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1 UNIWERSYTET SZCZECI ŃSKI – PODSTAWOWE 
INFORMACJE 

1.1 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, 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 naukowo-
dydaktycznych 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. 

 
 
 
 



 7 

1.2 Władze Uniwersytetu Szczecińskiego 
 
JM Rektor  
prof. dr hab. Waldemar Tarczyński 
 Sekretariat Rektora  
 rektorat@univ.szczecin.pl 
 tel. (91) 444-11-72  
 tel./fax: (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. (91) 444-10-10 
 tel./fax: (91) 444-10-08  
 
Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej 
prof. dr hab. Andrzej Witkowski 
 Sekretariat 
 tel. (91) 444-11-55 
 tel./fax: (91) 444-11-99 
 www.us.szc.pl/witkowski  
 witkowsk@univ.szczecin.pl  
Prorektor ds. Kształcenia  
prof. dr hab. Edward Włodarczyk  
 Sekretariat 
 tel. (91) 444-10-10 
 tel./fax: (91) 444-10-08 
 edward.wlodarczyk@univ.szczecin.pl 
 
Prorektor ds. Studenckich 
prof. dr hab. Mirosława Gazińska, 
 Sekretariat 
 tel.(91) 444-11-55 

1.3 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. 

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

Podstawę przyjęcia na studia pierwszego stopnia stanowią wyniki egzaminu 
maturalnego. Senat uczelni ustala jakie wyniki egzaminu maturalnego (różne na 
poszczególnych kierunkach studiów) stanowią podstawę przyjęcia na studia. Informacje 
o kierunkach i wymogach rekrutacyjnych kandydaci mogą uzyskać w poszczególnych 
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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. 

1.5 Język wykładowy 
Językiem wykładowym w Uniwersytecie Szczecińskim jest język polski. Jednak część 

studentów uczelni realizuje program studiów w języku angielskim lub niemieckim. 
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. 

1.6 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 2 do 5, 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.  

1.7 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 kształcenia jest pełne uznawanie okresu studiów odbywanych za granicą 
i uzyskanych dyplomów. Temu celowi ma służyć opracowany jako projekt pilotażowy 
w ramach Programu LLP 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 
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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 w domu oraz egzaminom. Punkty ECTS są relatywnym, a nie 
bezwzględnym miernikiem ilości pracy wymaganej od studenta, ponieważ określają, ile/jaką 
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 około 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 obejmuje program dla 
studentów rozpoczynających studia w danym roku akademickim. Wcześniejsze wersje 
pakietów są dostępne u odpowiednich koordynatorów ECTS. 

Punkty ECTS 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: 
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- 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 wymianie LLP Erasmus 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 dr 

Tomasz Ślepowroński, email: tslepowronski@o2.pl (Uczelniany Koordynator Procesu 
Bolońskiego i Punktacji ECTS) 

1.8 Pozostałe informacje dla studentów – warunki socjalno-bytowe 
Studia stacjonarne 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 LLP ERASMUS na podstawie umów dwustronnych zawartych przez uczelnię lub 
poszczególne wydziały. Uniwersytet Szczeciński w Programie ERASMUS uczestniczy od 
roku akademickiego 1998/1999. 
 

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 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 
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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 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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2 WYDZIAŁ ZARZ ĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG US – 
PODSTAWOWE INFORMACJE 

2.1 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 specjalności do wymogów współczesnej gospodarki i rynku pracy. Jako samodzielna 
jednostka, Wydział powstał w 1990 roku (Wydział Transportu i Łączności), a niespełna 
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; 

1964 zmiana nazwy Wydziału na Wydział Inżynieryjno – Ekonomiczny Transportu (WIET) 
1976 oddanie nowego budynku przy u. Mickiewicza 64 na potrzeby WIET 
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; 
1992 otrzymanie pełnych praw akademickich 
1995 pierwszy nabór na kierunek Zarządzanie i Marketing 
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; 

 rozpoczęcie dostosowania systemu kształcenia na Wydziale do wymogów Deklaracji 
Bolońskiej 

2004 pierwszy nabór na kierunku Europeistyka 
2006 60- lecie Wyższego Szkolnictwa Ekonomicznego na Pomorzu Zachodnim. 
 pierwszy nabór na kierunku Finanse i Rachunkowość 
2007 uzyskanie pierwszej kategorii naukowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
 pierwszy nabór na kierunku Logistyka 
2010 Jubileusz 20-lecia Wydziału 
 pierwszy nabór na kierunku Turystyka i Rekreacja 
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Potwierdzeniem wysokiej pozycji naukowej Wydziału jest punktacja wydziałowych 

Zeszytów Naukowych  US wg kryteriów listy czasopism MNiSW: 

1. Ekonomiczne Problemy Usług - 9 pkt 
2. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu - 6 pkt 
3. Problemy Transportu i Logistyki - 6 pkt 
4. Ekonomiczne Problemy Łączności - 6 pkt 
5. Ekonomiczne Problemy Turystyki - 6 pkt 
6. Europa Regionum - 6 pkt 
7. Scientific Journal of the University of Szczecin. Service Management – 6 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), 
„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 Zarz ądzania 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. 
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2.2 Dane kontaktowe 
Adres:   
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG 
ul. Cukrowa 8,  71-004 Szczecin 
 
 
Telefon: 91-444-31-15 
Fax: 91-444-31-16 
 
 
e-mail: wzieu@wzieu.pl  
www: http://www.wzieu.pl 
 
 
Najważniejsze numery telefonów:   
 
DZIEKANAT ds. STUDENCKICH:  91-444-31-20 lub 91-444-31-30  
 
BIBLIOTEKA 91-444-32-21 lub  91-444-32-23 
 
STYPENDIA  91-444-33-40 
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2.3 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  
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 hab. Jacek Buko 
Prodziekan ds. Studenckich 
e-mail: jacek.buko@wzieu.pl 
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2.4 Struktura organizacyjna Wydziału 
Wydział tworzy 18 katedr kierowanych przez kierownika katedry. Niektóre Katedry zawierają 
mniejsze jednostki – zakłady, kierowane przez kierownika zakładu. 

1. KATEDRA BANKOWOŚCI I FINANSÓW PORÓWNAWCZYCH 

2. KATEDRA EFEKTYWNOŚCI INNOWACJI 

3. KATEDRA EKONOMII  

4. KATEDRA EKONOMIKI I ORGANIZACJI TELEKOMUNIKACJI 

5. KATEDRA EKONOMIKI PRZEDSIĘBIORSTW 

6. KATEDRA FINANSÓW PRZEDSIĘBIORSTWA 

7. KATEDRA FINANSÓW PUBLICZNYCH 

8. KATEDRA GOSPODARKI ŚWIATOWEJ I TRANSPORTU MORSKIEGO 
- Zakład Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych  

9. KATEDRA HISTORII SPOŁECZNO-EKONOMICZNEJ I GOSPODARKI 
PRZESTRZENNEJ 

10. KATEDRA LOGISTYKI  

11. KATEDRA MARKETINGU USŁUG 
- Zakład Komunikacji Marketingowej  

12. KATEDRA METOD ILOŚCIOWYCH 

13. KATEDRA ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA  

14. KATEDRA POLITYKI GOSPODARCZEJ  

15. KATEDRA PRAWA GOSPODARCZEGO I UBEZPIECZEŃ 

16. KATEDRA RACHUNKOWOŚCI I CONTROLLINGU 

17. KATEDRA SYSTEMÓW I POLITYKI TRANSPORTOWEJ 

18. KATEDRA ZARZĄDZANIA TURYSTYKĄ 
- Zakład Gospodarki Turystycznej i Uzdrowiskowej 

 

2.5 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 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: 
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KATEDRA BANKOWO ŚCI 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 EFEKTYWNO ŚCI INNOWACJI 
dr hab. prof. US Piotr NIEDZIELSKI - Kierownik Katedry 
Obszary badawcze:  
zastosowania koncepcji outsourcingu 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. 
 
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 
 
KATEDRA EKONOMIKI PRZEDSI ĘBIORSTW 
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. 
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KATEDRA FINANSÓW PRZEDSI ĘBIORSTWA 
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 i energetyczna UE; transport intermodalny; zrównoważony rozwój 
transportu; międzynarodowe korytarze transportowe 
 
KATEDRA HISTORII SPOŁECZNO-EKONOMICZNEJ I GOSPODARK I 
PRZESTRZENNEJ 
dr hab. prof. US Andrzej MIELCAREK - 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 
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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 ILO ŚCIOWYCH 
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 ZARZ ĄDZANIA  
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 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 UBEZPIECZE Ń 
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 
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KATEDRA RACHUNKOWO ŚCI I CONTROLLINGU 
prof. zw. dr hab. Adam SZEWCZUK - 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 ZARZ ĄDZANIA TURYSTYK Ą 
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 Zakładu 
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. 
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2.6 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: malgorzata.rochon@wzieu.pl 
 
Koordynator na kierunku Europeistyka 
dr Magdalena Majchrzak 
e-mail: magdalena.majchrzak@wzieu.pl 
 
Koordynator na kierunku Finanse i Rachunkowość 
dr Rafał Klóska 
e-mail: rafal.kloska@wzieu.pl 
 
Koordynator na kierunku Logistyka  
dr Blanka Tundys 
e-mail: blanka.tundys@wzieu.pl 
 
Koordynator na kierunku Zarz ądzanie 
dr Karolina Drela 
e-mail: karolina.drela@wzieu.pl 
 
Koordynator na kierunku Turystyka i Rekreacja 
dr Agnieszka Sawińska 
e-mail: agnieszka.lewandowska@wzieu.pl 
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2.7 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 sześć kierunków kształcenia na studiach I stopnia i cztery kierunki na 
studiach II stopnia. Ofertę Wydziału wyróżniają specjalności oferowane w ramach danego 
kierunku. 
 
STUDIA I STOPNIA  
3 – LETNIE (LICENCJACKIE) 
STACJONARNE  I NIESTACJONARNE  
 

EKONOMIA   
Specjalności: 
– ekonomika transportu i logistyka, 
– ekonomika i organizacja łączności, 
– turystyka i hotelarstwo, 
– ekonomika i zarządzanie przedsiębiorstwami. 

 
Absolwent kierunku EKONOMIA będzie posiadać zasób uniwersyteckiej wiedzy 

ekonomicznej, prawnej, społecznej i humanistycznej, opanuje w stopniu przynajmniej 
dobrym jeden język obcy, będzie posiadać biegłą znajomość korzystania z podstawowych 
narzędzi informatycznych (edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny, Internet), będzie potrafił 
przygotowywać projekty ekonomiczne i wykonywać analizy efektywności przedsięwzięć 
gospodarczych, zostanie wyposażony w umiejętności analizy otoczenia przedsiębiorstwa 
(środowiska rynkowego), planowania strategii rozwoju i działania przedsiębiorstwa, będzie 
znał systemy finansowe, podatkowe i bankowe, będzie potrafił posługiwać się przepisami 
prawa cywilnego, gospodarczego oraz prawa w zakresie wybranej specjalności studiów. 

W zakresie postaw absolwent kierunku ekonomia I stopnia jest zdolny do: inicjatywy 
i samodzielności w działaniach profesjonalnych; odpowiedzialności za pracę własną i innych 
w kontekście podstawowych zasad etyki, w tym etyki zawodu; efektywności działań (pracy) 
wg wskazówek oraz do pracy w zespole; formułowania sądów w ważnych sprawach 
społecznych i światopoglądowych. 

Przygotowanie merytoryczne absolwenta jest 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  
Specjalności: 
– urzędnik europejski, 
– handel i euromarketing. 

 
Absolwent kierunku EUROPEISTYKA będzie posiadać zasób wiedzy uniwersyteckiej 

z zakresu socjologii, politologii, ekonomii, funkcjonowania stosunków międzynarodowych 
oraz o państwie i prawie, pozna europejską tradycję, historię, kulturę, społeczno-polityczne 
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uwarunkowania integracji europejskiej, a także strukturę oraz prawne i ekonomiczne aspekty 
funkcjonowania Wspólnot Europejskich. Opanuje w stopniu przynajmniej dobrym język obcy 
(angielski lub francuski), będzie posiadać biegłą znajomość korzystania z podstawowych 
narzędzi informatycznych (edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny, Internet), będzie potrafił 
przygotowywać i zarządzać projektami europejskimi i wykonywać analizy efektywności 
przedsięwzięć gospodarczych, planowania strategii rozwoju i działania przedsiębiorstwa w 
Unii Europejskiej, pozna systemy finansowe, podatkowe i bankowe Unii Europejskiej, będzie 
potrafił posługiwać się przepisami prawa wspólnotowego, europejskiego prawa 
gospodarczego oraz będzie świadomym praw socjalnych oraz zasad ochrony praw człowieka, 
będzie orientował się w sytuacji gospodarczej krajów Unii Europejskiej i świata oraz w 
postępujących procesach integracyjnych krajów Unii Europejskiej i państw stowarzyszonych. 

W zakresie postaw absolwent kierunku europeistyka I stopnia jest zdolny do: 
inicjatywy i samodzielności w działaniach profesjonalnych; odpowiedzialności za pracę 
własną i innych w kontekście podstawowych zasad etyki, w tym etyki zawodu; efektywności 
działań (pracy) wg wskazówek oraz do pracy w zespole; formułowania sądów w ważnych 
sprawach społecznych i światopoglądowych. 

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 RACHUNKOWO ŚĆ 
Specjalności: 
– doradztwo finansowe, 
– bankowość i ubezpieczenia, 
– finanse przedsiębiorstw. 

 
Absolwent kierunku FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ będzie 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, będzie rozumieć przyczyny i skutki 
występowania zjawisk gospodarczych na szczeblu makro- i mikroekonomicznym 
w warunkach otwartej gospodarki rynkowej. Opanuje język obcy na poziomie biegłości B2 
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz będzie potrafił 
posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu finansów i rachunkowości, będzie 
posiadać biegłą znajomość korzystania z podstawowych narzędzi informatycznych (edytor 
tekstów, arkusz kalkulacyjny, Internet), będzie potrafić przygotowywać i ewidencjonować 
dokumenty księgowe, pozna systemy finansowe, podatkowe i bankowe Unii Europejskiej, 
będzie potrafił posługiwać się przepisami prawa szczególnie z zakresu finansów i 
rachunkowości, będzie orientować się w sytuacji gospodarczej Polski i świata.  

W zakresie postaw absolwent kierunku finanse i rachunkowość I stopnia jest zdolny 
do: inicjatywy i samodzielności w działaniach profesjonalnych; odpowiedzialności za pracę 
własną i innych w kontekście podstawowych zasad etyki, w tym etyki zawodu; efektywności 
działań (pracy) wg wskazówek oraz do pracy w zespole; formułowania sądów w ważnych 
sprawach społecznych i światopoglądowych. 

Przygotowanie merytoryczne absolwenta jest przydatne do pracy w instytucjach i 
organizacjach finansowych i niefinansowych oraz administracji gospodarczej na 
stanowiskach szczebla niższego, a także stanowiskach analitycznych i operacyjnych. 
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ZARZĄDZANIE  
Specjalności: 
– e-biznes i zarządzanie informacją, 
– menedżer projektów. 

 
Absolwent kierunku ZARZĄDZANIE będzie 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. Będzie posiadać umiejętności rozpoznawania, 
diagnozowania i rozwiązywania problemów gospodarowania zasobami ludzkimi, 
rzeczowymi, finansowymi i informacjami. Zostanie przygotowany do realizacji 
podstawowych funkcji zarządzania procesami (przedsięwzięciami) w organizacjach 
o charakterze gospodarczym, administracyjnym lub non-profit. Absolwent pozna język obcy 
na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady 
Europy oraz będzie posługiwać się słownictwem specjalistycznym z zakresu zarządzania 
w tym języku. 

W zakresie postaw absolwent kierunku zarządzanie I stopnia jest zdolny do: 
inicjatywy i samodzielności w działaniach profesjonalnych; odpowiedzialności za pracę 
własną i innych w kontekście podstawowych zasad etyki, w tym etyki zawodu; efektywności 
działań (pracy) wg wskazówek oraz do pracy w zespole; formułowania sądów w ważnych 
sprawach społecznych i światopoglądowych. 

Absolwent jest przygotowany do pracy w charakterze specjalisty organizacji 
i zarządzania oraz menedżera/kierownika średniego szczebla zarządzania 
w przedsiębiorstwach i administracji a także do prowadzenia własnej działalności. 
 

LOGISTYKA  
Specjalności: 
– transport międzynarodowy, 
– logistyka w biznesie. 

 
Absolwent kierunku LOGISTYKA będzie posiadać wiedzę i umiejętności 

pozwalające na optymalne kształtowanie systemu logistycznego w podmiotach rynkowych ze 
szczególnym uwzględnieniem aspektów ekonomiczno-zarządczych. Będzie posiadać 
podstawową wiedzę ekonomiczną, pozwalającą orientować się w aspektach ekonomiczno-
finansowych funkcjonowania podmiotów gospodarczych w otoczeniu rynkowym, ze 
szczególnym uwzględnieniem MSP. Ponadto zostanie wyposażony w umiejętność 
podejmowania decyzji w zakresie operacyjnego zarządzania logistycznego przedsiębiorstwem 
w sferze: zaopatrzenia, produkcji oraz dystrybucji. Wobec postępującego procesu globalizacji 
oraz integracji społeczno-gospodarczej, absolwent pozna także zasady oraz uwarunkowania 
działalności logistycznej w wybranych wiodących podmiotach gospodarujących w sferze 
logistyki. Absolwent w dobrym stopniu pozna języki obce oraz będzie posiadać umiejętność 
korzystania z narzędzi informatycznych (w tym przede wszystkim: edytor tekstów, arkusz 
kalkulacyjny, Internet) 

W zakresie postaw absolwent kierunku logistyka I stopnia jest zdolny do: inicjatywy 
i samodzielności w działaniach profesjonalnych; odpowiedzialności za pracę własną i innych 
w kontekście podstawowych zasad etyki, w tym etyki zawodu; efektywności działań (pracy) 
wg wskazówek oraz do pracy w zespole; formułowania sądów w ważnych sprawach 
społecznych i światopoglądowych. 

Absolwent ma możliwość uzyskania pracy zawodowej, podniesienia kwalifikacji 
w przedsiębiorstwach branży logistycznej w wymiarze krajowym jak i międzynarodowym. 
 

TURYSTYKA i REKREACJA  
Specjalność: 
– menedżer turystyki. 
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Absolwent legitymujący się dyplomem ukończenia studiów prowadzonych wspólnie 

przez Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług oraz Wydział Nauk Przyrodniczych 
Uniwersytetu Szczecińskiego posiada zasób wiedzy uniwersyteckiej z zakresu nauk 
przyrodniczych, społecznych i ekonomicznych umożliwiający szybki awans życiowy oraz 
podejmowanie odpowiedzialnych obowiązków w pracy zawodowej lub społecznej w sferze 
turystyki i rekreacji.  

Do podstawowych umiejętności absolwenta kierunku Turystyka i Rekreacja należą 
umiejętności organizowania pracy oraz podejmowania przedsięwzięć w sferze turystyki 
rekreacji, przygotowywania oferty turystycznej i rekreacyjnej dla określanych segmentów 
rynku. Trwające sześć semestrów studia pierwszego stopnia przygotują absolwenta do 
podjęcia własnej działalności gospodarczej bądź podjęcia pracy w przedsiębiorstwach 
świadczących usługi turystyczne i rekreacyjne, między innymi w hotelach, centrach rekreacji, 
biurach podróży. Przedmioty znajdujące się w planie studiów przyczynią się również do 
zdobycia umiejętności niezbędnych w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego, 
ośrodkach doradztwa rolniczego, stowarzyszeniach i innych organizacjach zajmujących się 
problematyką rekreacji, w tym turystyki. Wprowadzony na kierunku podział na specjalności 
zapewni zaś studentom zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej w wybranym zakresie 
umożliwiającej pełnienie funkcji m.in. menedżera turystyki, animatora rekreacji ruchowej 
i ekoturystyki.  

W zakresie postaw absolwent kierunku turystyka i rekreacja I stopnia jest zdolny do: 
inicjatywy i samodzielności w działaniach profesjonalnych; odpowiedzialności za pracę 
własną i innych w kontekście podstawowych zasad etyki, w tym etyki zawodu; efektywności 
działań (pracy) wg wskazówek oraz do pracy w zespole; formułowania sądów w ważnych 
sprawach społecznych i światopoglądowych. 

 
 
 
 
STUDIA II STOPNIA 
2 – LETNIE (MAGISTERSKIE) 
STACJONARNE I NIESTACJONARNE  
 

EKONOMIA   
Specjalności: 
– ekonomika transportu i logistyka, 
– turystyka i hotelarstwo, 
– ekonomia i zarządzanie przedsiębiorstwami, 
– e-biznes i ekonomika informacji, 
– handel i euromarketing, 
– finanse i rachunkowość przedsiębiorstw i instytucji 

 
Absolwent kierunku Ekonomia II stopnia zostanie wyposażony we wszechstronną 

i poszerzoną - w stosunku do studiów I stopnia - wiedzę z zakresu ekonomii. Będzie 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 zostanie 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 za granicą. Zostanie przygotowany do podejmowania pracy w różnych sektorach 
i segmentach rynku europejskiego oraz do samodzielnego prowadzenia działalności 
gospodarczej. W zakresie postaw absolwent kierunku ekonomia II stopnia jest zdolny do: 
inicjatywy, samodzielności, podejmowania niezależnych działań profesjonalnych; 
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odpowiedzialności za pracę własną i innych stosowania oraz rozwijania zasad etyki zawodu; 
przywództwa i przedsiębiorczości oraz świadomości pełnionej roli zawodowej; świadomości 
pełnionej roli społecznej, zrozumienia własnej i zbiorowej odpowiedzialności za ważne 
wydarzenia społeczne. 
 

EUROPEISTYKA 
Specjalność: 
– zarządzanie projektami europejskimi. 

 
Absolwent kierunku Europeistyka II stopnia zostanie wyposażony w 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 wszechstronnie 
przygotowują absolwenta do podjęcia pracy w administracji państwowej (centralnej 
i terytorialnej), w samorządzie lokalnym, placówkach kulturalnych i oświatowych. Absolwent 
europeistyki uzyskuje ponadto 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 będzie posiadać 
umiejętność występowania o fundusze pochodzące ze źródeł międzynarodowych 
i administrowania nimi. Ponadto będzie umieć porozumiewać się z partnerami na szczeblu 
współpracy regionalnej i europejskiej kreując mechanizmy współpracy i wymiany 
doświadczeń. W zakresie postaw absolwent kierunku europeistyka II stopnia jest zdolny do: 
inicjatywy, samodzielności, podejmowania niezależnych działań profesjonalnych; 
odpowiedzialności za pracę własną i innych stosowania oraz rozwijania zasad etyki zawodu; 
przywództwa i przedsiębiorczości oraz świadomości pełnionej roli zawodowej; świadomości 
pełnionej roli społecznej, zrozumienia własnej i zbiorowej odpowiedzialności za ważne 
wydarzenia społeczne. 
 

LOGISTYKA  
Specjalność: 
– systemy transportowe i logistyczne 
– logistyka w biznesie 

 
Absolwent po ukończeniu kierunku Logistyka, studiów II stopnia będzie posiadać 

rozszerzoną wiedzę i umiejętności z zakresu logistyki podmiotów gospodarczych 
(usługowych, handlowych i produkcyjnych) oraz innych organizacji działających w ramach 
łańcuchów dostaw. Absolwent zdobędzie umiejętności, które pozwolą na wykonywanie 
obowiązków na kierowniczych stanowiskach logistycznych i wdrażania strategii 
logistycznych w praktyce gospodarczej. Będzie także znać prawo normujące działalność 
logistyczną podmiotów oraz uwarunkowania ekonomiczno-finansowe działalności 
logistycznej podmiotów gospodarczych, jak również będzie 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. 

W zakresie postaw absolwent kierunku logistyka II stopnia jest zdolny do: inicjatywy, 
samodzielności, podejmowania niezależnych działań profesjonalnych; odpowiedzialności za 



 27 

pracę własną i innych stosowania oraz rozwijania zasad etyki zawodu; przywództwa 
i przedsiębiorczości oraz świadomości pełnionej roli zawodowej; świadomości pełnionej roli 
społecznej, zrozumienia własnej i zbiorowej odpowiedzialności za ważne wydarzenia 
społeczne. 

 
TURYSTYKA i REKREACJA  
Specjalność: 
– biznes turystyczny. 

 
Absolwent studiów II stopnia, kierunku Turystyka i Rekreacja zostanie wyposażony 

we wszechstronną i poszerzoną - w stosunku do studiów I stopnia - wiedzę z zakresu szeroko 
rozumianej gospodarki turystycznej i rekreacji oraz będzie umieć poruszać się swobodnie w 
europejskiej przestrzeni społeczno–gospodarczej. Wprowadzony na kierunku podział na 
specjalności zapewni zaś studentom zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu 
biznesu turystycznego i biologicznych podstaw rekreacji i rehabilitacji.  

Absolwent specjalności biznes turystyczny będzie posiadać wystarczającą wiedzę i 
umiejętności do zajmowania się działalnością turystyczną z perspektywy rynkowej, 
samorządowej oraz administracyjnej. Pozwala to studentowi uzyskać wystarczające 
kompetencje do pracy w charakterze specjalisty w przedsiębiorstwach i instytucjach 
turystycznych lub powiązanych z turystyką. Absolwent zdobędzie także umiejętności 
niezbędne do prowadzenia własnej działalności w tej dziedzinie. Umiejętności i kompetencje 
absolwenta kierunku turystyka i rekreacja zgodne są z oczekiwaniami współczesnego 
europejskiego rynku turystycznego. 

W zakresie postaw absolwent kierunku turystyka i rekreacja II stopnia jest zdolny do: 
inicjatywy, samodzielności, podejmowania niezależnych działań profesjonalnych; 
odpowiedzialności za pracę własną i innych stosowania oraz rozwijania zasad etyki zawodu; 
przywództwa i przedsiębiorczości oraz świadomości pełnionej roli zawodowej; świadomości 
pełnionej roli społecznej, zrozumienia własnej i zbiorowej odpowiedzialności za ważne 
wydarzenia społeczne. 
 
 
 

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. 

W zakresie postaw doktorant Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu 
Szczecińskiego jest zdolny do: inicjatywy w określaniu nowych obszarów badań lub 
w tworzeniu nowych miejsc pracy; pełnej odpowiedzialności za pracę własną i innych oraz 
przyczyniania się do podtrzymania i doskonalenia etosu wspólnoty naukowej (zawodowej); 
samokrytycyzmu w pracy twórczej, działań na rzecz jej usprawnienia i wzrostu jej 
efektywności; przyczyniania się do postępu społecznego i/lub kulturalnego w społeczeństwie 
opartym na wiedzy. 
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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 organizacjami pocztowymi 
- Zarządzanie logistyczne usługami pocztowymi 
- Zarządzanie logistyczne 
- Zarządzanie sprzedażą  i  relacjami  z  klientem 
- Rachunkowość 
- Mechanizmy funkcjonowania strefy euro 

Dodatkowa oferta studiów podyplomowych współfinansowanych przez Unię 
Europejską - szczegóły: www.wzieu.pl, www.wiedza.eduportal.pl. 
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3 KIERUNEK EKONOMIA  

3.1 Sylwetka absolwenta Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług 
Uniwersytetu Szczecińskiego kierunku Ekonomia 
Absolwent legitymujący się dyplomem ukończenia studiów na Wydziale Zarządzania 

i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego posiada zasób uniwersyteckiej wiedzy 

ekonomicznej, prawnej, społecznej i humanistycznej umożliwiający jemu szybki awans 

życiowy oraz podejmowanie odpowiedzialnych obowiązków w pracy zawodowej lub 

społecznej.  

Absolwent Wydziału opanuje 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, orientować się w sytuacji gospodarczej Polski i świata oraz w procesach 

integracyjnych krajów Unii Europejskiej i państw stowarzyszonych.  

Uzyskanie dyplomu na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu 

Szczecińskiego powinno otwierać drogę do pracy zawodowej w praktyce gospodarczej jak i 

w instytucjach oraz pracy naukowej w ośrodkach badawczych oraz instytutach badawczo - 

naukowych w kraju i za granicą. Dyplom ukończenia studiów jest 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.  

Absolwent kierunku Ekonomia I stopnia jest wyspecjalizowany w określonej, 

szczególnej dziedzinie zastosowań ekonomii, głównie w obszarze sektora usługowego. 

Absolwent jest przygotowany do przeprowadzania analizy dostępnych lub tworzonych 

informacji wspierających podejmowanie decyzji osadzonych w kanonach nauk 

ekonomicznych. 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, Legitymuje się wiedzą i umiejętnościami do samodzielnego prowadzenia 

działalności gospodarczej. Powinien umieć poruszać się swobodnie w europejskiej przestrzeni 

społeczno – gospodarczej. Absolwent jest przygotowany do podjęcia kształcenia na studniach 

II stopnia. 
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Absolwent  kierunku Ekonomia II  stopnia legitymuje się wszechstronną i 

poszerzoną  - w stosunku do studiów I stopnia wiedzą z zakresu gospodarowania zasobami. 

Posiada 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 jest 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. Jest 

przygotowany do podejmowania pracy w różnych sektorach  i segmentach rynku 

europejskiego oraz do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej.  
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Sylwetka absolwenta Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego 
kierunku Ekonomia studia I-go stopnia; specjalność: Ekonomika i zarządzanie 
przedsiębiorstwami 
 
Absolwent legitymujący się dyplomem ukończenia studiów na kierunku Ekonomia, 
specjalność: Ekonomika i zarządzanie przedsiębiorstwami  posiada wszechstronną wiedzę 
ekonomiczną jak również prezentować szeroki zasób wiedzy z zakresu podejmowania i 
prowadzenia działalności gospodarczej. W trakcie procesu kształcenia powinien posiąść 
umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów gospodarowania 
zasobami w przedsiębiorstwie. 
Absolwent posiada wszechstronną wiedzę oraz umiejętności praktyczne pozwalające na 
obsługę przedsiębiorstw w zakresie m.in. zarządzania strategicznego, zarządzania (w tym: 
jakością, produkcją), marketingu, finansów oraz logistyki. Potrafi poruszać się  swobodnie w 
europejskiej przestrzeni społeczno – gospodarczej.  Absolwent posiada podstawową wiedzę o 
charakterze teoretyczno – implikacyjnym, niezbędną do samodzielnego prowadzenia 
działalności gospodarczej.  
 
Sylwetka absolwenta Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego 
kierunku Ekonomia studia I-go stopnia; specjalność: Turystyka i hotelarstwo 
 
Absolwent legitymujący się dyplomem ukończenia studiów na kierunku Ekonomia, 
specjalność: Turystyka i hotelarstwo posiada wszechstronną wiedzę ekonomiczną jak 
również umiejętności i wiedzę z zakresu m.in. ekonomiki turystyki, obsługi ruchu 
turystycznego, marketingu usług turystycznych, ekonomiki biur podróży. 
Z uwagi na interdyscyplinarność turystyki oraz jej globalny charakter, absolwent posiada 
wysokie kompetencje i umiejętności oraz profesjonalne przygotowanie do zajmowania się 
działalnością turystyczną z perspektywy rynkowej, samorządowej oraz administracyjnej, w  
szczególności z zakresu organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem turystycznym, turystyką 
w regionie, hotelarstwem i gastronomią. Absolwent posiada podstawową wiedzę o 
charakterze teoretyczno – implikacyjnym, niezbędną do samodzielnego prowadzenia 
działalności gospodarczej.  
 
