. Standaryzacja czy różnicowanie. 
9. Międzynarodowe zarządzanie cenami. Ustalanie cen (np. wpływ ceł). 
10. Promocja na rynkach zagranicznych. 
11. Decyzje w zakresie dystrybucji na rynkach zagranicznych. 
12. Miejsce komórki marketingowej w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa działającego 

na wybranych rynkach zagranicznych. 
13. Strategie marketingowe przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych. 
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Forma i warunki zaliczenia: 
forma pisemna 
Literatura podstawowa: 
1. E. Duliniec: Marketing międzynarodowy. PWE, Warszawa 2004, 
2. W. Grzegorczyk: Marketing na rynkach zagranicznych. Oficyna Ekonomiczna, Karków 

2005. 
Literatura uzupełniająca: 

1. J.W. Wiktor, R. Oczkowska, A. Żbikowska: Marketing międzynarodowy. Zarys 
problematyki. PWE, Warszawa 2008. 

2. A. Grzesiuk: Marketing międzynarodowy. CeDeWu, Warszawa 2007. 
3. M. Rozkwitalska: Zarządzanie międynarodowe. Difin, Warszawa 2007. 
4. A. Sznajder: Euromarketing. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2000. 
5. P. Pietrasieński: Międzynarodowe strategie marketingowe. PWE, Warszawa 2005. 
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Polityka regionalna Unii Europejskiej 
Jednostka organizacyjna US: 

Wydział Zarządzania i Ekonomiki 
Usług 
Katedra Finansów Publicznych 

Kierunek: Europeistyka 
Specjalność: Europejska Integracja Gospodarcza 
Poziom studiów: I stopień 

Kod przedmiotu 

14.6VI26.S1640 
Nazwa przedmiotu: Polityka regionalna Unii Europejskiej 

 Rok Semestr Rodzaj zajęć Liczba 

godzin 

Punkty 

ECTS 

Typ 

przedmiotu 

Język 

nauczania 

5 Wykład/ćwiczenia 15/15 stacjonarne III 
   

5 Wykład/ćwiczenia 9/9 niestacjo-

narne 

III 
   

4  
obowiązkowy 

 
polski 

 
Prowadzący przedmiot: dr M. Zioło, mgr M. Szaja 
 
Wymagania wstępne: 
Wymagana znajomość zasad funkcjonowania Unii Europejskiej i instytucji europejskich 
Cele przedmiotu: 
Celem przedmiotu jest przybliżenie ogółu zagadnień związanych z europejską polityką regionalną. W 
szczególności proces dydaktyczny ukierunkowany został na przedstawienie podmiotów i przedmiotu 
oddziaływania polityki regionalnej łącznie ze zdefiniowaniem jej celów i zasad. W tym kontekście 
zaprezentowane zostały instrumenty polityki regionalnej i kryteria ich kategoryzacji, jak również 
pojęcia regionu, regionalizacji, zróżnicowania regionalnego. Istotnym elementem z punktu widzenia 
kompletności założeń procesu dydaktycznego jawi się również omówienie aspektów dotyczących 
polskiej polityki regionalnej, jej dylematów, obszarów problemowych i kierunków rozwoju 
Metody dydaktyczne: 
Wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadku, dyskusja 
Treści merytoryczne przedmiotu: 
1. Region i teorie rozwoju regionalnego 
2. Polityka regionalna (inter i intraregionalna) i jej determinanty 
3. Ewolucja europejskiej polityki regionalnej 
4. Zasady polityki regionalnej   
5. Instrumenty polityki regionalnej 
6. Organizacje i instytucje odpowiedzialne za realizację polityki regionalnej w Polsce i UE 
7. Perspektywy i bariery rozwoju polityki regionalnej 
Forma i warunki zaliczenia: 
Egzamin w formie pisemnej, zaliczenie na ocenę w formie pisemnej 
Literatura podstawowa: 
Chądzyński J., Nowakowska A., Przygodzki Z.: Region i jego rozwój w warunkach globalizacji, 
CeDeWu, Warszawa 2007 
Pietrzyk I.: Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich, PWN, 
Warszawa 2006 
Grosse T. G.: Polityka regionalna Unii Europejskiej. Przykład Grecji, Włoch, Irlandii i Polski, Instytut 
Spraw Publicznych, Warszawa 2004 
Literatura uzupełniająca: 
Głąbicka K., Brewiński M., Europejska polityka regionalna. ELIPSA, Warszawa 2003 
Makulska D., Instrumenty polityki regionalnej w Polsce. SGH Monografie i Opracowania 530, 
Warszawa 2004 
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E-biznes i informacja gospodarcza 
Jednostka organizacyjna US: 

Wydział Zarządzania i Ekonomiki 
Usług 
Katedra Ekonomiki i Organizacji 
Telekomunikacji 

Kierunek: Europeistyka 
Specjalność: Europejska Integracja Gospodarcza 
Poziom studiów: I stopień 

Kod przedmiotu 

14.9VI26.S0441 
Nazwa przedmiotu: E-biznes i informacja gospodarcza 

 Rok Semestr Rodzaj zajęć Liczba 

godzin 

Punkty 

ECTS 

Typ 

przedmiotu 

Język 

nauczania 

5 Wykład/ćwiczenia 15/15 stacjonarne III 
   

5 Wykład/ćwiczenia 9/9 niestacjo-

narne 

III 
   

4  
obowiązkowy 

 
polski 

 
Prowadzący przedmiot:  dr inż. Alji Maow 
 
Wymagania wstępne:  
Podstawowa wiedza o komputach oraz systemu operacyjnego Microsoft Windows XP. 
Podstawy obsługi: sieci, edytora tekstu, programów prezentacyjnych oraz zrozumienie zasad 
funkcjonowania baz danych. 
 
Cele przedmiotu: 
Zdobycie praktycznych umiejętności tworzenia serwisu internetowego z wykorzystaniem 
systemu CMS Joomla, wykorzystanie i możliwości konfiguracji serwerów zdalnych. Poznanie 
elementarnych zasad tworzenia i modyfikacji stron internetowych opartych na HTML z 
umiejętnością osadzenia (i ewentualnej modyfikacji) prostych skryptów. Nabycie umiejętności 
wykorzystaniu popularnych darmowych narzędzi do 
budowy witryn internetowych, edycji grafiki i programów FTP. Zdobycie podstawowych 
umiejętności wzbogacenia strony poprzez osadzanie grafiki, animacji, sekwencji wideo i 
dokumentów PDF. 
Metody dydaktyczne: 
Wykłady w postaci prezentacji multimedialnej z zakresu E-business i informacji gospodarczej 
oraz zajęcia praktyczne prowadzone w salach laboratoryjnych w celu zbudowanie własnego 
serwisu internetowego 
Treści merytoryczne przedmiotu: 
Wykład: 
- Zrozumienie e-business: co to jest handel elektroniczny, kim są beneficjantami tego działania, 
rola Internetu w handlu elektronicznym 
- Planowanie biznesu elektronicznego: jak planować taki biznes, badanie konkretnej branży, 
kluczowe zagadnienia w planowaniu takiego handlu, który poziom biznesu elektronicznego 
nam pasuje oraz napisanie e-business plan do tego biznesu. 
- zbudowanie własnego serwisu internetowego: ważne zagadnienia techniczne i formalne w 
budowaniu własnego serwisu internetowego oraz rozwój owego serwisu 
- zabezpieczenie dotyczące naszego serwisu internetowego: w jakim celu zabezpieczenie 
serwisu internetowego i co można zrobić by taki serwis zabezpieczyć 
Zarządzanie serwisem internetowym: kto może zarządzać, utrzymywanie systemu, polityka 
wewnętrzna, promowanie własnego serwisu, kontrola ryzyka, SPAM i etyczny e-marketing. 
- rozwój naszego e-business. 
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Ćwiczenia: 
- Język html i narzędzia służące do budowy stron www. Zapoznanie się z darmowymi 
narzędziami do budowy witryn WWW.  
- Budowa dokumentu HTML, zapoznanie się z podstawowymi znacznikami formatowania w 
HTML w przykładach praktycznych, Osadzanie grafiki, tworzenie list, tworzenie łączy 
pomiędzy stronami. 
- Tworzenie projektu strony informacyjnej przedsięwzięcia biznesowego na bazie systemu 
CMS 
- Sprecyzowanie celu przedsięwzięcia, określenie metod i środków wyrazu -wymogi formalne, 
funkcjonalne, estetyczne, marketingowe.  
- Ocena możliwości zastosowań i wybór serwera zdalnego. Zapoznanie się z instalacją i 
podstawami obsługi systemu CMS (Implementacja projektu przy użyciu systemu CMS Joomla, 
instalacja - osadzanie dodatkowych (modułów) obiektów oraz prostych skryptów. 
- Narzędzia służące do tworzenia i edycji obrazów, animacji, dokumentów pdf i innych 
obiektów multimedialnych- wykorzystanie praktyczne. Narzędzia do tworzenia i konwersji 
obrazów w formatach PNG, GIF, JPG. Tworzenie obrazów animowanych w formacie GIF.  
 
Forma i warunki zaliczenia: 
Ocena projektu końcowego serwisu internetowego od strony technicznej oraz treści 
Literatura podstawowa: 
1. Frankowski P., „Joomla ćwiczenia, Wyd. Helion, 2007. 
2. Frankowski P., Joomla podręcznik administratora, Wyd. Helion, 2008. 
3. Pikoń K. „Tworzenie stron WWW”, Wyd. Helion,2002. 
4. Błaszczyk A. „Abc… HTML 2004”, Wyd. Edition,2004 
Literatura uzupełniająca: 
1. Hagen Graf, Joomla System zarządzania treścią, Wyd. Helion, 2006. 
2. Welling L,Thomson L. „PHP i MySQL tworzenie stron WWW” Wyd. Helion, 2004 
3. Krysiak K., „Sieci komputerowe. Kompendium”, Wyd. Helion, 2003 
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Integracja regionów granicznych i transgranicznych 
Jednostka organizacyjna US: 

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług 
Katedra Gospodarki Światowej i Transportu Morskiego 

Kierunek: Europeistyka 
Specjalność: wszystkie 
Poziom studiów: I stopień 

Kod przedmiotu 

14.6VI26.K0713 
Nazwa przedmiotu: Integracja regionów granicznych i transgranicznych 

 Rok Semestr Rodzaj zajęć Liczba 

godzin 

Punkty 

ECTS 

Typ 

przedmiotu 

Język 

nauczania 

4 Wykład/ćwiczenia 15/- stacjonarne II 
   
4 Wykład/ćwiczenia 9/9 niestacjo-

narne 

II 
   

2  
obowiązkowy 

 
polski 

 
Prowadzący przedmiot: dr Wojciech Drożdż 
 
Wymagania wstępne: 
Ogólna wiedza za zakresu procesów integracji gospodarczej, w tym etapów kształtowania się ugrupowań 
integracyjnych oraz teorii polityki handlowej i handlu międzynarodowego.  
Zasadne wydaje się uprzednie opanowanie zagadnień z zakresu międzynarodowych stosunków 
gospodarczych. 
Cele przedmiotu: 
1. Określenie specyfiki regionów przygranicznych i transgranicznych. 
2. Praktyczne formy współpracy transgranicznej. 
3. Omówienie podstaw prawnych współpracy transgranicznej. 
4. Identyfikacja euroregionów na pograniczu krajów UE, w tym Polski. 
Metody dydaktyczne: 
Wykłady prowadzone są w sposób tradycyjnych, obejmujący omawianie przez prowadzącego zaplanowanych 
w trakcie zajęć tematów. W trakcie ćwiczeń dominuje zespołowa praca studentów, polegająca na interpretacji 
omawianych zjawisk, analizie (na podstawie danych źródłowych) efektów integracji gospodarczej 
poszczególnych ugrupowań integracyjnych oraz prezentacji wyników prac grupy w formie prezentacji 
multimedialnych. 
Treści merytoryczne przedmiotu: 
1. Współpraca transgraniczna między wspólnotami i władzami terytorialnymi. 
2. Procesy euroregionalizacji obszarów przygranicznych. 
3. Przygraniczne oraz transgraniczne programy i inicjatywy wspólnotowe. 
4. Polsko-niemiecki obszar transgraniczny. 
5. Transgraniczne powiązania i węzłowe obszary współdziałania. 
6. Struktury euroregionalne na pograniczach Polski. 
7. Prawne aspekty współpracy transgranicznej w Europie. 
Forma i warunki zaliczenia: 
Egzamin z przedmiotu odbywa się w formie pisemnej opisowej, trwa ok. godziny zegarowej.  
Zaliczenie zajęć odbywa się z uwzględnieniem następujących elementów: ocena z prezentacji wyników prac 
grupowych podczas zajęć, aktywność na zajęciach oraz ocena z zaliczenia pisemnego w formie testu. 
Literatura podstawowa: 
1. Borys T., Panasiewicz Z., Współpraca transgraniczna w Polsce, Urząd Statystyczny. Jelenia Góra 2000. 
2. Dziedzic B., Regiony, euroregiony, rozwój regionalny, Norbertinum, Lublin 2004. 
3. Nowiński E., Strategie rozwoju gmin przygranicznych, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 

1997. 
4. Salmonowicz H., Determinanty współpracy i integracji gospodarczej regionów przygranicznych, 

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1999 
5. Salmonowicz H., Euroregion „Pomerania”, Fundacja Pomerania, Szczecin 2000.  
6. Rykiel Z., Rozwój regionów stykowych w teorii i badaniach empirycznych, Ossolineum, Wrocław 1999. 
 
Literatura uzupełniająca: 
1. Sprawy Międzynarodowe. 
2. Samorząd Terytorialny. 
3. Gospodarka Narodowa. 
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Gospodarka globalna 
Jednostka organizacyjna US: 

Wydział Zarządzania i Ekonomiki 
Usług 
Katedra Ekonomii 

Kierunek: Europeistyka 
Specjalność: Europejska Integracja Gospodarcza 
Poziom studiów: I stopień 

Kod przedmiotu 

14.3VI26.S0343 
Nazwa przedmiotu: Gospodarka globalna 

 Rok Semestr Rodzaj zajęć Liczba 

godzin 

Punkty 

ECTS 

Typ 

przedmiotu 

Język 

nauczania 

6 Wykład/ćwiczenia 15/15 stacjonarne III 
   

6 Wykład/ćwiczenia 9/9 niestacjo-

narne 

III 
   

4  
obowiązkowy 

 
polski 

 
Prowadzący przedmiot:  
 
Wymagania wstępne: 
Biznes międzynarodowy, marketing międzynarodowy, zarządzanie strategiczne wstępnych 
Cele przedmiotu: 
Procesy makroekonomiczne zachodzące w światowej gospodarce powodują, że coraz więcej firm ma charakter 
globalny. Działalność tych firm powoduje, że zmienia się zakres i wymiar międzynarodowej konkurencji. Dlatego 
celem przedmiotu będzie przekazanie wiedzy studentom, w jaki sposób korporacje globalne rozwijają się i dążą do 
zagranicznej ekspansji. Efektem kształcenia w ramach przedmiotu winno być przyswojenie przez słuchaczy 
wiedzy, która ułatwi zrozumienie mechanizmów konkurowania  i strategii działania na rynku światowym. 