Sylwetka absolwenta Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego 
kierunku Ekonomia studia I-go stopnia; specjalność: Ekonomika transportu i logistyka 
 

Absolwent legitymujący się dyplomem ukończenia studiów na kierunku Ekonomia, 
specjalność: Ekonomika transportu i logistyka  wykazuje wszechstronną wiedzę 
ekonomiczną jak również umiejętności i wiedzę z zakresu specyfiki funkcjonowania i 
prowadzenia przedsiębiorstw transportowych. Absolwent  nabywa podczas studiów wiedzę 
niezbędną dla przyszłych pracowników branży TSL,  w odniesieniu m.in. do identyfikowania 
i wykorzystywania w praktyce technologii transportu, rozwiązań w systemach transportowych 
w transporcie lądowym i morskim, do identyfikowania i wykorzystywania w praktyce 
sposobów i zadań koordynacji i integracji w systemach logistycznych. Znajomość 
powyższych zagadnień pozwoli Absolwentom na zajmowanie samodzielnych stanowisk w 
przedsiębiorstwach branży TSL.  
 
Sylwetka absolwenta Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego 
kierunku Ekonomia studia I-go stopnia; specjalność: Ekonomika i organizacja łączności 
 

Absolwent legitymujący się dyplomem ukończenia studiów na kierunku Ekonomia, 
specjalność Ekonomika i organizacja łączności na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki 
Usług Uniwersytetu Szczecińskiego posiada wszechstronną wiedzę ekonomiczną jak również 
szeroki zasób wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu ekonomiki łączności, organizacji i 
zarządzania przedsiębiorstwem z rynku usług łączności, w tym przedsiębiorstwem 
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pocztowym oraz telekomunikacyjnym. W trakcie procesu kształcenia student zapozna się 
dodatkowo się z zagadnieniami odnoszącymi się do obsługi transportowej poczty, systemów 
informatycznych w łączności, prawa łączności jak również systemów ekonomiczno – 
finansowych przedsiębiorstw łączności. Absolwent jest przygotowany do pracy w 
przedsiębiorstwach oraz instytucjach, głównie na stanowiskach operacyjnych, zarówno w 
kraju jak i za granicą. 
 
Sylwetka absolwenta Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego 
kierunku Ekonomia studia II-go stopnia; specjalność: Turystyka i hotelarstwo 
 
Absolwent legitymujący się dyplomem ukończenia studiów na kierunku Ekonomia, 
specjalność: Turystyka i hotelarstwo wykazuje wszechstronną wiedzę ekonomiczną jak 
również umiejętności i wiedzę z zakresu m.in. ekonomiki turystyki, obsługi ruchu 
turystycznego, marketingu usług turystycznych, ekonomiki biur podróży. 
Z uwagi na interdyscyplinarność turystyki oraz jej globalny charakter, absolwent posiada 
pogłębioną wiedzę, wysokie kompetencje i umiejętności oraz profesjonalne przygotowanie do 
zajmowania się działalnością turystyczną z perspektywy rynkowej, samorządowej oraz 
administracyjnej, w  szczególności z zakresu organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem 
turystycznym, turystyką w regionie, hotelarstwem i gastronomią. Absolwent legitymuje się 
umiejętnościami wykorzystywania zaawansowanych metod analitycznych do badania zjawisk 
i procesów gospodarczych, niezbędnych do podejmowania pracy na rynku europejskim. 
Absolwent posiada wystarczającą wiedzę i umiejętności do rozpoczęcia własnej działalności 
gospodarczej, również w obszarze turystki. 
  
Sylwetka absolwenta Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego 
kierunku Ekonomia studia II-go stopnia; specjalność: Ekonomika transportu i logistyka 
 

Absolwent legitymujący się dyplomem ukończenia studiów na kierunku Ekonomia, 
specjalność: Ekonomika transportu i logistyka jest wyposażony w wszechstronną i 
pogłębioną wiedzę ekonomiczną jak również umiejętności i wiedzę z zakresu specyfiki 
funkcjonowania i prowadzenia przedsiębiorstw transportowych. Absolwent  nabywa podczas 
studiów wiedzę niezbędną dla przyszłych pracowników branży TSL, w odniesieniu m.in. do 
identyfikowania i wykorzystywania w praktyce technologii transportu, rozwiązań w 
systemach transportowych w transporcie lądowym i morskim, do identyfikowania i 
wykorzystywania w praktyce sposobów i zadań koordynacji i integracji w systemach 
logistycznych. Znajomość powyższych zagadnień oraz przygotowanie praktyczne absolwenta 
powinno być wystarczające do podejmowania pracy w sektorze TSL  na rynku europejskim. 
 
Sylwetka absolwenta Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego 
kierunku Ekonomia studia II-go stopnia; specjalność: Ekonomika i organizacja łączności 
 

Absolwent legitymujący się dyplomem ukończenia studiów na kierunku Ekonomia, 
specjalność Ekonomika i organizacja łączności na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki 
Usług Uniwersytetu Szczecińskiego posiada wszechstronną wiedzę ekonomiczną jak również 
szeroki zasób wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu ekonomiki łączności, organizacji i 
zarządzania przedsiębiorstwem z rynku usług łączności, w tym przedsiębiorstwem 
pocztowym oraz telekomunikacyjnym. Charakter teoretyczno – implikacyjny procesu 
kształcenia odnosi się do zagadnień związanych z obsługą transportowa poczty, systemów 
informatycznych w łączności, prawa łączności jak również systemów ekonomiczno – 
finansowych przedsiębiorstw łączności. Gruntowna wiedza pozwala absolwentom zajmować 
samodzielne stanowiska na różnych szczeblach w przedsiębiorstwach branży łącznościowej 
na rynku europejskim. Absolwent posiada wystarczającą wiedzę i umiejętności do 
rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej. 
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Sylwetka absolwenta Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego 
kierunku Ekonomia studia II-go stopnia; specjalność: Kapitał ludzki przedsiębiorstwa 
 
Absolwent legitymujący się dyplomem ukończenia studiów na kierunku Ekonomia, 
specjalność Kapitał ludzki przedsiębiorstwa na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług 
Uniwersytetu Szczecińskiego jest wyposażony w wszechstronną wiedzę ekonomiczną jak 
również szeroki zasób wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu gospodarowania kapitałem 
ludzkim, implementacji technik organizatorskich, przygotowywania dokumentacji 
kadrowych, jak również controllingu kadrowego. Potrafi posługiwać się wiedzą o charakterze 
implikacyjnym w zakresie tworzenia systemów motywowania i wynagradzania pracowników, 
jak również formułowania ścieżek rozwoju pracownika. Absolwent posługuje się wiedzą 
praktyczną na temat rynku pracy, zatrudnienia oraz bezrobocia. Absolwent dzięki zdobytej 
wiedzy powinien potrafić podnosić wartość organizacji poprzez efektywne zarządzanie 
kapitałem ludzkim. Absolwent jest przygotowany do pracy na stanowiskach kierowniczych 
operacyjnego szczebla w organizacjach, szczególnie w działach personalnych oraz w 
przedsiębiorstwach doradztwa personalnego jak i w firmach head hunterskich.  
 
Sylwetka absolwenta Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego 
kierunku Ekonomia studia II-go stopnia; specjalność: Ekonomika i zarządzanie 
przedsiębiorstwami 
Absolwent legitymujący się dyplomem ukończenia studiów na kierunku Ekonomia, 
specjalność Ekonomika i zarządzanie przedsiębiorstwami na Wydziale Zarządzania i 
Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego posiada wszechstronną wiedzę ekonomiczną, 
jak również szeroki zasób wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu zakładania i 
prowadzenia działalności gospodarczej. Absolwent ww. specjalności  z uwagi na zdobytą 
wiedzę oraz umiejętności interpersonalne i koncepcyjne, umiejętności twórczego myślenia, 
podejmowania decyzji związanych z koniecznością dostosowywania się przedsiębiorstwa do 
zmiennych warunków otoczenia, a także wiedza w zakresie efektywnego pozyskiwania i 
weryfikacji danych i informacji, ich analizy i interpretacji, predestynuje go do pełnienia 
poszczególnych ról menedżerskich na każdym szczeblu kierowniczym.  
 
Sylwetka absolwenta Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego 
kierunku Ekonomia studia II-go stopnia; specjalność: E-biznes i ekonomika informacji 
 
Absolwent legitymujący się dyplomem ukończenia studiów na kierunku Ekonomia, 
specjalność: E-biznes i ekonomika informacji na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług 
Uniwersytetu Szczecińskiego posiada wszechstronną wiedzę ekonomiczną jak również 
szeroki zasób wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu teleinformatyki w biznesie i 
elektronicznych kanałów dystrybucji, tworzenia zintegrowanych systemów informatycznych, 
zarządzania, ekonomiki i organizacji pracy w przedsiębiorstwie wirtualnym, oraz zagadnień 
związanych z prawem e- biznesu. Absolwent tej specjalności posługuje się wiedzą z zakresu 
funkcjonowania nowoczesnych organizacji e-biznesowych oraz dostępnych technologii 
wspomagających wykorzystanie e-biznesu w praktyce.  Jego umiejętności praktyczne 
powinny pozwolić wykorzystać technologie informatyczne do poprawy efektywności 
działalności organizacji. 
 
Sylwetka absolwenta Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego 
kierunku Ekonomia studia II-go stopnia; specjalność: Finanse i rachunkowość 
przedsiębiorstw i instytucji 
 
Absolwent legitymujący się dyplomem ukończenia studiów na kierunku Ekonomia, 
specjalność Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw i instytucji  na Wydziale Zarządzania 
i Ekonomiki Usług posiada pogłębioną wiedzę teoretyczno – praktyczną z dziedziny  
finansów i rachunkowości, w tym, w szczególności zarządzania finansami w 
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przedsiębiorstwach oraz w sektorze publicznym, rachunkowości, współczesnej bankowości, 
marketingu usług finansowych i księgowych czy sprawozdawczości finansowej. W toku 
studiów absolwenci nabywają umiejętności praktyczne pozwalające prowadzić ewidencję 
księgową i sprawozdawczość, współtworzyć i kształtować politykę finansową 
przedsiębiorstwa, w tym przeprowadzać analizy finansowe, ich interpretacje, podejmować 
samodzielnie decyzje w zakresie oceny i doboru źródeł finansowania, szacowania ryzyka, 
przygotowywania budżetów, jak również komputerowego wspomagania decyzji 
menedżerskich. Absolwenci tej specjalności są przygotowani do objęcia stanowisk w 
charakterze finansisty, księgowego, menedżera, doradcy, analityka oraz konsultanta 
finansowego. Absolwenci zostaną wszechstronnie przygotowani do prowadzenia własnej 
działalności gospodarczej. 
 
Sylwetka absolwenta Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego 
kierunku Ekonomia studia II-go stopnia; specjalność: Handel i Euromarketing 
 
Absolwent legitymujący się dyplomem ukończenia studiów na kierunku Ekonomia, 
specjalność Handel i Euromarketing na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług 
Uniwersytetu Szczecińskiego powinien legitymować się wszechstronną wiedzą ekonomiczną 
a ponadto szerokim zasobem wiedzy teoretyczno – praktycznej pozwalającej prowadzić 
działalność gospodarczą w branży handlowej na rynku międzynarodowym. Absolwent tej 
specjalności legitymuje się umiejętnościami analizowania potrzeb, szans i zagrożeń otoczenia, 
negocjacji w biznesie międzynarodowym, kreowania reklam, projektowania i 
przeprowadzania badań marketingowych, przygotowywania i wdrażania działań 
marketingowych, kierowania komunikacją marketingową oraz zarządzania public relations. 
 
Sylwetka absolwenta Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego 
kierunku Ekonomia studia II-go stopnia; specjalność: Transport i teleinformatyka w biznesie   
 
Absolwent legitymujący się dyplomem ukończenia studiów na kierunku Ekonomia, 
specjalność: Transport i teleinformatyka w biznesie  posiada wszechstronną  i pogłębioną 
wiedzę ekonomiczną jak również umiejętności i wiedzę z zakresu specyfiki funkcjonowania i 
prowadzenia przedsiębiorstw transportowych. Absolwent  nabywa podczas studiów wiedzę 
niezbędną dla przyszłych pracowników branży TSL. Ponadto zdobywa umiejętności w 
zakresie tworzenia i projektowania stron internetowych, zarządzania informacją w 
przedsiębiorstwach, jak również funkcjonowania przedsiębiorstw wirtualnych.  Znajomość 
powyższych zagadnień oraz przygotowanie praktyczne absolwenta powinno być 
wystarczające do podejmowania pracy w sektorze TSL  w połączeniu z teleinformatyką na 
rynku europejskim. 
 
Sylwetka absolwenta Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego 
kierunku Ekonomia studia II-go stopnia; specjalność: Zarządzanie projektami europejskimi   
 
Absolwent legitymujący się dyplomem ukończenia studiów na kierunku Ekonomia, 
specjalność: Zarządzanie projektami europejskimi posiada wszechstronną  i pogłębioną 
wiedzę ekonomiczną, jak również umiejętności z zakresu aplikowania, wdrażania, 
monitorowanie oraz rozliczania projektów realizowanych dzięki finansowemu wsparciu Unii 
Europejskiej. Absolwent po ukończeniu tej specjalności zyskuje praktyczne umiejętności 
pozwalające zarządzać zespołami projektowymi, monitorować i oceniać projekty, 
implementować metody i techniki niezbędne do zarządzania projektami, jak również 
korzystać z finansowcy narzędzi wspierania procesów inwestycyjnych oraz rozwoju kapitału 
ludzkiego. Ponadto doświadczenia absolwenta w zakresie znajomości programów unijnych, 
związanych z pozyskiwaniem zewnętrznych źródeł finansowania może przyczynić  się do 
kreowania nowych przedsięwzięć rozwojowych i infrastrukturalnych zarówno w 
przedsiębiorstwach jak i w samorządach.   



 35 

Sylwetka absolwenta Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego 
kierunku Ekonomia studia II-go stopnia; specjalność: Gospodarka finansowa i administracja 
samorządowa 
 
Absolwent legitymujący się dyplomem ukończenia studiów na kierunku Ekonomia, 
specjalność: Gospodarka finansowa i administracja samorządowa posiada wszechstronną  
i pogłębioną wiedzę ekonomiczną, jak również umiejętności zakresu  funkcjonowania 
systemu finansowego, ze szczególnym uwzględnieniem rynku finansowego,  gospodarki 
finansowej przedsiębiorstw oraz polityki finansowej administracji samorządowej, jak również 
funkcjonowania administracji w Polsce i Europie oraz prawnych form działania organów 
administracji.  Absolwenci pozyskują umiejętności posługiwania się narzędziami i technikami 
umożliwiającymi przeprowadzanie analiz finansowych w jednostkach samorządu 
terytorialnego. Absolwent, wyposażony w ogólną i specjalistyczną wiedzę z zakresu nie tylko 
administracji samorządowej, ale i innych organizacji rządowych i pozarządowych, jest 
przygotowany do pracy w różnych obszarach i na różnych szczeblach administracji 
samorządowej. 
 
 
 

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

 

Zgodnie z regulaminem studiów Uniwersytetu Szczecińskiego, praca licencjacka 

stanowi samodzielne opracowanie problemu naukowego wykonanego pod kierunkiem 

nauczyciela akademickiego (promotora). 

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. 
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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. 
 
 
 
 

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

 

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 magisterskiego. 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: 

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, 
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• 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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4 PROGRAM STUDIÓW 
 
 
 
4.1  EKONOMIA  I stopień, studia stacjonarne 
     

semestr I W Inne ECTS E/Zo 

Matematyka 30 30 9 E 

Mikroekonomia 30 30 9 E 

Informatyka 15 45 5 zo 

Do wyboru: historia gospodarcza lub geografia 
ekonomiczna 

30 0 5 zo 

Wychowanie fizyczne 0 30 0 z 

RAZEM 105 135 28 2 

 
 

    

semestr II W Inne ECTS E/Zo 

Makroekonomia 30 30 9 E 

Elementy prawa 30 30 7 E 

Podstawy zarządzania 15 15 5 E 

Język obcy 0 30 2 zo 

Gospodarka a środowisko 30 0 4 E 

Do wyboru: socjologia lub inny przedmiot 
humanistyczny 

30 0 5 zo 

Wychowanie fizyczne 0 30 0 z 

RAZEM 135 135 32 4 

 
 

    

semestr III W Inne ECTS E/Zo 

Podstawy rachunkowości 30 15 5 E 

Statystyka 15 30 4 E 

Analiza ekonomiczna 15 30 6 E 

System pośrednictwa finansowego 30 15 6 E 

Polityka społeczno-gospodarcza 30 15 5 zo 

Język obcy 0 30 2 zo 

RAZEM 120 135 28 4 
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Ekonomika Transportu i Logistyka 

    

semestr IV W Inne ECTS E/Zo 

Ekonometria 15 15 3 E 

Rachunkowość finansowa 15 15 4 zo 

Finanse publiczne 30 15 4 zo 

Język obcy 0 30 2 zo 

Nauka o przedsiębiorstwie 30 15 2 E 

Ochrona własności intelektualnej 15 0 2 zo 

Seminarium licencjackie 0 30 2 z 

Ekonomika transportu 30 30 6 E 

Logistyka 30 30 4 zo 

Organizacja i technika transportu morskiego 
30 15 3 E 

RAZEM 195 195 32 4 

     

Turystyka i Hotelarstwo     

semestr IV W Inne ECTS E/Zo 

Ekonometria 15 15 3 E 

Rachunkowość finansowa 15 15 4 zo 

Finanse publiczne 30 15 4 zo 

Język obcy 0 30 2 zo 

Nauka o przedsiębiorstwie 30 15 2 E 

Ochrona własności intelektualnej 15 0 2 zo 

Seminarium licencjackie 0 30 2 z 

Ekonomika turystyki 30 30 7 E 

Geografia turystyki 30 30 6 E 

RAZEM 165 180 32 4 

     

Ekonomika i Zarządzanie Przedsiębiorstwem    

semestr IV W Inne ECTS E/Zo 

Ekonometria 15 15 3 E 

Rachunkowość finansowa 15 15 4 zo 

Finanse publiczne 30 15 4 zo 

Język obcy 0 30 2 zo 

Nauka o przedsiębiorstwie 30 15 2 E 

Ochrona własności intelektualnej 15 0 2 zo 

Seminarium licencjackie 0 30 2 z 

Zarządzanie podmiotami gospodarczymi 30 30 6 E 

Logistyka 30 30 5 zo 

Postęp techniczny i innowacje 15 15 2 zo 

RAZEM 180 195 32 3 

     

Ekonomika i Organizacja Łączności     

semestr IV W Inne ECTS E/Zo 

Ekonometria 15 15 3 E 

Rachunkowość finansowa 15 15 4 zo 

Finanse publiczne 30 15 4 zo 

Język obcy 0 30 2 zo 

Nauka o przedsiębiorstwie 30 15 2 E 

Ochrona własności intelektualnej 15 0 2 zo 

Seminarium licencjackie 0 30 2 z 

Ekonomika łączności 30 30 6 E 

Ekonomika przedsiębiorstwa pocztowego 30 15 5 E 

Nowa gospodarka 15 15 2 zo 

RAZEM 180 180 32 4 
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Ekonomika Transportu i Logistyka     

semestr V W Inne ECTS E/Zo 

Międzynarodowe stosunki gospodarcze 30 15 3 E 

Metody oceny projektów gospodarczych 15 30 3 zo 

Integracja europejska 15 0 1 zo 

Gospodarka regionalna 15 0 1 zo 

Język obcy 0 30 4 E 

Finanse przedsiębiorstw 30 15 2 E 

Podstawy marketingu 30 30 2 E 

Zajęcia fakultatywne 30 0 2 zo 

Seminarium licencjackie 0 30 2 z 

Spedycja 15 15 2 E 

Ekonomika przedsiębiorstw transportu 
samochodowego 

30 15 4 zo 

Ekonomika przedsiębiorstw transportu 
kolejowego 

30 15 4 zo 

Gospodarka magazynowa 15 0 1 zo 

Prawo transportowe 15 0 1 zo 

RAZEM 270 195 32 5 

     

Turystyka i Hotelarstwo     

semestr V W Inne ECTS E/Zo 

Międzynarodowe stosunki gospodarcze 30 15 3 E 

Metody oceny projektów gospodarczych 15 30 3 zo 

Integracja europejska 15 0 1 zo 

Gospodarka regionalna 15 0 1 zo 

Język obcy 0 30 4 E 

Finanse przedsiębiorstw 30 15 2 E 

Podstawy marketingu 30 30 2 E 

Zajęcia fakultatywne 30 0 2 zo 

Seminarium licencjackie 0 30 2 z 

Obsługa ruchu turystycznego 30 30 5 E 

Podstawy hotelarstwa 30 15 4 zo 

Prawo turystyczne 30 0 3 zo 

RAZEM 255 195 32 5 

     

Ekonomika i Zarządzanie Przedsiębiorstwem    

semestr V W Inne ECTS E/Zo 

Międzynarodowe stosunki gospodarcze 30 15 3 E 

Metody oceny projektów gospodarczych 15 30 3 zo 

Integracja europejska 15 0 1 zo 

Gospodarka regionalna 15 0 1 zo 

Język obcy 0 30 4 E 

Finanse przedsiębiorstw 30 15 2 E 

Podstawy marketingu 30 30 2 E 

Zajęcia fakultatywne 30 0 2 zo 

Seminarium licencjackie 0 30 2 z 

Analiza rynku 30 30 6 E 

Prawo obrotu handlowego 15 15 6 zo 

RAZEM 210 195 32 5 
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Ekonomika i Organizacja Łączności 

    

semestr V W Inne ECTS E/Zo 

Międzynarodowe stosunki gospodarcze 30 15 3 E 

Metody oceny projektów gospodarczych 15 30 3 zo 

Integracja europejska 15 0 1 zo 

Gospodarka regionalna 15 0 1 zo 

Język obcy 0 30 4 E 

Finanse przedsiębiorstw 30 15 2 E 

Podstawy marketingu 30 30 2 E 

Zajęcia fakultatywne 30 0 2 zo 

Seminarium licencjackie 0 30 2 z 

Rynek usług łączności 15 15 3 zo 

Prawo łączności 15 0 1 zo 

System ekonomiczno-finansowy 
przedsiębiorstw łączności 

15 30 4 E 

Ekonomika firmy telekomunikacyjnej 30 15 4 zo 

RAZEM 240 210 32 5 

     

Ekonomika Transportu i Logistyka     

semestr VI W Inne ECTS E/Zo 

Negocjacje 15 15 3 E 

Zajęcia fakultatywne 30 0 2 zo 

Seminarium licencjackie 0 30 4 zo 

Ekonomika przedsiębiorstw transportu 
samochodowego 

15 15 4 E 

Ekonomika przedsiębiorstw transportu 
kolejowego 

15 15 4 E 

Technologia transportu samochodowego 15 15 4 zo 

Technologia transportu kolejowego 15 15 4 zo 

Marketing usług transportowych 15 0 3 zo 

RAZEM 120 105 28 3 

     

Turystyka i Hotelarstwo     

semestr VI W Inne ECTS E/Zo 

Negocjacje 15 15 3 E 

Zajęcia fakultatywne 30 0 2 zo 

Seminarium licencjackie 0 30 4 zo 

Marketing usług turystycznych 30 30 6 E 

Ekonomika biur podróży 30 15 6 E 

E-turystyka 15 30 3 zo 

Analiza działalności gospodarczej 
przedsiębiorstw hotelarskich 

15 30 4 zo 

RAZEM 135 150 28 3 

     

Ekonomika i Zarządzanie Przedsiębiorstwem    

semestr VI W Inne ECTS E/Zo 

Negocjacje 15 15 3 E 

Zajęcia fakultatywne 30 0 2 zo 

Seminarium licencjackie 0 30 4 zo 

Rachunek kosztów 30 30 4 zo 

Zarządzanie produkcją 15 15 3 zo 

Zarządzanie jakością 15 15 3 zo 
Zarządzanie strategiczne 30 30 5 E 

Sprawozdawczość finansowa podmiotów 
gospodarczych 

15 15 4 zo 

RAZEM 150 150 28 2 
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Ekonomika i Organizacja Łączności     

semestr VI W Inne ECTS E/Zo 

Negocjacje 15 15 3 E 

Zajęcia fakultatywne 30 0 2 zo 

Seminarium licencjackie 0 30 4 zo 

Polityka gospodarcza łączności 15 15 3 E 

Obsługa transportowa poczty 30 15 5 zo 

Ekonomika firmy telekomunikacyjnej 15 30 5 E 

Systemy informatyczne  w łączności 15 45 6 zo 

RAZEM 120 150 28 3 
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4.2  EKONOMIA  II stopień, studia stacjonarne 
 
 

    

semestr I W Inne ECTS E/Zo 

Wnioskowanie statystyczne 15 15 6 zo 

Makroekonomia II 30 15 10 E 

Prawo gospodarcze 15 15 6 E 

Historia myśli ekonomicznej 30 15 5 zo 

RAZEM 90 60 27 2 

 
 

     

semestr II W Inne ECTS E/Zo 

Ekonometria i prognozowanie zjawisk 
ekonomicznych 

30 30 9 E 

Ekonomia menedżerska 15 15 6 zo 

Międzynarodowe transakcje gospodarcze 30 15 7 E 

Zastosowanie informatyki w przedsiębiorstwie 15 30 4 zo 

Kreatywność i innowacje 15 30 3 zo 

Seminarium 0 30 4 z  

RAZEM 105 150 33 2 

 
 

     

Ekonomika Transportu i Logistyka     

semestr III W Inne ECTS E/Zo 

Ekonomia matematyczna 15 15 4 zo 

Gospodarowanie kapitałem ludzkim 15 0 4 E 

Prawo pracy 15 0 3 E 

Seminarium 0 30 4 z  

Zajęcia fakultatywne 15 0 1 zo 

Polityka transportowa 15 15 5 E 

Strategie rynkowe w transporcie 15 15 3 zo 

Transport międzynarodowy 15 15 3 zo 

RAZEM 105 90 27 3 

     

Turystyka i Hotelarstwo     

semestr III W Inne ECTS E/Zo 

Ekonomia matematyczna 15 15 4 zo 

Gospodarowanie kapitałem ludzkim 15 0 4 E 

Prawo pracy 15 0 3 E 

Seminarium 0 30 4 z  

Zajęcia fakultatywne 15 0 1 zo 

Polityka turystyczna 15 15 3 E 

Badanie rynku turystycznego 15 30 6 E 

Strategie rynkowe podmiotów turystycznych 15 15 5 E 

RAZEM 105 105 30 5 
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Ekonomika i Organizacja Łączności     

semestr III W Inne ECTS E/Zo 

Ekonomia matematyczna 15 15 4 zo 

Gospodarowanie kapitałem ludzkim 15 0 4 E 

Prawo pracy 15 0 3 E 

Seminarium 0 30 4 z  

Zajęcia fakultatywne 15 0 1 zo 

Marketing usług łączności 30 30 7 E 

Strategie rynkowe podmiotów łączności 15 15 6 zo 

RAZEM 105 90 29 3 

     

Ekonomika i Zarządzanie Przedsiębiorstwami    

semestr III W Inne ECTS E/Zo 

Ekonomia matematyczna 15 15 4 zo 

Gospodarowanie kapitałem ludzkim 15 0 4 E 

Prawo pracy 15 0 3 E 

Seminarium 0 30 4 z  

Zajęcia fakultatywne 15 0 1 zo 

Controlling 30 15 5 E 

Polityka finansowa przedsiębiorstwa 15 15 3 zo 

Teleinformatyka w przedsiębiorstwie 15 15 3 zo 

RAZEM 120 90 27 3 

     

Finanse i Rachunkowość Przedsiębiorstw i Instytucji   

semestr III W Inne ECTS E/Zo 

Ekonomia matematyczna 15 15 4 zo 

Gospodarowanie kapitałem ludzkim 15 0 4 E 

Prawo pracy 15 0 3 E 

Seminarium 0 30 4 z  

Zajęcia fakultatywne 15 0 1 zo 

Nowe subdyscypliny i nurty w nauce finansów 15 0 3 zo 

Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa 30 15 5 E 

Rachunkowość małych firm 15 0 5 zo 

RAZEM 120 60 29 3 

     

E-biznes i Ekonomika Informacji     

semestr III W Inne ECTS E/Zo 

Ekonomia matematyczna 15 15 4 zo 

Gospodarowanie kapitałem ludzkim 15 0 4 E 

Prawo pracy 15 0 3 E 

Seminarium 0 30 4 z  

Zajęcia fakultatywne 15 0 1 zo 

Diagnostyka ekonomiczna w przedsiębiorstwie 15 15 3 zo 

Prawo e-biznesu 15 0 3 zo 

Metody ekonomiki informacji 15 0 4 E 

Marketing w internecie 15 15 2 zo 

Tworzenie zintegrowanych systemów 
informatycznych zarządzania 

15 0 2 zo 

RAZEM 135 75 30 3 
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 Handel i Euromarketing     

semestr III W Inne ECTS E/Zo 

Ekonomia matematyczna 15 15 4 zo 

Gospodarowanie kapitałem ludzkim 15 0 4 E 

Prawo pracy 15 0 3 E 

Seminarium 0 30 4 z  

Zajęcia fakultatywne 15 0 1 zo 

Oferty handlowe w obrocie międzynarodowym 15 0 2 zo 

Marketing globalny 30 15 5 E 

Koncepcja tworzenia reklam 15 0 4 zo 

Negocjacje w biznesie międzynarodowym 15 0 2 zo 

RAZEM 135 60 29 3 

     

Ekonomika Transportu i Logistyka     

semestr IV W Inne ECTS E/Zo 

Rynek finansowy 15 15 5 zo 

Rachunkowowść zarządcza 15 15 6 E 

Seminarium 0 45 4 zo 

Zajęcia fakultatywne 15 0 1 zo 

Ekonomika transportu morskiego 30 15 5 E 

Rachunek ekonomiczny w transporcie 15 15 6 zo 

Rynek usług logistycznych 15 15 6 E 

RAZEM 105 120 33 3 

     

Turystyka i Hotelarstwo     

semestr IV W Inne ECTS E/Zo 

Rynek finansowy 15 15 5 zo 

Rachunkowowść zarządcza 15 15 6 E 

Seminarium 0 45 4 zo 

Zajęcia fakultatywne 15 0 1 zo 

Zarządzanie hotelem 30 15 3 E 

Zarządzanie zasobami ludzkimi w turystyce 15 0 6 E 

Turystyka międzynarodowa 15 0 5 zo 

RAZEM 105 90 30 3 

     

Ekonomika i Organizacja Łączności     

semestr IV W Inne ECTS E/Zo 

Rynek finansowy 15 15 5 zo 

Rachunkowowść zarządcza 15 15 6 E 

Seminarium 0 45 4 zo 

Zajęcia fakultatywne 15 0 1 zo 

Analiza działalności gospodarczej łączności 15 15 6 E 

Nowoczesne technologie pocztowe 15 15 3 zo 

Ekonomika i zarządzanie jakością usług 15 15 6 E 

RAZEM 90 120 31 3 
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Ekonomika i Zarządzanie Przedsiębiorstwami    

semestr IV W Inne ECTS E/Zo 

Rynek finansowy 15 15 5 zo 

Rachunkowowść zarządcza 15 15 6 E 

Seminarium 0 45 4 zo 

Zajęcia fakultatywne 15 0 1 zo 

Systemy podatkowe 15 15 5 E 

Zarządzanie personelem 15 15 6 E 

Diagnostyka ekonomiczna w przedsiębiorstwie 15 15 6 E 

RAZEM 90 120 33 4 

     