Metody dydaktyczne: 
liczba godzin tygodniowo: 2 h W/ 2 h C; 8 tygodni obejmujących: wykłady, ćwiczenia, 
konsultacje (zarówno regularne, jak też organizowane w indywidualnych przypadkach) 
Treści merytoryczne przedmiotu: 
1. Istota i mechanizmy procesu globalizacji gospodarki. 
2. Rozwój regionalny a gospodarka globalna. 
3. Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw w gospodarce globalnej. 
4. Przewaga konkurencyjna w warunkach gospodarki globalnej. 
5. Strategie przedsiębiorstw w gospodarce globalnej. 
6. Związki przedsiębiorstw w gospodarce globalnej. 
7. Korporacje transnarodowe, ich znacznie i rola w procesie globalizacji. 
8. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne i ich znaczenie dla rozwoju gospodarki globalnej. 
9. Rola sektora publicznego  w globalnej gospodarce. 
10. Wyzwania stojące przed polską gospodarką oraz jej miejsce w procesie globalizacji. 
11. Globalizacja i jej wpływ na politykę pieniężną, inflację i PKB w Polsce. 
12. Czynniki sprzyjające globalizacji sektorów i standaryzacji działań. 
13. Globalny biznes sieciowy - formy i struktury   
14. Benchmarking - poszukiwanie przewagi konkurencyjnej na rynku międzynarodowym   
Forma i warunki zaliczenia: 
Forma: egzaminy pisemne, zaliczenie pisemne, praca prezentowana na ćwiczeniach, ocenianie 
ciągłe 
Czas trwania: egzaminy pisemne-koniec semestru-1 h, zaliczenie pisemne-kolokwium 1 w 
semestrze 1 h 
Terminy zapisów na egzaminy i sesji egzaminacyjnych: zapisy nie występują, egzamin odbywa 
się według harmonogramu sesji z Dziekanatu dla danych grup studenckich; terminarz 
egzaminów znany studentom 1 miesiąc przed wyznaczoną datą 
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Literatura podstawowa: 
1. G. Yip, Strategia globalna, PWN, Warszawa 2004 
2. G, Stone, Globalizacja, PWE, Warszawa 2002 
3. A.K. Koźmiński, Zarządzanie międzynarodowe. PWN, Warszawa 2002 M. 
Nowakowski: Biznes międzynarodowy - obszary decyzji strategicznych. Warszawa 2000 
4. W. Grudzewski, I. Hejduk: Przedsiębiorstwo przyszłości. Warszawa 2000 
5. Zorska: Ku globalizacji ? Przemiany w korporacjach transnarodowych i w gospodarce 
światowej. Warszawa 2000 
6. G. Stonehouse, J. Hamill, D. Campbell, T. Purdie: Globalizacja - strategia i zarządzanie. 
Warszawa 2001 
7. (Red.) B. Liberska: Globalizacja - mechanizmy i wyzwania. Warszawa 2002 
8. S. Kasiewicz: Zarządzanie operacyjne w dobie globalizacji. Warszawa 2002 
9. W. Szymański: Globalizacja – wyzwania i zagrożenia. Warszawa 2001 
10. B. Liberka: Globalizacja, mechanizmy i wyzwania. PWE, Warszawa 2002. 
Literatura uzupełniająca: 
Roczniki statystyczne, czasopisma ekonomiczne: Dziennik „Rzeczpospolita”, Dziennik „Puls 
Biznesu”, Miesięcznik „Ekonomista”, akty prawne, Internet. 
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Międzynarodowe Stosunki Finansowe 
Jednostka organizacyjna US: 

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług 
Katedra Finansów Przedsiębiorstwa 

Kierunek: Europeistyka 
Specjalność: Europejska Integracja Gospodarcza 
Poziom studiów: I stopień 

Kod przedmiotu 

04.3VI26.S0644 
Nazwa przedmiotu: Międzynarodowe Stosunki Finansowe 

 Rok Semestr Rodzaj zajęć Liczba 

godzin 

Punkty 

ECTS 

Typ 

przedmiotu 

Język 

nauczania 

4 Wykład/ćwiczenia 15/15 stacjonarne II 
   

4 Wykład/ćwiczenia 9/9 niestacjo-

narne 

II 
   

3  
obowiązkowy 

 
polski 

 
Prowadzący przedmiot:  prof. A. Bielawska, mgr D. Kordela 
 
Wymagania wstępne: 
podstawowa wiedza ogólnoekonomiczna; znajomość zagadnień z dziedziny stosunków 
międzynarodowych i finansów. 
 
Cele przedmiotu: 
Na zajęciach omawiana będzie działalność międzynarodowych organizacji finansowych, poza tym 
studenci  
zapoznają się z cechami finansów międzynarodowych i międzynarodowego rynku finansowego.   
Zaprezentowana zostanie  tematyka związana z kursami walut: systemy kursowe, kurs krzyżowy, 
transakcje walutowe oraz omówione będą główne aspekty bilansu płatniczego. Przedstawione zostaną  
formy rozliczeń międzynarodowych i kontraktów handlowych z obrocie z zagranicą. Poruszona będzie 
problematyka finansowania obrotu gospodarczego z zagranicą. 
Metody dydaktyczne: 
wykłady z wykorzystaniem foliogramów i prezentacji multimedialnych, ćwiczenia, których podstawą 
jest rozwiązywanie zadań z problematyki przedmiotu oraz case study. 
Treści merytoryczne przedmiotu: 

1. Międzynarodowe organizacje finansowe.  
2. Cechy międzynarodowego systemy finansowego.  
3. Definicje  i klasyfikacja kursów walutowych.  
4. Rynek walutowy. Systemy kursowe.  
5. Bilans płatyniczy. 
6. Międzynarodowe rynki i kryzysy finansowe.  
7. Rozliczenia międzynarodowe.  
8. Kontrakty handlowe w obrocie gospodarczym z zagranicą.  
9. Ryzyko finansowe transakcji zagranicznych. 

Forma i warunki zaliczenia: 
pisemna 
Literatura podstawowa: 
1. Bernaś B., Finanse międzynarodowe, WN PWN, Warszawa 2006,  
2. Bielawska A. Finanse zagraniczne małych i średnich przedsiębiorstw. Wybrane problemy. WN 
PWN, Warszawa 2006, 
3. Chrabonszczewska E., Oręziak L., Międzynarodowe rynki finansowe. Warszawa 2000 
4. Najlepszy E., Finanse międzynarodowe przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2007 
5. Najlepszy E., Zarządzanie finansami międzynarodowymi, PWE, Warszawa 2000 
6.Gluchowski J., Międzynarodowe stosunki finansowe, Warszawa 1997 
Literatura uzupełniająca: 
Małecki K., Sławiński L., Piaseczki E., Żuławska I., Kryzysy walutowe, PWN, Warszawa 2001 
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Eurologistyka 
Jednostka organizacyjna US: 

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług 
Katedra Logistyki 

Kierunek: Europeistyka 
Specjalność: Europejska Integracja Gospodarcza 
Poziom studiów: I stopień 

Kod przedmiotu 

14.9VI26.S0945 
Nazwa przedmiotu: Eurologistyka 

 Rok Semestr Rodzaj zajęć Liczba 

godzin 

Punkty 

ECTS 

Typ 

przedmiotu 

Język 

nauczania 

6 Wykład/ćwiczenia 15/15 stacjonarne III 
   
6 Wykład/ćwiczenia 9/9 niestacjo-

narne 

III 
   

6  
obowiązkowy 

 
polski 

 
Prowadzący przedmiot: dr I. Dembińska, dr M. Frankowska, dr B. Tundys, mgr M. Sowa, mgr A. Nerć-Pełka, 
mgr P. Waśko   
 
Wymagania wstępne: wiedza z zakresu logistyki  
 
Cele przedmiotu: zapoznanie studentów z podstawową wiedzą z zakresu bazowych zagadnień ekonomicznych 
oraz logistyki, ze szczególnym uwzględnieniem eurologistyki jako odmiany logistyki międzynarodowej. 
Studenci powinni poznać strategie i metody zarządzania międzynarodowego, w których logistyka wpisana jest 
do kluczowych kategorii systemowych oraz dane empiryczne, dotyczące przystosowywania się polskich firm 
do działania na rynku europejskim zgodnie z zasadami eurologistyki. 
 
Metody dydaktyczne: wykłady z wykorzystaniem foliogramów i technik audiowizualnych, ćwiczenia w postaci 
samodzielnej pracy z wykorzystaniem wiedzy zdobytej na wykładach.  
 
Treści merytoryczne przedmiotu: 
 

1. Istota zarządzania międzynarodowego we współczesnej gospodarce 
2. Rola eurologistyki w zarządzaniu międzynarodowym 
3. Praktyczne ujęcie zarządzania logistyką międzynarodową 
4. Logistyka międzynarodowa w przedsiębiorstwach 
5. Polityka celna i transportowa Unii Europejskiej 
6. Unijna infrastruktura transportowa 
7. Polityka logistyczna w Polsce po wstąpieniu do Unii Europejskiej 
8. Hierarchia w międzynarodowych sieciach dostaw  

 
Forma i warunki zaliczenia: kolokwium zaliczeniowe  
 
Literatura podstawowa: 

1. E. Gołembska, D. Kempny, J. Witkowski, Eurologistyka w zarządzaniu międzynarodowym, PWN, 
Warszawa 2005. 

2. E. Gołembska, Podstawowe problemy logistyki globalnej, międzynarodowej, eurologistyki, NWSK, 
Łódź 2007.  

 
Literatura uzupełniająca: 

1. J.J. Coyle, E.J. Bardi, C.J. Langley, Zarządzanie logistyczne, PWE, Warszawa 2002. 
2. Współczesne kierunki rozwoju logistyki, red. E. Gołembska, PWE, Warszawa 2006 
3. S. Owczarski, Tendencje rozwojowe logistyki, Wyd. Naukowe Wyższej Szkoły Kupieckiej, Łódź 

2006 
4. E. Gołembska, M. Szymczak, Logistyka międzynarodowa. PWE, Warszawa 2004 
5. Logistyka  w internacjonalizacji przedsiębiorstw Unii Europejskiej, red. E. Gołembska, Wyd. AE w 

Poznaniu, Poznań 2005 
6. Logistyka ponad granicami, S. Abt. K. Richter, Biblioteka Logistyka, ILiM, Poznań 2000 
7. Czasopisma: 

              „Eurologistics” 
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Transport i sieci transeuropejski 
Jednostka organizacyjna US: 

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług 
Katedra Gospodarki Światowej i 
Transportu Morskiego 

Kierunek: Europeistyka 
Specjalność: Europejska Integracja Gospodarcza 
Poziom studiów: I stopień 

Kod przedmiotu 14.3VI26.S0343 Nazwa przedmiotu: Transport i sieci transeuropejskie 
 Rok Semestr Rodzaj zajęć Liczba 

godzin 

Punkty 

ECTS 

Typ 

przedmiotu 

Język 

nauczania 

6 Wykład 15 stacjonarne III 
   
6 Wykład/ćwiczenia 9 niestacjo-

narne 

III 
   

3  
obowiązkowy 

 
polski 

 
Prowadzący przedmiot: dr Michał Pluciński 
 
Wymagania wstępne: wiedza zakresu integracji gospodarczej w Europie 
Cele przedmiotu: 
1. Dostarczenie wiedzy na temat znaczenia infrastruktury transportowej dla rozwoju społeczno-

gospodarczego regionów, kraju i kontynentu europejskiego 
2. Przekazanie kompleksowej i aktualnej wiedzy w zakresie rozwoju infrastruktury transportowej w ramach 

transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T. 
3. Przekazanie informacji na temat aktualnej polityki transportowej UE w zakresie kształtowania 

transeuropejskiej infrastruktury transportowej 
4. Prezentacja aktualnych informacji o mechanizmach finansowania i zarządzania transeuropejską siecią 

transportową oraz o unijnym programie GALILEO  
5. Prezentacja aktualnych wytycznych oraz regulacji prawnych UE dotyczących rozwoju sieci TEN-T. 
Metody dydaktyczne: 
Wykład w formie tradycyjnej, ćwiczenia w formie konwersacji 
Treści merytoryczne przedmiotu: 
1. Pojęcie, klasyfikacja i znaczenia infrastruktury transportowej dla rozwoju społeczno-gospodarczego.  
1. Cel, zakres i zadania polityki transportowej Unii Europejskiej. 
2. Sieć transportowa jako podstawa integracji społeczno-gospodarczej Europy. 
3. Podstawowe umowy międzynarodowe dotyczące europejskich sieci transportowych (AGR, AGC, AGTC, 

AGN). 
4. Charakterystyka rozwoju koncepcji Pan-Europejskich Korytarzy Transportowych oraz trans-Europejskiej 

sieci transportowej TEN-T: cel, zakres i realizacja. 
5. Polityka UE w zakresie kształtowania sieci transportowej TEN-T: programy rozwoju w odniesieniu do 

priorytetowych projektów infrastrukturalnych. 
6. Podstawy i formy finansowania rozwoju trans-Europejskiej sieci transportowej.  
7. Innowacyjne metody zarządzania trans-Europejski siecią transportową. 
8. Kształtowanie rozwoju infrastruktury transportowej Polski w ramach trans-Europejskiej sieci 

transportowej. 
Forma i warunki zaliczenia: 
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z pisemnego kolokwium. 
Literatura podstawowa: 
1. Biała Księga: Europejska polityka transportowa 2010:czas na podjęcie decyzji, Wydawnictwo 

Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2002. 
2. Grzywacz W., Rydzkowski W., Wojewódzka-Król K., Polityka transportowa, Wydawnictwo 

Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2003. 
3. Łatuszyńska M., Modelowanie efektów rozwoju międzynarodowych korytarzy transportowych, 

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004.  
4. Transport, red. W. Rydzkowski, K. Wojewódzka-Król, PWN, Warszawa 2005. 
5. Wronka J., Transport kombinowany w aspekcie wymogów zrównoważonego rozwoju, OBET, Szczecin-

Warszawa 2002. 
Literatura uzupełniająca: 
Przegląd Komunikacyjny, Problemy Ekonomiki Transportu, Polska Gazeta Transportowa, Spedycja i 
Transport, Biuletyn Europejski, Monitor Integracji Europejskiej. 
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Europejskie systemy samorządowe 
Jednostka organizacyjna US: 

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług 
Katedra Finansów publicznych 

Kierunek: Europeistyka 
Specjalność: Europejska Integracja Gospodarcza 
Poziom studiów: I stopień 

Kod przedmiotu 

14.6VI26.S1647 
Nazwa przedmiotu: Europejskie systemy samorządowe 

 Rok Semestr Rodzaj zajęć Liczba 

godzin 

Punkty 

ECTS 

Typ 

przedmiotu 

Język 

nauczania 

6 Wykład/ćwiczenia 15/15 stacjonarne III 
   
6 Wykład/ćwiczenia 9/9 niestacjo-

narne 

III 
   

5  
obowiązkowy 

 
polski 

 
Prowadzący przedmiot: dr M. Zioło, mgr M. Szaja 
 
Wymagania wstępne: 
Znajomość zagadnień z zakresu finansów publicznych, administracji samorządowej, podstaw wiedzy o 
państwie 
Cele przedmiotu: 
Celem przedmiotu jest przybliżenie ogółu zagadnień odnoszących się do organizacji i funkcjonowania 
systemów samorządowych w wybranych krajach europejskich. Proces dydaktyczny ukierunkowany został na 
podkreślenie zróżnicowanego charakteru jednostek samorządu terytorialnego państw Europy, zakresu ich 
zadań, systemów zasileń i limitów zadłużania, jak również aspektów prawno-finansowych ich funkcjonowania 
oraz funkcji jakie pełnią w sektorze publicznym poszczególnych państw. Celem przedmiotu jest wykształcenie 
umiejętności: rozpoznawania modeli samorządu terytorialnego funkcjonujących w Europie, definiowania i 
klasyfikacji czynników je kształtujących, dokonywania samodzielnej, krytycznej oceny systemów organizacji 
i finansowania zadań publicznych na poziomie samorządu terytorialnego w poszczególnych krajach 
europejskich. 
Metody dydaktyczne: 
Wykład informacyjny z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków 
Treści merytoryczne przedmiotu: 
1. Pojęcie, geneza i istota samorządu terytorialnego 
2. Modele samorządu terytorialnego w Europie i czynniki oddziałujące na ich kształt 
3. Zadania i generalne zasady funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego w krajach europejskich  
4. Formalno – prawne aspekty funkcjonowania samorządu terytorialnego w Unii Europejskiej (m.in. zapisy 

Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego) 
5. Organizacja samorządu terytorialnego w państwie unitarnym na przykładzie Francji i Polski 
6. Funkcjonowanie samorządu terytorialnego w państwie federacyjnym na przykładzie Niemiec, Szwajcarii i 

Austrii 
7. Samorząd terytorialny państw regionalnych na przykładzie Włoch i Hiszpanii 
8. Zagadnienia finansowania, kontroli i nadzoru nad samorządem terytorialnym w wybranych krajach 

europejskich  
 
Forma i warunki zaliczenia: 
Zaliczenie na ocenę w formie pisemnej 
Literatura podstawowa: 
Administracja publiczna, Red. J. Hausner, PWN, Warszawa 2005 
Rydlewski G.: Systemy administracji publicznej w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Wyd. 
ELIPSA, Warszawa 2007 
Sarnecki P.: Ustroje konstytucyjne państw współczesnych. ZAKAMYCZE, Kraków 2004 
Literatura uzupełniająca: 
Dolnicki B.: Samorząd terytorialny. ZAKAMYCZE, Kraków 2001 
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Przedmioty dla specjalności Handel i Euromarketing 
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Ekonomika handlu 
Jednostka organizacyjna US: 

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług 
Katedra Zarządzania Turystyką 

Kierunek: Europeistyka 
Specjalność: Handel i Euromarketing 
Poziom studiów: I stopień 

Kod przedmiotu 

04.3VI26.S1737 
Nazwa przedmiotu: Ekonomika handlu 

 Rok Semestr Rodzaj zajęć Liczba 

godzin 

Punkty 

ECTS 

Typ 

przedmiotu 

Język 

nauczania 

4 Wykład/ćwiczenia 15/15 stacjonarne II 
   
4 Wykład/ćwiczenia 9/9 niestacjo-

narne 

II 
   

2  
obowiązkowy 

 
polski 

 
Prowadzący przedmiot: prof. US dr hab. Aleksander Panasiuk, mgr Marta Sidorkiewicz 
 
Wymagania wstępne: 
Umiejętność analizy problemów ekonomicznych oraz czynników wpływających na zmiany ilościowe i 
jakościowe w sektorze handlu. Ogólna znajomość zagadnień realizowanych w ramach przedmiotu. 
Cele przedmiotu: 
Celem zajęć jest przekazanie i opanowanie przez studentów wiedzy na temat ogólnych prawidłowości i 
warunków funkcjonowania handlu, a także jego poszczególnych rodzajów (detaliczny, hurtowy, 
elektroniczny). 
Metody dydaktyczne: 
- wykłady, 
- ćwiczenia/zajęcia praktyczne 
- konsultacje (zarówno regularne, jak też organizowane w indywidualnych przypadkach) 
- projekty. 
Treści merytoryczne przedmiotu: 

1. Handel w systemie nauk ekonomicznych 
2. Handel jako sektor gospodarki 
3. Teoretyczne aspekty handlu: 

 Definicje handlu i pojęć pokrewnych  
 Teorie handlu  
 Funkcje handlu  
 Cele pośrednika handlowego 

4. Struktury i formy handlu detalicznego 
5. Handel hurtowy, jego cechy i formy 

 Cechy i rola handlu hurtowego  
 Formy handlu hurtowego  

6. Handel elektroniczny 
7. Wybrane zagadnienia ekonomiki usług 
8. Pojęcie i cechy usług. 

Forma i warunki zaliczenia: 
- zaliczenie ćwiczeń w formie pisemnej, 
- egzamin pisemny, 
- projekty i ćwiczenia praktyczne. 
Literatura podstawowa: 

1. Współczesna ekonomika usług, red. S. Flejterski, A. Panasiuk, J. Perenc, G. Rosa, 
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005. 

2. Kompedium wiedzy o handlu, red. M. Słowińska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 
2008. 

3. K. Boczar, Z. Kossuth, Ekonomika Handlu, PWE, Warszawa 1983. 
Literatura uzupełniająca: 
- tygodniki i dzienniki społeczne, gospodarcze i polityczne. 
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Zachowania nabywców usług 
Jednostka organizacyjna US: 

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług 
Katedra Marketingu Usług 

Kierunek: Europeistyka 
Specjalność: Handel i Euromarketing 
Poziom studiów: I stopień 

Kod przedmiotu 

04.7VI26.S1038 
Nazwa przedmiotu: Zachowania nabywców usług 

 Rok Semestr Rodzaj zajęć Liczba 

godzin 

Punkty 

ECTS 

Typ 

przedmiotu 

Język 

nauczania 

4 Wykład/ćwiczenia 15/15 stacjonarne II 
   
4 Wykład/ćwiczenia 9/9 niestacjo-

narne 

II 
   

2  
obowiązkowy 

 
polski 

 
Prowadzący przedmiot: dr Ewa Flejterska, dr Leszek Gracz, mgr Izabela Ostrowska 
 
Wymagania wstępne: 
Wiedza z zakresu podstaw marketingu, wiedza z zakresu marketingu usług 
Cele przedmiotu: 
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z modelami zachowań nabywców usług (usługobiorców) oraz 
metodami ich pomiaru i analizy. W trakcie procesu dydaktycznego studenci poznają elementy wpływające na 
zachowania nabywców usług i stopień ich wpływu na kształtowanie postaw nabywczych. 
Metody dydaktyczne: 
Wykład z użyciem technik multimedialnych, ćwiczenia, case study, praca w grupach 
Treści merytoryczne przedmiotu: 

1. Czynniki wpływające na proces konsumpcji. 
2. Wpływ otoczenia kulturowego na zachowania nabywców usług. 
3. Wpływ otoczenia społecznego na zachowania nabywców usług. 
4. Modele zachowań nabywczych w usługach. 
5. Kreacja potrzeb. Identyfikacja i analiza potrzeb w zakresie produktu usługowego. 
6. Proces podejmowania przez usługobiorcę decyzji nabywczych: postrzeganie wartości, motywacja, 

postawy i emocje, proces uczenia się. 
7. Rodzina i grupy odniesienia przy zakupie usług. 
8. Psychologia zachowań ekonomicznych. 
9. Styl życia a zachowania usługobiorców. 
10. Zadowolenie usługobiorcy i satysfakcja z zakupu usług. 
11. Psychologiczne aspekty lojalności usługobiorców. 

Forma i warunki zaliczenia: 
Zaliczenie pisemne na ocenę 
Literatura podstawowa: 

1. Antonides G., Raaij F., Zachowanie konsumenta, PWN, Warszawa 2003. 
2. Engel J., Blackwell R., Miniard P., Consumer behavior, the Dryden Press, USA 1995. 
3. O’Shaughnessy J., Dlaczego ludzie kupują, PWE, Warszawa 1994. 
4. Rogoziński K., Nicholas R., Marketing usług na przykładach, Wydawnictwo Akademii 

Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2001 
5. Mazurek-Łopacińska K., Zachowania nabywców i ich konsekwencje marketingowe, Polskie 

Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003 
Literatura uzupełniająca: 

1. Falkowski A., Tyszka T., Psychologia zachowań konsumenckich, Gdańskie Wydawnictwo 
Psychologiczne, Gdańsk 2001 

2. Foxall G.R., Goldsmith R.E., Psychologia konsumenta dla menedżera marketingu, Wydawnictwo 
Naukowe PWN, Warszawa 1998 

3. Smyczek S., Sowa I., Konsument na rynku. Zachowania, modele, aplikacje, Difin, Warszawa 2005 
4. Jachnis A., Psychologia konsumenta. Psychologiczne i socjologiczne uwarunkowania zachowań 

konsumenckich, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Warszawa 2007 
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Obsługa klienta 
Jednostka organizacyjna US: 

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług 
Katedra Marketingu Usług 

Kierunek: Europeistyka 
Specjalność: Handel i Euromarketing 
Poziom studiów: I stopień 

Kod przedmiotu 

04.7VI26.S1039 
Nazwa przedmiotu: Obsługa klienta 

 Rok Semestr Rodzaj zajęć Liczba 

godzin 

Punkty 

ECTS 

Typ 

przedmiotu 

Język 

nauczania 

5 Wykład/ćwiczenia 15/15 stacjonarne III 
   
8 Wykład/ćwiczenia 9/9 niestacjo-

narne 

III 
   

5  
obowiązkowy 

 
polski 

 
Prowadzący przedmiot: dr Tomasz Sondej 
 
Wymagania wstępne: 
Znajomość podstawowych zagadnień z marketingu, logistyki, ekonomii i zarządzania. 
Cele przedmiotu: 
Celem przedmiotu jest przedstawienie współczesnych metod obsługi klienta, zasad obsługi klienta (standardy, 
jakość, strategie), przedstawienie technik sprzedaży usług klientom masowym i indywidualnym. zapoznanie z 
nowymi technologiami służącymi obsłudze klienta w instytucjach usługowych. Student powinien nabyć 
znajomość: pojęć z zakresu obsługi klienta oraz metod tej obsługi. Ponadto powinien poznać poszczególne 
techniki obsługi klienta i umieć je odnieść do sytuacji bieżącej. 
Metody dydaktyczne: 
wykład –  godziny tygodniowo (łącznie  godzin) 
ćwiczenia –  godzina tygodniowo (łącznie  godzin) 
Treści merytoryczne przedmiotu: 
1. Zaprezentowanie metod obsługi klienta w przedsiębiorstwie usługowym 
2. Przedstawienie zasad obsługi klienta (standardy, jakość, strategie) w przedsiębiorstwie usługowym 
3. Metody wyboru standardów obsługi klienta w usługach 
4. Przedstawienie technik sprzedaży usług klientom masowym i indywidualnym  
Zapoznanie z nowymi technologiami służącymi obsłudze klienta w instytucjach usługowych 
Forma i warunki zaliczenia: 
Zaliczenie ćwiczeń: na koniec semestru kolokwium w formie pisemnej – pięć pytań opisowych – czas pracy: 
50 minut 
Egzamin z przedmiotu: termin w sesji egzaminacyjnej, forma pisemna 4-6 pytań opisowych, czas pracy 40-60 
minut. 
Literatura podstawowa: 
1. Logistyka dystrybucji. red. K. Rutkowski, SGH, Warszawa 2005 
2. D. Kempy Logistyczna obsługa klienta, PWE, Warszawa 2001 
3. Mccormack M.: O sprzedawaniu, Wydawnictwo Studio Emka, warszawa 1998 
4. Sondej T., Obsługa klienta, w: skrypt dla studium podyplomowego zarządzanie i marketing w łączności, 

WZIEU, Szczecin 1999 
5. J. Horovitz: Strategia obsługi klienta, PWE, Warszawa 2006 
6. N. Lake, K. Hickley: Podręcznik obsługi klienta, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2005 
7. Dunkel J., Taylor B., Profesjonalny system obsługi klienta, Wydawnictwo M&A Communication Polska, 

Kraków 1996 
Literatura uzupełniająca: 
8. J. Brabec, 33 rady jak dbać o klienta, Wydawnictwo Helion (One Press), Gliwice.. 
9. A. Weinzeweig, Przewodnik Zingermana po obsłudze klienta, Wydawnictwo Helion (One Press), 

Gliwice2006. 
10. T. Johns, Doskonała obsługa klienta, Dom wydawniczy Rebis, Poznań 2002. 
11. H.M. Goldman, Jak zdobywać klientów, Studio Emka, Warszawa 2002. 
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Strategie marketingowe przedsiębiorstw handlowych 
Jednostka organizacyjna US: 

Wydział Zarządzania i Ekonomiki 
Usług 
Katedra Marketingu Usług 

Kierunek: Europeistyka 
Specjalność: Handel i Euromarketing 
Poziom studiów: I stopień 

Kod przedmiotu 

04.7VI26.S1040 
Nazwa przedmiotu: Strategie marketingowe przedsiębiorstw handlowych 

 Rok Semestr Rodzaj zajęć Liczba 

godzin 

Punkty 

ECTS 

Typ 

przedmiotu 

Język 

nauczania 

5 Wykład/ćwiczenia 15/15 stacjonarne III 
   

5 Wykład/ćwiczenia 9/9 niestacjo-

narne 

III 
   

6  
obowiązkowy 

 
polski 

 
Prowadzący przedmiot:  
 
Wymagania wstępne: 
Podstawy marketingu 
Cele przedmiotu: 
Pod koniec XX wieku nastąpił wyraźny wzrost roli i znaczenia handlu w gospodarce 
Metody dydaktyczne: 
wykłady, ćwiczenia, casy 
Treści merytoryczne przedmiotu: 

1. Istota i znaczenie handlu we współczesnej gospodarce. Przeobrażenia handlu. 
2. Rodzaje handlu. Handel detaliczny i hurtowy. 
3. Instrumenty marketingu w przedsiębiorstwach handlowych. 
4. Rola merchandisingu we współczesnym handlu. 
5. Nowe formy handlu. tendencje rozwoju. Handel w Internecie. 

Forma i warunki zaliczenia: 
forma pisemna, aktywny udział na zajęciach 
Literatura podstawowa: 

1. Marketing w handlu. Red. G. Rosa. Wyd. Naukowe 2009, Szczecin 2009. 
2. B. Pilarczyk, M. Sławińska, H. Mruk: Strategie marketingowe przedsiębiorstw 

handlowych, PWE, Warszawa 2001. 
Literatura uzupełniająca: 
1. M. Sullivan, D. Adcock: Marketing w handlu detalicznym. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 

2003. 
2. M. Sławińska, E. Urbanowska-Sojkin: Zarządzanie marketingowe przedsiębiorstw 

handlowym. Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1996. 
3. H. Szulce: Struktury i strategie w handlu. PWE, Warszawa 1998. 
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Handel internetowy 
Jednostka organizacyjna US: 

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług 
Katedra Marketingu Usług 

Kierunek: Europeistyka 
Specjalność: Handel i Euromarketing 
Poziom studiów: I stopień 

Kod przedmiotu 

04.7VI26.S1041 
Nazwa przedmiotu: Handel internetowy 

 Rok Semestr Rodzaj zajęć Liczba 

godzin 

Punkty 

ECTS 

Typ 

przedmiotu 

Język 

nauczania 

5 Wykład/ćwiczenia 15/15 stacjonarne III 
   

5 Wykład/ćwiczenia 9/9 niestacjo-

narne 

III 
   

5  
obowiązkowy 

 
polski 

 
Prowadzący przedmiot:  
 
Wymagania wstępne: 
Podstawowa wiedza z zakresu marketingu 
Cele przedmiotu: 
Zasadniczym celem procesu dydaktycznego jest przekazanie studentom podstawowej wiedzy o 
elektronicznym prowadzeniu handlu w Internecie, w tym świadomości szans, zagrożeń i 
typowych rozwiązań stosowanych w tego rodzaju działalności. Do podstawowych zagadnień w 
ramach niniejszego przedmiotu należą: określanie możliwości użycia internetu w handlu, 
strategie marketingowe w internecie, rozwiązania funkcjonalne i analiza przypadków. 
Metody dydaktyczne: 
Wykład z użyciem technik multimedialnych, ćwiczenia, case study, praca w grupach 
Treści merytoryczne przedmiotu: 
1. Możliwości wykorzystania interentu w handlu, 
2. Organizacja działalności handlowej w sieci, 
3. Zachowanie nabywców i dostawców w Inernecie, 
4. Operacje finansowe w Internecie 
5. Poszukiwanie klientów poprzez Internet, 
6. Modele e-biznesowe w handlu: model b2b w internecie, 
7. Modele e-biznesowe w handlu: model b2c w internecie, 
8. Modele e-biznesowe w handlu: model b2a oraz c2c w internecie, 
9. Strategie marketingowe handlu w internecie, 
10. Wykorzystanie internetu do badań marketingowych w działalności handlowej, 
11. Handel elektroniczny na świecie – analizy przypadków, 
12. Handel elektroniczny w Polsce – analizy przypadków, 
13. Perspektywy rozwoju e-handlu w Polscie i na świecie. 
Forma i warunki zaliczenia: 
Podstawą uzyskania zaliczenia z przedmiotu jest pozytywna ocena z pisemnego kolokwium 
oraz aktywny udział w zajęciach. 
Literatura podstawowa: 
1. E. Frąckiewicz: Marketing Internetowy. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006 
Literatura uzupełniająca: 
2. Hartman A., Sifons J., Kador J., E-biznes strategie sukcesu, Liber, Warszawa 2001. 
3. Norris M. West S., E-biznes, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 2001. 
4. Sznajder A., Marketing wirtualny, OE, Kraków 2002. 
5. Teluk T, E-biznes. Nowa Gospodarka, Helion 2002. 
6. Windham L. Orton K., Dusza nowego konsumenta, CEDEWU, Warszawa 2001 
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Negocjacje i komunikacja w biznesie 
Jednostka organizacyjna US: 

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług 
Katedra Marketingu Usług 

Kierunek: Europeistyka 
Specjalność: Handel i Euromarketing 
Poziom studiów: I stopień 

Kod przedmiotu 

04.7VI26.S1041 
Nazwa przedmiotu: Negocjacje i komunikacja w biznesie 

 Rok Semestr Rodzaj zajęć Liczba 

godzin 

Punkty 

ECTS 

Typ 

przedmiotu 

Język 

nauczania 

4 Wykład/ćwiczenia 30/15 stacjonarne II 
   

4 Wykład/ćwiczenia 15/12 niestacjo-

narne 

II 
   

2  
obowiązkowy 

 
polski 

 
Prowadzący przedmiot: prof. Grażyna Rosa, dr Ewa Flejterska, dr Leszek Gracz, mgr Izabela 
Ostrowska 
 