Finanse i Rachunkowość Przedsiębiorstw i Instytucji   

semestr IV W Inne ECTS E/Zo 

Rynek finansowy 15 15 5 zo 

Rachunkowowść zarządcza 15 15 6 E 

Seminarium 0 45 4 zo 

Zajęcia fakultatywne 15 0 1 zo 

Sprawozdawczość finansowa i audyt 15 15 3 E 

Zarządzanie finansami w sektorze publicznym 30 15 5 E 

Współczesna bankowość 15 15 4 E 

Marketing usług finansowych i księgowych 15 0 3 zo 

RAZEM 120 120 31 4 

     

E-biznes i Ekonomika Informacji     

semestr IV W Inne ECTS E/Zo 

Rynek finansowy 15 15 5 zo 

Rachunkowowść zarządcza 15 15 6 E 

Seminarium 0 45 4 zo 

Zajęcia fakultatywne 15 0 1 zo 

Strategie  w gospodarce internetowej 15 15 5 E 

Teleinformatyka w biznesie i elektroniczne 
kanały dystrybucji 

15 15 4 E 

Ekonomika i organizacja pracy w 
przedsiębiorstwie wirtualnym 

15 15 5 E 

RAZEM 90 120 30 4 

     

Handel i Euromarketing     

semestr IV W Inne ECTS E/Zo 

Rynek finansowy 15 15 5 zo 

Rachunkowowść zarządcza 15 15 6 E 

Seminarium 0 45 4 zo 

Zajęcia fakultatywne 15 0 1 zo 

E-biznes w społeczeństwie informacyjnym 15 15 3 E 

Media i komunikowanie społeczne 15 15 4 E 

Ekonomika przedsiębiorstwa handlowego 15 15 4 E 

Współczesny handel międzynarodowy 15 0 4 zo 

RAZEM 105 120 31 4 
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4.3  EKONOMIA  I stopień, studia niestacjonarne 
 
 

    

semestr I W Inne ECTS E/Zo 

Matematyka 30 30 9 E 

Mikroekonomia 30 30 9 E 

Informatyka 9 27 5 zo 

Do wyboru: historia gospodarcza lub geografia 
ekonomiczna 

18 0 5 zo 

RAZEM 87 87 28 2 

 
 

    

semestr II W Inne ECTS E/Zo 

Makroekonomia 30 30 9 E 

Elementy prawa 15 15 7 E 

Podstawy zarządzania 15 15 5 E 

Język obcy 0 18 2 zo 

Gospodarka a środowisko 18 0 4 E 

Do wyboru: socjologia lub inny przedmiot 
humanistyczny 

18 0 5 zo 

RAZEM 96 78 32 4 

 
 

    

semestr III W Inne ECTS E/Zo 

Podstawy rachunkowości 15 15 5 E 

Statystyka 15 15 4 E 

Analiza ekonomiczna 12 15 6 E 

System pośrednictwa finansowego 15 12 6 E 

Polityka społeczno-gospodarcza 15 15 5 zo 

Język obcy 0 18 2 zo 

RAZEM 72 90 28 4 

     

Ekonomika Transportu i Logistyka     

semestr IV W Inne ECTS E/Zo 

Ekonometria 15 15 3 E 

Rachunkowość finansowa 9 9 4 zo 

Finanse publiczne 15 12 4 zo 

Język obcy 0 18 2 zo 

Nauka o przedsiębiorstwie 15 12 2 E 

Ochrona własności intelektualnej 9 0 2 zo 

Seminarium licencjackie 0 18 2 z 

Ekonomika transportu 18 18 6 E 

Logistyka 18 18 4 zo 

Organizacja i technika transportu morskiego 
15 12 3 E 

RAZEM 114 132 32 4 

     



48 

Turystyka i Hotelarstwo     

semestr IV W Inne ECTS E/Zo 

Ekonometria 15 15 3 E 

Rachunkowość finansowa 9 9 4 zo 

Finanse publiczne 15 12 4 zo 

Język obcy 0 18 2 zo 

Nauka o przedsiębiorstwie 15 12 2 E 

Ochrona własności intelektualnej 9 0 2 zo 

Seminarium licencjackie 0 18 2 z 

Ekonomika turystyki 18 18 7 E 

Geografia turystyki 18 18 6 E 

RAZEM 99 120 32 4 

     

Ekonomika i Zarządzanie Przedsiębiorstwami    

semestr IV W Inne ECTS E/Zo 

Ekonometria 15 15 3 E 

Rachunkowość finansowa 9 9 4 zo 

Finanse publiczne 15 12 4 zo 

Język obcy 0 18 2 zo 

Nauka o przedsiębiorstwie 15 12 2 E 

Ochrona własności intelektualnej 9 0 2 zo 

Seminarium licencjackie 0 18 2 z 

Zarządzanie podmiotami gospodarczymi 18 18 6 E 

Logistyka 18 18 5 zo 

Postęp techniczny i innowacje 9 9 2 zo 

RAZEM 108 129 32 3 

     

Ekonomika i Organizacja Łączności     

semestr IV W Inne ECTS E/Zo 

Ekonometria 15 15 3 E 

Rachunkowość finansowa 9 9 4 zo 

Finanse publiczne 15 12 4 zo 

Język obcy 0 18 2 zo 

Nauka o przedsiębiorstwie 15 12 2 E 

Ochrona własności intelektualnej 9 0 2 zo 

Seminarium licencjackie 0 18 2 z 

Ekonomika łączności 18 18 6 E 

Ekonomika przedsiębiorstwa pocztowego 15 12 5 E 

Nowa gospodarka 9 9 2 zo 

RAZEM 105 123 32 4 

     



49 

 
Ekonomika Transportu i Logistyka 

    

semestr V W Inne ECTS E/Zo 

Międzynarodowe stosunki gospodarcze 15 15 3 E 

Metody oceny projektów gospodarczych 12 15 3 zo 

Integracja europejska 12 0 1 zo 

Gospodarka regionalna 12 0 1 zo 

Język obcy 0 18 4 E 

Finanse przedsiębiorstw 18 9 2 E 

Podstawy marketingu 18 18 2 E 

Zajęcia fakultatywne 12 0 2 zo 

Seminarium licencjackie 0 18 2 z 

Spedycja 9 9 2 E 

Ekonomika przedsiębiorstw transportu 
samochodowego 

15 9 4 zo 

Ekonomika przedsiębiorstw transportu 
kolejowego 

15 9 4 zo 

Gospodarka magazynowa 9 0 1 zo 

Prawo transportowe 9 0 1 zo 

RAZEM 156 120 32 5 

     

Turystyka i Hotelarstwo     

semestr V W Inne ECTS E/Zo 

Międzynarodowe stosunki gospodarcze 15 15 3 E 

Metody oceny projektów gospodarczych 12 15 3 zo 

Integracja europejska 12 0 1 zo 

Gospodarka regionalna 12 0 1 zo 

Język obcy 0 18 4 E 

Finanse przedsiębiorstw 18 9 2 E 

Podstawy marketingu 18 18 2 E 

Zajęcia fakultatywne 12 0 2 zo 

Seminarium licencjackie 0 18 2 z 

Obsługa ruchu turystycznego 18 18 5 E 

Podstawy hotelarstwa 15 12 4 zo 

Prawo turystyczne 18 0 3 zo 

RAZEM 150 123 32 5 

     

Ekonomika i Zarządzanie Przedsiębiorstwami    

semestr V W Inne ECTS E/Zo 

Międzynarodowe stosunki gospodarcze 15 15 3 E 

Metody oceny projektów gospodarczych 12 15 3 zo 

Integracja europejska 12 0 1 zo 

Gospodarka regionalna 12 0 1 zo 

Język obcy 0 18 4 E 

Finanse przedsiębiorstw 18 9 2 E 

Podstawy marketingu 18 18 2 E 

Zajęcia fakultatywne 12 0 2 zo 

Seminarium licencjackie 0 18 2 z 

Analiza rynku 18 18 6 E 

Prawo obrotu handlowego 9 9 6 zo 

RAZEM 126 120 32 5 
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Ekonomika i Organizacja Łączności 

    

semestr V W Inne ECTS E/Zo 

Międzynarodowe stosunki gospodarcze 15 15 3 E 

Metody oceny projektów gospodarczych 12 15 3 zo 

Integracja europejska 12 0 1 zo 

Gospodarka regionalna 12 0 1 zo 

Język obcy 0 18 4 E 

Finanse przedsiębiorstw 18 9 2 E 

Podstawy marketingu 18 18 2 E 

Zajęcia fakultatywne 12 0 2 zo 

Seminarium licencjackie 0 18 2 z 

Rynek usług łączności 9 9 3 zo 

Prawo łączności 9 0 1 zo 

System ekonomiczno-finansowy 
przedsiębiorstw łączności 

12 15 4 E 

Ekonomika firmy telekomunikacyjnej 18 9 4 zo 

RAZEM 147 126 32 5 

     

Ekonomika Transportu i Logistyka     

semestr VI W Inne ECTS E/Zo 

Negocjacje 9 9 3 E 

Zajęcia fakultatywne 12 0 2 zo 

Seminarium licencjackie 0 18 4 zo 

Ekonomika przedsiębiorstw transportu 
samochodowego 

12 9 4 E 

Ekonomika przedsiębiorstw transportu 
kolejowego 

12 9 4 E 

Technologia transportu samochodowego 9 9 4 zo 

Technologia transportu kolejowego 9 9 4 zo 

Marketing usług transportowych 9 0 3 zo 

RAZEM 72 63 28 3 

     

Turystyka i Hotelarstwo     

semestr VI W Inne ECTS E/Zo 

Negocjacje 9 9 3 E 

Zajęcia fakultatywne 12 0 2 zo 

Seminarium licencjackie 0 18 4 zo 

Marketing usług turystycznych 18 18 6 E 

Ekonomika biur podróży 15 12 6 E 

E-turystyka 9 18 3 zo 

Analiza działalności gospodarczej 
przedsiębiorstw hotelarskich 

9 18 4 zo 

RAZEM 72 93 28 3 
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Ekonomika i Zarządzanie Przedsiębiorstwami 

   

semestr VI W Inne ECTS E/Zo 

Negocjacje 9 9 3 E 

Zajęcia fakultatywne 12 0 2 zo 

Seminarium licencjackie 0 18 4 zo 

Rachunek kosztów 18 18 4 zo 

Zarządzanie produkcją 9 9 3 zo 

Zarządzanie jakością 9 9 3 zo 

Zarządzanie strategiczne 18 18 5 E 

Sprawozdawczość finansowa podmiotów 
gospodarczych 

9 9 4 zo 

RAZEM 84 90 28 2 

     

Ekonomika i Organizacja Łączności     

semestr VI W Inne ECTS E/Zo 

Negocjacje 9 9 3 E 

Zajęcia fakultatywne 12 0 2 zo 

Seminarium licencjackie 0 18 4 zo 

Polityka gospodarcza łączności 9 9 3 E 

Obsługa transportowa poczty 15 12 5 zo 

Ekonomika firmy telekomunikacyjnej 9 18 5 E 

Systemy informatyczne  w łączności 9 27 6 zo 

RAZEM 63 93 28 3 
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4.4  EKONOMIA  II stopień, studia niestacjonarne 
 
 

    

semestr I W Inne ECTS E/Zo 

Wnioskowanie statystyczne 15 15 6 zo 

Makroekonomia II 30 15 10 E 

Prawo gospodarcze 15 15 6 E 

Historia myśli ekonomicznej 15 15 5 zo 

RAZEM 75 60 27 2 

 
 

     

semestr II W Inne ECTS E/Zo 

Ekonometria i prognozowanie zjawisk 
ekonomicznych 

15 15 9 E 

Ekonomia menedżerska 15 15 6 zo 

Międzynarodowe transakcje gospodarcze 30 15 7 E 

Zastosowanie informatyki w przedsiębiorstwie 12 18 4 zo 

Kreatywność i innowacje 12 18 3 zo 

Seminarium 0 18 4 z  

RAZEM 84 99 33 2 

     

     

Ekonomika Transportu i Logistyka     

semestr III W Inne ECTS E/Zo 

Ekonomia matematyczna 15 15 4 zo 

Gospodarowanie kapitałem ludzkim 15 0 4 E 

Prawo pracy 12 0 3 E 

Seminarium 0 18 4 z  

Polityka transportowa 12 12 5 E 

Strategie rynkowe w transporcie 12 12 4 zo 

Transport międzynarodowy 12 12 4 zo 

RAZEM 78 69 28 3 

     

Turystyka i Hotelarstwo     

semestr III W Inne ECTS E/Zo 

Ekonomia matematyczna 15 15 4 zo 

Gospodarowanie kapitałem ludzkim 15 0 4 E 

Prawo pracy 12 0 3 E 

Seminarium 0 18 4 z  

Polityka turystyczna 12 12 4 E 

Badanie rynku turystycznego 12 18 6 E 

Strategie rynkowe podmiotów turystycznych 12 12 6 E 

RAZEM 78 75 31 5 

     

Ekonomika i Organizacja Łączności     

semestr III W Inne ECTS E/Zo 

Ekonomia matematyczna 15 15 4 zo 

Gospodarowanie kapitałem ludzkim 15 0 4 E 

Prawo pracy 12 0 3 E 

Seminarium 0 18 4 z  

Marketing usług łączności 18 18 7 E 

Strategie rynkowe podmiotów łączności 12 12 6 zo 

RAZEM 72 63 28 3 
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Ekonomika i Zarządzanie Przedsiębiorstwami 

   

semestr III W Inne ECTS E/Zo 

Ekonomia matematyczna 15 15 4 zo 

Gospodarowanie kapitałem ludzkim 15 0 4 E 

Prawo pracy 12 0 3 E 

Seminarium 0 18 4 z  

Controlling 18 12 5 E 

Polityka finansowa przedsiębiorstwa 12 12 4 zo 

Teleinformatyka w przedsiębiorstwie 12 12 4 zo 

RAZEM 84 69 28 3 

     

Finanse i Rachunkowość Przedsiębiorstw i Instytucji   

semestr III W Inne ECTS E/Zo 

Ekonomia matematyczna 15 15 4 zo 

Gospodarowanie kapitałem ludzkim 15 0 4 E 

Prawo pracy 12 0 3 E 

Seminarium 0 18 4 z  

Nowe subdyscypliny i nurty w nauce finansów 9 0 3 zo 

Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa 21 15 6 E 

Rachunkowość małych firm 9 0 5 zo 

RAZEM 81 48 29 3 

     

E-biznes i Ekonomika Informacji     

semestr III W Inne ECTS E/Zo 

Ekonomia matematyczna 15 15 4 zo 

Gospodarowanie kapitałem ludzkim 15 0 4 E 

Prawo pracy 12 0 3 E 

Seminarium 0 18 4 z  

Diagnostyka ekonomiczna w przedsiębiorstwie 9 9 3 zo 

Prawo e-biznesu 15 0 3 zo 

Metody ekonomiki informacji 9 0 4 E 

Marketing w internecie 12 12 2 zo 

Tworzenie zintegrowanych systemów 
informatycznych zarządzania 

15 0 2 zo 

RAZEM 102 54 29 3 

     

 Handel i Euromarketing     

semestr III W Inne ECTS E/Zo 

Ekonomia matematyczna 15 15 4 zo 

Gospodarowanie kapitałem ludzkim 15 0 4 E 

Prawo pracy 12 0 3 E 

Seminarium 0 18 4 z  

Oferty handlowe w obrocie międzynarodowym 9 0 3 zo 

Marketing globalny 15 12 5 E 

Koncepcja tworzenia reklam 12 0 5 zo 

Negocjacje w biznesie międzynarodowym 15 0 2 zo 

RAZEM 93 45 30 3 
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Gospodarka Finansowa i Administracja Samorządowa* 

  

semestr III W Inne ECTS E/Zo 

Ekonomia matematyczna 15 15 4 zo 

Gospodarowanie kapitałem ludzkim 15 0 4 E 

Prawo pracy 12 0 3 E 

Seminarium 0 18 4 z  

Zarządzanie finansami w JST 18 18 7 E 

Pomoc publiczna i wsparcie instytucjonalne 12 12 5 E 

RAZEM 72 63 27 4 

      

Zarządzanie Projektami Europejskimi*    

semestr III W Inne ECTS E/Zo 

Ekonomia matematyczna 15 15 4 Zo 

Gospodarowanie kapitałem ludzkim 15 0 4 E 

Prawo pracy 12 0 3 E 

Seminarium 0 18 4 z  

Integracja europejska 18 0 2 Zo 

Finansowe narzędzia wspierania procesów 
inwestycyjnych 

6 12 4 E 

Finansowe narzędzia wspierania rozwoju 
kapitału ludzkiego 

6 12 4 E 

Informatyczne narzędzia zarządzania projektami 0 9 3 Zo 

RAZEM 72 66 28 4 

     

Kapitał Ludzki Przedsiębiorstwa*     

semestr III W Inne ECTS E/Zo 

Ekonomia matematyczna 15 15 4 Zo 

Gospodarowanie kapitałem ludzkim 15 0 4 E 

Prawo pracy 12 0 3 E 

Seminarium 0 18 4 z  

Techniki organizatorskie 12 0 3 Zo 

Dokumentacja kadrowa 12 12 5 E 

Systemy motywowania i wynagradzania 
pracowników 

12 12 3 Zo 

Psychologia w zarządzaniu zasobami ludzkimi 12 0 3 Zo 

RAZEM 90 57 29 3 

     

Transport i Teleinformatyka w Biznesie*    

semestr III W Inne ECTS E/Zo 

Ekonomia matematyczna 15 15 4 Zo 

Gospodarowanie kapitałem ludzkim 15 0 4 E 

Prawo pracy 12 0 3 E 

Seminarium 0 18 4 z  

Ekonomika i polityka transportowa 15 15 6 E 

Zarządzanie informacją w przedsiębiorstwach 9 12 3 zo 

Współczesne technologie transportowe 12 12 5 E 

Tworzenie i projektowanie stron internetowych 9 12 4 E 

RAZEM 87 84 33 5 
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Ekonomika Transportu i Logistyka 

    

semestr IV W Inne ECTS E/Zo 

Rynek finansowy 15 15 5 zo 

Rachunkowość zarządcza 12 12 6 E 

Seminarium 0 27 4 zo 

Ekonomika transportu morskiego 18 12 5 E 

Rachunek ekonomiczny w transporcie 12 12 6 zo 

Rynek usług logistycznych 12 12 6 E 

RAZEM 69 90 32 3 

     

Turystyka i Hotelarstwo     

semestr IV W Inne ECTS E/Zo 

Rynek finansowy 15 15 5 zo 

Rachunkowość zarządcza 12 12 6 E 

Seminarium 0 27 4 zo 

Zarządzanie hotelem 18 12 4 E 

Zarządzanie zasobami ludzkimi w turystyce 12 0 6 E 

Turystyka międzynarodowa 12 0 4 zo 

RAZEM 69 66 29 3 

     

Ekonomika i Organizacja Łączności     

semestr IV W Inne ECTS E/Zo 

Rynek finansowy 15 15 5 zo 

Rachunkowość zarządcza 12 12 6 E 

Seminarium 0 27 4 zo 

Analiza działalności gospodarczej łączności 12 12 7 E 

Nowoczesne technologie pocztowe 12 12 3 zo 

Ekonomika i zarządzanie jakością usług 12 12 7 E 

RAZEM 63 90 32 3 

     

Ekonomika i Zarządzanie Przedsiębiorstwami    

semestr IV W Inne ECTS E/Zo 

Rynek finansowy 15 15 5 zo 

Rachunkowość zarządcza 12 12 6 E 

Seminarium 0 27 4 zo 

Systemy podatkowe 12 12 5 E 

Zarządzanie personelem 12 12 6 E 

Diagnostyka ekonomiczna w przedsiębiorstwie 12 15 6 E 

RAZEM 63 93 32 4 

     

Finanse i Rachunkowość Przedsiębiorstw i Instytucji   

semestr IV W Inne ECTS E/Zo 

Rynek finansowy 15 15 5 zo 

Rachunkowość zarządcza 12 12 6 E 

Seminarium 0 27 4 zo 

Sprawozdawczość finansowa i audyt 12 15 3 E 

Zarządzanie finansami w sektorze publicznym 21 15 5 E 

Współczesna bankowość 12 15 5 E 

Marketing usług finansowych i księgowych 12 0 3 zo 

RAZEM 84 99 31 4 
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E-biznes i Ekonomika Informacji 

    

semestr IV W Inne ECTS E/Zo 

Rynek finansowy 15 15 5 zo 

Rachunkowość zarządcza 12 12 6 E 

Seminarium 0 27 4 zo 

Strategie  w gospodarce internetowej 9 9 6 E 

Teleinformatyka w biznesie i elektroniczne 
kanały dystrybucji 

12 12 5 E 

Ekonomika i organizacja pracy w 
przedsiębiorstwie wirtualnym 

12 12 5 E 

RAZEM 60 87 31 4 

     

Handel i Euromarketing     

semestr IV W Inne ECTS E/Zo 

Rynek finansowy 15 15 5 zo 

Rachunkowość zarządcza 12 12 6 E 

Seminarium 0 27 4 zo 

E-biznes w społeczeństwie informacyjnym 9 9 3 E 

Media i komunikowanie społeczne 9 9 4 E 

Ekonomika przedsiębiorstwa handlowego 12 12 4 E 

Współczesny handel międzynarodowy 15 0 4 zo 

RAZEM 72 84 30 4 

     

Gospodarka Finansowa i Administracja Samorządowa*   

semestr IV W Inne ECTS E/Zo 

Rynek finansowy 15 15 5 zo 

Rachunkowość zarządcza 12 12 6 E 

Seminarium 0 27 4 zo 

Administracja samorządowa 12 12 6 zo 

Gospodarka komunalna 12 12 6 zo 

Analiza finansowa w JST 12 12 6 E 

RAZEM 63 90 33 2 

     

Zarządzanie Projektami Europejskimi*    

semestr IV W Inne ECTS E/Zo 

Rynek finansowy 15 15 5 zo 

Rachunkowość zarządcza 12 12 6 E 

Seminarium 0 27 4 zo 

Metody i techniki zarządzania projektami 9 9 4 E 

Monitorowanie i ocena projektów 6 9 3 E 

Warsztaty aplikacyjne 0 18 3 zo 

Zarządzanie zespołami projektowymi 6 6 3 zo 

Zamówienia publiczne 9 9 4 E 

RAZEM 57 105 32 4 

     

Kapitał Ludzki Przedsiębiorstwa*     

semestr IV W Inne ECTS E/Zo 

Rynek finansowy 15 15 5 zo 

Rachunkowość zarządcza 12 12 6 E 

Seminarium 0 27 4 zo 

Proces kadrowy 12 12 5 E 

Controlling kadrowy  12 12 5 E 

Trening i rozwój pracownika 9 9 4 zo 

Metody i techniki rozwiązywania konfliktów 12 0 2 zo 

RAZEM 72 87 31 3 
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Transport i Teleinformatyka w Biznesie*    

semestr IV W Inne ECTS E/Zo 

Rynek finansowy 15 15 5 zo 

Rachunkowość zarządcza 12 12 6 E 

Seminarium 0 27 4 zo 

Współczesne technologie teleinformatyczne 9 9 5 E 

Kształtowanie procesów w sektorze TSL 12 12 4 zo 

Funkcjonowanie przedsiębiorstw wirtualnych 9 9 3 zo 

RAZEM 57 84 27 2 

     
* specjalność uruchomiona tylko w Słupsku     
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5 OPISY PRZEDMIOTÓW (spis – kolejność alfabetyczna) 
 
Administracja samorządowa 
 

Jednostka organizacyjna US: 
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług 
Katedra Finansów Publicznych 

Kierunek: Ekonomia 
Specjalność: Gospodarka Finansowa i Administracja 
Samorządowa 
Poziom studiów: II stopień 

Kod przedmiotu 
 

Nazwa przedmiotu: Administracja samorządowa 

 
Rok Semestr Rodzaj zajęć 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS 

Typ 
przedmiotu 

Język 
nauczania 

   stacjonarne  
   

4 W/CW 12/12 niestacjo-
narne 

2 
   

6 obowiązkowy polski 

 
Prowadzący przedmiot: Dr Małgorzata Gorzałczyńska-Koczkodaj 
 
Wymagania wstępne: 
Posiadanie wiadomości związanych z funkcjonowaniem sektora publicznego (podstawowe zasady, źródła 
dochodów, cel funkcjonowania) 
Cele przedmiotu: 
Przedstawienie roli i znaczenia administracji samorządowej. Zaprezentowany zostanie sposób realizacji zadań 
przez administrację samorządową i oceniona jej samodzielność decyzyjna. Student zostanie przygotowany do 
pracy w strukturach administracji samorządowej. 
Metody dydaktyczne: 
Wykład, gry dyskusyjne, case study. 
Treści merytoryczne przedmiotu: 
1. Geneza, pojęcie administracji 
2. Administracja a administrowanie 
3. Budowa organizacji administracji samorządowej 
4. Pracownicy samorządowi a służba cywilna 
5. Zadania administracji samorządowej 
6. Samodzielność działania organów administracji samorządowej 
7. Tryb i zasady postępowania administracyjnego 
8. Zarządzanie jakością w administracji samorządowej w Polsce i w wybranych krajach 
9. System kontroli w administracji samorządowej 
10. Postępowanie egzekucyjne w administracji 
 
Forma i warunki zaliczenia: 
Forma pisemna. Pytania testowe i opisowe. 
Literatura podstawowa: 
1. B. Dolnicki: Samorząd terytorialny. Wyd. 4. Wyd. Wolters Kluwer. 2009. 
2. A. Borodo: Samorząd terytorialny. System prawnofinansowy. Wyd. 5. Wyd. Lewis Nexis. 2008   
Literatura uzupełniająca: 

1. Red. W. Drobny: Prawo samorządowe. Testy. Wyd. Wolters Kluwer. 2007. 
2. A. Piasecki: Samorząd terytorialny i wspólnoty lokalne. Wyd. Naukowe PWN 2009. 
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Analiza działalności gospodarczej przedsiębiorstw hotelarskich 
 

Jednostka organizacyjna US: 
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług 
Katedra Zarządzania Turystyką 

Kierunek: Ekonomia 
Specjalność: Turystyka i Hotelarstwo 
Poziom studiów: I 

Kod przedmiotu 
 

Nazwa przedmiotu: Analiza działalności gospodarczej przedsiębiorstw hotelarskich 

 Rok Semestr Rodzaj zajęć Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS 

Typ 
przedmiotu 

Język 
nauczania 

6 W/CW 15/30 stacjonarne 3 
   
6 W/CW 9/18 niestacjo-

narne 
3 

   

4 obowiązkowy Polski 

 
Prowadzący przedmiot: dr Dawid Milewski, dr Adam Pawlicz 
 
Wymagania wstępne: 
Znajomość podstawowych zagadnień związanych z funkcjonowaniem rynku turystycznego 
Cele przedmiotu: 
Celem procesu dydaktycznego jest umiejętność zastosowania wybranych elementów analizy ekonomicznej w 
przedsiębiorstwach hotelarskich oraz interpretacji wyników (ze szczególnym uwzględnieniem mierników 
charakteryzujących hotelarstwo i gastronomię). 
Metody dydaktyczne: 
wykład z użyciem technik multimedialnych, ćwiczenia w grupach, case study, rozwiązywanie zadań 
Treści merytoryczne przedmiotu: 
1. Cechy specyficzne hotelarstwa i gastronomii (niestabilność popytu, struktura kosztów, cykl operacyjny, 
struktury organizacyjne i inne). 
2. Analiza kosztów w przedsiębiorstwie hotelarskim. 
3. Polityka cenowa w przedsiębiorstwie hotelarskim. 
4. Zarządzanie zyskiem w przedsiębiorstwach hotelarskich. 
5. Analiza wskaźnikowa w hotelarstwie i gastronomii 
6. Analiza sprzedaży przedsiębiorstw hotelarskich. 
7. Analiza progu rentowności w przedsiębiorstwie hotelarskim. 
8. Ocena decyzji inwestycyjnych w branży turystycznej. 
9. Analiza sprawozdań finansowych dla celów zarządczych. 
Forma i warunki zaliczenia: 
zaliczenie na ocenę w formie pisemnej 
Literatura podstawowa: 
W. Biczysko, R.D. Tauber, Wybrane problemy zarządzania finansami i rachunkowością w hotelarstwie, 
gastronomii, turystyce i rekreacji, Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu, Poznań 2007. 
Hotelarstwo. Usługi – eksploatacja – zarządzanie, red. A. Panasiuk, D. Szostak, Wyd. Naukowe PWN, 
Warszawa 2008. 
R. Kotaś, S. Sojak, Rachunkowość zarządcza w hotelarstwie i gastronomii, PWE, Warszawa 2009. 
W. Nastaj, Rachunkowość zarządcza w hotelarstwie i gastronomii, Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w 
Gdańsku, Gdańsk 2008. 
Literatura uzupełniająca: 
M. Bednarska, G. Gołembski, E. Markiewicz, M. Olszewski, Przedsiębiorstwo turystyczne. Ujęcie statyczne i 
dynamiczne, PWE, Warszawa 2007. 
Małe i średnie przedsiębiorstwa na rynku turystycznym, red. L. Czechowski, Wyższa Szkoła Turystyki i 
Hotelarstwa w Gdańsku, Gdańsk 2007. 
A. Rapacz, Przedsiębiorstwo turystyczne, Difin, Warszawa 2007. 
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Analiza działalności gospodarczej łączności 
 

Jednostka organizacyjna US: 
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług 
Katedra Ekonomiki i Organizacji 
Telekomunikacji 

Kierunek: Ekonomia 
Specjalność: Ekonomika i Organizacja Łączności 
Poziom studiów: II 

Kod przedmiotu 
 

Nazwa przedmiotu: Analiza działalności gospodarczej łączności 

 Rok Semestr Rodzaj zajęć Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS 

Typ 
przedmiotu 

Język 
nauczania 

4 W/CW 15/15 stacjonarne 2 
   
4 W/CW 12/12 niestacjo-

narne 
2 

   

6 
 
7 obowiązkowy Polski 

 
Prowadzący przedmiot: dr Joanna Drobiazgiewicz 
 
Wymagania wstępne: Przedmiot skierowany jest do studentów posiadających wiedzę z zakresu podstaw 
organizacji i zarządzania, rachunkowości finansowej  
 
Cele przedmiotu: Celem procesu dydaktycznego jest przekazanie studentom wiedzy z zakresu istoty, roli i zadań 
analizy ekonomicznej w procesie zarządzania podmiotami gospodarczymi branży pocztowej i 
telekomunikacyjnej raz nabycie praktycznej umiejętności posługiwania się jej narzędziami w procesie 
podejmowania decyzji gospodarczych. 
 
Metody dydaktyczne: wykład oraz rozwiązywanie zadań 
 
Treści merytoryczne przedmiotu: Przedmiot cele i zadania analizy gospodarczej w przedsiębiorstwach sfery 
łączności. Materiały źródłowe i sposoby prezentacji wyników analizy. Metody analizy gospodarczej. Analiza 
sytuacji majątkowej i finansowej przedsiębiorstw sfery łączności (badanie dynamiki i struktury aktywów, badanie 
dynamiki i struktury kapitałów, badanie struktury kapitałowo-majątkowej, analiza dynamiki i struktury wyniku 
finansowego, analiza zmian w pozycji finansowej przedsiębiorstwa). Analiza kondycji finansowej (analiza 
płynności finansowej, analiza wspomagania finansowego, analiza sprawności działania przedsiębiorstwa, analiza 
rentowności, ocena rynkowej wartości akcji i kapitału). Narzędzia syntetycznej oceny kondycji finansowej firm 
sfery łączności. Analiza kosztów własnych (cel i zadania analizy, analiza kosztów w układzie rodzajowym i 
kalkulacyjnym, analiza kosztów pracy). Analiza gospodarowania zasobami ludzkimi firm sfery łączności. 
Analiza gospodarowania zasobami rzeczowymi firm sfery łączności. 
 
Forma i warunki zaliczenia: Podstawą zaliczenia przedmiotu jest pisemne kolokwium, EGZAMIN. 
 
Literatura podstawowa: 
Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa. L. Bednarski, R. Borowiecki, J. Duraj, E. Kurtys, T. Waśniewski, B. 
Wersty. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2001. 
Analiza finansowa w przedsiębiorstwie. L. Bednarski, PWE, Warszawa 2007. 
Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. PWN, Warszawa 2006. 
 
Literatura uzupełniająca: 
Roczne raporty finansowe firm sfery łączności 
Zeszyty Naukowe US Ekonomiczne Problemy Łączności 
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Analiza ekonomiczna 
 
Jednostka organizacyjna US: 
Wydział Zarządzania i Ekonomiki 
Usług 
Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw 

Kierunek: Ekonomia 
Specjalność: wszystkie 
Poziom studiów: I 

Kod przedmiotu 
 

Nazwa przedmiotu: Analiza ekonomiczna 

 Rok Semestr Rodzaj zajęć Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS 

Typ 
przedmiotu 

Język 
nauczania 

3 W/CW 15/30 stacjonarne 2 
   
3 W/CW 12/15 niestacjo-

narne 
2 

   

6 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: podstawy rachunkowości, finanse przedsiębiorstwa, nauka o przedsiębiorstwie, 
rachunkowość zarządcza 
Cele przedmiotu: 

Celem przedmiotu jest pozyskanie przez studentów wiedzy niezbędnej do pomiaru związków zachodzących 
między zjawiskami ekonomicznymi oraz wykrywania za pomocą rozmaitych metod badawczych 

prawidłowości dotyczących zachowań podmiotów gospodarczych. Umiejętności te pozwolą im podejmować 
prawidłowe decyzje i wnioski odnośnie do zachodzących procesów w przedsiębiorstwie. 

Metody dydaktyczne: 
wykłady, ćwiczenia, zadania, konsultacje, testy, analizy indywidualne na podstawie raportów finansowych firm 
Treści merytoryczne przedmiotu: 

– Analiza jako podstawa podejmowania decyzji  
– Metody i techniki wykorzystywane w analizach  
– Wstępna analiza bilansu  i rachunku zysków i strat 
– Ocena płynności finansowej przedsiębiorstwa  
– Stopień zadłużenia przedsiębiorstwa, dźwignia finansowa i jej wykorzystanie w przedsiębiorstwie  
– Wynik finansowy, rentowność i czynniki je kształtujące  
– Ocena aktywności gospodarczej przedsiębiorstwa  
– Ocena rynkowej wartości akcji i kapitału  
– Syntetyczna diagnoza sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa  
– Wykorzystanie analizy w procesach opracowania strategii rozwoju przedsiębiorstw, bądź w 

programach naprawczych  
– Wykorzystanie analizy w planowaniu finansowym  

Forma i warunki zaliczenia: 
egzamin pisemny, zaliczenie pisemne 
Literatura podstawowa: 

– Sierpińska, Jachna, Ocena przedsiębiorstw według standardów światowych, PWN, Warszawa 2007. 
– Waśniewski T., Skoczylas W., Teoria i praktyka analizy finansowej w przedsiębiorstwie, FRR w 

Polsce, Warszawa 2004. 
– Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie, praca zbiorowa pod red. M. Jarzemowskiej, Państwowe 

Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006 
Literatura uzupełniająca: 

– L. Bednarski, Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2007. 
– J. Engelhardt, Ocena i analiza działalności gospodarczej przedsiębiorstw na podstawie wskaźników 

syntetycznych, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2001 
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Analiza finansowa w JST 
 
Jednostka organizacyjna US: 
Wydział Zarządzania i Ekonomiki 
Usług 
Katedra Finansów Publicznych 

Kierunek: Ekonomia 
Specjalność: Gospodarka Finansowa i Administracja 
Samorządowa 
Poziom studiów: II 

Kod przedmiotu 
 

Nazwa przedmiotu: Analiza finansowa w JST 

 Rok Semestr Rodzaj zajęć Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS 

Typ 
przedmiotu 

Język 
nauczania 

   stacjonarne  
   
4 W/CW 12/12 niestacjo-

narne 
2 

   

6 obowiązkowy Polski 

 
Prowadzący przedmiot: dr Magdalena Zioło 
Wymagania wstępne: 
Znajomość finansów publicznych i finansów samorządu terytorialnego oraz zasad gospodarki finansowej 
Cele przedmiotu: 
Celem procesu dydaktycznego jest zapoznanie studentów z istotą i metodami analizy finansowej w 
jednostkach samorządu terytorialnego. Przybliżona zostanie rola sprawozdań budżetowych JST jako 
podstawowego źródła danych dla potrzeb analizy finansowej JST oraz wskazane zostaną moduły analizy 
finansowej wykorzystujące poszczególne rodzaje informacji finansowej. W sposób kompleksowy 
zaprezentowane zostaną podstawowe metody analizy finansowej JST z uwzględnieniem wskaźników struktury 
i dynamiki oraz analizy wskaźnikowej. Szczegółowe instrumenty analizy finansowej JST zostaną 
przedstawione w odniesieniu do dochodów budżetowych, wydatków budżetowych oraz relacji pomiędzy 
poszczególnymi kategoriami budżetowymi. W sposób praktyczny przybliżona zostanie rola analizy 
finansowej, jako narzędzia wspierającego proces decyzyjny w JST ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia 
poprawności interpretacyjnej wyników analizy finansowej. Po zakończeniu cyklu kształcenia student powinien 
legitymować się umiejętnością oceny parametrów finansowych JST oraz formułowania wniosków płynących z 
interpretacji danych finansowych jednostek publicznych.     
Metody dydaktyczne: 
Wykład informacyjny, prezentacja multimedialna, dyskusja, case study, zadania 
Treści merytoryczne przedmiotu: 
1. Pojęcie, cel i zakres analizy finansowej w jednostkach samorządu terytorialnego (JST) 
2. Metody analiz wykorzystywane w analizie finansowej JST 
3. Rodzaje źródeł informacji wykorzystywanych w analizie finansowej JST 
4. Analiza struktury i dynamiki dochodów  budżetowych JST 
5. Analiza struktury i dynamiki wydatków  budżetowych JST 
6. Analiza wzajemnych relacji pomiędzy dochodami / przychodami, wydatkami / rozchodami  
7. Analiza wskaźnikowa JST 

- Analiza płynności finansowej JST 
- Analiza zadłużenia JST 
- Analiza samodzielności (dochodowe i wydatkowej) JST 
- Analiza atrakcyjności JST 

8. Rating jako kompleksowa ocena wiarygodności kredytowej JST 
Forma i warunki zaliczenia: 
Egzamin w formie pisemnej – część teoretyczna i praktyczna (zadania) 
Literatura podstawowa: 
Metodyka kompleksowej oceny gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Red. B. Filipiak, 
Difin, Warszawa 2009 
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (DzU nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) 
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych  (DzU nr 157, poz. 
1241 z późn. zm.) 
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (DzU Nr 
20, poz. 103 z późn. zm.) 
Literatura uzupełniająca: 
Finanse Komunalne 
Samorząd Terytorialny 
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Analiza rynku  
 
Jednostka organizacyjna US: 
Wydział Zarządzania i Ekonomiki 
Usług 
Katedra Marketingu Usług 

Kierunek: Ekonomia 
Specjalność: Ekonomika i Zarządzanie Przedsiębiorstwem 
Poziom studiów: I 

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu: Analiza rynku  
 

 Rok Semestr Rodzaj zajęć Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS 

Typ 
przedmiotu 

Język 
nauczania 

5 W/CW 30/30 stacjonarne 3 
   
5 W/CW 18/18 niestacjo-

narne 
3 

   

6 obowiązkowy Polski 

 
Prowadzący przedmiot:  dr A. Smalec, dr L. Gracz 
Wymagania wstępne: 
Podstawy marketingu 
Cele przedmiotu: 
Celem przedmiotu jest uświadomienie słuchaczom potrzeby badania i analizy rynku. Silna konkurencja na 
globalnym rynku powoduje, że oferta spełniająca nawet wszystkie wymagania jakościowe potencjalnych, jest 
tylko jedną z wielu dostępnych na rynku. 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. 
Metody dydaktyczne: 
wykład, casy, zadania problemowe 
Treści merytoryczne przedmiotu: 
1. Istota i elementy rynku. Analiza struktury podmiotowej i przedmiotowej rynku. 
2. Metody analizy popytu i podaży. Sposoby analizy równowagi rynkowej. 
3. Metody badawcze wykorzystywane w analizie rynku. Wyznaczanie liczebności próby. Metody 

prezentacji danych. 
4. Analiza konkurencji. Analiza grup strategicznych. Badanie oddziaływania instrumentów konkurencji. 
5. Metody analizy zachowań konsumentów, m.in. badanie preferencji, opinii i postaw, wskaźnik CSI. 
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. Badania segmentacyjne. Wybór rynku docelowego. Pozycjonowanie produktu. Metoda taksonomiczna. 
9. Analiza działań promocyjnych (skuteczności, efektywności). Obsługa klienta. 
10. Badanie udziału przedsiębiorstwa w rynku. 
11. Wykorzystanie metod portfelowych. 
12. Analiza pojemności i chłonności rynku.  
13. Prognozowanie zjawisk rynkowych. 
Forma i warunki zaliczenia: 
zaliczenie pisemne obejmujące zarówno zagadnienia teoretyczne (test wyboru), jak również zadania; egzamin 
Literatura podstawowa: 

1. Rosa G., Smalec A., Sondej T., Analiza i funkcjonowanie rynku – ćwiczenia i zadania, Wyd. 
Naukowe US, Szczecin 2010. 

2. Analiza rynku, red. H. Mruk, PWE, Warszawa 2003. 
3. Badania rynku, red. Z. Kędzior. PWE, Warszawa 2004. 

Literatura uzupełniająca: 
1. Wskaźniki marketingowe, red. R. Kozielski, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2008. 
2. Badania marketingowe. Teoria i praktyka, red. K. Mazurek-Łopacińska, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 

2008. 
3. Kaczmarczyk S., Badania marketingowe. Metody i techniki, PWE, Warszawa 2003. 
4. Mynarski S., Praktyczne metody analizy danych rynkowych i marketingowych, Wyd. ZAKAMYCZE, 

Kraków 2000. 
5. Analiza i funkcjonowanie rynku, red. J. Perenc, Wyd. Naukowe US, Szczecin 1998. 



64 

Badanie rynku turystycznego 
 
Jednostka organizacyjna US: 
Wydział Zarządzania i Ekonomiki 
Usług 
Katedra Zarządzania Turystyką 

Kierunek: Ekonomia 
Specjalność: Turystyka i hotelarstwo 
Poziom studiów: II 

Kod przedmiotu 
 

Nazwa przedmiotu: Badanie rynku turystycznego 

 Rok Semestr Rodzaj zajęć Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS 

Typ 
przedmiotu 

Język 
nauczania 

3 W/CW 15/30 stacjonarne 2 
   
3 W/CW 12/18 niestacjo-

narne 
2 

   

6 obowiązkowy Polski 

 
Prowadzący przedmiot: :  dr Anna Tokarz, dr Agnieszka Sawińska, mgr Katarzyna Orfin 
 
Wymagania wstępne: 
Podstawowe wiadomości z zakresu ekonomii, marketingu i  ekonomiki turystyki 
Cele przedmiotu: 
Celem procesu dydaktycznego jest przedstawienie wybranych metod użytecznych w badaniach rynkowych. 
Metody te są stosowane w odniesieniu do otoczenia rynkowego przedsiębiorstw turystycznych, 
charakteryzującego się niepewnością i nieokreślonością zachodzących zdarzeń losowych. Stwarzają one 
ryzyko przy podejmowaniu decyzji i wpływają na konieczność prowadzenia badań dotyczących uzyskania 
informacji o sytuacji na rynku usług turystycznych. 
Metody dydaktyczne: 
Wykłady 
Konsultacje 
Prezentacje multimedialne 
Treści merytoryczne przedmiotu: 

1. Istota i podmioty rynku turystycznego 
2. Obszary badań rynkowych i marketingowych 
3. Przedmiot i cel badania rynku turystycznego 
4. Źródła informacji o rynku turystycznym  
5. Procedura badania rynku turystycznego 
6. Proces doboru próby 
7. Techniki doboru losowego 
8. Techniki doboru nielosowego 
9. Badania ankietowe  
10. Metody jakościowe pozyskiwania informacji rynkowych 
11. Badanie zachowania konsumentów na rynku usług turystycznych (preferencji, motywów 

podróżowania, struktury wydatków na usługi turystyczne  
12. Procedura segmentacji rynku turystycznego 

 
Forma i warunki zaliczenia: 
kolokwium pisemne, projekty praktyczne 
egzamin ustny 
Literatura podstawowa: 
A. Tokarz. A. Lewandowska: Badania rynku turystycznego. Materiały do studiowania. Wydawnictwo 
Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004. 
Marketing usług turystycznych. Red. A. Panasiuk, PWN, Warszawa 2007 (rozdział 2, 3, 10) 
Ekonomika turystyki. Red. A. Panasiuk, PWN, Warszawa 2007 (rozdział 5) 
 
Literatura uzupełniająca: 
Wskaźniki marketingowe. Red. R. Kozielski. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006. 
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Controlling  
 
Jednostka organizacyjna US: 
Wydział Zarządzania i Ekonomiki 
Usług 
Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw 

Kierunek: Ekonomia 
Specjalność: Ekonomika i Zarządzanie Przedsiębiorstwami 
Poziom studiów: II 

Kod przedmiotu 
 

Nazwa przedmiotu: Controlling 

 Rok Semestr Rodzaj zajęć Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS 

Typ 
przedmiotu 

Język 
nauczania 

3 W/CW 30/15 stacjonarne 2 
   
3 W/CW 18/12 niestacjo-

narne 
2 

   

5 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 rachunkowości zarządczej, analizy ekonomicznej 
 
Cele przedmiotu: Celem procesu dydaktycznego jest wprowadzenie studentów w problematykę 
funkcjonowania controllingu we współczesnych przedsiębiorstwach, w tym z zakresu praktycznego 
przygotowania budżetu dla przedsiębiorstwa oraz zapoznanie studentów z metodami kontrolowania jego 
wykonania. Ponadto, studenci otrzymają szereg wskazówek doyczących projektowania systemów 
informacyjnych controllingu, analizy informacji z tych systemów oraz ich wykorzystania w zarządzaniu 
przedsiębiorstwem. 
Metody dydaktyczne: wykłady i ćwiczenia z użyciem technik multimedialnych, projekty i opracowania, 
zadania praktyczne 
Treści merytoryczne przedmiotu: 
– geneza, pojęcie (różne aspekty), zadania i funkcje (centralne i podporządkowane) systemu controllingu w 

przedsiębiorstwie, 
– charakterystyka odmian controllingu w przedsiębiorstwie, 
– zasady i procedury budżetowania kosztów w powiązaniu z organizacją przedsiębiorstwa, 
– planowanie i analiza kapitału pracującego, tworzenia bilansu pro forma, 
– sporządzanie i kontrola budżetu operacyjnego przedsiębiorstwa, 
– sporządzanie i kontrola budżetu finansowego przedsiębiorstwa, 
– teoretyczne i praktyczne aspekty rachunku kosztów działań, 
– pomiar działalności przedsiębiorstwa z użyciem strategicznej karty wyników, 
– organizacja i informatyzacja controllingu w przedsiębiorstwie 
Forma i warunki zaliczenia: 
zaliczenie pisemne, egzamin 
Literatura podstawowa: 

1. S. Marciniak, Controlling. Teoria. Zastosowania, Difin, Warszawa 2008, wyd. 3 zmienione. 
2. Z. Leszczyński, T. Wnuk-Pel, Controlling w praktyce, Oddk, Gdansk 2004. 
3. H.J. Vollmuth, Controlling, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2000; 

Literatura uzupełniająca: 
1. Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem, praca zbiorowa pod red. M. Sierpińskiej, VIZJA 

PRESS&IT, Warszawa 2006. 
2. M. Dobija, Rachunkowość zarządcza i controlling, PWN, Warszawa 2002; 
3. J. Nesterak, Controlling. Systemy centrów odpowiedzialności, ANVIX, Kraków 2003; 
4. Controlling w przedsiębiorstwie, praca zbiorowa pod red. E. Nowaka, Ośrodek Doradztwa i 

Doskonalenia Kadr Sp. z o.o., Gdańsk 2003; 
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Controlling kadrowy  
 
Jednostka organizacyjna US: 
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług 
Katedra Organizacji i Zarządzania 

Kierunek: Ekonomia 
Specjalność: Kapitał Ludzki Przedsi ębiorstwa 
Poziom studiów: II 

Kod przedmiotu 
 

Nazwa przedmiotu: Controlling kadrowy 

 Rok Semestr Rodzaj 
zajęć 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS 

Typ przedmiotu Język 
nauczania 

   stacjonarne  
   
4 W/CW 12/12 niestacjo-

narne 
2 

   

 
5 

Obowiązkowy Polski 

 
Prowadzący przedmiot: dr Adam Kowalczyk 
Wymagania wstępne: 
Wiedza z zakresu Podstaw Zarządzania i Zarządzania kadrami 
Cele przedmiotu: 
Poznanie istoty i znaczenia controllingu kadrowego. Umiejętność diagnozowania stanu zasobów osobowych  
w przedsiębiorstwie i poszukiwania sposobów podnoszenia efektywności wykonywanej przez nie pracy. 
Metody dydaktyczne: 
Wykłady, prezentacje multimedialne, praca w grupach, studia przypadków 
Treści merytoryczne przedmiotu: 
I. Controlling kadrowy: 
- pojęcie controllingu kadrowego, controlling kadrowy w ewolucji funkcji personalnej przedsiębiorstw 
- controlling kadrowy a kontrola zasobów osobowych 
II. Controlling kadrowy dla skutecznego zarządzania personelem organizacji: 
1. Zadania controllingu kadrowego w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa: 
- koncepcje wkomponowania zadań controllingu kadrowego w struktury organizacyjne przedsiębiorstw w 
zależności od takich czynników jak wielkość przedsiębiorstwa czy kultura organizacyjna 
2. Obszary zastosowania i instrumentarium controllingu kadrowego: 
- podstawowe jakościowe i ilościowe narzędzia wykorzystywane w planowaniu, monitorowaniu i 
korygowaniu procesu zarządzania personelem 
III. Planowanie zasobów osobowych przedsiębiorstwa w oparciu o controlling: 
- ustalanie i monitorowanie popytu i podaży pracowników,  bilans zatrudnienia i macierz przepływów 
osobowych, wskaźniki: rotacji (fluktuacji) zasobów osobowych, rentowności zatrudnienia, jednostkowego 
kosztu pracy, wykorzystania czasu pracy itd. 
IV. Controlling kadrowy a system motywacyjny w przedsiębiorstwie: 
- analiza finansowych i pozafinansowych elementów systemu motywacyjnego 
- oceny pracownicze, jako podstawa planowania rozwoju personelu 
- controlling kadrowy w procesie opracowywania, wdrażania i kontroli realizacji systemu ocen pracowniczych 
V. Rola controllera personalnego w rekrutacji i selekcji pracowników oraz w stymulowaniu rozwoju 
potencjału pracy 
- planowanie, wybór oraz ocena źródeł i form rekrutacji pracowników 
- kontrola przebiegu procesu rekrutacyjnego oraz związanych z tym kosztów 
- metodyka oceny efektywności szkoleń w wymiarze ilościowym i jakościowym 
- analiza progu opłacalności szkoleń wewnątrzzakładowych 
Forma i warunki zaliczenia: 
Egzamin w formie pisemnej lub ustnej, zaliczenie w formie pisemnej 
Literatura podstawowa: 
1. Bernais J., Ingram J., Controlling personalny i koszty pracy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im.  
K. Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2005. 
2. Sekuła Z., Controlling personalny, TNOiK, Bydgoszcz 2000. 
Literatura uzupełniająca: 
1. Borowicz A., Psychologiczne aspekty controllingu, Akademia Controllingu OdiTK, 
Gdansk 1996. 
2. Czubkowska K., Idea controllingu a funkcje controllera, Zeszyty Teoretyczne Rady 
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Diagnostyka ekonomiczna w przedsiębiorstwie 
 
Jednostka organizacyjna US: 
Wydział Zarządzania i Ekonomiki 
Usług 
Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw 

Kierunek: Ekonomia 
Specjalność: E-biznes i Ekonomika Informacji  
Poziom studiów: II 

Kod przedmiotu 
 

Nazwa przedmiotu: Diagnostyka ekonomiczna w przedsiębiorstwie 

 Rok Semestr Rodzaj zajęć Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS 

Typ 
przedmiotu 

Język 
nauczania 

3 W/CW 15/15 stacjonarne 2 
   
3 W/CW 9/9 niestacjo-

narne 
2 

   

3 
 
3 obowiązkowy Polski 

 
Prowadzący przedmiot:  prof.zw.dr hab Juliusz Engelhardt, dr Małgorzata Brojak-Trzaskowska, dr Jolanta 
Lubomska-Kalisz, dr Małgorzata Porada-Rochoń, dr Anna Surmacz, dr Aneta Sokół 
 
Wymagania wstępne: analiza ekonomiczno-finansowa, podstawy rachunkowości, finanse przedsiębiorstwa, 
nauka o przedsiębiorstwie, sprawozdawczość finansowa podmiotów gospodarczych 
 
Cele przedmiotu: Celem przedmiotu jest wprowadzenie studentów w specyfikę i szczegóły analizy finansowej 
przedsiębiorstwa. Posługiwanie się diagnostyką ekonomiczną (doskonałą metodą) sprzyja rozpoznawaniu stanu 
i wyników działalności podmiotów gospodarczych. Ponadto, metoda ta jest niezbędna do skutecznego 
zarządzania organizacją a także przeprowadzenia działań naprawczych czy restrukturyzacyjnych .Studenci  z 
pomocą diagnostyki ekonomicznej będą mogli łatwo rozpoznać „chore” obszary działalności oraz szybko 
wychwycić symptomy zakłóceń w przedsiębiorstwie. 
Metody dydaktyczne: wykłady, ćwiczenia, zadania, konsultacje, analizy z wykorzystaniem raportów 
finansowych firm,  
Treści merytoryczne przedmiotu: 
– podstawy metodyczne diagnostyki ekonomicznej 
– znaczenie diagnostyki w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 
– motywy powstania diagnostyki ekonomicznej 
– system oceny działalności gospodarczej, 
– diagnostyka zarządzania zasobami w organizacji, 
– diagnostyka rozwoju przedsiębiorstwa, 
– ocena zagrożenia kryzysem lub symptomów upadłości przedsiębiorstwa. 
Forma i warunki zaliczenia: zaliczenie pisemne 

Literatura podstawowa: 
– B. Wersty, Analiza i diagnostyka ekonomiczna. Podstawy teoretyczno-metodyczne, Wydawnictwo WSZ 

„Edukacja”, Wrocław 2000. 
– Restrukturyzacja przedsiębiorstw  w procesie adaptacji do współczesnego otoczenia. Perspektywa 

międzynarodowa. Pod red. M. Porada – Rochoń, Difin 2009. 
– W. Gabrusewicz, Podstawy analizy finansowej, PWE, Warszawa 2007. 
Literatura uzupełniająca: 
Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstw według standardów światowych, PWN, Warszawa 2007 
N. Grzenkowicz, Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa, Wydaw. Naukowe Wydziału Zarządzania 
Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2007.  
Analiza finansowa przedsiębiorstwa, praca zbiorowa pod red. M. Hamrola, AE w Poznaniu, Poznań 2007. 
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Diagnostyka ekonomiczna w przedsiębiorstwie 
 
Jednostka organizacyjna US: 
Wydział Zarządzania i Ekonomiki 
Usług 
Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw 

Kierunek: Ekonomia 
Specjalność: Ekonomika i Zarządzanie Przedsiębiorstwami 
Poziom studiów: II 

Kod przedmiotu 
 

Nazwa przedmiotu: Diagnostyka ekonomiczna w przedsiębiorstwie 

 Rok Semestr Rodzaj zajęć Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS 

Typ 
przedmiotu 

Język 
nauczania 

4 W/CW 15/15 stacjonarne 2 
   
4 W/CW 12/15 niestacjo-

narne 
2 

   

6 
 
6 obowiązkowy Polski 

 
Prowadzący przedmiot:  prof.zw.dr hab Juliusz Engelhardt, dr Małgorzata Brojak-Trzaskowska, dr Jolanta 
Lubomska-Kalisz, dr Małgorzata Porada-Rochoń, dr Anna Surmacz, dr Aneta Sokół 
 
Wymagania wstępne: analiza ekonomiczno-finansowa, podstawy rachunkowości, finanse przedsiębiorstwa, 
nauka o przedsiębiorstwie, sprawozdawczość finansowa podmiotów gospodarczych 
 
Cele przedmiotu: Celem przedmiotu jest wprowadzenie studentów w specyfikę i szczegóły analizy finansowej 
przedsiębiorstwa. Posługiwanie się diagnostyką ekonomiczną (doskonałą metodą) sprzyja rozpoznawaniu stanu 
i wyników działalności podmiotów gospodarczych. Ponadto, metoda ta jest niezbędna do skutecznego 
zarządzania organizacją a także przeprowadzenia działań naprawczych czy restrukturyzacyjnych .Studenci  z 
pomocą diagnostyki ekonomicznej będą mogli łatwo rozpoznać „chore” obszary działalności oraz szybko 
wychwycić symptomy zakłóceń w przedsiębiorstwie. 
Metody dydaktyczne: wykłady, ćwiczenia, zadania, konsultacje, analizy z wykorzystaniem raportów 
finansowych firm,  
Treści merytoryczne przedmiotu: 
– podstawy metodyczne diagnostyki ekonomicznej 
– znaczenie diagnostyki w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 
– motywy powstania diagnostyki ekonomicznej 
– system oceny działalności gospodarczej, 
– diagnostyka zarządzania zasobami w organizacji, 
– diagnostyka rozwoju przedsiębiorstwa, 
– ocena zagrożenia kryzysem lub symptomów upadłości przedsiębiorstwa. 
Forma i warunki zaliczenia: egzamin pisemny, zaliczenie pisemne 
Literatura podstawowa: 
– B. Wersty, Analiza i diagnostyka ekonomiczna. Podstawy teoretyczno-metodyczne, Wydawnictwo WSZ 

„Edukacja”, Wrocław 2000. 
– Restrukturyzacja przedsiębiorstw  w procesie adaptacji do współczesnego otoczenia. Perspektywa 

międzynarodowa. Pod red. M. Porada – Rochoń, Difin 2009. 
– W. Gabrusewicz, Podstawy analizy finansowej, PWE, Warszawa 2007. 
Literatura uzupełniająca: 
Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstw według standardów światowych, PWN, Warszawa 2007 
N. Grzenkowicz, Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa, Wydaw. Naukowe Wydziału Zarządzania 
Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2007.  
Analiza finansowa przedsiębiorstwa, praca zbiorowa pod red. M. Hamrola, AE w Poznaniu, Poznań 2007. 
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Dokumentacja kadrowa 
 
Jednostka organizacyjna US: 
Wydział Zarządzania i Ekonomiki 
Usług 
Katedra Organizacji Zarządzania 

Kierunek: Ekonomia 
Specjalność: Kapitał Ludzki Przedsi ębiorstwa 
Poziom studiów: II 

Kod przedmiotu 
 

Nazwa przedmiotu: Dokumentacja kadrowa  

 Rok Semestr Rodzaj zajęć Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS 

Typ 
przedmiotu 

Język 
nauczania 

     
   

3 W/CW 12/12 niestacjo-
narne 

2 
   

 
 

5 obowiązkowy Polski 

 
Prowadzący przedmiot: dr Adam Kowalczyk 
 
Wymagania wstępne: 
Wiedza z zakresu Podstaw Zarządzania oraz Zarządzania Kadrami 
Cele przedmiotu: 
Studenci nabywają umiejętność konstruowania podstawowych dokumentów obowiązujących w 
przedsiębiorstwach, związanych z wykonywaniem pracy oraz prowadzenia akt osobowych. Zdobywają 
podstawową wiedzę nt. roli działu personalnego w firmie. 
Metody dydaktyczne: 
Wykłady, Prezentacje multimedialna, Praca w grupach, Studia przypadków 
Treści merytoryczne przedmiotu: 

1. Miejsce działu personalnego w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa. 
2. Obowiązki pracodawcy w zakresie dokumentacji zatrudnienia. Zasady opracowania regulaminu: 

pracy, wynagrodzenia, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. 
3. Dokumenty związane z ubieganiem się o pracę: oferta podjęcia pracy, życiorys, list motywacyjny, 

klauzula o przetwarzaniu danych osobowych. 
4. Akta osobowe: zasady prowadzenia. Dokumentowanie podjęcia pracy przed zatrudnieniem: 

kwestionariusz osobowy; oświadczenie pracownika o niekaralności; skierowanie na badania 
lekarskie; spis dokumentów które powinna przedłożyć osoba przed zatrudnieniem. 

5. Dokumenty dla celów ubezpieczenia i podatku dochodowego. 
6. Dokumentowanie zatrudnienia pracownika (umowa na czas określony, nieokreślony, na zastępstwo, 

itd.). 
7. Zmiany w umowach o pracę (przedłużenie umowy zawartej na czas określony, awans płacowy, 

awans stanowiskowy, aneks do umowy o pracę, itd.). 
8. Dokumentacja związana z wynagrodzeniem (karta pracy, zarobkowa, przychodów pracownika, itp.). 
9. Dokumentacja dotycząca czasu pracy i urlopów. 
10. Rozwiązanie stosunku pracy. Świadectwo pracy. 

Forma i warunki zaliczenia: 
Egzamin w formie pisemnej lub ustnej, zaliczenie w formie pisemnej. 
Literatura podstawowa: 
1. Amstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wolters Kluwer, Warszawa 2007. 
2. Roza-Michaliski A., Dokumentacja zatrudnienia w firmie, Skierniewice 1998. 
3. Mroczkowska R., Potocka-Szmoń P., Dokumentacja pracownicza 2010, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia 
Kadr Sp. z o. o., Gdańsk 2010.  
Literatura uzupełniająca: 
1. Nałęcz M., Prawo pracy 2010, C.H. Beck, Warszawa 2010. 
2. Rampersad H., Kompleksowa karta wyników, Placet, Warszawa 2004.  
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E-biznes w społeczeństwie informacyjnym 
 
Jednostka organizacyjna US: 
Wydział Zarządzania i Ekonomiki 
Usług 
Katedra Ekonomiki i Organizacji 
Telekomunikacji 

Kierunek: Ekonomia 
Specjalność: Handel i Euromarketing 
Poziom studiów: II 

Kod przedmiotu 
 

Nazwa przedmiotu: E-biznes w społeczeństwie informacyjnym 

 Rok Semestr Rodzaj zajęć Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS 

Typ 
przedmiotu 

Język 
nauczania 

4 W/CW 15/15 stacjonarne 2 
   
4 W/CW 9/9 niestacjo-

narne 
2 

   

 
 

3 obowiązkowy Polski 

 
Prowadzący przedmiot: dr Joanna Drobiazgiewicz 
 
Wymagania wstępne: podstawowa wiedza z zakresu ekonomii oraz organizacji i zarządzania 
przedsiębiorstwem 
 
Cele przedmiotu: Celem procesu dydaktycznego jest przedstawienie istoty e-biznesu, jego miejsca w 
społeczeństwie informacyjnym oraz czynników jego rozwoju 
 
Metody dydaktyczne: 
Wykłady oraz ćwiczenia 
 
Treści merytoryczne przedmiotu: 

1. Przedsiębiorstwo i jego otoczenie w globalnym społeczeństwie informacyjnym. 
2. Istota pojęć gospodarki elektronicznej, e-biznesu oraz e-commerce. 
3. Funkcjonowanie e-biznesu. Zastosowanie Internetu w zarządzaniu przedsiębiorstwem. 
4. Promocja w sieci 
5. Istota oraz rozwój e-commerce. 
6. Główne formy handlu elektronicznego. 
7. Usługi administracji publicznej on-line. 
8. Aspekty prawne funkcjonowania gospodarki elektronicznej w Polsce. 
9. Główne determinanty oraz perspektywy rozwoju gospodarki elektronicznej w Polsce. 