Wymagania wstępne: 
brak 
Cele przedmiotu: 
Celem procesu dydaktycznego jest zaznajomienie słuchaczy z: 
1. Podstawowymi zasadami komunikacji 
2. Podstawowymi zasadami negocjacji,  
3. Stylami negocjacji,   
4. Technikami negocjacji,  
5. Sposobami komunikacji oraz możliwościami ich wykorzystania w praktyce. 
Metody dydaktyczne: 
wykład z użyciem technik multimedialnych, ćwiczenia, case study, praca w grupach, prezentacja 
Treści merytoryczne przedmiotu: 
1. Istota komunikacji 
2. Istota negocjacji, przyczyny i zasady negocjacji. Podstawowe style negocjacji. 
3. Taktyki i techniki negocjacyjne. 
4. Batna - best alternative to a negotiated agreement (najlepsza alternatywa negocjowanego 
porozumienia). 
5. Komunikacja w negocjacjach. 
6. Dopasowanie niewerbalne, dopasowanie werbalne. 
7.Komunikacja werbalna. 
8. Komunikacja niewerbalna. Umiejętność czytania z twarzy. 
8. Psychologia stosunków międzyludzkich. Umiejętność przekonywania i dyskusji. 
9. Negocjowanie kontraktów handlowych. 
Forma i warunki zaliczenia: 
pisemene kolokwium z ćwiczeń, pisemny egzamin 
Literatura podstawowa: 
1. Rosa G:. Komunikacja i negocacje w biznesie, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu 
Szczecińskiego, Szczecin 2009. 
Literatura uzupełniająca: 
1. Fischer R., Ury W., Patton B.: Odchodząc od nie. Negocjacje bez poddawania się, PWE, Warszawa 
1996. 
2. Jankowski W.B., Sankowski T.P.: Jak negocjować, CIM, Warszawa 1995. 
3. Lewandowska-Tarasiuk E.: Komunikowanie W Biznesie. Jak Skutecznie Rozmawiać O Interesach. 
Editions Spotkania, 1995. 
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Marketing międzynarodowy w UE 
Jednostka organizacyjna US: 

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług 
Katedra Marketingu Usług 

Kierunek: Europeistyka 
Specjalność: Handel i Euromarketing 
Poziom studiów: I stopień 

Kod przedmiotu 

04.7VI26.S1042 
Nazwa przedmiotu: Marketing międzynarodowy w UE 

 Rok Semestr Rodzaj zajęć Liczba 

godzin 

Punkty 

ECTS 

Typ 

przedmiotu 

Język 

nauczania 

6 Wykład/ćwiczenia 15/15 stacjonarne III 
   
6 Wykład/ćwiczenia 9/9 niestacjo-

narne 

III 
   

6  
obowiązkowy 

 
polski 

 
Prowadzący przedmiot: dr Agnieszka Smalec, mgr Izabela Ostrowska 
 
Wymagania wstępne:  Podstawy marketingu 
Cele przedmiotu: 
Współcześnie coraz częściej przedsiębiorstwa podejmują działania na rynkach międzynarodowych. Dla Polski 
obecność otoczenia międzynarodowego, z którym przyjdzie się zmierzyć się firmom krajowym lub 
bezwzględnie do niego dostosować jest związane z przystąpieniem do Unii Europejskiej. Wzrost zakresu 
powiązań z partnerami zagranicznymi w zmieniających się warunkach otoczenia międzynarodowego 
powoduje potrzebę wzbogacania wiedzy i umiejętności funkcjonowania w warunkach konkurencji. Celem 
procesu dydaktycznego w tym przedmiocie jest zatem usystematyzowanie wiedzy o marketingu 
międzynarodowym, szczególnie dotyczących rynków krajów Unii Europejskiej. Przedsiębiorstwo, po wyborze 
rynku i formy wejścia na ten rynek, musi opracować odpowiednie działania marketingowe: zdecydować, jaki 
wprowadzi produkt, jak ustali ceny i w jakim kierunku będzie je w przyszłości zmieniać, jak dotrze do 
potencjalnych nabywców i w jaki sposób będzie ich motywować do zakupu produktów. 
Metody dydaktyczne: 
wykłady, ćwiczenia, casy 
Treści merytoryczne przedmiotu: 
14. Proces integracji europejskiej jako podstawa rozwoju euromarketingu  
15. Geneza, istota euromarketingu. 
16. Internacjonalizacja a działania marketingowe przedsiębiorstwa – pojęcie i jej przyczyny. Orientacje 

międzynarodowe przedsiębiorstw. 
17. Elementy otoczenia euromarketingu. Zachowania nabywców na rynkach zagranicznych. Eurosegmenty. 
18. Specyfika badań rynków europejskich. Źródła informacji na rynku UE. 
19. Wybór rynków i strategii wejścia. Charakterystyka form działania na eurorynku. 
20. Strategia europroduktu. Standaryzacja, różnicowanie. Cykl życia europroduktu. 
21. Strategie euroceny. 
22. Instrumenty strategii europromocji. Uregulowania prawne dotyczące mediów europejskich. Wpływ 

kultury na działania promocyjne. 
23. Istota i elementy eurodystrybucji. Wzrost roli eurologistyki. 
24. Strategie marketingowe przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych w UE. 
Forma i warunki zaliczenia: 
forma pisemna 
Literatura podstawowa: 
3. A. Sznajder: Euromarketing. Uwarunkowania na rynku Unii Europejskiej. Wyd. Naukowe PWN, 

Warszawa 1997. 
4. M. Komor: Euromarketing. Strategie marketingowe przedsiębiorstw na eurorynku. Wyd. Naukowe PWN, 

Warszawa 2000 

Literatura uzupełniająca: 
1. J.W. Wiktor, R. Oczkowska, A. Żbikowska: Marketing międzynarodowy. Zarys problematyki. PWE, 
Warszawa 2008. 
2. E. . Duliniec: Marketing międzynarodowy. PWE, Warszawa 2004, 
3. W. Grzegorczyk: Marketing na rynkach zagranicznych. Oficyna Ekonomiczna, Karków 2005. 
4. M. Bartosik-Purgat: Uwarunkowania kulturowe w marketing międzynarodowym, Wyd. Akademii 
Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2004. 
5. A.K. Koźmiński: Zarządzanie międzynarodowe. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2002  
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Analiza rynku 
Jednostka organizacyjna US: 

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług 
Katedra Marketingu Usług 

Kierunek: Europeistyka 
Specjalność: Handel i Euromarketing 
Poziom studiów: I stopień 

Kod przedmiotu 

04.7VI26.S1044 
Nazwa przedmiotu: Analiza rynku 

 Rok Semestr Rodzaj zajęć Liczba 

godzin 

Punkty 

ECTS 

Typ 

przedmiotu 

Język 

nauczania 

4 Wykład/ćwiczenia 15/15 stacjonarne II 
   
4 Wykład/ćwiczenia 9/9 niestacjo-

narne 

II 
   

3  
obowiązkowy 

 
polski 

 
Prowadzący przedmiot: dr Agnieszka Smalec 
 
Wymagania wstępne: 
Podstawy marketingu 
Cele przedmiotu: 
Rozpoznanie kierunków, w których następują i nastąpią zmiany w otoczeniu przedsiębiorstw, pozwala na 
określenie ich konsekwencji dla marketingu i sposobów wzmacniania pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw. 
Konkurencja pomiędzy podmiotami rynku stymuluje badanie potrzeb i preferencji klientów. Zmiany w 
otoczeniu firm wywierają również nacisk na sposób zachowań, preferencji i wyznawanych wartości przez 
konsumentów oraz zachowania innych przedsiębiorstw. Znajomość zasad funkcjonowania rynku oraz 
czynników kształtujących relacje między nimi może usprawnić proces racjonalnego podejmowania decyzji w 
przedsiębiorstwach. Niezbędna jest zatem wiedza i analiza zjawisk, gdyż podejmowanie decyzji oparte 
wyłącznie na intuicji może okazać się zbyt ryzykowne. 
Metody dydaktyczne: 
wykłady, ćwiczenia, casy 
Treści merytoryczne przedmiotu: 
1.         Istota i elementy rynku. Analiza struktury podmiotowej i przedmiotowej rynku. 
2. Metody analizy popytu i podaży. Sposoby analizy równowagi rynkowej. Pojemność i chłonność 
rynku. 
3. Metody badawcze wykorzystywane w analizie rynku. Wyznaczanie liczebności próby. Metody 
prezentacji danych. 
4. Analiza konkurencji. Analiza grup strategicznych. Udział przedsiębiorstwa w rynku. 
5. Metody analizy zachowań konsumentów, m.in. badanie preferencji i upodobań, opinii i postaw, 
metody projekcyjne, wskaźnik CSI. Badania segmentacyjne. 
6. Badania związane z produktem, m.in. analiza zaufania do marki, cyklu życia produktu, domy jakości. 
7. Analiza cen. Metoda marży cenowej. Analiza progu rentowności, elastyczność popytu i podaży. 
8. Analiza działań promocyjnych (skuteczności, efektywności). Obsługa klienta 
9. Wykorzystanie metod portfelowych. 
 
Forma i warunki zaliczenia: 
forma pisemna 
Literatura podstawowa: 
1. G. Rosa, A. Smalec, T. Sondej: Analiza i funkcjonowanie rynku. Ćwiczenia i zadania. Wyd. Naukowe US, 
Szczecin 2009. 
2. Analiza rynku. Red. H. Mruk, PWE, Warszawa 2003. 
Literatura uzupełniająca: 
1. Badania rynku. Red. Z. Kędzior. PWE, Warszawa 2004. 
2. Z. Drążek, B. Niemczynowicz: Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem. PWE, Warszawa 2003. 
3. W. Wrzosek: Funkcjonowanie rynku, PWE, Warszawa 2002. 
4. S. Mynarski: Praktyczne metody analizy danych rynkowych i marketingowych, Wyd. ZAKAMYCZE, 
Kraków 2000. 
5. Analiza i funkcjonowanie rynku. Red. J. Perenc. Wyd. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 1998 
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Komunikacja międzykulturowa 
Jednostka organizacyjna US: 

Wydział Zarządzania i Ekonomiki 
Usług 
Katedra Marketingu Usług 

Kierunek: Europeistyka 
Specjalność: Handel i Euromarketing 
Poziom studiów: I stopień 

Kod przedmiotu 

04.7VI26.S1045 
Nazwa przedmiotu: Komunikacja międzykulturowa 

 Rok Semestr Rodzaj zajęć Liczba 

godzin 

Punkty 

ECTS 

Typ 

przedmiotu 

Język 

nauczania 

6 Wykład/ćwiczenia 15/15 stacjonarne III 
   

6 Wykład/ćwiczenia 9/9 niestacjo-

narne 

III 
   

3  
obowiązkowy 

 
polski 

 
Prowadzący przedmiot: prof. Grażyna Rosa, dr Ewa Flejterska, dr Leszek Gracz,  
 
Wymagania wstępne:  
brak 
Cele przedmiotu: Zapoznanie studentów z podstawowymi problemi związanymi z komunikacją 
biznesową w różnych kulturach, z uwzględnieniem najistotniejszych podziałów i elementów 
charakterystycznych dla reprezentujących różne kultury biznesowe narodowości. Wiedza ta 
stanowi bazę do przygotowania się do szeroko rozumianej komunikacji biznesowej z różnymi 
kulturami. 
 
Metody dydaktyczne: 
wykład z użyciem technik multimedialnych, ćwiczenia, case study, praca w grupach, 
prezentacja 
Treści merytoryczne przedmiotu: 
1. Istota komunikacji, proces komunikacji, kanały i bariery skutecznej komunikacji 
2. Istota i elementy komunikacji marketingowej  
3. Istota kultury 
4. Potrzeby kulturowe 
5. Podział kultur wg. podejścia do transakcji (kultury propartnerskie i kultury protransakcyjne) 
6. Podział kultur wg., stosunków międzyludzkich i statusu społecznego (kultury ceremonialne i 
hierarchiczne oraz kultury nieceremonialne i egalitarne),  
7. Podział kultur wg. podejścia do czasu (kultury polichromiczne i kultury monochromiczne)  
8. Podział kultur wg. oraz sposobu wyrażania emocji w kontaktach międzyludzkich (kultury 
powściągliwe i kultury ekspresyjne). 
9. Praktyczne przykłady różnic międzykulturowych w zachowaniach podczas negocjacji 
Forma i warunki zaliczenia:  
Zaliczenie na ocenę – pisemne kolokwium oraz przygotowanie referatu 
Literatura podstawowa: 
G.Rosa, E. Flejterska, L.Gracz: Komunikacja międzykulturowa w biznesie, Wydawnictwo 
Naukowe US, Szczecin 2009 
Literatura uzupełniająca: 
R.R. Gesteland: Różnice kulturowe a zachowania w biznesie, Wydawnictwo Naukowe PWN, 
Warszawa 2000 
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Planowanie marketingowe 
Jednostka organizacyjna US: 

Wydział Zarządzania i Ekonomiki 
Usług 
Katedra Marketingu Usług 

Kierunek: Europeistyka 
Specjalność: Handel i Euromarketing 
Poziom studiów: I stopień 

Kod przedmiotu 

04.7VI26.S1046 
Nazwa przedmiotu: Planowanie marketingowe 

 Rok Semestr Rodzaj zajęć Liczba 

godzin 

Punkty 

ECTS 

Typ 

przedmiotu 

Język 

nauczania 

6 Wykład/ćwiczenia 15/15 stacjonarne III 
   

6 Wykład/ćwiczenia 9/9 niestacjo-

narne 

III 
   

5  
obowiązkowy 

 
polski 

 
Prowadzący przedmiot:  
 
Wymagania wstępne: 
Cele przedmiotu: 
Zapoznanie studentów z możliwością praktycznego wykorzystania wiedzy z marketingu. Pokazanie 
w jaki sposób angażować zasoby firmy do osiągania celów marketingowych i realizacji strategii.   
Metody dydaktyczne: 
wykłady/ warsztaty 
Treści merytoryczne przedmiotu: 
Decyzje marketingowe w przedsiębiorstwie  
Istota planowania 
Znaczenie segmentacji rynku nabywców  
Charakterystyka firmy – pisanie (powstanie rozwój pozycja rynkowa, itp.  
Analiza pozycji konkurencyjnej firmy na rynku  
Analiza portfela produktów  
Analiza SWOT/TOWS  
Określanie celów planu marketingowego – cele strategiczne i operacyjne  
Strategie marketingowe  
Plan rozwoju produktu i asortymentu  
Polityka cen 
Plan promocji (grupa docelowa, plan wykorzystania instrumentów promocji mix, plan dla 
poszczególnych instrumentów promocji mix, plan mediów , hasła reklamowe, itp.)  
Plan dystrybucji i obsługi klienta  
Controlling marketingowy   
Forma i warunki zaliczenia: 
plan marketingowy 
Literatura podstawowa: 
1. R. Kłeczek, W. Kowal, J. Woźniczka; Strategiczne planowanie marketingowe, PWE, Warszawa 
2001 
2. W. Wrzosek, Strategie marketingowe, SGH w Warszawie, Warszawa 2001 
3. Red. Nauk. B. Sojkin, Zarządzanie produktem, PWE, Warszawa 2003 
4. Red. Nauk. J. Mazur, Decyzje marketingowe w przedsiębiorstwie, DIFIN, Warszawa 2002 
5. N. Hanna, M.R. Dodge, Kształtowanie cen, PWE Warszawa 1997 
6. J.W.Wiktor, Promocja, PWN, Warszawa 2001 
Literatura uzupełniająca: 
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OPISY PRZEDMIOTÓW studiów II stopnia 
 
 
 
 
 

Przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 
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Cywilizacja europejska 
Jednostka organizacyjna US: 

Wydział Humanistyczny 
Kierunek: Europeistyka 
Specjalność: Wszystkie 
Poziom studiów: II stopień 

Kod przedmiotu 

14.9VI26.K0001 
Nazwa przedmiotu: Cywilizacja europejska 

 Rok Semestr Rodzaj zajęć Liczba 

godzin 

Punkty 

ECTS 

Typ 

przedmiotu 

Język 

nauczania 

1 Wykłady/ćwiczenia 30/30 stacjonarne I 
   

1 Wykłady/ćwiczenia 30/30 niestacjo-

narne 

I 
   

9  
obowiązkowy 

 
polski 

 
Prowadzący przedmiot:  
Dr  Małgorzata Mieczkowska 
Wymagania wstępne: 
 
Cele przedmiotu: 
• przyswojenie i różne rozumienie pojęć kultura i cywilizacja,  
• poznanie uwarunkowań kształtujących różnorodność tożsamości europejskich, 
• rozpatrywanie problemów kultury europejskiej w porównawczej, perspektywie globalnej. 
 