 
Forma i warunki zaliczenia: 
Kolokwium oraz egzamin w formie pisemnej 
Literatura podstawowa: 

1. B.Gregor, M.Stawiszyński: E-commerce, OW Branta, Bydgoszcz – Łódź 2002 
2. P.Adamczewski: Internet w praktyce biznesu, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 

Poznań 2001 
3. M.Norris, S.West: E-biznes, Wydawnictwa Komunikacji Łączności, Warszawa 2001 
4. M. Luterek  e-government, Systemy informacji publicznej, Wydawnictwa Akademickie i 

Profesjonalne, Warszawa 2010 
Literatura uzupełniająca: 

1. „Modern Marketing” 
2. „Internet” 
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Ekonometria 
 
Jednostka organizacyjna US: 
Wydział Zarządzania i Ekonomiki 
Usług 
Katedra Metod Ilościowych 

Kierunek: Ekonomia 
Specjalność: wszystkie 
Poziom studiów: I 

Kod przedmiotu 
 

Nazwa przedmiotu: Ekonometria 

 Rok Semestr Rodzaj zajęć Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS 

Typ 
przedmiotu 

Język 
nauczania 

4 W/CW 15/15 stacjonarne 2 
   
4 W/CW 15/15 niestacjo-

narne 
2 

   

3 
 
3 obowiązkowy Polski 

 
Prowadzący przedmiot: dr R. Czyżycki, dr U. Grześkowiak 
 
Wymagania wstępne: Podstawy matematyki i statystyki opisowej 
 
Cele przedmiotu: 
Wykształcenie umiejętności rozumienia  roli  i  miejsca  ekonometrii  w analizach  i  badaniach  
ekonomicznych;  rozumienia  modeli  ekonometrycznych  i  zasad konstruowania  modeli  z  jedną  zmienną  
objaśniającą;  prognozowania  w  oparciu  o  modele ekonometryczne;  wykorzystywania  metodologii  badań  
operacyjnych;  prognozowania, konstruowania i wykorzystywania modeli decyzyjnych; interpretowania 
danych wynikających z programowania matematycznego. 
Metody dydaktyczne: 
wykład z użyciem technik multimedialnych,  rozwiązywanie zadań 
Treści merytoryczne przedmiotu: 
Teorie  ekonomii  a modelowanie  ekonometryczne. Model  ekonomiczny, model ekonometryczny. Cele  i 
metody ekonometrii, klasyfikacja modeli ekonometrycznych, etapy modelowania ekonometrycznego,  
specyfikacja zmiennych modelu. Regresja  liniowa z jedną zmienną objaśniającą. Metoda najmniejszych 
kwadratów, metoda momentów. Analiza szeregów czasowych. Prognozowanie. Model procesu decyzyjnego. 
Programowanie  liniowe. Metody  –  graficzna  i  simpleks.  Dualność  w  programowaniu  liniowym.  
Programy komputerowe z zakresu programowania matematycznego.   
Forma i warunki zaliczenia: 
Pisemne zaliczenie i egzamin. 
Literatura podstawowa: 
R. Klóska, M. Hundert, R. Czyżycki: Wybrane zagadnienia z ekonometrii, Economicus, Szczecin 2007 
R. Klóska, M. Hundert, R. Czyżycki: Wybrane zagadnienia z prognozowania, Economicus, Szczecin 2007 
 
Literatura uzupełniająca: 
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Ekonometria i prognozowanie zjawisk ekonomicznych 
 
Jednostka organizacyjna US: 
Wydział Zarządzania i Ekonomiki 
Usług 
Katedra Metod Ilościowych 

Kierunek: Ekonomia 
Specjalność: wszystkie 
Poziom studiów: II 

Kod przedmiotu 
 

Nazwa przedmiotu: Ekonometria i prognozowanie zjawisk ekonomicznych 

 Rok Semestr Rodzaj zajęć Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS 

Typ 
przedmiotu 

Język 
nauczania 

2 W/CW/L 30/15/15 stacjonarne 1 
   
2 W/L 15/15 niestacjo-

narne 
1 

   

9 
 
9 obowiązkowy Polski 

 

Prowadzący przedmiot: dr R. Czyżycki, dr R. Klóska, mgr K. Bednarz, mgr A. Dumańska-Małyszko 
 
Wymagania wstępne: Podstawy matematyki i statystyki opisowej 
 
Cele przedmiotu: 
 Wykształcenie umiejętności konstruowania  oraz  oceny  liniowych  i nieliniowych  modeli  opisujących  
zjawiska  ekonomiczne;  doboru  zmiennych  do  modelu; prognozowania na podstawie modelowania 
ekonometrycznego i oceny błędów; korzystania z arkusza kalkulacyjnego do szacowania modeli; 
interpretowania wyników analiz modelowych; wykorzystywania  metod  ilościowych  do  opisu  
prawidłowości  ekonomicznych; prognozowania  lub  symulowania  prawidłowości  ekonomicznych  z  
zastosowaniem standardowego oprogramowania. 
Metody dydaktyczne: 
wykład z użyciem technik multimedialnych,  rozwiązywanie zadań 
Treści merytoryczne przedmiotu: 
Modele  regresji wielorakiej. Ocena  jakości modelu  ekonometrycznego. Prognozowanie  ekonometryczne.  
Mierniki  jakości  prognozy  ekonometrycznej.  Dobór zmiennych do modelu – ustalanie postaci analitycznej 
modelu. Wybrane modele nieliniowe – zastosowania  w  badaniach  ekonomicznych.  Kointegracja.  
Prognozowanie  na  podstawie szeregów  czasowych.  Modelowanie  i  prognozowanie  zjawisk  sezonowych.  
Modele wielorównaniowe.  Analiza  mnożnikowa.  Modelowanie  i  prognozowanie  zmiennych  
jakościowych. 
Forma i warunki zaliczenia: 
Pisemne zaliczenie i egzamin 
Literatura podstawowa: 
R. Klóska, M. Hundert, R. Czyżycki: Wybrane zagadnienia z ekonometrii, Economicus, Szczecin 2007 
R. Klóska, M. Hundert, R. Czyżycki: Wybrane zagadnienia z prognozowania, Economicus, Szczecin 2007 
R. Klóska, M. Hundert, R. Czyżycki: Wybrane zagadnienia z badań operacyjnych, Economicus, Szczecin 

2006 
 
Literatura uzupełniająca: 
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Ekonomia matematyczna 
 
Jednostka organizacyjna US: 
Wydział Zarządzania i Ekonomiki 
Usług 
Katedra Metod Ilościowych 

Kierunek: Ekonomia 
Specjalność: wszystkie 
Poziom studiów: II 

Kod przedmiotu 
 

Nazwa przedmiotu: Ekonomia matematyczna 

 Rok Semestr Rodzaj zajęć Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS 

Typ 
przedmiotu 

Język 
nauczania 

3 W/CW 15/15 stacjonarne 2 
   
3 W/CW 15/15 niestacjo-

narne 
2 

   

4 
 
4 obowiązkowy Polski 

 
Prowadzący przedmiot: prof. dr hab. J. Purczyński, mgr K. Bednarz 
 
Wymagania wstępne: 
Podstawowa wiedza z matematyki. 
Cele przedmiotu: 
Matematyczna teoria popytu. Matematyczna teoria produkcji. Równowaga rynkowa  i  równowaga  
przedsiębiorstwa  –  analiza  z  wykorzystaniem  teorii  gier.  Krótko-  i długookresowe  strategie  
przedsiębiorstwa  w  teorii  neoklasycznej.  Równowaga  ogólna Walrasa  –  współczesne  wersje.  Model  
egzo-  i  endogenicznego  wzrostu  gospodarczego. Reguły  akumulacji  czynników  wzrostu  w  ujęciu  
matematycznym.  Długookresowa równowaga wzrostu. Modelowanie ryzyka i niepewności w działalności 
gospodarczej. 
Metody dydaktyczne: 
wykład z użyciem technik multimedialnych,   
Treści merytoryczne przedmiotu: 
formułowania problemów ekonomicznych w języku matematycznym  i  ich  rozwiązywania;  rozumienia  
współzależności  opisywanych  za pomocą  kwantyfikowalnych  zmiennych  mikro-  i  makroekonomicznych;  
rozumienia aksjomatycznych teorii ekonomii; stosowania metod matematycznych w ekonomii. 
Forma i warunki zaliczenia: 
Kolokwium zaliczeniowe 
Literatura podstawowa: 
A.C. Chiang: Podstawy ekonomii matematycznej, PWE 1994 
E. Panek: Ekonomia matematyczna, AE Poznan 2000 
Literatura uzupełniająca: 
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Ekonomia menedżerska 

 

Jednostka organizacyjna US: 
Wydział Zarządzania i Ekonomiki 
Usług 
Katedra Ekonomii 

Kierunek:  Ekonomia 
Specjalność:  wszystkie 
Poziom studiów:  II stopień 

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu:  Ekonomia menedżerska 
 

Rok Semestr Rodzaj zajęć 
Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS 

Typ 
przedmiotu 

Język nauczania 

2 W/CW 15/15 stacjonarne 1 
   
2 W/CW 15/15 niestacjo-

narne 
1 

   

        6 obowiązkowy polski 

 
Prowadzący przedmiot: dr J. Kondratowicz-Pozorska, dr I. Kidacka, mgr M. Janowski 
 
Wymagania wstępne: 
Student powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu ekonomii (mikroekonomii i makroekonomii) oraz 
umiejętność analizowania zjawisk ekonomicznych. Z uwagi na fakt, że przedmiot prowadzony jest na studiach II 
stopnia, każdy z uczestników zajęć powinien mieć zaliczoną ekonomię lub oddzielnie mikroekonomię i 
makroekonomię na studiach I stopnia. 
Cele przedmiotu: 
Podczas zajęć student nabywa zarówno teoretyczne jak i praktyczne umiejętności podejmowania optymalnych 
decyzji związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa (optymalizacja produkcji, zatrudnienia oraz ilości kapitału 
rzeczowego jak i finansowego). 
Metody dydaktyczne: 
Zajęcia odbywają się w formie wykładów (15h) oraz ćwiczeń (15h) w semestrze. Jest to przedmiot trwający 
jeden semestr, zakończony zaliczeniem z oceną. Ćwiczenia odbywają się w formie warsztatów grupowych na 
których analizowane są zarówno przykłady teoretyczne oraz praktyczne. 
Treści merytoryczne przedmiotu: 
Treści merytoryczne przedmiotu obejmują podejmowanie optymalnych decyzji przez kadrę zarządzającą w 
przedsiębiorstwie przy wykorzystaniu praw i narzędzi ekonomicznych. Podstawowe zagadnienia obejmują 
główne prawa ekonomii i ich wykorzystanie w przedsiębiorstwie, podstawowe zagadnienia dotyczące 
przedsiębiorstw oraz ich roli we współczesnych systemach gospodarczych. Ponadto zakres materiału to również 
podejmowanie optymalnych decyzji dotyczących optymalizacji produkcji, zatrudnienia i kapitału (rzeczowego, 
finansowego) w celu maksymalizacji zysków z podjętej działalności.  

1. Fundamentalne teorie rynku 
2. Struktury rynkowe 
3. Mikroekonomiczne podstawy teorii firmy 
4. Teoria podejmowania decyzji menedżerskich 
5. Pojęcie ryzyka i niepewności w teorii podejmowania decyzji 
6. Decyzje producentów  i konsumentów przy wykorzystaniu elastyczności popytu i podaży 
7. Optymalizacja decyzji na podstawie analizy marginalnej 
8. Decyzje przedsiębiorstw w różnych strukturach konkurencji 

Decyzje optymalizacyjne w zakresie pracy i kapitału 
Forma i warunki zaliczenia: 
Zaliczenie w formie pisemnej (test z zadaniami i praktycznymi problemami do rozwiązania) na koniec semestru. 
Czas trwania ok. 45 min. Ponadto wpływ na końcową ocenę ma również aktywność studentów podczas zajęć 
praktycznych w trakcie ćwiczeń. 
Literatura podstawowa: 

1. W. F. Samuelson, S. G. Marks: Ekonomia menedżerska, PWE, Warszawa 2008. 
2. S. Piocha, R. Gabryszak: Ekonomia menedżerska dla MPS, Difin, Warszawa 2008. 

Literatura uzupełniająca: 
1. D. Begg, S. Fischer, R. Dornbusch: Ekonomia. Mikroekonomia, PWE, Warszawa 1997. 
2. D. Kamerschen, R. McKenzie, C. Nardinelli: Ekonomia, Fundacja Gospodarcza NSZZ Solidarność, 

Gdańsk 1999. 
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Ekonomika biur podróży 
 
Jednostka organizacyjna US: 
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług 
Katedra Zarządzania Turystyką 

Kierunek: Ekonomia 
Specjalność: Turystyka i Hotelarstwo 
Poziom studiów: I 

Kod przedmiotu 
 

Nazwa przedmiotu: Ekonomika biur podróży 

 Rok Semestr Rodzaj 
zajęć 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS 

Typ przedmiotu Język 
nauczania 

6 W/CW 30/15 stacjonarne 3 
   
6 W/CW 15/12 niestacjo-

narne 
3 

   

6 
 
6 obowiązkowy Polski 

 
Prowadzący przedmiot: dr Dawid Milewski, mgr Tomasz Mańkowski 
Wymagania wstępne: 
Znajomość podstawowych zagadnień związanych z funkcjonowaniem rynku turystycznego. 
Cele przedmiotu: 
Celem procesu dydaktycznego jest umiejętność identyfikacji podstawowych zagadnień dotyczących 
funkcjonowania biur podróży (touroperatorów, pośredników i agentów turystycznych) na rynku turystycznym 
(istota działalności, popyt, podaż oraz czynniki je określające). Dodatkowym celem jest znajomość zasad 
kształtowania właściwych relacji pomiędzy biurem podróży a klientami w oparciu o funkcjonujący system 
prawny, a także wiedza na temat praktycznych aspektów prowadzenia biura podróży w Polsce. 
Metody dydaktyczne: 
wykład z użyciem technik multimedialnych, ćwiczenia w grupach, case study, 
Treści merytoryczne przedmiotu: 
1. Istota usług pośrednictwa i organizacji w turystyce. 
2. Rozwój form instytucjonalnych pośrednictwa i organizacji na rozwiniętych rynkach turystycznych,  

kryteria specjalizacji.  
3. Przesłanki zapotrzebowania na usługi pośrednictwa i organizacji w turystyce wynikające z cech rynku 

turystycznego oraz rozwoju popytu turystycznego i podaży turystycznej 
4. Znaczenie i funkcje podmiotów pośrednictwa i organizacji. 
5. Aspekty prawne funkcjonowania biur podróży na rynku turystycznym 
6. Wpływ biur podróży na popyt i podaż turystyczną 
7. Polityka marketingowa biur podróży 
8. Polityka kadrowa w procesie kierowania biurem podróży. 
9. Jakość usług pośrednictwa i organizacji w turystyce. 
10. Nowe koncepcje zarządzania biurem podróży (reengineering, controlling). 
11. Rynek pośrednictwa i organizacji usług turystycznych na świecie i w Polsce. 
12. Praktyczne aspekty prowadzenia biura podróży w Polsce. 
Forma i warunki zaliczenia: 
egzamin pisemny, kolokwium pisemne, 
Literatura podstawowa: 
A. Konieczna-Domańska, Biura podróży na rynku turystycznym, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2008. 
Gospodarka turystyczna, red. A. Panasiuk, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2008, roz. 5. 
Obsługa ruchu turystycznego, red. B. Meyer, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006, roz. 6.  
Literatura uzupełniająca: 
Kompendium wiedzy o turystyce, red. G. Gołembski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Poznań 2002. 
Ustawa z 29 sierpnia 1997 o usługach turystycznych, Dz.U. 2003, nr 223, poz. 2268, roz. 2 i 3. 
A.S. Kornak, Ekonomika i organizacja biur podróży, Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie, 
Częstochowa 2003. 
Turystyka, red. W. Kurek, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2007. 
Jakość usług turystycznych, red. A. Panasiuk, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 
2007. 
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Ekonomika firmy telekomunikacyjnej  
 
Jednostka organizacyjna US: 
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług 
Katedra Ekonomiki i Organizacji 
Telekomunikacji 

Kierunek: Ekonomia 
Specjalność: Ekonomika i Organizacja Łączności  
Poziom studiów: I 

Kod przedmiotu 
 

Nazwa przedmiotu: Ekonomika firmy telekomunikacyjnej 

 Rok Semestr Rodzaj 
zajęć 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS 

Typ przedmiotu Język 
nauczania 

5 W/CW 30/15 stacjonarne 3 
6 W/CW 15/30 
5 W/CW 18/9 niestacjo-

narne 
3 

6 W/CW 9/18 

4 – sem. 5 
5 – sem. 6 

 
obowiązkowy Polski 

 
Prowadzący przedmiot: prof. dr hab. Henryk Babis, dr Wiesław Maziarz, dr Piotr Ładny 
 
Wymagania wstępne: 
Wiedza z zakresu mikroekonomii i ekonomiki łączności 
 
Cele przedmiotu: 
Celem zajęć dydaktycznych z tego przedmiotu jest przekazanie studentom wiedzy z zakresu prawidłowości 
ekonomicznych w firmie świadczącej usługi telekomunikacyjne  
Metody dydaktyczne: 
wykład oraz ćwiczenia praktyczne 
 
Treści merytoryczne przedmiotu: 

1. Ekonomika i organizacja telekomunikacji jako dyscyplina ekonomiczna zajmująca się procesami 
gospodarowania w firmach telekomunikacyjnych. 

2. Istota i rola społeczno-gospodarcza usług telekomunikacyjnych.  
3. Popyt na usługi telekomunikacyjne i sposoby badania.  
4. Podaż usług telekomunikacyjnych 
5. Czynniki produkcji w telekomunikacji, zasady ich finansowania i efektywność gospodarowania nimi. 
6. Problemy rachunku kosztów w firmie telekomunikacyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem zaleceń 

li dyrektyw Unii Europejskiej w zakresie układu kalkulacyjnego kosztów i kosztów połączeń 
międzysieciowych.  

7. Ceny w telekomunikacji. 
8. Restrukturyzacja firmy telekomunikacyjnej jako proces dostosowania do zmian rynkowych. 
9. Oddziaływanie procesów liberalizacji rynku usług telekomunikacyjnych na zachowania rynkowe 

firmy telekomunikacyjnej 
 
Forma i warunki zaliczenia: 
Podstawą zaliczenia jest pisemne kolokwium 
Egzamin ustny (po semestrze 6) 
Literatura podstawowa: 
1. Wybrane aspekty funkcjonowania rynku usług telekomunikacyjnych, pod red Babis H., Maziarz W.M., 

US Szczecin 1999, 
2. Wprowadzenie do ekonomii firmy telekomunikacyjnej, pod red Babis H., US Szczecin 1999, 
3. Grudzewski W.M., Hejduk I.: Restrukturyzacja firm telekomunikacyjnych, Orgmasz, Warszawa 2000 
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Ekonomika i organizacja pracy w przedsiębiorstwie wirtualnym  
 
Jednostka organizacyjna US: 
Wydział Zarządzania i Ekonomiki 
Usług 
Katedra Ekonomiki i Organizacji 
Telekomunikacji 

Kierunek: Ekonomia 
Specjalność: E-biznes i Ekonomika Informacji 
Poziom studiów: II 

Kod przedmiotu 
 

Nazwa przedmiotu: Ekonomika i organizacja pracy w przedsiębiorstwie wirtualnym 

 Rok Semestr Rodzaj zajęć Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS 

Typ 
przedmiotu 

Język 
nauczania 

4 W/L 15/15 stacjonarne 2 
   
4 W/L 12/12 niestacjo-

narne 
2 

   

 
5 

Obowiązkowy Polski 

 
Prowadzący przedmiot: Dr Piotr Ładny, dr Maciej Czaplewski 
 
Wymagania wstępne: 
Przedmiot skierowany jest do studentów dysponujących wiedzą z zakresu ekonomiki i organizacji 
przedsiębiorstw 
Cele przedmiotu: 
Celem przedmiotu jest przekazanie studentom podstawowej wiedzy z zakresu ekonomiki i organizacji pracy w 
przedsiębiorstwach działających w oparciu o nowoczesne technologie informacyjne 
Metody dydaktyczne: 
Zajęcia prowadzone są  w formie wykładu, w wymiarze 15 godzin na studiach stacjonarnych i 12 godzin na 
studiach niestacjonarnych oraz ćwiczeń w wymiarze 15 godzin na studiach stacjonarnych i 12 godzin na 
studiach niestacjonarnych. W procesie dydaktycznym wykorzystywane są prezentacje multimedialne (wykład) 
oraz ćwiczenia, zadania i artykuły prowadzącego (powielone i udostępnione studentom) 
Treści merytoryczne przedmiotu: 
1. Pojęcie i rola ekonomiki pracy. 
2. Koncepcja przedsiębiorstw wirtualnych 
3. Wybrane obszary funkcjonowania organizacji wirtualnych 
4. Możliwości zastosowania technologii IT w sferze zarządzania i organizacji pracy 
5. Wpływ technologii teleinformatycznych na wydajność pracy w przedsiębiorstwie 
Forma i warunki zaliczenia: 
Kolokwium lub przygotowanie w zespole projektu związanego z tematyką zajęć, egzamin 
Literatura podstawowa: 
1. Hejduk I. K., Grudzewski W. M., Przedsiębiorstwo wirtualne, Difin 2002. 
2. W. Malcolm, W. Morgen: Zarządzanie organizacją wirtualną. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005 
3. B. Gregor, M. Stawiszyński: e-Commerce. Oficyna wydawnicza Branta, Bydgoszcz – Łódź 2002; 
Literatura uzupełniająca: 
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Ekonomika i polityka transportowa 
 
Jednostka organizacyjna US: 
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług 
Katedra Systemów i Polityki 
Transportowej 

Kierunek: Ekonomia 
Specjalność: Transport i Teleinformatyka w Biznesie 
Poziom studiów: II 

Kod przedmiotu 
 

Nazwa przedmiotu: Ekonomika i polityka transportowa 

 Rok Semestr Rodzaj 
zajęć 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS 

Typ przedmiotu Język 
nauczania 

   stacjonarne  
   

3 W/CW 15/15 niestacjo-
narne 

1 
   

 
 
6 Obowiązkowy Polski 

 
Prowadzący przedmiot: dr Tomasz Kwarciński 
Wymagania wstępne: Przedmiot ekonomika i polityka transportowa  jest wprowadzeniem studenta w 
zagadnienia transportowe, rozszerzane w późniejszym toku studiów. Student powinien posiadać ogólną 
wiedzę makro i mikroekonomiczną w szczególności cen, kosztów, popytu czy też podaży. Ponadto powinien 
znać podstawy teorii funkcjonowania rynku oraz zachowania się na nim podmiotów. Ponadto wymagana jest 
wiedza z zakresu polityki społeczno-gospodarczej oraz analizy przyczynowo-skutkowej zjawisk i procesów 
społeczno-gospodarczych. 
Cele przedmiotu: 
Przekazanie podstaw teoretycznych ekonomiki transportu, zapoznanie i ugruntowanie znajomości 
podstawowego zakresu pojęć z ekonomiki transportu, przedstawienie podstawowych obszarów zainteresowań 
współczesnej ekonomiki transportu oraz  sposobu analizy ekonomicznych problemów transportu.  Ponadto 
celem przedmiotu jest Przekazanie wiedzy o uwarunkowaniach, celach i narzędziach polskiej i europejskiej 
polityki transportowej, podmiotach kreujących  politykę oraz zapoznanie z zasadami i formami oddziaływania 
regulacyjnego państwa na funkcjonowanie rynku usług transportowych. 
Metody dydaktyczne: 
Proces dydaktyczny obejmuje wykłady (15 h) ćwiczenia (15 h) . Ćwiczenia mają postać dyskusji dydaktycznej 
opierającej się  na odpowiedziach na wcześniej postawione pytania na podstawie wiedzy uzyskanej na 
wykładzie oraz literatury przedmiotu. Podczas ćwiczeń wcześniej opracowane  przez studentów pytania są 
opisywane i wyjaśniane. Oceniane jest zaangażowanie w przygotowanie do zajęć oraz aktywność. 
Treści merytoryczne przedmiotu: 
Treści merytoryczne przedmiotu: 

1. Transport jako element współczesnej cywilizacji 
2. Założenia ekonomicznej teorii transportu 
3. Rynek usług transportowych 
4. Ceny i koszty usług transportowych 
5. Morfologia polityki transportowej 
6. Polityka kształtowania systemu transportowego Polski 
7. Megatrendy i ich oddziaływanie na politykę transportową 

 
Forma i warunki zaliczenia: 
Na ocenę z ćwiczeń składa się wynik kolokwium pisemnego oraz ocena z aktywności na zajęciach.  
Egzamin ma formę ustną. 
Literatura podstawowa: 

1. Transport. Red. W. Rydzkowski, K. Wojewódzka-Król. PWN, Warszawa 2005 
2. W. Grzywacz, J. Burnewicz: Ekonomika transportu. WKiŁ, Warszawa 1989 
3. E. Załoga, T. Kwarciński: Przewodnik do ćwiczeń z Ekonomiki transportu. WNUS, Szczecin 2004. 
4. Polityka transportowa. W. Grzywacz, K. Wojewódzka-Król, W. Rydzkowski:, Wyd. UG, Gdańsk 

2003. 
5. Przewodnik do studiowania polityki transportowej. WNUS, Szczecin 2006. 

 
Literatura uzupełniająca: 
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Ekonomika i zarządzanie jakością usług 
 
Jednostka organizacyjna US: 
Wydział Zarządzania i Ekonomiki 
Usług 
Katedra Ekonomiki i Organizacji 
Transportu 

Kierunek: Ekonomia 
Specjalność: Ekonomika i organizacja łączności 
Poziom studiów: II 

Kod przedmiotu 
 

Nazwa przedmiotu: Ekonomika i zarządzanie jakością usług 

 Rok Semestr Rodzaj zajęć Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS 

Typ 
przedmiotu 

Język 
nauczania 

4 W/CW 15/15 stacjonarne 2 
   
4 W/CW 12/12 niestacjo-

narne 
2 

   

6 
 
7 Obowiązkowy Polski 

 
Prowadzący przedmiot: dr Agnieszka Budziewicz-Guźlecka 
 
Wymagania wstępne: Podstawowa wiedza z ekonomiki i zarządzania 
 
Cele przedmiotu: Student po ukończeniu zajęć zapoznaje się zapoznaje się z ogólnymi założeniami 
teoretycznej koncepcji zarządzania jakością, w tym reguł filozofii TQM, przegląd poglądów na temat 
zarządzania jakością oraz przedstawienie instrumentów i rozwiązań stosowanych w wybranych 
przedsiębiorstwach krajowych i zagranicznych, zarówno produktowych, jak i usługowych. 
Metody dydaktyczne: Wykłady, konsultacje (zarówno regularne, jak też organizowane w indywidualnych 
przypadkach), ćwiczenia 
 
Treści merytoryczne przedmiotu: 
1 . Teoretyczne podstawy zarządzania jakością (jakość jako kategoria ekonomiczna, przegląd terminologii 
dotyczącej zarządzania jakością, filozofia TQM, przegląd koncepcji teoretycznych zarządzania jakością - 
Deming, Juran, Crosby, Ishikawa i inni). 
2. Kompleksowe zarządzanie jakością (system jakości, spirala jakości, polityka jakości, audity jakości, koszty 
jakości, satysfakcja konsumentów, dokumentacja systemu jakości, normalizacja i normy ISO serii 9000, 
nagrody jakości). 
3. Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie (projektowanie i wprowadzanie systemu, ocena i certyfikacja, 
zapewnienie i sterowanie jakością). 
4. Instrumenty, narzędzia i techniki  zarządzania jakością 
5. Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwach usługowych. 
6. Zagadnienia implementacji reguł zarządzania jakością w przedsiębiorstwach zagranicznych przemysłowych 
i usługowych (case study). 
Forma i warunki zaliczenia: Egzamin  pisemny w formie testu oraz pytań otwartych 
 
Literatura podstawowa:  
Karaszewski R.: Zarządzanie jakością. Toruń 2005 
Menedżer jakości, pod red. J. Bagińskiego. Wyd. PW, Warszawa 2000 
Zarządzanie jakością wg norm ISO serii 9000:2000, pod red. T. Sikory, Wyd. AE, Kraków 2005 
J. M. Myszewski: Po prostu jakość, Wyd. Wpisz, Warszawa 2005 
 
Literatura uzupełniająca:  
Karaszewski R., Systemy zarządzania jakością największych korporacji świata i ich dyfuzja, Wyd. 
Uniwersytetu M. Kopernika, Toruń 2003 
Podstawy kompleksowego zarządzania jakością TQM, red.  J. Łańcucki, Wyd. AE, Poznań 2001 
Pełnomocnik jakości, red. J. Czermiński, Akademia Morska w Gdyni, Gdynia 2005 
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Ekonomika łączności 
 
Jednostka organizacyjna US: 
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług 
Katedra Polityki Gospodarczej 

Kierunek: Ekonomia 
Specjalność: Ekonomika i Organizacja Łączności 
Poziom studiów: I stopień 

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu: Ekonomika łączności 
 

 
Rok Semestr Rodzaj zajęć 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS 

Typ 
przedmiotu 

Język 
nauczania 

4 wykład/ćwiczenia 30/30 stacjonarne 2 
   
4 wykład/ćwiczenia 18/18 niestacjo-

narne 
2 

   

6 obowiązkowy polski 

 
Prowadzący przedmiot: dr Anna Drab-Kurowska 
 
Wymagania wstępne: 
znajomość zagadnień z mikroekonomii i podstaw zarządzania 
Cele przedmiotu: 
Przedmiot stanowi bazę metodyczną i merytoryczną dla studentów wybierających 
specjalności: ekonomika i organizacja łączności. Celem przedmiotu jest zapoznanie się z: terminologią, 
klasyfikacją, metodyką przedsiębiorstw pocztowych i telekomunikacyjnych. 
 
Metody dydaktyczne: 
wykłady i ćwiczenia 
Treści merytoryczne przedmiotu: 
      
1.  Miejsce ekonomiki łączności w systemie nauk ekonomicznych. 
2. Łączność jako sektor gospodarki. 
3. Czynniki produkcji w łączności. 
4. Potrzeby i popyt na usługi łączności. 
5. Usługowy charakter produkcji w łączności. 
6. Koszty świadczenia usług w łączności. 
7. Ceny usług łączności. 
8. Podmioty wykonujące usługi łączności. 
9. Usługi łączności – klasyfikacja i charakterystyka. 
10. Formy rynku usług łączności. 
11. Państwo jako podmiot rynku usług łączności. 
12. Międzynarodowy system łączności. 
 
Forma i warunki zaliczenia: 
egzamin ustny 
Literatura podstawowa: 
- Babis H., Czaplewski R.: Ekonomika łączności. US Szczecin 1994. 
- Panasiuk A.: Ekonomika łączności. Przewodnik. US Szczecin 1999. 
- J. Buko, Powszechne usługi pocztowe, WN US, Szczecin 2009,  
Literatura uzupełniająca: 
- Gospodarek J.: Prawo pocztowe i telekomunikacyjne. Agencja Rozwoju 
- Regionalnego. Zielona Góra 1996. 
- Transport. Red. W. Rydzkowskiego i K. Wojewódzkiej-Król, PWN Warszawa 1997. 
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Ekonomika przedsiębiorstwa handlowego 
 
Jednostka organizacyjna US: 
Wydział Zarządzania i Ekonomiki 
Usług 
Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw 

Kierunek: Ekonomia 
Specjalność: Handel i Euromarketing 
Poziom studiów: II 

Kod przedmiotu 
 

Nazwa przedmiotu: Ekonomika przedsiębiorstwa handlowego 

 Rok Semestr Rodzaj zajęć Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS 

Typ 
przedmiotu 

Język 
nauczania 

4 W/CW 15/15 stacjonarne 2 
   
4 W/CW 12/12 niestacjo-

narne 
2 

   

4 
 
4 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 oraz zarządzania 
Cele przedmiotu: 
Celem procesu dydaktycznego jest wprowadzenie studentów w problematykę funkcjonowania 
przedsiębiorstwa handlowego - z najbardziej rozwijającego się w ostatnich latach  sektora gospodarki 
narodowej. Za istotne uważa się poznanie przez studenta podstawowych zagadnień z zakresu funkcjonowania 
tego typu organizacji. 
Metody dydaktyczne: 
Wykłady z użyciem technik multimedialnych, ćwiczenia, zadania i case study, prezentacje 
Treści merytoryczne przedmiotu: 
– Istota, cechy i funkcje przedsiębiorstwa handlowego, 
– typologia przedsiębiorstw handlowych, 
– zarządzanie przedsiębiorstwem handlowym, 
– organizacja przedsiębiorstwa handlowego, 
– gospodarowanie sprzedażą w przedsiębiorstwie handlowym, 
– gospodarowanie zasobami przedsiębiorstwa handlowego, 
– rachunkowość i polityka podatkowa w przedsiębiorstwie handlowym, 
– finanse przedsiębiorstwa handlowego, 
– system oceny działalności przedsiębiorstwa handlowego, 
– czynniki wzrostu przedsiębiorstwa handlowego. 
Forma i warunki zaliczenia: 
Egzamin ustny, zaliczenie pisemne 
Literatura podstawowa: 

– Ekonomika przedsiębiorstwa handlowego, praca zbiorowa pod red. B. Filipiak,  
– M. Sławińska, zarządzanie przedsiębiorstwem handlowym, PWE, Warszawa 2002. 
– Handel we współczesnej gospodarce, M. Sławińska (red.), Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 

Poznań 2006. 
Literatura uzupełniająca: 

– B. Borusiak, Merchandising, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2005 
– E. Urbanowska-Sojkin, P. Banaszyk, H. Witczak, Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem, 

Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004 
– B. Pilarczyk, M. Sławińska, H. Mruk, Strategie marketingowe przedsiębiorstw handlowych, PWE, 

Warszawa 2001. 
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Ekonomika przedsiębiorstwa pocztowego 
 
Jednostka organizacyjna US: 
Wydział Zarządzania i Ekonomiki 
Usług 
Katedra Polityki Gospodarczej 

Kierunek: Ekonomia 
Specjalność: Ekonomika i Organizacja Łączności 
Poziom studiów: I stopień 

Kod przedmiotu 
 

Nazwa przedmiotu: Ekonomika przedsiębiorstwa pocztowego 

 
Rok Semestr Rodzaj zajęć 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS 

Typ 
przedmiotu 

Język 
nauczania 

4 W/C 30/15 stacjonarne 2 
   
4 W/C 15/12 niestacjo-

narne 
2 

   

5 obowiązkowy polski 

 
Prowadzący przedmiot:   dr Anna Drab-Kurowska 
 
Wymagania wstępne: 
znajomość zagadnień z ekonomiki łączności 
Cele przedmiotu: Studiowanie ekonomiki przedsiębiorstwa pocztowego. Rozpoznanie problematyki 
ekonomicznej rynku pocztowego w Polsce i świecie – przede wszystkim w obszarze Unii Europejskiej. 
Student powinien nabyć umiejętności oceny działania operatorów na rynku usług pocztowych.  
Metody dydaktyczne: wykłady i ćwiczenia 
 
Treści merytoryczne przedmiotu:  
1.  System gospodarczy poczty. 
2. Istota pocztowego procesu produkcji. 
3. Działalność usługowa poczty. 
4. Czynniki produkcji pocztowej. 
5. Międzynarodowy rynek pocztowy. 
6. Ceny usług pocztowych. 
7. Doskonalenie funkcjonowania poczty. 
 
Forma i warunki zaliczenia: egzamin ustny 
 
Literatura podstawowa: 
1. Rynek usług pocztowych, red. R. Czaplewski, K. Flaga-Gieruszyńska, Wolters Kluwer, Warszawa 2008. 
2. Czaplewski R.: Ekonomika poczty. Wyd. US, Szczecin 1997. 
3. Panasiuk A., Buko J.: Ekonomika i organizacja poczty. Materiały pomocnicze. 
Wyd. US, Szczecin 1996. 
 
Literatura uzupełniająca: 
Zielona Księga na temat jednolitego funkcjonowania rynku usług pocztowych. 
Bruksela 1992. 
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Ekonomika przedsiębiorstw transportu kolejowego 
 
Jednostka organizacyjna US: 
Wydział Zarządzania i Ekonomiki 
Usług 
Katedra Systemów i Polityki 
Transportowej 

Kierunek: Ekonomia 
Specjalność: Ekonomika Transportu i Logistyka 
Poziom studiów: I stopień 

Kod przedmiotu 
 

Nazwa przedmiotu: Ekonomika przedsiębiorstw transportu kolejowego 

 
Rok Semestr Rodzaj zajęć 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS 

Typ 
przedmiotu 

Język 
nauczania 

5 W/CW 30/15 stacjonarne 3 
6 W/CW 15/15 
5 W/CW 15/9 niestacjo-

narne 
3 

6 W/CW 12/9 

4 obowiązkowy polski 

 
Prowadzący przedmiot: mgr inż. Drewnowski Arkadiusz, mgr Kuciaba Emilia 
 
Wymagania wstępne: 
Znajomość przez studenta podstawowych zagadnień z mikroekonomii, zarządzania, rachunkowości, finansów 
przedsiębiorstwa, polityki społeczno – gospodarczej, integracji europejskiej, ekonomiki transportu, prawa 
transportowego oraz technologii transportu kolejowego. 
Cele przedmiotu: 
Zapoznanie studentów z organizacją i zasadami funkcjonowania przedsiębiorstw kolejowych oraz rynku usług 
kolejowych. Przedstawienie zmian i tendencji rozwojowych w transporcie kolejowym. Przygotowanie 
studentów do podejmowania racjonalnych decyzji w procesie gospodarowania w przedsiębiorstwach 
kolejowych. 
Metody dydaktyczne: 
Wykłady (30 godz. w semestrze zimowym oraz 15 godz. w semestrze letnim). 
Ćwiczenia (po 15 godz. w semestrach zimowym i letnim). 
Konsultacje (co tydzień). 
Treści merytoryczne przedmiotu: 

1. Miejsce kolei w systemach transportowych 
2. Rynek kolejowych usług transportowych 
3. Organizacja i formy własności przedsiębiorstw kolejowych 
4. Gospodarowanie rzeczowymi czynnikami produkcji w przedsiębiorstwach transportu kolejowego 
5. Gospodarowanie czynnikiem ludzkim w przedsiębiorstwach transportu kolejowego 
6. Koszty w transporcie kolejowym. Ceny kolejowych usług przewozowych 
7. Rentowność przedsiębiorstw transportu kolejowego 
8. Rachunek ekonomiczny w przedsiębiorstwach transportu kolejowego. 

Forma i warunki zaliczenia: 
Zaliczenie ćwiczeń w poszczególnych semestrach na podstawie kolokwiów pisemnych oraz oceny ciągłej 
aktywności studenta na zajęciach. Egzamin na koniec roku akademickiego w formie odpowiedzi ustnej. 
Literatura podstawowa: 
Engelhardt J., Wardacki W., Zalewski P.: Transport kolejowy – organizacja, gospodarowanie, zarządzanie. 
KOW, Warszawa 1995. 
Gospodarowanie w transporcie kolejowym. Red. S. Miecznikowski. Wyd. UG, Gdańsk 2007. 
Uwarunkowania rozwoju systemu transportowego Polski. Red. B. Liberadzki. Wyd. ITE – PIB, Warszawa 
2006. 

Czasopisma: 
1. „Przegląd Komunikacyjny” „Rynek Kolejowy” 

Literatura uzupełniająca: 
Publikacje zwarte: 
1. Engelhardt J.: Transport kolejowy w Polsce w warunkach transformacji gospodarki. Tom I i II. 

KOW, Warszawa 1998.. 
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Ekonomika przedsiębiorstw transportu samochodowego 
 
Jednostka organizacyjna US: 
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług 
Katedra Systemów i Polityki Transportowej 

Kierunek: Ekonomia 
Specjalność: Ekonomika Transportu i Logistyka 
Poziom studiów: I stopnia 

Kod przedmiotu 
 

Nazwa przedmiotu: Ekonomika przedsiębiorstw transportu samochodowego 

 
Rok Semestr Rodzaj zajęć 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS 

Typ przedmiotu Język 
nauczania 

5 W/CW 30/15 stacjonarne 3 
6 W/CW 15/15 
5 W/CW 15/9 niestacjo-

narne 
3 

6 W/CW 12/9 

4 obowiązkowy polski 

 
Prowadzący przedmiot: mgr inż. Drewnowski Arkadiusz, mgr Wysocka Agnieszka 
 
Wymagania wstępne: 
Przedmiot stanowi kontynuację zagadnień poruszanych na ekonomice transportu. Wymagana jest także wiedza z 
zakresu mikroekonomii dotycząca koncentracji, dekoncentracji produkcji, korzyści i kosztów skali, analizy 
przyczynowo-skotkowej zjawisk i procesów społeczno-gospodarczych, problematyki kosztów (jednostkowych, 
krańcowych, stałych, zmiennych) oraz ogólnych zagadnień z przedmiotu ekonomika przedsiębiorstwa.  
Cele przedmiotu: 
Przedstawienie podstawowych uwarunkowań i mechanizmów funkcjonowania przedsiębiorstw transportu 
samochodowego oraz czynników warunkujących ekonomiczne wyniki ich działania. Analiza praktycznych 
zagadnień funkcjonowania sektora. 
Metody dydaktyczne: 
Przedmiot realizowanych jest w formie wykładów (45h, ćwiczeń (30h) oraz konsultacji (semestralnie 15h) 
Treści merytoryczne przedmiotu: 

1. Motoryzacja a transport drogowy 
2. Charakterystyka sektora transportu samochodowego 
3. Identyfikacja i definicja przedsiębiorstwa transport samochodowego 
4. Gospodarowanie w  przedsiębiorstwie transportu samochodowego – zagadnienia ogólne 
5. Racjonalność i efektywność działania przedsiębiorstwa transportu samochodowego 
6. Wykorzystanie czynników produkcji w przedsiębiorstwie transportu samochodowego 
7. Ceny i koszty w przedsiębiorstwie transportu samochodowego 
8. Kierunki rozwoju przedsiębiorstw transportu samochodowego 

Forma i warunki zaliczenia: 
Student na ćwiczeniach oceniany jest w sposób ciągły. Wynika to z formy prowadzonych zajęć – konwersacji ze 
studentami stawiając i rozwiązując problemy. Fakultatywną formą (dla chętnych) jest przygotowywanie przez 
studentów wybranych zagadnień, które są prezentowane i dyskutowane na ćwiczeniach. Ponadto w trakcie 
semestru przeprowadzane są dwa kolokwia w formie pisemnej (trwają całe zajęcia). 
Egzamin „zerowy” ma formę pisemną i trwa od 60 do 90 min. Natomiast w sesji egzaminacyjne oraz poprawka 
ma formę ustną. 
Literatura podstawowa: 

1. J. Burnewicz: Sektor samochodowy Unii Europejskiej. WKiŁ, Warszawa 2005 
2. Transport. Red. W. Rydzkowski, K. Wojewódzka-Król. :PWN, Warszawa 2005. 
3. E. Załoga, T. Kwarciński: Strategie rynkowe w transporcie. Wyd. Naukowe US, Szczecin 2006. 
4. Współczesne problemy badawcze ekonomiki transportu. Wyd. Naukowe US, Szczecin 2006. 
5. A. Koźlak: Ekonomika transportu. Wyd. Naukowe UG, Gdańsk 2008. 
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Ekonomika transportu  
 
Jednostka organizacyjna US: 
Wydział Zarządzania i Ekonomiki 
Usług 
Katedra Systemów i Polityki 
Transportowej 

Kierunek: Ekonomia 
Specjalność: Ekonomika Transportu i Logistyka 
Poziom studiów: I stopień 

Kod przedmiotu 
 

Nazwa przedmiotu: Ekonomika transportu 

 
Rok Semestr Rodzaj zajęć 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS 

Typ 
przedmiotu 

Język 
nauczania 

4 W/CW 30/30 stacjonarne 2 
   
4 W/CW 18/18 niestacjo-

narne 
2 

   

6 obowiązkowy polski 

 
Prowadzący przedmiot: dr Milewski Dariusz, mgr Kuciaba Emilia 
 
Wymagania wstępne: 
Przedmiot ekonomika transportu jest wprowadzeniem studenta w zagadnienia transportowe, rozszerzane w 
późniejszym toku studiów. Student powinien posiadać ogólną wiedzę makro i mikroekonomiczną w 
szczególności cen, kosztów, popytu czy też podaży. Ponadto powinien znać podstawy teorii funkcjonowania 
rynku oraz zachowania się na nim podmiotów.  
Cele przedmiotu: 
Przekazanie podstaw teoretycznych ekonomiki transportu, zapoznanie i ugruntowanie znajomości 
podstawowego zakresu pojęć z ekonomiki transportu, przedstawienie podstawowych obszarów zainteresowań 
współczesnej ekonomiki transportu oraz  sposobu analizy ekonomicznych problemów transportu. 
Metody dydaktyczne: 
Proces dydaktyczny obejmuje wykłady (30 h) ćwiczenia (30 h) oraz indywidualne konsultacje (w wymiarze 
15 h). Ćwiczenia mają postać dyskusji dydaktycznej opierającej się  na odpowiedziach na wcześniej 
postawione pytania na podstawie wiedzy uzyskanej na wykładzie oraz literatury przedmiotu. Podczas ćwiczeń 
wcześniej opracowane  przez studentów pytania są opisywane i wyjaśniane. Oceniane jest zaangażowanie w 
przygotowanie do zajęć oraz aktywność. 
Treści merytoryczne przedmiotu: 

8. Transport jako element współczesnej cywilizacji 
9. Założenia ekonomicznej teorii transportu 

Transport a gospodarka przestrzenna Popyt na usługi transportowe 
10. Substytucja i komplementarność w transporcie 
11. Czynniki podziału gałęziowego w transporcie 
12. Kształtowanie i regulacja podaży usług transportowych 
13. Funkcjonowanie rynków usług transportowych 
14. Transport jako element systemu logistycznego 
15. Społeczne efekty i koszty działalności transportowej 
16. Internalizacja kosztów zewnętrznych transportu 
17. Teoretyczne aspekty kształtowania cen usług transportowych 
18. Infrastruktura transportowa w funkcjonowaniu państwa 
19. System transportowy państwa 
20. Programowanie działalności transportowej 

Forma i warunki zaliczenia: 
Na ocenę z ćwiczeń składa się wynik kolokwium pisemnego oraz ocena z aktywności na zajęciach. Egzamin 
ma formę ustną. 
Literatura podstawowa: 

6. Transport. Red. W. Rydzkowski, K. Wojewódzka-Król. PWN, Warszawa 2005 
7. E. Załoga, T. Kwarciński: Przewodnik do ćwiczeń z Ekonomiki transportu. WNUS, Szczecin 2004. 
8. E. Załoga: Strategie rynkowe kolei wobec zmian w preferencjach klientów. Wyd. US, Szczecin 1998 
9. Z badań nad transportem i polityką gospodarczą. Red. S. Flejterski, E. Załoga Wydawnictwo 

Naukowe US, Szczecin 2007.  
10. Współczesne problemy badawcze ekonomiki transportu. Wyd. Naukowe US, Szczecin 2006. 
11. A. Koźlak: Ekonomika transportu. Wyd. Naukowe UG, Gdańsk 2008. 

Literatura uzupełniająca: 
1. „Problemy Ekonomiki Transportu” „Przegląd Komunikacyjny”„Spedycja. Transport. Logistyka”” 
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Ekonomika transportu morskiego 
 
Jednostka organizacyjna US: 
Wydział Zarządzania i Ekonomiki 
Usług 
Katedra  Gospodarki Światowej i 
Transportu Morskiego 

Kierunek: Ekonomia 
Specjalność: Ekonomika transportu i logistyka 
Poziom studiów: II 

Kod przedmiotu 
 

Nazwa przedmiotu: Ekonomika transportu morskiego 

 Rok Semestr Rodzaj zajęć Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS 

Typ 
przedmiotu 

Język 
nauczania 

4 W/CW 30/15 stacjonarne 2 
   
4 W/CW 18/12 niestacjo-

narne 
2 

   

5 obowiązkowy Polski 

 
Prowadzący przedmiot: dr Zenon Sosnowki 
 
Wymagania wstępne: 
Ogólna wiedza na temat funkcjonowania transportu. 
 
Cele przedmiotu: 
Zdobycie wiedzy na temat aspektów ekonomicznych żeglugi morskiej i portów morskich. 
 
Metody dydaktyczne: 
Wykłady w formie prezentacji autorskich 
ćwiczenia angażujące do aktywności studentów 
 
Treści merytoryczne przedmiotu: 
Miejsce transportu morskiego w gospodarce morskiej. Podstawowe elementy składowe 
transportu morskiego. Rynek usług portowych. Ceny usług portowych. Koszty usług portowych. Ekonomiczne 
efekty eksploatacji portów morskich i fundusze celowe przedsiębiorstw portowych. Rynek usług 
żeglugowych. Ceny usług żeglugowych. Koszty usług żeglugowych. Ekonomiczne efekty eksploatacji floty i 
fundusze celowe w żegludze morskiej. Wpływ transportu morskiego na bilans płatniczy państwa.  
 
Forma i warunki zaliczenia: 
testy wyboru i uzupełnień, egzamin 
 
Literatura podstawowa: 
1. Ekonomika Portów morskich i polityka portowa, red. L. Kuźma, Wyd. Uniw. Gdańskiego, 
Gdańsk 2001. 
2. L. Plewiński, Podstawy ekonomiki transportu morskiego, WSM w Szczecinie, Szczecin 1998 
 
Literatura uzupełniająca: 
1. S. Szwankowski, Funkcjonowanie i rozwój portów morskich, Wyd. Uniw. Gdańskiego, Gdańsk 2001.  
2. Organizaja i technika transportu morskiego, red. J. Kujawa, Wyd. Uniw. Gdańskiego, Gdańsk 
2001. 
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Ekonomika turystyki 
 
Jednostka organizacyjna US: 
Wydział Zarządzania i Ekonomiki 
Usług 
Katedra Zarządzania Turystyką 
 

Kierunek: Ekonomia 
Specjalność: Turystyka i Hotelarstwo 
Poziom studiów: I 

Kod przedmiotu 
 

Nazwa przedmiotu: Ekonomika turystyki 

 Rok Semestr Rodzaj zajęć Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS 

Typ 
przedmiotu 

Język 
nauczania 

4 W/CW 30/30 stacjonarne 2 
   
4 W/CW 18/18 niestacjo-

narne 
2 

   

7 
 
7 obowiązkowy Polski 

 
Prowadzący przedmiot: dr Dawid Milewski, mgr Anna Gardzińska, mgr Tomasz Mańkowski 
 
Wymagania wstępne: 
Znajomość podstawowych zagadnień związanych z funkcjonowaniem rynku. 
Cele przedmiotu: 
Celem procesu dydaktycznego jest umiejętność identyfikacji i badania przejawiania się zjawisk, praw i 
prawidłowości ekonomicznych zachodzących na rynku usług turystycznych, w szczególności analiza i ocena 
złożoności i współzależności zjawisk dotyczących turystyki w skali makroekonomicznej (zależności: 
turystyka – dochód narodowy, turystyka – inne sektory gospodarki narodowej, turystyka – bilans płatniczy i 
handlowy) i mikroekonomicznej (ekonomiki funkcjonalne turystyki). 
Metody dydaktyczne: 
wykład z użyciem technik multimedialnych, ćwiczenia w grupach, case study, 
Treści merytoryczne przedmiotu: 
1. Ekonomika turystyki w systemie nauk ekonomicznych 
2. Podstawowa terminologia turystyczna 
3. Funkcje turystyki 
4. Turystyka jako sektor gospodarki 
5. Rynek usług turystycznych 
6. Popyt turystyczny 
7. Podaż turystyczna 
8. Ceny usług turystycznych 
9. Jakość usług turystycznych 
10. Polityka turystyczna 
11. Turystyka międzynarodowa 
12. Przedsiębiorstwo turystyczne 
Forma i warunki zaliczenia: 
egzamin pisemny, kolokwium pisemne, 
Literatura podstawowa: 
W.W. Gaworecki, Turystyka, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006. 
Ekonomika turystyki, red. A. Panasiuk, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007. 
A. Niezgoda, P. Zmyślony, Popyt turystyczny. Uwarunkowania i perspektywy rozwoju, Wydawnictwo 
Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2003. 
Literatura uzupełniająca: 
Turystyka, red. W. Kurek, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007. 
S. Wodejko, Ekonomiczne zagadnienia turystyki, Prywatna Wyższa Szkoła Handlowa, Warszawa 1998. 
Kompendium wiedzy o turystyce, red. G. Gołembski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Poznań 2002. 
Gospodarka turystyczna, red. A. Panasiuk, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2008. 
R. Łazarek, Ekonomika turystyki, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa 1999. 
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Elementy prawa 
 
Jednostka organizacyjna US: 
Wydział Zarządzania i Ekonomiki 
Usług 
Katedra Prawa Gospodarczego i 
Ubezpieczeń 

Kierunek: Ekonomia 
Specjalność: wszystkie 
Poziom studiów: I 

Kod przedmiotu 
 

Nazwa przedmiotu: Elementy prawa 

 Rok Semestr Rodzaj zajęć Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS 

Typ 
przedmiotu 

Język 
nauczania 

2 W/CW 30/30 stacjonarne 1 
   
2 W/CW 15/15 niestacjo-

narne 
1 

   

7 
 
7 Obowiązkowy Polski 

 
Prowadzący przedmiot: dr Marek Białkowski, dr Iwona Szymczak, dr Daniel Dąbrowski 
 
Wymagania wstępne: 
Podstawową przesłanką właściwego przygotowania studenta do zajęć jest posiadanie przez niego wiedzy 
z zakresu podstaw prawa 
Cele przedmiotu: 
Zapoznanie z podstawowymi pojęciami o państwie i prawie. Przybliżenie umiejętności posługiwania się 
aktami normatywnymi. Zapoznanie z instytucjami prawa cywilnego oraz specyfiką języka prawnego 
i prawniczego. 
Metody dydaktyczne: 
Wykład ma na celu zapoznanie studenta z podstawowymi instytucjami prawa oraz prawa cywilnego. 
Natomiast ćwiczenia służą pogłębieniu zdobywanej wiedzy, czemu służy praca w mniejszych grupach. 
Działania tego rodzaju sprzyjają również na prowadzenie studiów przypadków (tzw. kazusów). Sprawdzania 
zdobywanej wiedzy odbywa się zarówno w formie ustnej, ale i pisemnej (tzw. kartkówek). 
Treści merytoryczne przedmiotu: 
1. Zapoznanie studenta z podstawowymi pojęciami z zakresu podstaw prawa, 
2. Systematyka prawa (gałęzie), źródła prawa cywilnego 
2. Prawo cywilne - część ogólna. Rodzaje praw podmiotowych, sposoby ich nabycia 
4. Przedmioty stosunków cywilnoprawnych – przedsiębiorstwo, gospodarstwo, majątek, mienie 
5. Osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej 
6. Czynności prawne (systematyka zdarzeń prawnych, treść, sposoby zawarcia umowy, wady czynności 

prawnych) 
7. Przedstawicielstwo (pełnomocnictwo, prokura). Sposoby obliczania terminów, przedawnienie 
9. Prawo rzeczowe ( Prawo własności, użytkowanie wieczyste, ograniczone prawa rzeczowe) 
10. Zobowiązania - część ogólna. Źródła zobowiązań, zasady i rodzaje odpowiedzialności  
11. Umowy –granice swobody umów. Bezpodstawne wzbogacenie, czyny niedozwolone 
12. Wykonanie zobowiązań oraz skutki niewykonania zobowiązań 
13. Solidarność bierna i czynna, potrącenie, odnowienie zwolnienie z długu 
14. Rodzaje i systematyka umów zobowiązaniowych. 
Forma i warunki zaliczenia: 
Egzamin – egzamin pisemny w formie pytań otwartych, zaliczenie ćwiczeń –ocenianie ciągłe, oraz na 
zakończenie kolokwium zaliczeniowe 
Literatura podstawowa: 
1. Radwański Z., Prawo cywilne6. Część ogólna. Warszawa 2006  
2. Dmowski S, Rudnicki S., Komentarz do kodeks cywilnego. Część ogólna. Warszawa 2004  
3. Radwański Z. (red.), System Prawa cywilnego . Część ogólna Warszawa 2006 
4. Gniewek E. (red.), System Prawa cywilnego. Prawo rzeczowe Warszawa 2006 
5. Filipiak T. A., Mojak J., Nazar M., Niezbecka E., Zarys prawa cywilnego, Lublin 2008 
6. Siuda W., Elementy prawa dla ekonomistów, Kraków 2009. 
Literatura uzupełniająca: 
1. Państwo i Prawo, Monitor Prawniczy, Orzecznictwo Sądu Najwyższego 
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E-turystyka  
 
Jednostka organizacyjna US: 
Wydział Zarządzania i Ekonomiki 
Usług 
Katedra Zarządzania Turystyką 

Kierunek: Ekonomia 
Specjalność: Turystyka i Hotelarstwo  
Poziom studiów: I stopień 

Kod przedmiotu 
 

Nazwa przedmiotu: E-turystyka 

 
Rok Semestr Rodzaj zajęć 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS 

Typ 
przedmiotu 

Język 
nauczania 

6 W/L 15/30 stacjonarne 3 
   
6 W/L 9/18 niestacjo-

narne 
3 

   

3 obowiązkowy polski 

 
Prowadzący przedmiot: dr Adam Pawlicz, mgr T. Mańkowski 
 
Wymagania wstępne: 
Podstawowe wiadomości z zakresu ekonomiki turystyki, Podstawowe wiadomości z zakresu informatyki  
Cele przedmiotu: 
Celem procesu dydaktycznego jest przybliżenie podstawowych pojęć związanych z technologiami 
informatycznymi w szeroko rozumianym sektorze turystycznym obejmującym zarówno branżę turystyczną jak 
i jednostki publiczne zaangażowane na rynku turystycznym a ponadto: 
Przedstawienie działania Centralnych Systemów Rezerwacyjnych 
Zaznajomienie studentów z Informatycznymi Systemami wspierającymi zarządzanie obiektami hotelarskimi, 
agentami turystycznymi i organizatorami podróży. 
Przedstawienie koncepcji marketingu terytorialnego w sektorze turystycznym przy wykorzystaniu 
nowoczesnych technik informatycznych 
Metody dydaktyczne: 

� Wykłady, konsultacje (zarówno regularne, jak też organizowane w indywidualnych przypadkach) 
� seminaria i warsztaty grupowe, praca w laboratorium 

Treści merytoryczne przedmiotu: 
1. Omówienie podstawowych pojęć związanych z ekonomiką informacji 
2. Zastosowanie maszyn liczących w gospodarce 
3. Wpływ maszyn liczących na koszty transakcyjne i alokację w nowoczesnych gospodarkach 
4. Historia zastosowań technologii informatycznych w gospodarce 
5. Przesłanki zastosowania technologii informatycznych w sektorze turystycznym 
6. Historia wykorzystania technologii informatycznych w sektorze turystycznym 
7. Rozwój Centralnych Systemów Rezerwacyjnych 
8. Powstanie Globalnych Systemów Dystrybucji 
9. Wykorzystanie Internetu w procesie dystrybucji produktów turystycznych 
10. Możliwości wykorzystania telewizji cyfrowej oraz technologii mobilnych w sektorze turystycznym 
11. E-linie lotnicze 
12. E-inne przedsiębiorstwa turystyczne 
13. Wykorzystanie Internetu w działalności organizacji non-profit oraz jednostek samorządu 

terytorialnego 
14. Przybliżenie studentom działania Centralnego Systemu Rezerwacyjnego „Amadeus” 

Forma i warunki zaliczenia: 
Zaliczenie pisemne  
Literatura podstawowa: 
M. Nalazek. Internetowe kanały dystrybucji na rynku turystycznym, Difin, Warszawa 2010 
M. Nalazek, J. Moskała, W. Błaszczuk, K. Łopaciński, K. Sikora, Internet w turystyce i hotelarstwie. 
Informatyka w hotelarstwie, Ministerstwo Gospodarki . - Warszawa : Polskie Zrzeszenie Hoteli , Warszawa 
2003 
Literatura uzupełniająca: 
E-business for tourism : practical guidelines for tourism destinations and businesses, WTO. Business Council,  
World Tourism Organization, Madrid 2001 
J. Smith,  Practical computing : a guide for hotel and catering students Heinemann Professional Publishing, 
1990 
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Filozofia 
 
Jednostka organizacyjna US: 
Wydział Humanistyczny 
Instytut Filozofii   
 

Kierunek: Ekonomia 
Specjalność: wszystkie 
Poziom studiów: I stopień 

KOD Przedmiotu: 

 
 Nazwa przedmiotu:   Filozofia (inny przedmiot humanistyczny)               
                                                                                                                        

Tryb 
studiów 

Rok Semestr Rodzaj zajęć  Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS:  

Typ 
przedmiotu 

Język 
wykładowy 

2 wykład 30 
   

stacjonarne 1 

   
2 wykład 18 
   

niestacjo-
narne 

1 

   

5 do wyboru polski 

 
Prowadzący przedmiot  dr Krzysztof Hubaczek 
 
Wymagania wstępne:  Brak 

Cele przedmiotu:   
Celem wykładu jest zapoznanie studentów z historią i podstawowymi problemami filozofii 
europejskiej myśli filozoficznej  
 
 Metody dydaktyczne: wykład 
 
Treści merytoryczne przedmiotu:  
Filozofia starożytna (presokratycy, Sokrates, Platon, Arystoteles, filozofia hellenistyczna, 
neoplatonizm, filozofia wczesnochrześcijańska),  
filozofia starożytna (neoplatonizm chrześcijański, filozofia arabska, arystotelizm średniowieczny, 
filozofia szkocka),  
Filozofia nowożytna (myśliciele renesansowi, Kartezjusz, racjonalizm postkartezjański, empiryzm 
brytyjski, oświecenie, Kant, Hegel),  
filozofia współczesna (pozytywizm, neokantyzm, fenomenologia, egzystencjalizm, neopozytywizm, 
filozofia analityczna, filozofia dialogu) 
  