Metody dydaktyczne: 
• konwersatorium 
Różne rozumienie pojęć kultura i cywilizacja. Kulturowe dziedzictwo Europy. 
Narody i regiony Europy 
Przemiany obyczaju- zróżnicowanie stylu życia  
Kształtowanie różnorodnych tożsamości narodowych    
Problem jedności i zróżnicowania w kulturze europejskiej 
Tradycja, nowoczesność i ponowoczesność w kulturze europejskiej  
Inne współczesne cywilizacje 
Forma i warunki zaliczenia: 
aktywność w trakcie ćwiczeń, recenzja wybranego tytułu książki, zaliczenie testu  
 
Literatura podstawowa: 
• Zygmunt Baumann, Europa niedokończona przygoda, Kraków 2000; 
• Zygmunt Baumann, Globalizacja i co z tego dla ludzi wynika, Warszawa 2000; 
• Zygmunt Baumann, Płynna nowoczesność, Kraków 2006; 
• Ian Buruma, Avishai Margalit, Okcydentalizm. Zachód w oczach wrogów, Kraków 2005; 
• Oriana Fallaci, Wściekłość i duma, Warszawa 2003; 
•  Marian Golka, Cywilizacja, Europa, globalizacja, Poznań 1999; 
•  Karl-Markus Gauss, Umierający Europejczycy, Wołowiec 2006; 
•  Guy Haarscher, Laickość. Kościół, państwo, religia, Warszawa 2004 
•  Edward W. Said, Orientalizm, Poznań 2005; 
• Roger Scruton, Zachód i cała reszta. Globalizacja a zagrożenie terrorystyczne, Poznań 2003; 
• Znikająca Europa, Antologia esejów, red. Katherina Raabe, Monika Sznajderman, Wołowiec 2006. 
 
Literatura uzupełniająca: 
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Polityka zagraniczna Polski 
Jednostka organizacyjna US: 

Wydział Humanistyczny 
Instytut Politologii i Europeistyki 

Kierunek: Europeistyka 
Specjalność: Wszystkie 
Poziom studiów: II stopień 

Kod przedmiotu 

14.9VI26.K0001 
Nazwa przedmiotu: Polityka zagraniczna Polski 

 Rok Semestr Rodzaj zajęć Liczba 

godzin 

Punkty 

ECTS 

Typ 

przedmiotu 

Język 

nauczania 

1 Wykłady/ćwiczenia 30/30 stacjonarne I 
   

1 Wykłady/ćwiczenia 15/12 niestacjo-

narne 

I 
   

6  
obowiązkowy 

 
polski 

 
Prowadzący przedmiot: dr Renata Podgórzańska 
 
Wymagania wstępne: Znajomość przemian politycznych w Polsce i w Europie po 1945 roku. 
Znajomość sytuacji na arenie międzynarodowej po 1945 roku. 
Cele przedmiotu: 
- zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami związanymi z polityką zagraniczną państwa 
- zapoznanie studentów z charakterem i uwarunkowaniami polityki zagranicznej Polski w latach 
1918-1989 
- zapoznanie studentów z uwarunkowaniami kształtowania się nowej polskiej polityki zagranicznej 
po 1989 r 
- zapoznanie studentów z uwarunkowaniami wewnętrznymi i zewnętrznymi polskiej polityki 
zagranicznej po 1989 roku 
- zaprezentowanie studentom kierunków i priorytetów polityki zagranicznej Polski po 1989 roku 
- zapoznanie studentów z zasadami organizacyjnymi polskiej polityki zagranicznej po 1989 roku 
- zapoznanie studentów z treścią najważniejszych traktatów sąsiedzkich Polski zawartych po 1989 
roku 
- zaprezentowanie i scharakteryzowanie studentom stosunków dwustronnych Polski z wybranymi 
krajami zachodnimi 
- wyjaśnienie rozumienia relacji Polski z innymi państwami i organizacjami międzynarodowymi. 
Metody dydaktyczne: 
- ćwiczenia prowadzone metodą konwersatoryjną, analiza dokumentów i materiałów; 
- wykład z użyciem środków audiowizualnych 
Treści merytoryczne przedmiotu: 
Uwarunkowania polityki zagranicznej: Pojęcie polityki zagranicznej; typologia uwarunkowań 
polityki zagranicznej; Uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne; Cele polityki zagranicznej: 
rozumienie celi polityki zagranicznej; interesy a cele polityki zagranicznej; typologie celów polityki 
zagranicznej; podstawowe cele polityki zagranicznej; Funkcje polityki zagranicznej państwa: 
pojęcie funkcji; rodzaje funkcji polityki zagranicznej; Role międzynarodowe: pojecie roli; 
klasyfikacja ról międzynarodowych; efektywność ról międzynarodowych; Efektywność polityki 
zagranicznej państwa: problem definiowanie pojęcia efektywność; ocena efektywności polityki 
zagranicznej; przesłanki efektywności; Rola i pozycja Polski na arenie międzynarodowej; Polska 
polityka zagraniczna po 1918 roku; Polityka zagraniczna PRL, uwarunkowania, kierunki, priorytety; 
Redefinicja polskiej polityki zagranicznej po 1989 roku: cele i priorytety polskiej polityki 
zagranicznej po 1989 roku; Wewnętrzne i zewnętrzne uwarunkowania polskiej polityki zagranicznej 
po 1989 roku; Stosunki polsko-niemieckie po 1989 roku: uwarunkowania stosunków Polski i 
Niemiec po 1989 roku; uregulowania traktatowe; kontakty gospodarcze; problemy we wzajemnych 
relacjach; Polska polityka wschodnia po 1989 roku: polityka Polski wobec ZSRR (1989-1991); 
proces transformacji ustrojowej w krajach b. ZSRR; ewolucja stosunków z Rosją, Litwą, Ukrainą i 
Białorusią; uregulowania traktatowe stosunków Polski ze wschodnimi partnerami - Litwą, Ukrainą, 
Białorusią, Rosją; polityka Polski wobec pozostałych europejskich państwa poradzieckich; polityka 
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Polski wobec pozaeuropejskich państw poradzieckich; Rosja a polskie aspiracje uczestnictwa w 
NATO i UE; przyszłość stosunków Polski ze wschodnimi partnerami w dobie integracji Polski z 
UE; Droga Polski do struktur euroatlantyckich: integracja europejska w polityce zagranicznej RP; 
członkostwo w NATO; Europa Środkowa w polskiej polityce zagranicznej: region Europy 
Środkowej w dokumentach programowych polskiej polityki zagranicznej; traktatowe uregulowania 
stosunków z sąsiadami; proces transformacji ustrojowej w państwach regionu a polska polityka 
zagraniczna; stosunki dwustronne z wybranymi państwami regionu- Czechosłowacją, Czechami, 
Słowacją, Węgrami, Jugosławią i państwami postjugosłowiańskimi; Polska wobec idei integracji 
regionalnej na przykładzie funkcjonowania ISE, Grupy Wyszehradzkiej, Rady Państw Morza 
Bałtyckiego; Współczesny wymiar stosunków polsko-amerykańskich: kierunek amerykański  
polskiej polityce zagranicznej po 1989 roku, polityczny, wojskowy i gospodarczy wymiar 
stosunków polsko-amerykańskich, relacje polsko-amerykańskie w kontekście zaangażowania Polski 
w walkę z międzynarodowym terroryzmem; wojna w Iraku i jej implikacje dla stosunków 
wzajemnych. 
Forma i warunki zaliczenia: 
Warunkiem zaliczenia jest przestudiowanie podstawowej literatury, znajomość podstawowych 
zagadnień; zaliczenie w formie pisemnej 
Literatura podstawowa: 
• Polityka zagraniczna RP 1989-2002, pod red. R. Kuźniara i K. Szczepanika, Warszawa 2002. 
• Kupiecki R., Szczepanik K., Polityka zagraniczna Polski 1918-1994, Warszawa 1994. 
• Polska polityka bezpieczeństwa 1989-2000, pod red. R. Kuźniara, Warszawa 2001. 
• Polska polityka zagraniczna, pod red. A. Żukowskiego, Olsztyn 1999. 
• Polska-NATO. Wprowadzenie i wybór dokumentów 1990-1997, pod red, J. Stefanowicza, 

Warszawa 1997.   
• Kukułka J., Zięba R., Polityka zagraniczna państwa, Warszawa 1992. 
• Wstęp do teorii polityki zagranicznej państwa, pod red. R. Zięby, Toruń 2004 
• Madera A.M., Polska polityka zagraniczna. Europa środkowo-Wschodnia 1989-2003, Rzeszów 

2003 
• Kuźniar R., Droga do wolności. Polityka zagraniczna III Rzeczypospolitej, Warszawa 2008.  
• Polityka zagraniczna Polski, pod red. J. Czaputowicza, Warszawa 2008 
Literatura uzupełniająca: 
• Stosunki międzynarodowe, pod red. Cz. Mojsiewicza i W. Malendowskiego, Wrocław 1998. 
• Łoś-Nowak T., Stosunki międzynarodowe. Teorie-systemy-uczestnicy, Wrocław 2000. 
• Współczesne stosunki międzynarodowe. Wybór tekstów źródłowych z komentarzem, pod red. 

T. Łoś-Nowak, Wrocław 1997. 
• Kukułka J., Traktaty sąsiedzkie Polski Odrodzonej, Wrocław 1998. 
• Polska i jej sąsiedzi w latach dziewięćdziesiątych. Polityczne i ekonomiczne aspekty współpracy 

i integracji, pod red. B. Łomińskiego, M. Stolarczyka, Katowice 1998.  
• Skubiszewski K., Polityka zagraniczna i odzyskanie niepodległości. Przemówienia, 

oświadczenia, wywiady 1989-1993, Warszawa 1997. 
• Zając J. (red.), Polska w stosunkach międzynarodowych 1945-1989. Wybór dokumentów, 

Warszawa 2005. 
• Zając J., Zięba R., Polska w stosunkach międzynarodowych 1945-1989, Toruń 2005. 
• „Rocznik Strategiczny” 1995-2009 
• „Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej” 1991-2009  
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Finanse publiczne w UE 
Jednostka organizacyjna US: 

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług 
Katedra Finansów Publicznych 

Kierunek: Europeistyka 
Specjalność: Wszystkie 
Poziom studiów: II stopień 

Kod przedmiotu 

04.3VI26.K1604 
Nazwa przedmiotu: Finanse publiczne w UE 

 Rok Semestr Rodzaj zajęć Liczba 

godzin 

Punkty 

ECTS 

Typ 

przedmiotu 

Język 

nauczania 

1 Wykłady/ćwiczenia 15/15 stacjonarne I 
2 Wykłady/ćwiczenia 15/15 
1 Wykłady/ćwiczenia 9/9 niestacjo-

narne 

I 
2 Wykłady/ćwiczenia 9/9 

5  
obowiązkowy 

 
polski 

 
Prowadzący przedmiot: dr Magdalena Zioło mgr Marta Szaja 
 
Wymagania wstępne: Znajomość finansów publicznych 
 
Cele przedmiotu:  
Celem przedmiotu jest przybliżenie ogółu zagadnień odnoszących się do organizacji finansów publicznych w 
krajach Unii Europejskiej. Proces dydaktyczny ukierunkowany został na przedstawienie podstawowych pojęć, 
zasad i funkcji finansów publicznych. Studia nad finansami publicznymi UE prowadzić mają do wykształcenia 
umiejętności: identyfikowania podstawowych problemów i zagadnień w obszarze finansów publicznych w 
Polsce i UE, definiowania i klasyfikacji czynników je kształtujących oraz wnioskowania w obszarze ich 
wpływu i oddziaływania na funkcjonowanie państwa i gospodarki.  
Metody dydaktyczne: 
Wykład z wykorzystaniem prezentacji mulitmedialnych, dyskusja, case study 
Treści merytoryczne przedmiotu: 
1. Finanse publiczne jako kategoria ekonomiczna 
2. Podstawy prawne finansów publicznych 
3. Procesy gromadzenia dochodów publicznych w Polsce i wybranych krajach UE (z uwzględnieniem 

specyfiki funkcjonowania państw unitarnych i złożonych) 
4. Bezzwrotne środki z pomocy zagranicznej zagadnienia pomocy publicznej 
5. Wydatki publiczne w krajach Unii Europejskiej 
6. Budżetowanie jako metoda racjonalizacji wydatków publicznych 
7. Elementy zamówień publicznych i ich wpływ na gospodarowanie środkami publicznymi 
8. Finansowanie inwestycji publicznych 
9. Zagadnienie deficytu i długu publicznego państw Wspólnoty Europejskiej  
10. Problematyka audytu, kontroli i nadzoru w procesie gospodarowania środkami publicznymi w wybranych 

krajach europejskich 
11. Dyscyplina finansów publicznych w Polsce i krajach UE 
12. Finanse samorządowe 
 
Forma i warunki zaliczenia: 
Test 
Literatura podstawowa: 
Malinowska E. – Misiąg, W. Misiąg: Finanse publiczne w Polsce, LexisNexis, Warszawa 2005 
Osiatyński J.: Finanse publiczne. Ekonomia i polityka, PWN, Warszawa 2006 
Owsiak S.: Finanse publiczne. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 2005  
Literatura uzupełniająca: 
Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego w warunkach decentralizacji zarządzania sektorem 
publicznym, SGH, Warszawa 2008 
Jędrzejewski L.: Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego w Polsce. Wybrane zagadnienia. Oficyna 
Wydawnicza Branta, Bydgoszcz - Gdańsk 2007 
Miszczuk A., Miszczuk M., Żuk K.: Gospodarka samorządu terytorialnego, PWN, Warszawa 2007 
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Wymiar sprawiedliwości Unii Europejskiej 
Jednostka organizacyjna US: 

Wydział Zarządzania i Ekonomiki 
Usług 
Katedra Prawa Gospodarczego i 
Ubezpieczeń 

Kierunek: Europeistyka 
Specjalność: Wszystkie 
Poziom studiów: II stopień 

Kod przedmiotu 

10.9VI26.K1406 
Nazwa przedmiotu: Wymiar sprawiedliwości Unii Europejskiej 

 Rok Semestr Rodzaj 

zajęć 
Liczba 

godzin 

Punkty 

ECTS 

Typ 

przedmiotu 

Język 

nauczania 

1 Wykłady 30 stacjonarne I 
   
1 Wykłady 15 niestacjo-

narne 

I 
   

4  
obowiązkowy 

 
polski 

 
Prowadzący przedmiot: dr Dorota Ambrożuk 

 
Wymagania wstępne: Ogólne wiadomości na temat źródeł prawa wspólnotowego oraz ich klasyfikacji i 
hierarchii, znajomość podstawowych instytucji funkcjonujących w Unii Europejskiej 
 
Cele przedmiotu: Pogłębiona znajomość funkcjonowania instytucji wymiaru sprawiedliwości w Unii 
Europejskiej, a w szczególności Trybunału Sprawiedliwości i Sądu Pierwszej Instancji, kompetencji tych 
sądów, rodzajów postępowań, rodzajów skarg wnoszonych do tych sądów, zakresu współpracy sądów 
krajowych z Trybunałem Sprawiedliwości 
 
Metody dydaktyczne: Wykład poparty przykładami z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości i Sądu 
Pierwszej Instancji. 
 
Treści merytoryczne przedmiotu: 1) Przedstawienie instytucji wymiaru sprawiedliwości w UE, a w 
szczególności Trybunału Sprawiedliwości i Sądu Pierwszej Instancji, 2) Podział kompetencji pomiędzy 
instytucjami wymiaru sprawiedliwości UE, 3) Rodzaje postępowań 4) Rodzaje skarg (o stwierdzenie 
nieważności, na bezczynność, odszkodowawcza) 5) Orzeczenie wstępne 6) Odpowiedzialność państw 
członkowskich za naruszenie prawa wspólnotowego. 
 
Forma i warunki zaliczenia: Zaliczenie z oceną – forma pisemna w postaci udzielenia odpowiedzi 
opisowej na zadane pytanie. 
 