Forma i warunki zaliczenia: 
Zaliczenie na ocenę 
Literatura podstawowa:  
W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, PWN, t.1-3. 
F. Copleston, Historia filozofii, PAX, t.1-11 
 
Literatura uzupełniająca:  
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Finanse przedsiębiorstw 
 
Jednostka organizacyjna US: 
Wydział Zarządzania i Ekonomiki 
Usług 
Katedra Finansów Przedsiębiorstw 
 

Kierunek: Ekonomia 
Specjalność: wszystkie 
Poziom studiów: I 

Kod przedmiotu 
 

Nazwa przedmiotu: Finanse przedsiębiorstw 

 Rok Semestr Rodzaj zajęć Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS 

Typ 
przedmiotu 

Język 
nauczania 

5 W/CW 30/15 stacjonarne 3 
   
5 W/CW 18/9 niestacjo-

narne 
3 

   

2 
 
2 obowiązkowy Polski 

 
Prowadzący przedmiot: dr Anna Bera, mgr Magdalena Kosowska, mgr Dariusz Pauch, mgr Maciej Pawłowski  
 
Wymagania wstępne:  
znajomość podstawowych zagadnień z zakresu  finansów przedsiębiorstwa  
Cele przedmiotu:  
zapoznanie studiujących z rodzajami ryzyka występującego w zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa, w 
szczególności zaś przekazanie umiejętności doboru instrumentów finansowania do aktualnej sytuacji 
przedsiębiorstwa w zakresie gospodarki finansowej, przekazanie umiejętności zarządzania majątkiem 
przedsiębiorstwa umożliwiających zrealizowanie celów zarządzania finansami.  
Metody dydaktyczne:  
wykład z wykorzystaniem rzutnika multimedialnego umożliwiającego prezentowanie i analizowanie 
przypadków  zdarzeń z praktyki. Ćwiczenia z aktywnym udziałem studiujących polegającym m.in. na 
samodzielnym przygotowaniu i omówieniu – na podstawie informacji zdobytych w przedsiębiorstwach i 
instytucjach pośrednictwa finansowego – zagadnień prezentowanych na wykładach. 
Treści merytoryczne przedmiotu:  
1. Podstawy nowoczesnego zarządzania finansami przedsiębiorstwa  
2. Wpływ Nowej Umowy Kapitałowej na zarządzanie finansami przedsiębiorstwa                                                                          
3. Najważniejsze przyczyny finansowania przedsiębiorstw    
4. Struktura kapitału                                                                
5. Finansowanie pożyczkami i kredytami – szanse i zagrożenia      
6. Papiery dłużne jako instrumenty pozyskiwania kapitału    
7. Rola finansowania wewnętrznego działalności gospodarczej przedsiębiorstwa  
8. Alternatywne instrumenty finansowania                              
9. Zarządzanie majątkiem obrotowym                                       
10. Analiza finansowa jako narzędzie ograniczania ryzyka finansowego przedsiębiorstwa  
11. Finansowe modele wczesnego ostrzegania i ich rola w zarządzaniu ryzykiem finansowym 
przedsiębiorstwa  
Forma i warunki zaliczenia: 
zaliczenie i egzamin w formie pisemnej, obowiązują treści przekazywane w trakcie wykładów i w trakcie 
ćwiczeń. 
Literatura podstawowa: 
Nowoczesne zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, red. nauk. A, Bielawska, CH BECK, Warszawa  2009   
Literatura uzupełniająca: 
J. Czekaj, Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, PWE, 2005 ,  
Brigham E.F, Houston J.F Podstawy zarządzania finansami  Tom I i II, PWE Warszawa 2005.    
Czasopisma o tematyce finansowej. 
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Finanse publiczne 
 
Jednostka organizacyjna US: 
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług 
Katedra Finansów Publicznych 

Kierunek: Ekonomia 
Specjalność: wszystkie 
Poziom studiów: I stopień 

Kod przedmiotu 
04.3VI210.K1612 

Nazwa przedmiotu: Finanse publiczne 

 
Rok Semestr Rodzaj zajęć 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS 

Typ 
przedmiotu 

Język 
nauczania 

stacjonarne 2 4 wykład/ćwiczenia 30/15 

4 obowiązkowy polski 
                  

niestacjo-
narne 

2 4 wykład/ćwiczenia 15/12 
                  

 
Prowadzący przedmiot: Dr Małgorzata Gorzałczyńska-Koczkodaj, mgr Marta Szaja 
 
Wymagania wstępne: 
Podstawowe informacje dotyczące funkcjonowania sektora publicznego w skali makroekonomicznej 
Cele przedmiotu: 
Zapoznanie studentów z funkcjonowaniem, organizacją oraz sposobami finansowania zadań w jednostkach 
należących do sektora finansów publicznych 
Metody dydaktyczne: 
Wykład konwencjonalny oraz wykład konwersatoryjny  
Treści merytoryczne przedmiotu: 
1. Finanse publiczne – przedmiot, kategorie finansowe, teorie  
2. Cechy i funkcje finansów publicznych 
3. Dobro publiczne i dobro społeczne – mechanizmy alokacji i wyboru  
4. Ustrój, organizacja  i zadania podmiotów sektora finansów publicznych  
5. Podmioty rządowe i samorządowe i ich zadania w systemie finansów publicznych 
6. Podstawowe formy organizacyjne jednostek sektora publicznego 
7. Dochody publiczne - rodzaje i ich charakterystyka 
8. Systemy podatkowe. Rola i znaczenie podatków oraz instrumentów parapodatkowych    
9. Wydatki publiczne - klasyfikacja i zasady ich wydatkowania 
10. Zasady i kontrola gospodarowania publicznymi zasobami pieniądza 
11. System budżetowy i gospodarka budżetowa   
11. Cechy i funkcje budżetu państwa 
13. Konstruowanie, uchwalanie i wykonanie budżetu państwa  
14. Dyscyplina budżetowa 
15. Zasady tworzenia budżetu zadaniowego  
16. Zadania i problemy kształtowania polityki fiskalnej państwa  
17. Polityka budżetowa a polityka pieniężna  
18. Deficyt budżetowy i dług publiczny 
19. Organizacja i  finanse ubezpieczeń społecznych  
 
Forma i warunki zaliczenia: 
Pisemna; test oraz pytania opisowe 
Literatura podstawowa: 
1. S. Owsiak: Finanse publiczne. Teoria i praktyka.Wydawnictwo Naukowe PWN 2008 
2. M. Mekliński: Finanse publiczne 2010. Wyd. Wiedza i praktyka 2010. 
3. R. Drozdowski, M. Jóźwiak, U. Wiktorowska, P. Walczak: Nowa ustawa o finansach publicznych. Poradnik 
dla samorządów. Wyd. Municipium S. A. 2009 
4. Red. E. Ruśkowski, C. Kosikowski: Finanse publiczne i prawo finansowe. Wyd. 3. Wyd. Wolters Kluwer 
2008   
Literatura uzupełniająca: 
1. Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. Dz. U. Nr 157, poz. 1240 
2. Ustawa "Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych. Dz. U. Nr 157, poz. 1241 
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Finansowe narzędzia wspierania procesów inwestycyjnych 
 
Jednostka organizacyjna US: 
Wydział Zarządzania i Ekonomiki 
Usług 
Katedra Efektywności Innowacji 

Kierunek: Ekonomia 
Specjalność: Zarządzanie Projektami Europejskimi 
Poziom studiów: II 

Kod przedmiotu 
 

Nazwa przedmiotu: Finansowe narzędzia wspierania procesów inwestycyjnych 
 

 Rok Semestr Rodzaj zajęć Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS 

Typ 
przedmiotu 

Język 
nauczania 

   stacjonarne  
   

3 W/CW 6/12 niestacjo-
narne 

2 
   

 
 
4 Obowiązkowy Polski 

 
Prowadzący przedmiot: dr hab. prof. US Niedzielski Piotr, mgr Zdanowski Michał 
 
Wymagania wstępne: 
 
Cele przedmiotu: 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z finansowymi narzędziami wspierania procesów 
inwestycyjnych. W trakcie zajęć zostaną omówione dostępne narzędzia wspierania procesów 
inwestycyjnych. Szczególny nacisk zostanie położony na dotacje z funduszy strukturalnych Unii 
Europejskiej, które w obecnej perspektywie programowania są powszechnie wykorzystywane w realizacji 
procesów inwestycyjnych. Zajęcia umożliwi ą studentom nabycie umiejętności niezbędnych do 
efektywnego doboru narzędzi wspierania procesów inwestycyjnych oraz wiedzy z zakresu ich 
wykorzystania. 

 
Metody dydaktyczne: 
 
Treści merytoryczne przedmiotu: 

1. Inwestycja z udziałem Anioła Biznesu 
2. Finansowanie inwestycji z wykorzystaniem Venture Capital 
3. Pozyskanie kapitału poprzez publiczną emisję akcji 
4. Finansowanie inwestycji z wykorzystaniem funduszy pożyczkowych 
5. Kredyty inwestycyjne 
6. Leasing 
7. Pozyskiwanie kapitału poprzez emisję obligacji korporacyjnych 
8. Pozyskiwanie finansowania typu mezzanine 
9. Finansowanie inwestycji z wykorzystaniem funduszy strukturalnych Unii Europejskiej 

 
Forma i warunki zaliczenia: 
egzamin 
Literatura podstawowa: 

1. Aneta Michalak, Finansowanie inwestycji w teorii i praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007 
2. Anioły biznesu w Polsce i na świecie, ConsulTriX Krystyna Górak , 20/12/2007 
3. Aniołowie biznesu w sektorze MSP, Mikołajczak Bożena, Krawczyk Marzena, Wydawnictwo 

DIFIN, 2007 
4. Finansowanie rozwoju przedsiębiorstwa. Studia przypadków, praca zbiorowa pod redakcją Marka 

Panfila, Wydawnictwo Difin, 2008 
5. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 
6. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 
7. Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 

 
Literatura uzupełniająca: 
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Finansowe narzędzia wspierania rozwoju kapitału ludzkiego 
 
Jednostka organizacyjna US: 
Wydział Zarządzania i Ekonomiki 
Usług 
Katedra Efektywności Innowacji 

Kierunek: Ekonomia 
Specjalność: Zarządzanie Projektami Europejskimi 
Poziom studiów: II 

Kod przedmiotu 
 

Nazwa przedmiotu: Finansowe narzędzia wspierania rozwoju kapitału ludzkiego 
 

 Rok Semestr Rodzaj zajęć Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS 

Typ 
przedmiotu 

Język 
nauczania 

   stacjonarne  
   

3 W/CW 6/12 niestacjo-
narne 

2 
   

 
 
4 Obowiązkowy Polski 

 
Prowadzący przedmiot: dr hab. prof. US Niedzielski Piotr, mgr Rzempała Joanna 
 
Wymagania wstępne: 
 
Cele przedmiotu: 
Celem zajęć  jest wzrost praktycznych umiejętności opracowania projektów w ramach programów 
operacyjnych wspierających rozwój kapitału ludzkiego oraz nabycie umiejętności pisania wniosków o 
dofinansowanie w ramach EFS (PO KL).   
Metody dydaktyczne: 
Prezentacje multimedialne, analiza studiów przypadków, ćwiczenia pisemne (w tym testy), ćwiczenia 
praktyczne przy stanowiskach komputerowych 
Treści merytoryczne przedmiotu: 
Program zajęć obejmuje: 

• Przedstawienie kapitału  ludzkiego jako generatora wzrostu wartości firmy 
• Klasyfikacja źródeł pozyskania środków finansowych na rozwój kapitału ludzkiego 
• Specyfika projektów mających na celu rozwój kapitału  ludzkiego 
• omówienie dokumentacji służącej przygotowaniu projektów wspierających rozwój kapitału ludzkiego 
• omówienie dokumentacji niezbędnej do prawidłowej realizacji projektu (wytyczne szczegółowe, 

podręczniki beneficjentów) 
• omówienie dokumentacji niezbędnej do prawidłowego rozliczenia projektów (przewodniki po 

wskaźnikach, inne)  
• Przygotowanie aplikacji o środki europejskie na rozwój zasobów ludzkich (logika interwencji, budżet  

i harmonogram projektu) 
• Przygotowanie projektu w aplikacjach: Serwis Beneficjenta, Generator Wniosków i innych 

 
Forma i warunki zaliczenia: 

o Egzamin forma pisemna (w tym testowa) oraz przygotowanie projektów dot. finansowania inwestycji 
w kapitał ludzki.   

Literatura podstawowa: 
� Zarządzanie projektem europejskim”, red. M. Trocki, B. Grucza, PWE, Warszawa 2007 
� Podręcznik – Zarządzanie  Cyklem Projektu, Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Warszawa, maj 2004 
� Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Warszawa, wrzesień 2008 
� 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.  

� R.K. Wysocki, R. Mcgary: „Efektywne zarządzanie projektami”, One Press, 2005; 
 
Literatura uzupełniająca: 
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Funkcjonowanie przedsiębiorstw wirtualnych 
 
Jednostka organizacyjna US: 
Wydział Zarządzania i Ekonomiki 
Usług 
Katedra Ekonomiki i Organizacji 
Telekomunikacji 

Kierunek: Ekonomia 
Specjalność: Transport i Teleinformatyka w Biznesie 
Poziom studiów: II 

Kod przedmiotu 
 

Nazwa przedmiotu: Funkcjonowanie przedsiębiorstw wirtualnych 

 Rok Semestr Rodzaj zajęć Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS 

Typ 
przedmiotu 

Język 
nauczania 

   stacjonarne  
   

4 W/CW 9/9 niestacjo-
narne 

2 
   

 
 
3 Obowiązkowy Polski 

 
Prowadzący przedmiot: : dr Ładny Piotr, dr Czaplewski Maciej, dr Maziarz Wiesław 
 
Wymagania wstępne: 
Podstawowa wiedza z zakresu zarządzania i organizacji przedsiębiorstwa oraz kwestii związanych z rozwojem 
Społeczeństwa Informacyjnego 
Cele przedmiotu: 
Celem procesu dydaktycznego jest przedstawienie specyfiki uwarunkowań ekonomicznych i organizacyjnych 
przedsiębiorstw wirtualnych. Poruszone zostaną także aspekty prawne prowadzenia działalności gospodarczej 
w sferze wirtualnej 
Metody dydaktyczne: 
Wykłady i ćwiczenia 
Treści merytoryczne przedmiotu: 

1. Specyfika prowadzenia działalności gospodarczej w warunkach społeczeństwa informacyjnego. 
2. Konceptualizacja pojęcia organizacji wirtualnej. 
3. Cechy organizacji wirtualnej. 
4. Struktury organizacji wirtualnej. 
5. Pojęcie przedsiębiorstwa wirtualnego. 
6. Przegląd modeli przedsięwzięć wirtualnych. 
7. Przykłady funkcjonowania przedsiębiorstw wirtualnych. 
8. Aspekty prawne funkcjonowania gospodarczej sfery wirtualnej 

Forma i warunki zaliczenia: 
Zaliczenie na ocenę 
Literatura podstawowa: 
1. Adamczewski P.: Internet w praktyce biznesu, Wydawnictwo AEw Poznaniu, Poznań 2001. 
2. Afuah A., Tucci Ch. L.: Biznes internetowy, Strategie i modele, OE, Kraków 2003. 
3. Bielecki W.: Informatyzacja zarządzania, Wydawnictwo PWE, Warszawa 2000. 
4. De Kare-Silver R.: E-szok. Rewolucja elektroniczna w handlu, Wydawnictwo PWE, Warszawa 2000. 
5. Grudzewski W.M., Hejduk I. K.: Przedsiębiorstwo wirtualne, Difin, Warszawa 2002.  
6. Hartman A., Sifonis J., Kador J.: E-biznes. Strategie biznesu w gospodarce internetowej, 

Wydawnictwo K. E. Liber S.C., Warszawa 2001  
Literatura uzupełniająca: 

1. Marketing i Rynek 2. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw 
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Geografia ekonomiczna 
 
Jednostka organizacyjna US: 
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług 
Katedra Historii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki 
Przestrzennej 

Kierunek: Ekonomia 
Specjalność: wszystkie 
Poziom studiów: I stopień 

Kod przedmiotu 
 

Nazwa przedmiotu: Geografia ekonomiczna 

 
Rok Semestr Rodzaj zajęć 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS 

Typ przedmiotu Język 
nauczania 

1 W 30 stacjonarne 1 
   
1 W 18 niestacjo-

narne 
1 

   

5 do wyboru polski 

 
Prowadzący przedmiot: dr Krzysztof Małachowski 
 
Wymagania wstępne: 
Podstawowe wiadomości geograficzno-gospodarcze z zakresu szkoły średniej (LO). 
 
Cele przedmiotu: 
Zapoznanie słuchaczy ze zjawiskami społeczno-gospodarczymi w Polsce i na świecie na tle warunków 
środowiska przyrodniczego oraz z mapą polityczną świata i jej zmianami. 
 
Metody dydaktyczne: 
Wykład, dyskusja. 
 
Treści merytoryczne przedmiotu: 
Metodologia geografii gospodarczej. 
Środowisko przyrodnicze a rozwój społeczno-gospodarczy.  
Lokalizacja gospodarcza.  
Regiony ekonomiczne.  
Problemy demograficzne świata.  
System osadnictwa.  
Polityczna mapa świata i jej zmiany.  
Organizacje integracji europejskiej. 
 
Forma i warunki zaliczenia: 
Forma pisemna (referaty lub test). 
 
Literatura podstawowa: 
R. Domański: Geografia ekonomiczna, Warszawa 2005; 
I. Fierla: Geografia gospodarcza świata, Warszawa 2001; 
I. Fierla(red.): Geografia gospodarcza Polski, Warszawa 2002. 
 
Literatura uzupełniająca: 
Czasopisma: (np. Geografia w Szkole, Czasopismo Geograficzne) i bieżąca prasa (np. Rzeczpospolita z 
dodatkiem geograficznym); 
Roczniki statystyczne; 
E. Mazur: Geografia turystyczna, Szczecin 2005. 
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Geografia turystyki 
 
Jednostka organizacyjna US: 
Wydział Zarządzania i Ekonomiki 
Usług 
Katedra Zarządzania Turystyką 
 

Kierunek: Ekonomia 
Specjalność: Turystyka i Hotelarstwo 
Poziom studiów: I 

Kod przedmiotu 
 

Nazwa przedmiotu: Geografia turystyki 

 Rok Semestr Rodzaj zajęć Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS 

Typ 
przedmiotu 

Język 
nauczania 

4 W/CW 30/30 stacjonarne 2 
   
4 W/CW 18/18 niestacjo-

narne 
2 

   

6 
 
6 obowiązkowy Polski 

 
Prowadzący przedmiot: dr hab. prof. US Beata Meyer – wykłady 
                                        mgr Anna Gardzińska - ćwiczenia 
 
Wymagania wstępne: 
Student przed rozpoczęciem nauki przedmiotu powinien znać podstawowe zagadnienia z zakresu geografii 
m.in. posiadać umiejętność czytania mapy, posługiwania się skalą mapy. Ponadto student powinien umieć 
wskazać najważniejsze walory turystyczne Polski oraz regiony turystyczne. 
Cele przedmiotu: 
Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z geograficznymi podstawami działalności turystycznej. 
Obejmują one zarówno walory przyrodnicze, determinowane warunkami środowiska przyrodniczego, jak i 
walory antropogeniczne będące wynikiem działalności człowieka. Geografia turystyczna określa nie tylko 
znaczenie środowiska przyrodniczego dla działalności turystycznej, ale także wpływ turystyki na stan 
środowiska i rolę ochrony środowiska dla jej dalszego rozwoju. Drugim z celów głównych przedmiotu jest 
zaprezentowanie walorów i zagospodarowania turystycznego Polski, głównych regionów turystycznych 
świata, z uwzględnieniem ich specyfiki. 
Metody dydaktyczne: 

1. Wykład z wykorzystaniem technik multimedialnych, praca w grupach (dyskusja problemowa, 
analiza przypadków), ćwiczenia z mapą turystyczną, zajęcia z wykorzystaniem atlasów 
turystycznych, diagramy i wykresy klimatycznych. 

Treści merytoryczne przedmiotu: 
Przestrzeń turystyczna jako podstawa działalności turystycznej, geograficzne uwarunkowania dóbr i urządzeń 
turystycznych o charakterze podstawowym i komplementarnym, charakterystyka przyrodniczych i 
antropogenicznych walorów turystycznych, wpływ turystyki na stan środowiska przyrodniczego, przewodniki 
turystyczne i mapy jako podstawowe źródło informacji o walorach i zagospodarowaniu turystycznym, ocena 
przydatności środowiska przyrodniczego Polski dla turystyki, zagospodarowanie turystyczne Polski, 
charakterystyka wybranych regionów turystycznych Polski z uwzględnieniem ich pojemności turystycznej i 
kategorii, charakterystyka walorów turystycznych wybranych regionów i subregionów turystycznych świata, 
główne obszary i centra turystyki wypoczynkowej, krajoznawczej, aktywnej i specjalistycznej, strefy czasowe 
w turystyce, zróżnicowanie klimatyczne.  
Forma i warunki zaliczenia: 
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zdanie egzaminu przeprowadzonego w formie pisemnej. Do egzaminu 
mogą podejść studenci, którzy otrzymali wcześniejsze zaliczenie z ćwiczeń. Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest 
uczestnictwo w zajęciach, uzyskanie pozytywnych ocen z mapy fizycznej świata, mapy politycznej świata, 
mapy fizyczno-administracyjnej Polski oraz przygotowanie prezentacji (w postaci multimedialnej) na temat 
wybranego ośrodka turystycznego bądź atrakcji turystycznej. 
Literatura podstawowa: 
1. W. Kaprowski, Geografia turystyczna, PWN, Warszawa 1999. 
2. A. Kowalczyk, Geografia turyzmu, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów 
Regionalnych, Warszawa 1997. 
3. T. Lijewski, B. Mikułowski, J. Wyrzykowski, Geografia turystyki Polski, PWE, Warszawa 1998. 
Literatura uzupełniająca: 

1. Geografia turystyczna świata, red. J. Warszyńska, PWN, Warszawa 1994. 
2. Z. Kruczek, Europa. Geografia turystyczna, Proksenia, Kraków 2005. 
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Gospodarka a środowisko 
 
Jednostka organizacyjna US: 
Wydział Zarządzania i Ekonomiki 
Usług 
Katedra Historii Społeczno-
Ekonomicznej i Gospodarki 
Przestrzennej 

Kierunek: Ekonomia 
Specjalność: wszystkie 
Poziom studiów: I 

Kod przedmiotu 
 

Nazwa przedmiotu: Gospodarka a środowisko 

 Rok Semestr Rodzaj zajęć Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS 

Typ 
przedmiotu 

Język 
nauczania 

2 W 30 stacjonarne 1 
   
2 W 18 niestacjo-

narne 
1 

   

4 obowiązkowy polski 

 
Prowadzący przedmiot: dr hab. prof. US Mazur Eugeniusz 
 
Wymagania wstępne: Znajomość geografii, biologii i ochrony środowiska z zakresu szkoły średniej. 
Umiejętność obserwacji zjawisk społeczno–gospodarczych oraz wykorzystania wiedzy z różnych dziedzin 
nauki. 
 
Cele przedmiotu: Celem przedmiotu jest przedstawienie związków zachodzących między gospodarką a 
środowiskiem, a więc odpowiedź na pytanie: jaki wpływ ma gospodarka człowieka na środowisko 
przyrodnicze i odwrotnie. Przedmiot zwraca uwagę na ekorozwój, czyli prowadzenie wszelkiej działalności 
gospodarczej w harmonii z przyrodą. 
 
Metody dydaktyczne: Wykład z elementami konwersatorium z wykorzystaniem środków multimedialnych. 
 
Treści merytoryczne przedmiotu: 

1. Środowisko przyrodnicze jako podstawa bytu i działalności człowieka. 
2. Społeczne aspekty ochrony środowiska. 
3. Prawne aspekty ochrony środowiska. 
4. Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska. 
5. Rachunek ekonomiczny w ochronie środowiska. 
6. Zagrożenia środowiska powodowane przez działalność człowieka. 
7. Ochrona środowiska przyrodniczego. 
8. Podstawy polityki ekologicznej. 
9. Następstwa integracji Polski z Unią Europejską w dziedzinie ochrony środowiska. 
 

Forma i warunki zaliczenia: Egzamin pisemny testowy lub opisowy. 
 
Literatura podstawowa:  
Małachowski K. (red.), Gospodarka a środowisko i ekologia, CeDeWu, Warszawa 2007. 
Mazur E., Środowisko przyrodnicze. Zagrożenie, ochrona i kształtowanie, Wyd. US, Szczecin 2004. 
Mazur E., Zagrożenia środowiska przyrodniczego a ekonomiczno – prawne aspekty jego ochrony, Wyd. US, 
Szczecin 2000. 
Literatura uzupełniająca:  
Górka K., Poskrobko B., Radecki W., Ochrona środowiskowa. Problemy społeczne, ekonomiczne i prawne, 
Wyd. PWE, Warszawa 2001. 
Ekonomika ochrony środowiska, Wyd. PWE, Warszawa 1991. 
Kozłowski S., Ekorozwój, Wyd. PWN, Warszawa 2001. 
Madej T. (red.), Gospodarka a środowisko przyrodnicze, Wyd. US, Szczecin 2002. 
Meyer B., Ochrona środowiska. Przewodnik, Wyd. US, Szczecin 2000. 
Żylicz T., Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych, Wyd. PWE, Warszawa 2004. 
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Gospodarka komunalna 
 
Jednostka organizacyjna US: 
Wydział Zarządzania i Ekonomiki 
Usług 
Katedra Finansów Publicznych 

Kierunek: Ekonomia 
Specjalność: Gospodarka Finansowa i Administracja 
Samorządowa 
Poziom studiów: II 

Kod przedmiotu 
 

Nazwa przedmiotu: Gospodarka komunalna 

 Rok Semestr Rodzaj zajęć Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS 

Typ 
przedmiotu 

Język 
nauczania 

   stacjonarne  
   
4 W/CW 12/12 niestacjo-

narne 
2 

   

 
 
6 obowiązkowy Polski 

 
Prowadzący przedmiot: dr M. Kogut-Jaworska  
 
Wymagania wstępne: 
Znajomość funkcjonowania organów samorządu terytorialnego 
Cele przedmiotu: 
Zapoznanie studentów z ważniejszymi zagadnieniami dotyczącymi wykonywania zadań własnych jednostek 
samorządu terytorialnego, których celem jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności. Problematyka 
gospodarki komunalnej przedstawiona zostanie w kontekście m.in. gospodarki nieruchomościami, utrzymania 
czystości i porządku, gospodarowania odpadami, zaopatrzenia w wodę, energię elektryczną, ciepło i paliwa 
gazowe, odprowadzanie ścieków.  
 
Metody dydaktyczne: 
Wykład, analiza przydaków, dyskusja. 
Treści merytoryczne przedmiotu: 

1. Zadania jednostek samorządu terytorialnego o charakterze użyteczności publicznej  
2. Zasady prowadzenia działalności gospodarczej przez jednostki samorządu terytorialnego 
3. Własność komunalna a własność prywatna  
4. Formy organizacyjno-prawne prowadzenia działalności komunalnej przez jednostki samorządu 

terytorialnego 
5. Rodzaj działalności gospodarczej a dobór formy organizacyjno-prawnej  
6. Dysfunkcje działalności gospodarczej jednostek samorządu terytorialnego i ich wpływ na warunki 

konkurowania na lokalnym rynku  
7. Zlecanie zadań z zakresu użyteczności publicznej organizacjom pożytku publicznego  
8. Porozumienia i związki jako pośrednia forma realizacji zadań samorządowych 
9. Wykorzystanie partnerstwa publiczno - prywatnego do realizacji zadań samorządowych 
10. Transformacja gospodarki komunalnej – obserwacje, wnioski postulaty na przyszłości 

  
Forma i warunki zaliczenia: 
Zaliczenie pisemne (pytania opisowe) 
 
Literatura podstawowa: 

1. Rakoczy B.: Prawo gospodarki komunalnej, Wyd. LexisNexis, 2010 
2. M. Bałdyga Gospodarka komunalna, Wyd. Alphapro 2005 
3. S. Kańduła, J. Przybylska: Organizacja działalności gospodarczej samorządu 

            terytorialnego w Polsce. Wyd. AE w Poznaniu 2008. 
 