Literatura podstawowa: M.Kenig-Witkowska, A. Łazowski, R. Ostrihansky, Prawo instytucjonalne Unii 

Europejskiej, C.H.Beck, Wyd. 4, Warszawa 2008, (wybrane rozdziały) 
M. Ahlt, M. Szpunar, Prawo europejskie, C.H.Beck, Wyd. 4, Warszawa 2005, (wybrane rozdziały) 
 
Literatura uzupełniająca: Z. Brodecki [w:] Europa Sędziów, Wyd. Prawnicze LexisNexis, Warszawa 
2007; 
H. Bajorek-Ziaja, Skarga do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz skarga do Europejskiego 

Trybunału Sprawiedliwości, Wyd. Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2008 
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Administracja i sprawy wewnętrzne w Unii Europejskiej 
Jednostka organizacyjna US: 

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług 
Katedra Finansów Publicznych 

Kierunek: Europeistyka 
Specjalność: Wszystkie 
Poziom studiów: II stopień 

Kod przedmiotu 

10.6VI26.K1607 
Nazwa przedmiotu: Administracja i sprawy wewnętrzne w Unii Europejskiej 

 Rok Semestr Rodzaj zajęć Liczba 

godzin 

Punkty 

ECTS 

Typ 

przedmiotu 

Język 

nauczania 

1 Wykłady/ćwiczenia 15/15 stacjonarne I 
   

1 Wykłady 18 niestacjo-

narne 

I 
   

5  
obowiązkowy 

 
polski 

 

Prowadzący przedmiot: dr Magdalena Kogut-Jaworska 
 

Wymagania wstępne: 
Wiedza z zakresu polityki społeczno-gospodarczej 
Cele przedmiotu: 
Celem dydaktycznym w tym przedmiocie jest zapoznanie studentów z problematyką organizacji i zasad 
działania administracji UE oraz państw członkowskich w sferze integracyjnej. Ponadto, na zajęciach 
omówione zostaną źródła prawa UE, ich znaczenie dla administracji UE i państw członkowskich. 
Poruszone zostaną zagadnienia dot. specyfiki prawa unijnego/wspólnotowego w działalności 
administracyjnej i wpływu na tworzenie, wykonywanie, stosowanie i interpretację prawa przez 
administrację państw członkowskich. 
Metody dydaktyczne: 
Wykład problemowy , monograficzny, pogadanka konwencjonalna 
Treści merytoryczne przedmiotu: 
1.Ustrój administracyjny UE na tle systemu instytucjonalnego UE (poziom UE: 1. Instytucje i organy 
Unii Europejskie: Rada Europejska, Rada, Parlament, Komisja, ETS, TO, EBC, EBI, komitety doradcze, 
urzędy i agencje, organy w II i III filarze; poziom krajowy: organy krajowe jako organy UE) 
2.Finansowanie UE (budżet, kontrola finansowa) 
3.Źródła prawa UE (prawo pierwotne, umowy międzynarodowe, prawo pochodne, zasady ogólne prawa, 
akty powszechnie obowiązujące, akty prawa wewnętrznego) 
4. Tworzenie, implementacja unijna i krajowa prawa UE, ze szczególnym uwzględnieniem 
prawodawstwa komitetowego 
5.Zasady i formy działania administracji Unii Europejskiej, w tym problematyka aktów 
administracyjnych UE 
6.Stosowanie administracyjne prawa Unii Europejskiej (zarządzanie, władztwo administracyjne), 
stosowanie na poziomie UE i poziomie krajowym (zasady pierwszeństwa, skutku bezpośredniego, 
wykładni zgodnej, odpowiedzialności odszkodowawczej państw) 
7.Pozasądowa i sądowa kontrola przestrzegania prawa UE (na poziomie unijnym i krajowym), ze 
szczególnym uwzględnieniem kontroli działalności administracji unijnej i krajowej 
8.Współpraca między organami administracyjnymi UE i państw członkowskich 
Forma i warunki zaliczenia: 
Pozytywna ocena postępów w nauce (zaliczenie pisemne) 
Literatura podstawowa: 
1. Barcz Jan, Górka Maciej, Wyrozumska Anna, Instytucje i prawo Unii Europejskiej, Podręcznik dla 

kierunków zarządzania i administracji, LexisNexis, Warszawa 2008, 
2. P. Wawrzyn: Sprawy wewnętrzne i wymiar sprawiedliwości w Unii Europejskiej, Piotr Wawrzyk, 
Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2006  
Literatura uzupełniająca: 
1. G.Dąbrowski: Unia Europejska. Organizacja i funkcjonowanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 
2006  
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Demokracja w Europie 
Jednostka organizacyjna US: 

Wydział Humanistyczny 
Kierunek: Europeistyka 
Specjalność: Wszystkie 
Poziom studiów: II stopień 

Kod przedmiotu 

14.6VI26.K0008 
Nazwa przedmiotu: Demokracja w Europie 

 Rok Semestr Rodzaj zajęć Liczba 

godzin 

Punkty 

ECTS 

Typ 

przedmiotu 

Język 

nauczania 

1 Wykłady/ćwiczenia 15/15 stacjonarne I 
   

1 Wykłady/ćwiczenia 15/15 niestacjo-

narne 

I 
   

4  
obowiązkowy 

 
polski 

 
Prowadzący przedmiot:  dr Janusz Jartyś 
 
Wymagania wstępne: 
Od studentów wymagana jest podstawowa wiedza dotycząca systemów politycznych państw europejskich. 
Cele przedmiotu: 

- przekazanie studentom usystematyzowanej wiedzy z zakresu podstawowych pojęć 
politologicznych dotyczących demokracji 

- zaznajomienie studentów z konstytucyjnymi podstawami demokratycznych systemów 
politycznych  

- zapoznanie studentów z istniejącymi klasyfikacjami reżimów demokratycznych 
- zaprezentowanie studentom funkcjonowania różnych typów reżimów demokratycznych na 

przykładach konkretnych państw europejskich 
- nauczenie studentów, iż  system polityczny demokratycznego państwa podlega społecznej kontroli 

w odróżnieniu od państwa totalitarnego i autorytarnego   
 
Treści merytoryczne przedmiotu:  
Rozważania nad definicją demokracji 
Typologia reżimów demokratycznych 
Rozwój demokracji parlamentarno-gabinetowej w Europie 
Rozwój niemieckiej demokracji po II wojnie światowej 
Rosja – demokracja czy autorytaryzm Dylematy „ demokratyzacji państwa” 
Rozwój demokracji w Turcji 
Funkcjonowanie systemów demokratycznych w wybranych państwach europejskich 
 Zastosowane metody: Wykład prowadzony jest metodą klasyczną z ewentualnym wykorzystaniem środków 
audiowizualnych. Natomiast ćwiczenia prowadzone są metodą konwersacji z elementami wykładu 
wprowadzającego. 
 
Forma i warunki zaliczenia:  
Zaliczenie przedmiotu odbywa się w formie ustnej wypowiedzi na zadane przez prowadzącego przedmiot 
pytania 
 
Literatura podstawowa: 
A. Wojtaszak, D. Wybranowski (red.), Wybrane problemy teorii polityki, Szczecin 2002 

M. Chmaj, M. Żmigrodzki, Wprowadzenie do teorii polityki, Lublin 1998. 
A.W. Jabłoński, L. Sobkowiak (red.) , Studia z teorii polityki, Wrocław 1999. 
H. Przybylski, Politologia, Warszawa 2004. 
J. Baszkiewicz; Powszechna historia ustrojów państwowych; Gdańsk 1998; 
M. Domagała Konstytucyjny system rządów; Warszawa 1997; 
Z. Kiełmiński; parlamentarny system rządów; Warszawa 1997; 
Z. Czeszejko; System konstytucyjny Szwajcarii; Warszawa 2002; 
E. Gdulewicz; System konstytucyjny Francji; Warszawa 2000; 
B. Głowacki; System polityczny Belgii; Szczecin 1990; 
M. Grzybowski; Systemy konstytucyjne państw skandynawskich; Warszawa 1998; 
 
Literatura uzupełniająca: 
Marian Grzybowski, Andrzej Zięba; Współczesne systemy partyjne wybranych państw europejskich; Kraków 
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1996; 
Ryszard Herbut; Systemy partyjne w Europie Zachodniej - ciągłość i zmiana, Studium porównawcze; 
Wrocław 1996; 
Arkadiusz Żukowski; Współczesne systemy wyborcze; Olsztyn 1999; 
Stanisław Gebethner; Systemy partyjne Europy zachodniej; Warszawa 1990; 
Seymour Martin Lipset, Stein Rokkan; Osie podziałów, systemy partyjne oraz afiliacje wyborców; W: Władza 
i społeczeństwo. Wybór i opracowanie Jerzy Szczupaczyński; Warszawa 1995; 
Wiesław Skrzydło, Konstanty Adam Wojtaszczyk; Instytucjonalizacja partii politycznych w państwach 
demokracji parlamentarnej; Warszawa 1992; 
Ware Alan; Political Parties and Party Systems; Nowy York; 1996; 
Segert Dieter; Parteien in Osteuropa; Opladen 1995; 
Konstytucja Belgii; Warszawa 1996; 
Konstytucja Czech; Warszawa 2000 
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Tożsamości kulturowe w Europie 
Jednostka organizacyjna US: 

Wydział Humanistyczny 
Kierunek: Europeistyka 
Specjalność: Wszystkie 
Poziom studiów: II stopień 

Kod przedmiotu 

14.9VI26.K0002 
Nazwa przedmiotu: Tożsamości kulturowe w Europie 

 Rok Semestr Rodzaj zajęć Liczba 

godzin 

Punkty 

ECTS 

Typ 

przedmiotu 

Język 

nauczania 

2 Wykłady 30 stacjonarne I 
   

2 Wykłady 15 niestacjo-

narne 

I 
   

8  
obowiązkowy 

 
polski 

 
Prowadzący przedmiot: dr Fuad Jomma 
 
Wymagania wstępne: 
Cele przedmiotu: zapoznanie z podstawowymi pojęciami, zagadnieniami dotyczącymi kultury oraz z różnymi 
etapami kultury europejskiej, omówienie współczesnej kultury w wybranych państwach europejskich i jej 
wpływu na inne kultury.  
Metody dydaktyczne: wykład, dyskusja, prezentacja 
Treści merytoryczne przedmiotu:  
1. Tożsamość europejska (aspekty teoretyczne). 
2. Elementy kultury europejskiej (wartości, wzory, kanony, obyczaje, obrzędy, symbole, mity). 
3. Cechy cywilizacji europejskiej. 
4. Starożytna Europa (kultura grecka, rzymska). 
5. Kultura europejska w średniowieczu. 
6. Kultura baroku i oświecenia. 
7. Wpływ kultury europejskiej na państwa Bliskiego Wschodu. 
8. Cechy kultury słowiańskiej. 
9. Cechy kultury skandynawskiej i germańskiej. 
10. Atrakcyjność współczesnej kultury Europy. 
11. Tożsamość Europy a chrześcijaństwo. 
12. Wpływ mniejszości narodowych i religijnych na tożsamość Europy. 
13. Turcja a tożsamość europejska. 
14. Zderzenie cywilizacji Wschód – Zachód. 
Forma i warunki zaliczenia: egzamin 
Literatura podstawowa: 1. Delanty G.  - Odkrywanie Europy. Idea, tożsamość, rzeczywistość, Warszawa-
Kraków 1999. 
2. Le Goff Jacques - Kultura średniowiecznej Europy, Warszawa-Gdańsk 2002.  
3. S. Ph. Huntington, Zderzenie cywilizacji, Warszawa 2005. 
4. J. Gajda, Antropologia kulturowa. Wprowadzenie do wiedzy o kulturze, cz. I, Toruń 2004. 
5. Antropologia kultury, cz. I, pod red. A. Mencwela, Warszawa 1998. 
6.M. Gałaś, Wartości kultury w epoce współczesnej, Toruń 2000. 
7.W. Wołoszyn-Spirka, Antropologia kulturowa, Bydgoszcz 2007. 
8. B. Suchodolski, Dzieje kultury polskiej, Warszawa 1997. 
8.F. Jomma, Kurdowie i Kurdystan, Gdańsk 2001. 
Literatura uzupełniająca: 
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Finanse publiczne w UE 
Jednostka organizacyjna US: 

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług 
Katedra Finansów Publicznych 

Kierunek: Europeistyka 
Specjalność: Wszystkie 
Poziom studiów: II stopień 

Kod przedmiotu 

04.3VI26.K1604 
Nazwa przedmiotu: Finanse publiczne w UE 

 Rok Semestr Rodzaj zajęć Liczba 

godzin 

Punkty 

ECTS 

Typ przedmiotu Język 

nauczania 

1 Wykłady/ćwiczenia 15/15 stacjonarne I 
2 Wykłady/ćwiczenia 15/15 
1 Wykłady/ćwiczenia 9/9 niestacjo-

narne 

I 
2 Wykłady/ćwiczenia 9/9 

7  
obowiązkowy 

 
polski 

 
Prowadzący przedmiot: dr Magdalena Zioło mgr Marta Szaja 
 
Wymagania wstępne: Znajomość finansów publicznych 
 
Cele przedmiotu:  
Celem przedmiotu jest przybliżenie ogółu zagadnień odnoszących się do organizacji finansów publicznych w 
krajach Unii Europejskiej. Proces dydaktyczny ukierunkowany został na przedstawienie podstawowych pojęć, 
zasad i funkcji finansów publicznych. Studia nad finansami publicznymi UE prowadzić mają do wykształcenia 
umiejętności: identyfikowania podstawowych problemów i zagadnień w obszarze finansów publicznych w Polsce i 
UE, definiowania i klasyfikacji czynników je kształtujących oraz wnioskowania w obszarze ich wpływu 
i oddziaływania na funkcjonowanie państwa i gospodarki.  
Metody dydaktyczne: 
Wykład z wykorzystaniem prezentacji mulitmedialnych, dyskusja, case study 
Treści merytoryczne przedmiotu: 
13. Finanse publiczne jako kategoria ekonomiczna 
14. Podstawy prawne finansów publicznych 
15. Procesy gromadzenia dochodów publicznych w Polsce i wybranych krajach UE (z uwzględnieniem specyfiki 

funkcjonowania państw unitarnych i złożonych) 
16. Bezzwrotne środki z pomocy zagranicznej zagadnienia pomocy publicznej 
17. Wydatki publiczne w krajach Unii Europejskiej 
18. Budżetowanie jako metoda racjonalizacji wydatków publicznych 
19. Elementy zamówień publicznych i ich wpływ na gospodarowanie środkami publicznymi 
20. Finansowanie inwestycji publicznych 
21. Zagadnienie deficytu i długu publicznego państw Wspólnoty Europejskiej  
22. Problematyka audytu, kontroli i nadzoru w procesie gospodarowania środkami publicznymi w wybranych 

krajach europejskich 
23. Dyscyplina finansów publicznych w Polsce i krajach UE 
24. Finanse samorządowe 
 
Forma i warunki zaliczenia: 
Test 
Literatura podstawowa: 
Malinowska E. – Misiąg, W. Misiąg: Finanse publiczne w Polsce, LexisNexis, Warszawa 2005 
Osiatyński J.: Finanse publiczne. Ekonomia i polityka, PWN, Warszawa 2006 
Owsiak S.: Finanse publiczne. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 2005  
Literatura uzupełniająca: 
Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego w warunkach decentralizacji zarządzania sektorem 
publicznym, SGH, Warszawa 2008 
Jędrzejewski L.: Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego w Polsce. Wybrane zagadnienia. Oficyna 
Wydawnicza Branta, Bydgoszcz - Gdańsk 2007 
Miszczuk A., Miszczuk M., Żuk K.: Gospodarka samorządu terytorialnego, PWN, Warszawa 2007 
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Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Unii Europejskiej 
Jednostka organizacyjna US: 

Wydział Humanistyczny 
Kierunek: Europeistyka 
Specjalność: Wszystkie 
Poziom studiów: II stopień 

Kod przedmiotu 

14.6VI26.K0005 
Nazwa przedmiotu: Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Unii Europejskiej 

 Rok Semestr Rodzaj zajęć Liczba 

godzin 

Punkty 

ECTS 

Typ 

przedmiotu 

Język 

nauczania 

2 Wykłady/ćwiczenia 30/15 stacjonarne I 
   
2 Wykłady/ćwiczenia 15/12 niestacjo-

narne 

I 
   

7  
obowiązkowy 

 
polski 

 
Prowadzący przedmiot: Artur Staszczyk 
 
Wymagania wstępne: aktywne regularne uczestnictwo w zajęciach  
Cele przedmiotu: - 

- zapoznanie studentów z głównymi założeniami, celami, instrumentami realizacji  Wspólnej Polityki 
Zagranicznej i Bezpieczeństwa UE 

- omówienie głównych kierunków rozwoju Wspólnej Polityki Zagranicznej  i Bezpieczeństwa UE;  
- określenie geopolitycznego zakresu i znaczenia UE w stosunkach międzynarodowych; 

 
Metody dydaktyczne: wykład, dyskusja, analiza dokumentów 

 
Treści merytoryczne przedmiotu: 
- Geneza, zakres, cele i instrumenty realizacji WPZiB 
- Organy WPZiB i ich rola w procesie decyzyjnym 
- Stosunki UE-UZE i proces kształtowania się Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony 
- Determinanty geopolitycznego znaczenia UE w środowisku międzynarodowym 
- Stosunki UE z krajami Europy Środkowej i Wschodniej (kształtowanie się wymiaru wschodniego) 
- Polityka UE wobec Bałkanów 
- Partnerstwo Eurośródziemnomorskie i Unia Sródziemnomorska 
- Stosunki UE-USA 
Forma i warunki zaliczenia: zaliczenie ćwiczeń jak i wykładów w formie testu 
Literatura podstawowa: 

- Bodio M., Stosunki między Unią Europejską a Federacją Rosyjską, Warszawa 2005; 
- Malinowska – Nienartowicz J., Europejska Polityka Sąsiedztwa: cele i instrumenty, „Sprawy 

Międzynarodowe”, nr 3/2007 
- Miszczak K., Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa, „Sprawy Międzynarodowe”, nr 

4/2007; 
- Piskorska B., Wymiar wschodni polityki Unii Europejskiej, Toruń 2008; 
- Przyborowska – Klimczak A., Skrzydło – Tefelska E., (opr.), Dokumenty Europejskie. Tom V, 

Lublin 2006; 
- Staszczyk A., J. Jartyś (red.), Wymiar wschodni UE. Wielowymiarowość integrującej się Europy, 

Szczecin 2007 
- Zając J., Partnerstwo Euro – Śródziemnomorskie, Warszawa 2005; 
- Zięba R., Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej, Warszawa 2005; 
- Zięba R., Europejska Polityka Bezpieczeństwa i Obrony, Warszawa 2005; 

 
Literatura uzupełniająca: 
- Gorzelak G., Krok K., (red.), Nowe granice Unii Europejskiej – współpraca czy wykluczenie?, 

Warszawa 2006; 
- Staszczyk A., Republika Mołdowy a unijna koncepcja polityki sąsiedzkiej, [w:] Polityka Sąsiedztwa 

UE. Pomostowość czy buforowość, red. J. Jartyś, A. Staszczyk, Szczecin 2008; 
- Wybranowski D., Chorwacja a UE. Między stowarzyszeniem a integracją – wybrane problemy 

polityki UE na Bałkanach Zachodnich od lat 90. XX w., [w:] Polityka Sąsiedztwa…op. cit. 
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Metody i techniki zarządzania projektami 
Jednostka organizacyjna US: 

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług 
Katedra Efektywności Innowacji 

Kierunek: Europeistyka 
Specjalność: Zarządzanie projektami europejskimi 
Poziom studiów: II stopień 

Kod przedmiotu 

04.9VI26.S0211 
Nazwa przedmiotu: Metody i techniki zarządzania projektami 

 Rok Semestr Rodzaj zajęć Liczba 

godzin 

Punkty 

ECTS 

Typ 

przedmiotu 

Język 

nauczania 

3 Wykłady/ćwiczenia 15/15 stacjonarne II 
   
3 Wykłady/ćwiczenia 12/12 niestacjo-

narne 

II 
   

5  
obowiązkowy 

 
polski 

 
Prowadzący przedmiot: dr A. Markiewicz, dr T. Norek 
 
Wymagania wstępne: 
Podstawy zarządzania, Zarządzanie personelem, Metody oceny przedsięwzięć inwestycyjnych lub 
Metody oceny projektów inwestycyjnych 
Cele przedmiotu: 
celem przedmiotu jest przygotowanie studentów do pracy w charakterze członków zespołów 
projektowych oraz kierowników projektów. Nacisk jest połozony na stronę organizacyjną i 
zarządzanie przy uwzględnieniu uwarunowań biznesowych. 
Metody dydaktyczne: 
przeprowadzenie wykładów, przedstawienie literatury przedmiotu - studia literaturowe, 
przedstawienie przykładów z praktyki biznesowej - studia przypadku, analizy problemowe 
zagadnień,  praktyczne tworzenie poszczególnych elementów z zakresu problematyki przedmiotu,   
Treści merytoryczne przedmiotu: 
Wprowadzenie do zarządzani projektami, metodyki zarzadzania propjektami  (tradycyjne, PMBOK, 
Prince 2) analiza etapów zarządzania projektami wg TPM  (tracycyjnego zarządzania projektami) tj. 
definiowanie projektu, planowanie projektu realizacja, monitoring i kontrola projektów, kończenie i 
audyt projektu, tworzenie analizy interesariuszy projektu, struktury podziału pracy (WBS), 
harmonogramu oraz budżetu projektu, analiza kosztów w projekcie, zarządzanie ryzykiem, 
zarządzanie zmianą w projekcie, zarzadzanie zasobami, zarządzanie zespołem projektowym, 
informatyczne narzędzia zarządzania projektami,  zarządzanie portfelem projektów, biuro wsparcia 
projektów PMO (Project Management Office) 
Forma i warunki zaliczenia: 
warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń. Warunkiem zaliczenia 
ćwiczeń jest pozytywna ocena przygotowanego projektu oraz kolokwium zaliczeniowego. 
Literatura podstawowa: 
Wysocki R. K., Mcgary R., Efektywne zarzadzanie projektami, Helion,Gliwice 2005, Philips J., 
Zarzadzanie projektami IT, Helion, Gliwice 2005, Trocki M., Gucza B., Ogonek K., Zarządzanie 
projektami, PWE, Warszawa 2003, Lock D., Podstawy zarządzania projektami, PWE, Warszawa 
2003, Wilczewski S., MS Project 2007 MS Project Server 2007 Efektywne zarządzanie projektami, 
Helion, Gliwice 2008. 
Literatura uzupełniająca: 
Studia aktualnych informacji w dziedzinie zarządzania projektami w Internecie 
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Zarządzanie zespołami projektowymi 
Jednostka organizacyjna US: 

Wydział Zarządzania i Ekonomiki 
Usług 
Katedra Organizacji i Zarządzania 

Kierunek: Europeistyka 
Specjalność: Zarządzanie projektami 
europejskimi 
Poziom studiów: II stopień 

Kod przedmiotu 

04.5VI26.S1214 
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie zespołami projektowymi 

 Rok Semestr Rodzaj zajęć Liczba 

godzin 

Punkty 

ECTS 

Typ 

przedmiotu 

Język 

nauczania 

4 Wykłady/ćwiczenia 15/15 stacjonarne II 
   

4 Wykłady/ćwiczenia 12/12 niestacjo-

narne 

II 
   

5  
obowiązkowy 

 
polski 

 
Prowadzący przedmiot: dr A. Kowalczyk 
 
Wymagania wstępne: Znajomość podstawowych zagadnień związanych z podstawami 
zarządzania, zarządzaniem projektami, zarządzaniem personelem 
Cele przedmiotu: 
Efektywne zarządzanie projektem wymaga nie tylko tzw. "wiedzy twardej", jak definiowanie zakresu, 
harmonogramowanie, czy budżetowanie projektu, lecz także "umiejętności miękkich", dotyczących zarządzania 
zespołem projektowym. Celem przedmiotu jest dostarczenie wiedzy i praktycznych umiejętności, uzupełniających 
"wiedzę twardą", dotyczących zarządzania zespołem. 
Metody dydaktyczne:  
1. Prezentacje multimedialne 
2. Zadania 
Treści merytoryczne przedmiotu:  
1. Projekty i zarządzanie projektami.  
2. Podstawy organizacji.  
3. Uwarunkowania organizacyjne realizacji projektów.  
4. Typowe formy organizacji projektowej.  
5. Organizacja projektu w strukturze liniowej.  
6. Organizacja projektu w strukturze liniowo-sztabowej.  
7. Projektowa organizacja macierzowa.  
8. „Czysta” organizacja projektowa.  
9. Spółka-córka projektowa.  
10. Zewnętrzna organizacja projektu.  
11. Konsorcjalna organizacja projektu. Projektowa organizacja sieciowa.  
12. Porównanie i wybór struktur organizacji projektowej. Projektowanie rozwiązań organizacji projektowej.  
13. Dokumentacja organizacji projektowej.  
Forma i warunki zaliczenia: 
Zaliczenie w formie pisemnej 
Literatura podstawowa: 
1. M. Trocki, Organizacja projektowa, Bizzare, Warszawa 2009  
2.  J. D. Frame, Zarządzanie projektami w organizacjach, WIG-Press, Warszawa 2001 
Literatura uzupełniająca: 
1. P. Wyrozebski, Biuro projektów, Bizarre, Warszawa 2009  
2. D. Lock, Podstawy zarządzania projektami, PWE, Warszawa 2003 
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Wykorzystanie funduszy unijnych w działalności transportowej 
Jednostka organizacyjna US: 

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług 
Katedra Systemów i Polityki Transportowej 

Kierunek: Europeistyka 
Specjalność: Zarządzanie projektami europejskimi 
Poziom studiów: II stopień 

Kod przedmiotu 

04.9VI26.S1518 
Nazwa przedmiotu: Wykorzystanie funduszy unijnych w działalności transportowej 

 Rok Semestr Rodzaj zajęć Liczba 

godzin 

Punkty 

ECTS 

Typ 

przedmiotu 

Język 

nauczania 

3 Wykłady/ćwiczenia 15/15 stacjonarne II 
   

3 Wykłady/ćwiczenia 12/12 niestacjo-

narne 

II 
   

5  
obowiązkowy 

 
polski 

 
Prowadzący przedmiot:  
Dr Tomasz Kwarciński 
Wymagania wstępne: 
Podstawowa wiedza z zakresu funduszy unijnych, ekonomiki transportu. 
Cele przedmiotu: 
Celem procesu dydaktycznego jest przedstawienie ogólnej wiedzy o funduszach UE, źródłach ich 
powstawania, sposobie podziału oraz zasadach ich wykorzystania dla celów transportu. Ponadto celem jest 
zapoznanie studentów z podstawowymi procedurami pozyskiwania środków unijnych przez instytucje oraz 
przedsiębiorstwa sektora transportu. 
Metody dydaktyczne: 
Wykład z wykorzystanie techniki multimedialnej, ćwiczenia w formie konwersacji. 
Treści merytoryczne przedmiotu: 
1. Budżet ogólny UE jako źródło finansowania przemian strukturalnych 
2. Fundusze UE wspierające transport (rodzaje, cele, zasady) 
3. Transport w perspektywie finansowej UE 2007-2013 
4. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 
5. Transport w programach operacyjnych 
6. Procedury pozyskiwania funduszy UE w obszarze transportu 
7. Przykłady wykorzystania funduszy UE w sektorze transportu 
Forma i warunki zaliczenia: 
Warunkiem uzyskania zaliczenia z przedmiotu jest otrzymanie pozytywnych ocen z dwóch pisemnych 
kolokwiów. 
Literatura podstawowa: 
1. Kwarciński T., Możliwości wykorzystania zagranicznych funduszy pomocowych w rozwoju polskiego 

transportu kolejowego, SITK, Świnoujście 2003. 
2. Kwarciński T., Programy i inicjatywy Unii Europejskiej jako źródło finansowania rozwoju transportu 

miejskiego. Problemy komunikacyjne miasta Szczecina. SITK, Szczecin 2003. 
3. Przybysz A., Wpływ funduszy unijnych na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw. WSIE, Szczecin 

2005. 
4. Rozwój infrastruktury transportowej w Polsce. red. E. Załoga, U, Szczecin 2006. 
5. Sektorowy Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. 

Warszawa 2007. 
6. Szanse rozwoju transportu w świetle unijnej perspektywy finansowej na lata 2007-2013. VII 

Międzynarodowa Konferencja Naukowa TRANSLOG 2007, Szczecin 2007. 
7. Wytyczne w sprawie krajowej pomocy regionalnej na lata 2007-2013. Dziennik Urzędowy C054, 

04/03/2006. 
Literatura uzupełniająca: 
1. „Wspólnoty Europejskie” 
2. „Monitor Unii Europejskiej” 
3. „Monitor Europejski” 
4. „Przegląd Komunikacyjny” 
5. Serwis „Fundusze unijne 2007-2013” – www.mrr.gov.pl 
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Finansowe narzędzia wspierania rozwoju sektora usług 
Jednostka organizacyjna US: 

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług 
Katedra Finansów Publicznych 

Kierunek: Europeistyka 
Specjalność: Zarządzanie projektami europejskimi 
Poziom studiów: II stopień 

Kod przedmiotu 

04.3VI210.K1609 
Nazwa przedmiotu: Finansowe narzędzia wspierania rozwoju sektora usług 

 Rok Semestr Rodzaj zajęć Liczba 

godzin 

Punkty 

ECTS 

Typ 

przedmiotu 

Język 

nauczania 

3 Wykłady 15 stacjonarne II 
 Ćwiczenia 15 

3 Wykłady 12 niestacjo-

narne 

II 
 Ćwiczenia 12 

5  
obowiązkowy 

 
polski 

 
Prowadzący przedmiot:  dr M. Zioło 
 
Wymagania wstępne: 
Znajomość podstaw finansów i bankowości oraz rynku usług 
Cele przedmiotu: 
Celem przedmiotu jest przybliżenie znaczenia i roli finansowych narzędzi w rozwoju sektora usług we 
współczesnej gospodarce. Proces dydaktyczny został ukierunkowany na przedstawienie interakcji 
zachodzących pomiędzy kierunkami rozwoju sektora usług a narzędziami finansowymi wykorzystywanymi do 
stymulowania tego rozwoju. Z uwagi na dynamiczne ujęcie podkreślono znaczenie elastycznego ewoluowania 
katalogu instrumentów finansowych w procesie wspierania finansowego sektora usług. Ważnym wyzwaniem 
dydaktycznym i pragmatycznym jawi się wskazanie na istniejące ograniczenia w dostępności do źródeł 
finansowania jednostek sektora usług. Zaprezentowane scenariusze wyboru określonych narzędzi finansowych 
(w zależności od uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych) potwierdzają rangę tych zagadnień dla 
jednostek sektora usług 
Metody dydaktyczne: 
Wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków, dyskusja 
Treści merytoryczne przedmiotu: 
9. Miejsce i rola sektora usług w gospodarce i funkcjonowaniu wspólnot samorządowych 
10. Czynniki determinujące rozwój sektora usług 
11. Klasyfikacja narzędzi finansowych według różnych kryteriów 
12. Tradycyjne formy finansowania rozwoju sektora usług (banki, JST) 
13. Instrumenty rynku kapitałowego wspomagające rozwój sektora usług 
14. Fundusze strukturalne Unii Europejskiej jako ważne źródło finansowania rozwoju sektora usług 
15. Uwarunkowania polityczne i społeczne wykorzystania partnerstwa publiczno – prywatnego w 

finansowaniu rozwoju sektora usług (istota, formy, korzyści i zagrożenia) 
16. Obligacje komunalne źródłem finansowania inwestycji w sektorze usług 
17. Analiza porównawcza finansowych narzędzi wykorzystywanych w finansowaniu rozwoju sektora usług 

(walory, słabe strony, ryzyko) 
18. Scenariusze wyboru narzędzi finansowych wspierających rozwój sektora usług (analizy przypadków) 
 
Forma i warunki zaliczenia: 
Egzamin pisemny, zaliczenie na ocenę w formie pisemnej 
Literatura podstawowa: 
Antkiewicz S., Kalinowski M.: Innowacje finansowe, CeDeWu, Warszawa 2008 
Brzozowska K., Partnerstwo publiczno – prywatne. Przesłanki, możliwości, bariery. CeDeWu, Warszawa 
2006 
Kruschwitz L.: Finansowanie i inwestycje, CeDeWu, Warszawa 2007 
Literatura uzupełniająca: 
Finansowanie rozwoju przedsiębiorstwa, Red. M. Panfil, Difin, Warszawa 2008 
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Monitorowanie i ocena projektu 
Jednostka organizacyjna US: 

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług 
Katedra Efektywności Innowacji 

Kierunek: Europeistyka 
Specjalność: Zarządzanie projektami europejskimi 
Poziom studiów: II stopień 

Kod przedmiotu 

04.9VI26.S0211 
Nazwa przedmiotu: Monitorowanie i ocena projektu 

 Rok Semestr Rodzaj zajęć Liczba 

godzin 

Punkty 

ECTS 

Typ 

przedmiotu 

Język 

nauczania 

4 Wykłady/ćwiczenia 15/15 stacjonarne II 
   

4 Wykłady/ćwiczenia 12/12 niestacjo-

narne 

II 
   

4  
obowiązkowy 

 
polski 

 
Prowadzący przedmiot: dr T. Norek, mgr R. Szymański 
 
Wymagania wstępne: 
Umiejętność praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy – przełożenie teorii na konkretne studium przypadku 
Cele przedmiotu: 
Wyjaśnienie zagadnień odnośnie teorii projektu oraz metod jego oceny.  
Wskazanie różnic pomiędzy monitoringiem a ewaluacją projektu. 
Wskazanie praktycznych zastosowań poznanej teorii z uwzględnieniem specyfiki projektów finansowanych z 
funduszy europejskich. 
Metody dydaktyczne: 
Prezentacje multimedialne 
Dyskusja poprzedzona samodzielnym zdobyciem informacji na dany temat. 
Praca zespołowa - zespołowe rozwiązywanie problemu na zasadzie burzy mózgów z możliwością konsultacji. 
Ćwiczenie na tzw. „żywym organizmie” – studia przypadków. 
Treści merytoryczne przedmiotu: 
Analiza literatury ze szczególnym uwzględnieniem ewolucji teorii oceny projektów.  
Monitoring a ewaluacja projektu – metody i narzędzia oceny. 
Analiza studiów przypadku z uwzględnieniem specyfiki projektów finansowanych z funduszy europejskich. 
Forma i warunki zaliczenia: 
Wykłady 
 
Ćwiczenia 
Test, pytania zamknięte, wybór jednokrotny 
Pytanie problemowe 
Literatura podstawowa: 
Trocki M., Grucza B., Ogonek K., Zarządzanie projektami, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 
2003. 
Trocki M., Grucza B., Zarządzanie projektem europejskim, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 
2007. 
Literatura uzupełniająca: 
Martinia E., Bąk M., Dotacja i co dalej?, Twigger S.A., Warszawa 2005. 
Mytlewski A., Monitoring ekonomiczny przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 
2007. 
Pawlak M., Zarządzanie projektami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.  
Podręczniki wdrażania funduszy europejskich.  
Skowronek-Mielczarek A., Leszczyński Z.,  Controlling, analiza i monitoring w zarządzaniu 
przedsiębiorstwem, Difin Sp. z o.o., Warszawa 2007. 
Stabryła A., Zarządzanie projektami ekonomicznymi i organizacyjnymi, Wydawnictwo Naukowe PWN, 
Warszawa 2006. 
Wysocki R.K., McGary R., Efektywne zarządzanie projektami, Helion, Gliwice 2005. 
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Finansowanie projektów w przedsiębiorstwie 
Jednostka organizacyjna US: 

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług 
Katedra Finansów Przedsiębiorstwa 

Kierunek: Europeistyka 
Specjalność: Zarządzanie projektami europejskimi 
Poziom studiów: II stopień 

Kod przedmiotu 

04.3VI26.S0613 
Nazwa przedmiotu: Finansowanie projektów w przedsiębiorstwie 

 Rok Semestr Rodzaj zajęć Liczba 

godzin 

Punkty 

ECTS 

Typ 

przedmiotu 

Język 

nauczania 

4 Wykłady/ćwiczenia 15/15 stacjonarne II 
   

4 Wykłady/ćwiczenia 12/12 niestacjo-

narne 

II 
   

4  
obowiązkowy 

 
polski 

 
Prowadzący przedmiot: prof. A. Bielawska, mgr D. Kordela 
 
Wymagania wstępne: 
Ogólna wiedza z zakresu ekonomii i finansów przedsiębiorstwa.   
Cele przedmiotu: 
Celem przedmiotu jest przedstawienie możliwych źródeł finansowania projektów i związanych z wybranymi 
źródłami kosztów oraz prezentacja problematyki związanej z finansowymi aspektami planowania, 
wykonywania i kontroli projektów. Dodatkowo na zajęciach będzie miało miejsce omówienie form wsparcia 
projektów ze środków Unii Europejskiej oraz  analiza metod oceny projektów. Poruszone zostaną także 
kwestie związane z problematyką ryzyka projektów. 
Metody dydaktyczne: 
wykłady z wykorzystaniem foliogramów i prezentacji multimedialnych, ćwiczenia, których podstawą jest 
rozwiązywanie zadań z problematyki przedmiotu oraz case study. 
Treści merytoryczne przedmiotu:  

1. Definicje i klasyfikacje projektów.  
2. Planowanie zasobów projektu.  
3. Klasyfikacja źródeł finansowania.  
4. Koszt kapitału własnego, koszt kapitału obcego, WACC.  
5. Metody oceny projektów.  
6. Ryzyko w zarządzaniu projektami.  
7. Unijne programy wsparcia inwestycji i projektów przedsiębiorstw. 

 
Forma i warunki zaliczenia: 
 
Literatura podstawowa: 
1. Bielawska A., Podstawy finansów przedsiębiorstwa, Zachodniopomorska Szkoła Biznesu, Szczecin 2001 
2. Bielawska A., Nowoczesne zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, C.H. Beck, Warszawa 2009 
3. Stabryła A., Zarządzanie projektami ekonomicznymi i organizacyjnymi, PWN Warszawa 2006 
4. Pawlak M., Zarządzanie projektami, PWN, Warszawa 2007 
 
Literatura uzupełniająca: 
1. Bera A., Zarębski S., Ubezpieczenia finansowe jako instrument wspomagający finansowanie 

przedsiębiorstwa kredytem kupieckim, rozdział w monografii Finansowanie działalności gospodarczej w 

Polsce – wybrane aspekty, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie, CeDeWu, 2006 
2. Czekaj J., Dresler Z. Zarządzanie finansami przedsiębiorstw – podstawy teori”; PWN Warszawa 2001r. 
3.Kowalczyk J., Kusak A., Decyzje finansowe firmy. Metody analizy, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 
2006 
4.Sierpińska M., Jachna T. Ocena przedsiębiorstwa wg standardów światowych; PWN Warszawa 2002 
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Informatyczne narzędzia zarządzania projektami 
Jednostka organizacyjna US: 

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług 
Katedra Efektywności Innowacji 

Kierunek: Europeistyka 
Specjalność: Zarządzanie projektami europejskimi 
Poziom studiów: II stopień 

Kod przedmiotu 

11.3VI26.S0215 
Nazwa przedmiotu: Informatyczne narzędzia zarządzania projektami 

 Rok Semestr Rodzaj zajęć Liczba 

godzin 

Punkty 

ECTS 

Typ 

przedmiotu 

Język 

nauczania 

4 Wykłady/labolatoria 15/15 stacjonarne II 
   
4 Wykłady/labolatoria 12/12 niestacjo-

narne 

II 
   

2  
obowiązkowy 

 
polski 

 
Prowadzący przedmiot: dr T. Norek, mgr R. Szymański 
 
Wymagania wstępne: 
Znajomość podstawowych definicji z zakresu zarządzania projektami; Znajomość metod zarządzania 
projektami; Ogólna znajomość krajowych i regionalnych programów operacyjnych (m. in. POIG, POKL, 
POIŚ, RPO, inne) ze szczególnym uwzględnieniem RPOWZ 
Cele przedmiotu: 
Zapoznanie studentów z: 1.narzędziami służącymi zarządzaniu projektami (arkusz kalkulacyjny, MS Project, 
inne); 2. aplikacjami służącymi zarządzaniu projektami realizowanymi przy dofinansowaniu ze środków UE 
(Serwis Beneficjenta, Generatory Wniosków, inne) 
Metody dydaktyczne: 
Prezentacje multimedialne, analiza studiów przypadków, ćwiczenia pisemne (w tym testy), ćwiczenia 
praktyczne przy stanowiskach komputerowych 
Treści merytoryczne przedmiotu: 
4. Omówienie narzędzi informatycznych służących zarządzaniu projektami 
5. Omówienie dokumentacji niezbędnej do prawidłowego wykorzystania narządzi informatycznych 
6. Zasady bezpieczeństwa przy wykorzystaniu narzędzi informatycznych do zarządzania projektami 
7. Omówienie zasad pracy zespołowej przy użyciu narzędzi informatycznych 
8. Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego do sporządzania budżetów i planów realizacji projektu 
9. Zarządzanie projektem przy użyciu MS Project 
10. Przygotowanie projektu w aplikacjach: Serwis Beneficjenta, Generator Wniosków i innych 
11. Zarządzanie projektem przy użyciu aplikacji: Serwis Beneficjenta Wnioski o Płatność, Generator 

Wniosków Wnioski o Płatność i innych 
Forma i warunki zaliczenia: 
Forma pisemna (w tym testowa) oraz przygotowanie projektów w wybranych aplikacjach służących 
zarządzaniu projektami; warunkiem zaliczenia jest uzyskanie min. 60% prawidłowych odpowiedzi na teście 
oraz przygotowanie projektu (ów) w wybranych aplikacjach służących do zarządzania nimi. 
Literatura podstawowa: 
Pozycje zwarte: 
1. Falkiewicz W., Systemy informacyjne w zarządzaniu, C.H. Beck, 2002. 
2. Kisielnicki J., Sroka H., Systemy informacyjne biznesu, Placet, 2001. 
3. Sagman St., Po prostu Office 2000, Helin, 2000. 
4. Sokół M.,Internet. Przewodnik, Helion, 2004. 
Czasopisma: 
Chip, Komputer, PC Kurier. 
Literatura uzupełniająca: 
1. Instrukcja wypełniania Wniosku Beneficjenta w ramach osi priorytetowych 1-7, źródło: 

http://www.rpo.wzp.pl/rpo/dokumenty_do_pobrania/dokumenty_do_pobrania.htm 
2. Instrukcja uruchomienia i wypełniania Generatora Wniosków POKL, źródło: http://www.efs.2004-

2006.gov.pl/20072013/wniosek/ 
3. Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców. Przewodnik po programach operacyjnych 2007-2013 ; źródło: 

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/DzialaniaPromocyjne/Strony/najnowszewydawnictwa.aspx 
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Promocja projektów 
Jednostka organizacyjna US: 

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług 
Katedra Marketingu Usług 

Kierunek: Europeistyka 
Specjalność: Zarządzanie projektami europejskimi 
Poziom studiów: II stopień 

Kod przedmiotu 

04.7VI26.S1016 
Nazwa przedmiotu: Promocja projektów 

 Rok Semestr Rodzaj zajęć Liczba 

godzin 

Punkty 

ECTS 

Typ 

przedmiotu 

Język 

nauczania 

4 Wykłady 15 stacjonarne II 
   

4 Wykłady 12 niestacjo-

narne 

II 
   

2  
obowiązkowy 

 
polski 

 
Prowadzący przedmiot:  
 
Wymagania wstępne: 
 
Cele przedmiotu: 
Działania promocyjne są również bardzo istotne w kontekście promocji projektów współfinansowanych przez 
Unię Europejską. W Unii Europejskiej obowiązuje zasada informowania opinii publicznej o wykorzystaniu 
funduszy strukturalnych w realizacji projektów. Podstawę prawną dla działań informacyjnych i promocyjnych 
stanowi Rozporządzenie 1159/2000 z 30 maja w sprawie prowadzenia przez Państwa Członkowskie działań 
informacyjnych i reklamowych dotyczących pomocy udzielanej z funduszy strukturalnych.  
Celem przedmiotu jest zaprezentowanie najważniejszych technik komunikacji z rynkiem, których celem jest 
promocja projektów zarówno komercyjnych, jak i publicznych. Projekty te charakteryzują się określoną 
specyfiką, a ich realizacji jest zbliżona do kształtowania kampanii promocyjnej.   
 
Metody dydaktyczne: 
Wykłady/ case study 
Treści merytoryczne przedmiotu: 
I Charakterystyka i specyfika projektu jako produktu marketingowego  
II Podstawowy cel i instrumenty komunikacji z rynkiem: (Reklama;  zasady działania i skuteczność reklamy – 
najnowsze teorie, specyfika poszczególnych typów reklamy i ich zastosowanie, konstrukcja przekazu w 
reklamie; Public Relations; PR jako narzędzie kształtowania wizerunku; efekty działań public relations; 
Marketing bezpośredni; nowoczesne formy marketingu bezpośredniego, wykorzystanie internetu w 
marketingu bezpośrednim; Sprzedaż osobista; uwarunkowania skuteczności sprzedaży osobistej, zasady 
działania sprzedaży osobistej) 
III Wytyczne dotyczące promocji projektów europejskich (Zalecenia i cele unijne; Przepisy prawne; Kontrola 
działań promocyjnych)  
IV. Etapy kształtowania kampanii promocyjnej projektu (Określenie głównych i cząstkowych celów promocji; 
Określenie budżetu promocyjnego; Wybór i sprecyzowanie grupy docelowej; Wybór kanałów komunikacji 
marketingowej i podział budżetu; Wybór narzędzi promocji mix i sprecyzowanie ich zakresu;  
V Realizacja wybranych działań promocyjnych (Wizualizacja i logo – czyli corporate identity na potrzeby 
projektu (flagi, logo, plakaty, itp.); Konferencje prasowe i wystąpienia w mediach; Strony www i przeglądarki 
internetowe; Konferencje dla potencjalnych beneficjentów ; Sopoty radiowe i reklama w prasie ; Tablice 
informacyjne; Plakaty i ulotki reklamowe; Mialing ) 
Forma i warunki zaliczenia: 
Case study 
Literatura podstawowa: 
Wojcik K.; Public Relations od A do Z; Agencja wydawnicza Placet, Warszawa 1997 
Black S..: Public Relations. Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998 
Goślicki J..: Sztuka reklamy. Kantor Wydawniczy ZAKAMYCZE  S.C., Kraków 1997 
Berkun S.: Sztuka zarządzania projektami,  One Press, Czerwiec 2006 
Young T. L. : Skuteczne zarządzanie projektami One Press, Wrzesień 2006 
Thurow S.: Pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych, Helion, Lipiec 2004 
Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Wytyczne do prowadzenia działań informacyjnych i promujących 
dotyczących przedsięwzięć funduszu spójności, Warszawa Czerwiec 2005 
Literatura uzupełniająca: 
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Zamówienia publiczne 
Jednostka organizacyjna US: 

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług 
Katedra Finansów Publicznych 

Kierunek: Europeistyka 
Specjalność: Zarządzanie projektami europejskimi 
Poziom studiów: II stopień 

Kod przedmiotu 

04.3VI26.S1617 
Nazwa przedmiotu: Zamówienia publiczne 

 Rok Semestr Rodzaj zajęć Liczba 

godzin 

Punkty 

ECTS 

Typ 

przedmiotu 

Język 

nauczania 

4 Wykłady/ćwiczenia 15/15 stacjonarne II 
   

4 Wykłady/ćwiczenia 12/12 niestacjo-

narne 

II 
   

4  
obowiązkowy 

 
polski 

 
Prowadzący przedmiot: dr Magdalena Kogut-Jaworska 
 
Wymagania wstępne: 
Wiedza z zakresu polityki gospodarczej oraz zarządzania finansami. 
Cele przedmiotu: 
Głównym celem procesu dydaktycznego w tym przedmiocie jest przybliżenie studentom wiedzy na temat  
zamówień publicznych dokonywanych przez jednostki sektora publicznego a także zapoznanie z regulacjami 
prawnymi w tym zakresie. W zakres przedmiotu wchodzą podstawy prawne zamówień publicznych, 
procedury zamówień, komparatywne aspekty polskiego i europejskiego prawa zamówień publicznych 
Metody dydaktyczne: 
Wykład problemowy, monograficzny, pogadanka konwencjonalna, case study 
Treści merytoryczne przedmiotu: 

1. Ustawa Prawo Zamówień Publicznych  - istota i zasady udzielania zamówień  
2. Podmiot, przedmiot oraz przygotowanie postępowania o zamówienia publiczne  
3. Ogólna analiza trybów udzielania zamówień publicznych (wraz z trybami poza przetargowymi) 
4. Znaczenie wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
5. Umowy zawierane w zakresie zamówień publicznych 
6. Warunki unieważnienia i odstąpienia od umowy 
7. Środki ochrony prawnej (protest, odwołanie, skarga do sądu) 
8. Kompetencje Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych 
9. Zamówienia publiczne w Unii Europejskiej – podobieństwa i różnice między krajami członkowskimi 
10. Analiza przypadków -  przygotowanie dokumentacji przetargowej w praktyce 

 
Forma i warunki zaliczenia: 
Warunkiem uzyskania zaliczenia jest pozytywna ocena postępów w nauce (forma pisemna) 
 
Literatura podstawowa: 

1. Prawo zamówień publicznych 2009. Praktyczny komentarz ekspertów. Wiedza i praktyka,Warszawa 
2009,  

2. Szyszkowski A.: Prawo zamówień publicznych 2008/2009 z wprowadzeniem. C.H. Beck, Warszwa 
2009, 

3. Panasiuk. A.: Prawno-ekonomiczne aspekty systemu zamówień publicznych wpływające na 
ograniczenia swobody kontrahentów. Warszawa 2005,    

Literatura uzupełniająca: 
1. Lisowski O.: Zamówienia publiczne w Stanach Zjednoczonych i Unii Europejskiej, Warszawa 2001, 
2. Sołtysińska A.: Zamówienia publiczne w Unii Europejskiej, Zakamycze 2004. 
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