Literatura uzupełniająca: 
       1.  Red. H. Sochacka-Krysiak: Zarządzanie gospodarką i finansami gminy. Wyd. SGH w 
            Warszawie 2003. 
      2.   Roczne informacje o przekształceniach i prywatyzacji mienia komunalnego zamieszczone na stronach 
            internetowych    http://prywatyzacja.msp.gov.pl 
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Gospodarka magazynowa 
 
Jednostka organizacyjna US: 
Wydział Zarządzania i Ekonomiki 
Usług 
Katedra Logistyki 

Kierunek: Ekonomia 
Specjalność: Ekonomika Transportu i Logistyka 
Poziom studiów: I stopień 

Kod przedmiotu 
 

Nazwa przedmiotu: Gospodarka magazynowa 

 
Rok Semestr Rodzaj zajęć 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS 

Typ 
przedmiotu 

Język 
nauczania 

5 W 15 stacjonarne 3 
   
5 W 9 niestacjo-

narne 
3 

   

1 obowiązkowy polski 

 
Prowadzący przedmiot: dr Tundys Blanka, mgr inż. Sowa Mariusz 
 
Wymagania wstępne: 
Przed rozpoczęciem prosecu dydaktycznego student powinien posiadać wiedzę ogólną z podstaw logistyki, 
zagadnień dotyczących procesów logistycznych w przedsiębiorstwie oraz podstaw zarządzania zapasami. 
Cele przedmiotu: 
Celem procesu dydaktycznego jest zapoznanie studentów z procesami sprawnego i efektywnego zarządzania 
przepływami materiałów w magazynach z uwzględnieniem towarzyszących tym przepływom strumieni 
informacji, kapitału i ludzi. Studenci mają przyswoić podstawowe zagadnienia dotyczące projektowania 
powierzchni magazynowych, zagospodarowania magazynu oraz stosowania nowoczesnych narzędzi 
usprawniających gospodarkę magazynową. Powinni także zaznajomić się z obowiązkami pracowników 
magazynu, rolą opakowań w procesie magazynowym, sposobami oceny funkcjonowania magazynu, a także 
metodami usprawnienia jego funkcjonowania. 
Metody dydaktyczne: 
wykład konwersatoryjny, 
Treści merytoryczne przedmiotu: 
1. Magazyn- podstawowe zagadnienia. Określenie i podział budowli magazynowych. 
2. Funcje magazynowania.. Czynniki lokalizacji magazynów.. Wyposażenie magazynowe. 
5. Zagospodarowanie magazynu – metody układania i składowania. 
6. Zapasy w gospodarce magazynowej – rodzaje, warunki przechowywania, rodzaje jednosttek ładunkowych. 
7. Problemy magazynowania wybranych grup towarów. Czynniki wpływające na zmianę jakości 
towarów podczas magazynowania. 
8. Rola opakowań w gospodarce magazynowej. Znakowanie opakowań. 
9. Główne procesy magazynowe – przyjmowanie, składowanie, kompletowanie, wydawanie. 
10. Przepływ informacji w procesie magazynowania. Dokumentacja i dokumenty magazynowe. 
11. Magazynowe systemy informatyczne. 
12. Rola automatycznej identyfikacji we współczesnym procesie magazynowym. 
13. Koszty magazynowania. Mierniki i wskaźniki w magazynowaniu. 
Forma i warunki zaliczenia: 
Zaliczenie z wykładów  
Literatura podstawowa: 
1. Dudziński Z.: Vademecum organizacji gospodarki magazynowej. ODiDK, Gdańsk 2008. 
2. Magazynowanie towarów niebezpiecznych, przemysłowych i spożywczych; pr. zb. pod red. A. 
Korzeniowskiego.Biblioteka Logistyka, Poznań 2006. 
3. Niemczyk A.: Zapasy i magazynowanie – Magazynowanie. Biblioteka Logistyka, Poznań 2007. 
4. Dudziński z.: Jak sporządzić indtrukcje magazynową. ODiDK, Gdańsk 2003. 
Literatura uzupełniająca: 
1. Dudziński Z.: Opakowania w gospodarce magazynowej z dokumentacja i wzorcową instrukcją 
gospodarowania opakowaniami. ODDK, Gdańsk 2008 
2. Gubała M., Popielas J.: Podstawy zarządzania magazynem w przykładach. Biblioteka Logistyka, Poznań 
2002. 
3. Logistyka – Infrastruktura techniczna na świecie; red. M. Mindur. Instytut Technologii Eksploatacji – 
Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa-Radom 2008. 
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Gospodarka regionalna 
 
Jednostka organizacyjna US: 
Wydział Zarządzania i Ekonomiki 
Usług  
Katedra Finansów Publicznych 

Kierunek: Ekonomia 
Specjalność: wszystkie 
Poziom studiów: I stopień 

Kod przedmiotu 
 

Nazwa przedmiotu: Gospodarka regionalna 

 
Rok Semestr Rodzaj zajęć 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS 

Typ 
przedmiotu 

Język 
nauczania 

5 wykład 15 stacjonarne 3 
   
5 wykład 12 niestacjo-

narne 
3 

   

1 obowiązkowy polski 

 
Prowadzący przedmiot: dr M. Kogut-Jaworska, dr M. Zioło  
 
Wymagania wstępne: 
Wiedza z zakresu polityki społeczno-gospodarczej 
Cele przedmiotu: 
Przybliżenie studentom ogółu zagadnień związanych z gospodarką regionalną, w tym  przedstawienie  istoty i 
mechanizmów rozwoju społeczno-gospodarczego w regionie. Celem cząstkowym procesu dydaktycznego w 
tym przedmiocie będzie  prezentacja podstawowych czynników wzrostu konkurencyjności i innowacyjności 
regionów oraz stworzenie podstaw do zrozumienia procesów zarządzania gospodarką regionalną. Istotnym 
elementem z punktu widzenia kompletności założeń dydaktyki jawi się również omówienie aspektów 
dotyczących polskiej polityki regionalnej, jej dylematów, obszarów problemowych i kierunków rozwoju 
Metody dydaktyczne: 
Wykład problemowy, monograficzny, pogadanka konwencjonalna 
Treści merytoryczne przedmiotu: 

1. Regiony, regionalizm, typologia regionów – podstawowe pojęcia i interpretacje 
2. Teoretyczne podstawy rozwoju regionalnego 
3. Morfologia polityki inter- i intraregionalnej – cele, zasady, narzędzia 
4. Programowanie gospodarki regionalnej (m.in. strategie rozwoju, polityka przestrzenna) 
5. Zarządzanie gospodarką regionalną (m.in. zarządzanie rozwojem, współpraca regionów) 
6. Źródła finansowania rozwoju regionalnego 
7. Perspektywy i problemy rozwoju społeczno-gospodarczego w regionach – dyskusja w oparciu o 

doświadczenie polskie i europejskie 
Forma i warunki zaliczenia: 
Zaliczenie pisemne (pytania opisowe) 
Literatura podstawowa: 

1. Gospodarka regionalna i lokalna (red.) Z. Strzelecki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 
2009. 

2. Gospodarka regionalna i lokalna. Wybrane zagadnienia (red.) M.G. Brodziński, Duktor, Warszawa 
2010. 

3. Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce (red.) R. Brol, Prace Naukowe Uniwersytetu 
Ekonomicznego we Wrocławiu nr 46, Wrocław 2009.  

Literatura uzupełniająca: 
1. A. K. Piasecki: Samorząd terytorialny i wspólnoty lokalne. Wydawnictwo Naukowe PWN, 

Warszawa 2009. 
2. Filipiak B., Kogut M., Szewczuk A., Zioło M.: Rozwój lokalny i regionalny. Uwarunkowania, 

finanse, procedury. Fus, Szczecin 2005. 
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Gospodarowanie kapitałem ludzkim 
 
Jednostka organizacyjna US: 
Wydział Zarządzania i Ekonomiki 
Usług 
Katedra Organizacji i Zarządzania 

Kierunek: Ekonomia 
Specjalność: wszystkie 
Poziom studiów: II stopień 

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu: Gospodarowanie kapitałem ludzkim 
 

 
Rok Semestr Rodzaj zajęć 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS 

Typ 
przedmiotu 

Język 
nauczania 

3 W 15 stacjonarne 2 
   
3 W 15 niestacjo-

narne 
2 

   

4 obowiązkowy polski 

 
Prowadzący przedmiot Włodzimierz Durka 
 
Wymagania wstępne: 
Podstawy zarządzania, Makroekonomia, Mikroekonomia 
Cele przedmiotu: 
Student powinien znać podstawowe pojęcia dotyczące gospodarowania zasobami ludzkimi i umieć je 
scharakteryzować oraz przedstawić zależności występujące między efektywnością organizacyjną, 
a gospodarowaniem kapitałem ludzkim. Obok skali przedsiębiorstwa student powinien umieć wskazać na 
znaczenie kapitału ludzkiego dla rozwoju regionalnego oraz wykorzystywać je praktycznie.. 
Metody dydaktyczne: 
Wykład z elementami zajęć konwersatoryjnych 
Treści merytoryczne przedmiotu: 
Zasoby ludzkie – wprowadzenie, szkoły i orientacje. Planowanie i alokacja zasobów ludzkich: analiza 
pracy, opis stanowiska pracy, istota planowania  i rodzaje planów zasobów ludzkich, pozyskanie pracowników 
(rekrutacja, selekcja, adaptacja), wprowadzenie do pracy. RZL – rozwój zasobów ludzkich (szkolenie, 
doskonalenie, wynagradzanie, polityka kadrowa a ocena efektywności). Organizational Development - 
zintegrowany system zarządzania efektywnością organizacyjną. Kapitał ludzki – ujęcie mikroekonomiczne i 
makroekonomiczne. Rynek pracy. Pojęcie, typy, podmioty i wymiary rynku pracy. Metody analizy kapitału 
ludzkiego. Perspektywa regionalna i międzynarodowa. Globalne zarządzanie kapitałem ludzkim (na 
przykładzie korporacji ponadnarodowych). 
Forma i warunki zaliczenia: 
Egzamin pisemny z pytaniami otwartymi dotyczącymi tematyki wykładów 
Literatura podstawowa: 
M. Armstrong, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Wydawnicza, Kraków 2000 
DeMarco T., Lister T.: Czynnik ludzki skuteczne przedsięwzięcia i wydajne zespoły, Wyd. Naukowo-
Techniczne, Warszawa 2002 
Dale M., Skuteczna rekrutacja i selekcja pracowników, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004 
Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, praca pod red. H. Król, A. 
Ludwiczyński, PWN, Warszawa 2006 
Literatura uzupełniająca: 
Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach nowej gospodarki, praca pod red. Z. Wiśniewski, A. 
Pocztowski, Oficyna Ekonomiczna, Warszawa 2004 
Systemy zarządzania zasobami ludzkimi przedsiębiorstwa, praca pod red.  H. Bienioka, Wydawnictwo 
Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2006 
Kostera M., Zarządzanie personelem, PWE, Warszawa 1999 
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Historia gospodarcza  
 
Jednostka organizacyjna US: 
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług 
Katedra Historii Społeczno-Ekonomicznej i 
Gospodarki Przestrzennej 

Kierunek: Ekonomia 
Specjalność: wszystkie 
Poziom studiów: I stopień 

Kod przedmiotu 
 

Nazwa przedmiotu: Historia gospodarcza 

 
Rok Semestr Rodzaj zajęć 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS 

Typ przedmiotu Język 
nauczania 

1 W 30 stacjonarne 1 
   
1 W 18 Niestacjo-

narne 
1 

   

5 do wyboru polski 

 
Prowadzący przedmiot:  
dr hab. prof. US Andrzej Mielcarek 
prof. dr hab. Józef Stanielewicz 
 
Wymagania wstępne: 
Podstawowa wiedza z zakresu historii powszechnej i Polski, a także wiedza ekonomiczna  
w podstawowym zakresie. 
Cele przedmiotu: 
Przedstawienie etapów, przyczyn i skutków przemian gospodarczych na świecie i w Polsce. Wyjaśnienie 
zjawiska nierównomiernego rozwoju gospodarczego. 
Ukazanie historycznych źródeł współczesnych problemów gospodarczych i społecznych. 
Metody dydaktyczne: 
Wykład audytoryjny 
 
Treści merytoryczne przedmiotu: 

1. Wstęp – podstawowe zagadnienia historii gospodarczej. 
2. Gospodarka Europy i Polski w wiekach średnich. 
3. Przemiany gospodarcze w Europie Zachodniej w XVI-XVIII w. 
4. Gospodarka Polska w XVI-XVIII w. 
5. Pierwsza rewolucja przemysłowa i przemiany gospodarcze na świecie do 1870 r. 
6. Charakterystyka przemian gospodarczych na świecie w latach 1870-1914. I wojna światowa.  
7. Gospodarka na ziemiach polskich w XIX w. 
8. Gospodarka światowa w latach 1918–1939. II wojna światowa. 
9. Gospodarka Polski w latach 1918–1939 i w okresie wojny światowej. 
10. Przemiany gospodarcze na świecie od 1945 do końca XX w. 
11. Gospodarka Polski od 1945 do końca XX wieku. 

 
Forma i warunki zaliczenia: 
Zaliczenie pisemne z zakresu tematyki wykładów. 
Literatura podstawowa: 
R. Cameron, L. Neal, Historia gospodarcza świata, Warszawa 2004. 
A. Jezierski, C. Leszczyńska, Dzieje gospodarcze Polski do 1989 r., Warszawa 2002. 
Literatura uzupełniająca: 
N. Rosenberg , L. E. Birdzell jr., Historia kapitalizmu, Kraków 1994. 
J. Kaliński , Historia gospodarcza XIX i XX wieku , Warszawa 2003. 
D. S. Landes, Bogactwo i nędza narodów, Warszawa 2000. 
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Historia myśli ekonomicznej 
 
Jednostka organizacyjna US: 
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług 
Katedra Historii Społeczno-Ekonomicznej i 
Gospodarki Przestrzennej 

Kierunek: Ekonomia 
Specjalność: wszystkie 
Poziom studiów: II stopień  

Kod przedmiotu 
 

Nazwa przedmiotu: Historia myśli ekonomicznej 

 
Rok Semestr Rodzaj zajęć 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS 

Typ przedmiotu Język 
nauczania 

1 W/CW 30/15 stacjonarne 1 
                  

1 W/CW 15/15 niestacjo-narne 1 
                  

5 obowiązkowy polski 

 
Prowadzący przedmiot:  
wykład - dr hab. prof. US Andrzej Mielcarek 
ćwiczenia - mgr Agnieszka Tomaszewicz 
 
Wymagania wstępne: Podstawowe wiadomości z ekonomii i historii gospodarczej.   
Cele przedmiotu: Ukazanie zewnętrznych i wewnętrznych uwarunkowań rozwoju teorii ekonomicznych. Rozwój 
podstawowych kategorii ekonomicznych.  
Metody dydaktyczne: 
Wykład. Ćwiczenia – analiza tekstów, prezentacje z wykorzystaniem technik multimedialnych, zadania dla 
studentów. 
Treści merytoryczne przedmiotu:  

1. Problemy rozwoju myśli ekonomicznej. 
2. Myśl ekonomiczna w starożytności i w średniowieczu.  
3. Merkantylizm. 
4. Fizjokratyzm. 
5. Ekonomia klasyczna i poklasyczna.  
6. Szkoła narodowa i historyczna. 
7. Teoria K. Marksa.  
8. Marginalizm. 
9. Instytucjonalizm.  
10. Teoria J. M. Keynesa, neo- i postkeynesizm.  
11. Monetaryzm.  
12. Nowa ekonomia klasyczna.  
13. Szkoła neoaustriacka.  
14. Teoria wyboru publicznego.  
15. Neoinstytucjonalizm, nowa ekonomia instytucjonalna.  
16. Ekonomia alternatywna. 
17. Ekonomia w Polsce w XIX i XX w. 

Forma i warunki zaliczenia: 
Obecność na wykładach i uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń. 
Literatura podstawowa:  
W. Stankiewicz, Historia myśli ekonomicznej, Warszawa 2006.  
H. Landreth, D.C. Colander, Historia myśli ekonomicznej, Warszawa 1998. 
Literatura uzupełniająca: 
Rozwój polskiej myśli ekonomicznej na przestrzeni wieków, red. S. Czaja, Wrocław 2001.  
Współczesne teorie ekonomiczne. Red. M. Ratajczak. Poznań 2005. 
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Informatyczne narzędzia zarządzania projektami 
 
Jednostka organizacyjna US: 
Wydział Zarządzania i Ekonomiki 
Usług 
Katedra Efektywności Innowacji 

Kierunek: Ekonomia 
Specjalność: Zarządzanie Projektami Europejskimi   
Poziom studiów: II 

Kod przedmiotu 
 

Nazwa przedmiotu: Informatyczne narzędzia zarządzania projektami 

 Rok Semestr Rodzaj zajęć Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS 

Typ 
przedmiotu 

Język 
nauczania 

   stacjonarne  
   
3 CW 9 niestacjo-

narne 
2 

   

 
 
3 Obowiązkowy Polski 

 
Prowadzący przedmiot: dt T. Norek 
 
Wymagania wstępne: 
Podstawowa obsługa aplikacji Microsoft Office i środowiska Windows. Znajomość podstaw zarządzania 
projektami 
Cele przedmiotu: 
Celem zajęć jest praktyczne zapoznanie słuchaczy  z wybranymi aplikacjami wspomagającymi zarządzania 
projektami europejskim. Prezentacja możliwości wybranych rozwiązań informatycznych. Omówienie 
obszarów zastosowań i korzyści z użycia poszczególnych grup aplikacji. 
Metody dydaktyczne: 
Laboratoria komputerowe 
Treści merytoryczne przedmiotu: 
Istota i rodzaje projektu, cechy projektu, parametry projektu. Specyfika zarządzania projektami 
Informatyczne możliwości wspomagania zarządzania projektami. Omówienie oprogramowania dostępnego na 
rynku: rodzaje pakietów, BaseCamp, BlueAnt, GoPlan, Isidio. Obszary zastosowań poszczególnych aplikacji. 
Prezentacja wybranych pakietów: Gantt Project. Zalety, wady, architektura, wymagania. 
Główne obszary zarządzania projektem wspierane przez program wybrane aplikacje. 
Definicja struktury podziału pracy w projekcie (WBS). Hierarchia, relacje pomiędzy zadaniami, cech zadań. 
Zarządzanie zadaniami. 
Tworzenia i wizualizacji harmonogramu projektu. Cech harmonogramu. Wykres Gantta jako możliwość 
prezentacji harmonogramu. 
Definicja zasobów wykorzystywanych w projekcie. Zarządzanie zasobami. 
Przypisywanie zasobów do zadań. Zarządzania przydziałami. 
Kalkulacja budżetu projektu. Zarządzanie kosztami. Modelowania budżetu. 
Śledzenie realizacji projektu. Analiza i zarządzanie odchyleniami. 
Forma i warunki zaliczenia: 
Test, praca warsztatowa 
Literatura podstawowa: 
Strony internetowe dostawców poszczególnych aplikacji:  
http://isido.pl/,  
http://www.projectshelf.com/,  
http://www.getharvest.com/,  
http://www.proventis.net/website/live/blueant_en.html, http://www.basecamphq.com/ 
Portale tematyczne: np.: WWW.4pm.pl 
Literatura uzupełniająca: 
Trocki M., Grucza B., Ogonek K., Zarządzanie projektami, PWE Warszawa 2003 
Kobylska ( redakcja ), Zarządzanie projektami, PWE, Warszawa 2002 
M. Pawlak, Zarządzanie projektami, PWN, Warszawa 2006 
H. Kerzner, Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling, 2009 
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Informatyka 
 
Jednostka organizacyjna US: 
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług 
Katedra Efektywności Innowacji 

Kierunek: Ekonomia 
Specjalność: wszystkie 
Poziom studiów: I 

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu: Informatyka 
 

 Rok Semestr Rodzaj 
zajęć 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS 

Typ przedmiotu Język 
nauczania 

1 W/L 15/45 stacjonarne 
1 

   
1 W/L 9/27 niestacjo-

narne 
1 

   

5 
 
5 Obowiązkowy Polski 

 
Prowadzący przedmiot: dr Adam Stecyk,  dr Tomasz Norek, dr Mariusz Dramski, mgr Piotr Gutowski, 
 mgr Marcin Chojnowski, mgr Paweł Ogrodnik, mgr Michał Zdanowski  
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 
• 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 
A.Stecyk, ABC elearningu. System LAMS, Difin 2008 
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Integracja europejska 
 
Jednostka organizacyjna US: 
Wydział Zarządzania i Ekonomiki 
Usług 
Katedra Gospodarki Światowej i 
Transportu Morskiego 

Kierunek: Ekonomia 
Specjalność: wszystkie 
Poziom studiów: 1 stopień 

Kod przedmiotu 
 

Nazwa przedmiotu: Integracja europejska 

 
Rok Semestr Rodzaj zajęć 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS 

Typ 
przedmiotu 

Język 
nauczania 

5 W 15 stacjonarne 3 
   
5 W 12 niestacjo-

narne 
3 

   

1 obowiązkowy polski 

 
Prowadzący przedmiot: dr Michał Pluciński 
 
Wymagania wstępne: 
Podstawowa wiedza z zakresu makroekonomii oraz geografii społeczno - gospodarczej 
Cele przedmiotu: 
Celem zajęć jest dostarczenie wyczerpującej i zaktualizowanej wiedzy na temat procesów integracyjnych 
zachodzących na kontynencie europejskim. Studentom zostanie przybliżona problematyka regionalnych 
ugrupowań integracyjnych funkcjonujących w Europie oraz udziału polski w integracji regionalnej. 
Szczególna uwaga zostanie poświecona najbardziej zaawansowanemu integracyjnie ugrupowaniu kontynentu 
europejskiego – Unii Europejskiej. 
 
Metody dydaktyczne: 
Wykłady w oparciu o prezentacje przedstawiane studentom; konsultacje indywidualne 
Treści merytoryczne przedmiotu: 
1. Kształtowanie się idei paneuropeizmu na przestrzeni wieków  
2. Przesłanki rozwoju procesów integracyjnych w europie po II wojnie światowej  
3. Instytucjonalne formy integracji gospodarczej w Europie  
4. Podstawy prawne WE  
5. Organy Wspólnoty Europejskiej  
6. Wybrane polityki wspólnotowe  
7. Stosunki zewnętrzne unii europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem układów 
Europejskich  
8. Udział Polski w integracji europejskiej  
9. Wizje integracji europejskiej 
Forma i warunki zaliczenia: 
Zaliczenie w formie testowej po zrealizowaniu programu przedmiotu 
Literatura podstawowa: 
Doliwa – Klepacki Z., Integracja europejska, Białystok 2000. 
Grabowski T., Unia Europejska – mechanizmy integracji gospodarczej, Wyd. A. Marszałek, Toruń 2008.. 
Integracja europejska, praca zb. pod red. A Marszałek, Warszawa 2004. 
Integracja europejska Wprowadzenie., praca zbiorowa pod red. Z. Perkowskiego,Warszawa 2003. 
Nowak A., Milczarek D., Europeistyka w zarysie. Warszawa 2006. 
Unia Europejska Organizacja Funkcjonowanie Korzyści, red. Małgorzata Duczkowska-Piasecka, Wyd. 
Druktur, Warszawa 2009; 
Literatura uzupełniająca: 
Wspólnoty Europejskie, Instytutu Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur,  Studia Europejskie, Centrum 
Europejskie 
Źródła internetowe: europa.ue, www.ukie.gov.pl 
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Integracja europejska 
 
Jednostka organizacyjna US: 
Wydział Zarządzania i Ekonomiki 
Usług 
Katedra Gospodarki Światowej i 
Transportu Morskiego 

Kierunek: Ekonomia 
Specjalność: Zarządzanie Projektami Europejskimi 
Poziom studiów: II stopień 

Kod przedmiotu 
 

Nazwa przedmiotu: Integracja europejska 

 
Rok Semestr Rodzaj zajęć 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS 

Typ 
przedmiotu 

Język 
nauczania 

     
   
3 W 18 niestacjo-

narne 
2 

   

2 obowiązkowy polski 

 
Prowadzący przedmiot: dr Karolina Drela 
 
Wymagania wstępne: 
Podstawowa wiedza z zakresu makroekonomii, polityki społeczno-gospodarczej oraz geografii społeczno - 
gospodarczej 
Cele przedmiotu: 
Celem zajęć jest dostarczenie wiedzy z zakresu integracji na kontynencie europejskim i polityki 
wspólnościowej, tak, by efektem kształcenia było zrozumienie przyczyn i skutków integracji regionalnej; 
prezentacji i analizy procesów scalania organizmów gospodarczych; rozumienie i analiza procesów 
decyzyjnych podejmowanych przez instytucje unijne; rozumienie przyczyn i skutków prowadzenia wspólnych 
polityk. 
Metody dydaktyczne: 
Wykłady w oparciu o prezentacje przedstawiane studentom; konsultacje indywidualne 
Treści merytoryczne przedmiotu: 

1. Istota i formy integracji. 2 
2. Koncepcje integracji gospodarczej w Europie.  
3. Uwarunkowania i etapy integracji gospodarczej w Europie.  
4. Unia celna jako podstawowy etap integracji regionalnej.  
5. Wspólny rynek.  
6. Interwencjonizm jako droga do spójności ekonomicznej i społecznej w Unii Europejskiej.  
7. Unia Gospodarczo-Walutowa.  
8. Polska w procesie integracji gospodarczej z Unią Europejską. 
9. Subregionalne obszary integracji: integracja Beneluksu, integracja skandynawska, integracja 

środkowoeuropejska, integracja bałtycka i czarnomorska, euroregiony. 
Forma i warunki zaliczenia: 
Zaliczenie w formie testowej po zrealizowaniu programu przedmiotu 
Literatura podstawowa: 

1. Polityka przemian w gospodarce Polski w warunkach integracji europejskiej”-pod red. M. Majchrzak; 
Wyd. CeDeWu, Warszawa 2007 

2. Grabowski T., Unia Europejska – mechanizmy integracji gospodarczej, Wyd. Adam Marszałek, 
Toruń 2008. 

3. Barcz J., Kawecka - Wyrzykowska E., Michałowska - Gorywoda K., Integracja europejska, Wolters 
Kluwer Polska 2007 

4. Integracja europejska, pod red. Woś J., Wyższa Szkoła Bankowa 2007. 
5. Nowak A., Milczarek D., Europeistyka w zarysie. Warszawa 2006. 
6.  Unia Europejska Organizacja Funkcjonowanie Korzyści, red. Małgorzata Duczkowska-Piasecka, 

Wyd. Druktur, Warszawa 2009. 
Literatura uzupełniająca: 
Wspólnoty Europejskie, Studia Europejskie,  
Źródła internetowe: europa.eu,  www.ukie.gov.pl 
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Języki obce 
 
Jednostka organizacyjna US: 
Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych  

Kierunek: Zarządzanie 
Specjalność: wszystkie 
Poziom studiów: I stopień  

Kod przedmiotu 
09.3VI229.K0022 

Nazwa przedmiotu: JĘZYK ANGIELSKI A1 

 
Rok Semestr Rodzaj zajęć 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS 

Typ przedmiotu Język nauczania 

2,3,4,5 CW 30/sem. stacjonarne 1,2,3 
                  
2,3,4,5 CW 18/sem. niestacjo-

narne 
1,2,3 

                  

łącznie 
10 

obowiązkowy angielski/polski 

 
Prowadzący przedmiot:  
mgr A. Borkowski, mgr A. Grzebieluch, mgr E. Jodłowska, mgr D. Malinowska-Bartków, mgr M. Mikołajczyk, 
mgr S. Nupryjonek, mgr A. Obojska, mgr D. Stolarek  
 
Wymagania wstępne: 
Brak 
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: 
Konserwatoria, nauczanie przy pomocy sprzętu audio-wizualnego 
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: 
Testy językowe odpowiadające wymogom dla danego poziomu kształcenia 
Literatura podstawowa: 
„New Headway” elementary – Oxford 
„English File”I – Oxford 
Literatura uzupełniająca: 
„Enterprise” beginner – Express Publishing 
„Inside Out” elementary - Macmillan 
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Jednostka organizacyjna US: 
Studium Praktycznej Nauki Języków 
Obcych  

Kierunek:  Zarządzanie 
Specjalność: wszystkie 
Poziom studiów: I stopień  

Kod przedmiotu 
09.3VI229.K0022 

Nazwa przedmiotu: JĘZYK ANGIELSKI – poziom A2 
 

 
Rok Semestr 

Rodzaj 
zajęć 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS 

Typ przedmiotu Język nauczania 

2,3,4,5 CW 30/sem. stacjonarne 1,2,3 
   

2,3,4,5 CW 18/sem. niestacjo-
narne 

1,2,3 
   

łącznie 
10 

obowiązkowy angielski/polski 

 
Prowadzący przedmiot:  
mgr A. Borkowski, mgr A. Grzebieluch, mgr E. Jodłowska, mgr D. Malinowska-Bartków, mgr M. Mikołajczyk, 
mgr S. Nupryjonek, mgr A. Obojska, mgr D. Stolarek 
 
Wymagania wstępne: 
Znajomość języka z poziomu poprzedniego (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: 
Konserwatoria, nauczanie przy pomocy sprzętu audio-wizualnego 
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: 
Testy językowe odpowiadające wymogom dla danego poziomu kształcenia 
Literatura podstawowa: 
„New Headway” pre-intermediate – Oxford 
„English File” II – Oxford 
„Enterprise” elementary i pre-intermediate – Express Publishing 
“Inside Out” pre-intermediate – Macmillan 
“Lifelines” pre-intermediate – Oxford 
“Market Leader” pre-intermediate – Longman 
Literatura uzupełniająca: 
“First Insights into Business” – Longman 
”In Company” pre-intermediate Macmillan 
 “Newsweek” 
“Economist” 
“Financial Times” 
“BBC news - internet 
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Jednostka organizacyjna US: 
Studium Praktycznej Nauki Języków 
Obcych  

Kierunek:  Zarządzanie 
Specjalność: wszystkie 
Poziom studiów: I stopień  

Kod przedmiotu 
09.3VI229.K0022 

Nazwa przedmiotu: JĘZYK ANGIELSKI - poziom B1  
 

 
Rok Semestr 

Rodzaj 
zajęć 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS 

Typ przedmiotu Język nauczania 

2,3,4,5 CW 30/sem. stacjonarne 1,2,3 
   

2,3,4,5 CW 18/sem. niestacjo-narne 1,2,3 
   

łącznie 
10 

obowiązkowy angielski/polski 

 
Prowadzący przedmiot: 
mgr A. Borkowski, mgr A. Grzebieluch, mgr E. Jodłowska, mgr D. Malinowska-Bartków, mgr M. Mikołajczyk, 
mgr S. Nupryjonek, mgr A. Obojska, mgr D. Stolarek 
 
Wymagania wstępne: 
Znajomość języka z poziomu poprzedniego (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: 
Konserwatoria, nauczanie przy pomocy sprzętu audio-wizualnego 
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: 
Testy językowe odpowiadające wymogom dla danego poziomu kształcenia 
Literatura podstawowa: 
„In Company” – intermediate – Macmillan 
„New Insights into Business” – Longman 
„Market Leader” intermediate – Longman 
“International Express” intermediate – Oxford 
“Inside Out” intermediate - Macmillan 
„Business and Commerce” – Oxford 
“English File” intermediate - Oxford 
Literatura uzupełniająca: 
„Newsweek” 
„Economist” 
„Independent” 
 „Time” 
Materiały z Internetu i telewizji (CNN, BBC, Sky News) 
 



 112 

 
Jednostka organizacyjna US: 
Studium Praktycznej Nauki Języków 
Obcych  

Kierunek:  Zarządzanie 
Specjalność: wszystkie 
Poziom studiów: I stopień  

Kod przedmiotu 
09.3VI229.K0022 

Nazwa przedmiotu: JĘZYK ANGIELSKI - poziom B2 
 

 
Rok Semestr 

Rodzaj 
zajęć 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS 

Typ przedmiotu Język nauczania 

2,3,4,5 CW 30/sem. stacjonarne 1,2,3 
   
2,3,4,5 CW 18/sem. niestacjo-

narne 
1,2,3 

   

łącznie 
10 

obowiązkowy angielski/polski 

 
Prowadzący przedmiot: 
mgr A. Borkowski, mgr A. Grzebieluch, mgr E. Jodłowska, mgr D. Malinowska-Bartków, mgr M. Mikołajczyk, 
mgr S. Nupryjonek, mgr A. Obojska, mgr D. Stolarek 
 
Wymagania wstępne: 
Znajomość języka z poziomu poprzedniego (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: 
Konserwatoria, nauczanie przy pomocy sprzętu audio-wizualnego 
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: 
Testy językowe odpowiadające wymogom dla danego poziomu kształcenia 
Literatura podstawowa: 
„In Company” – intermediate – Macmillan 
„New Insights into Business” – Longman 
„Market Leader” intermediate – Longman 
“International Express” intermediate – Oxford 
“Inside Out” intermediate - Macmillan 
„Business and Commerce” – Oxford 
“English File” intermediate - Oxford 
Literatura uzupełniająca: 
„Newsweek” 
„Economist” 
„Independent” 
 „Time” 
Materiały z Internetu i telewizji (CNN, BBC, Sky News) 
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Jednostka organizacyjna US: 
Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych  

Kierunek:  Zarządzanie 
Specjalność: wszystkie 
Poziom studiów: I stopień  

Kod przedmiotu 
09.3VI229.K0022 

Nazwa przedmiotu: JĘZYK FRANCUSKI – poziom A  

 
Rok Semestr Rodzaj zajęć 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS 

Typ przedmiotu Język nauczania 

2,3,4,5 CW 30/sem. stacjonarne 1,2,3 
   
2,3,4,5 CW 18/sem. niestacjo-

narne 
1,2,3 

   

łącznie 
10 

obowiązkowy francuski/polski 

 
Prowadzący przedmiot:  
mgr A. Dymel 
 
Wymagania wstępne: 
Brak 
Cele przedmiotu: 
Przygotowanie studentów do porozumiewania się w zakresie prostych sytuacji dnia codziennego, rozumienia i 
czytania krótkich, prostych tekstów, pisania krótkiej notatki, wypełnienia formularza zawierającego dane 
osobowe, stawianie pytań i udzielania odpowiedzi, wyrażenia w prostych zdaniach swoich upodobań 
Metody dydaktyczne: 
Konserwatoria, nauczanie przy pomocy sprzętu audio-wizualnego 
Treści merytoryczne przedmiotu: 
Wyjaśnienie różnic między fonetyką a pisownią, wprowadzenie podstawowego materiału leksykalnego 
obejmującego następującą tematykę: przedstawianie się, zawieranie znajomości, umawianie się na spotkanie, 
podawanie godziny, daty, czas wolny, posiłki, zakupy, zdrowie, rozkład dnia. 
 Wprowadzenie materiału gramatycznego:  
 - rodzaje i ich tworzenie 
 - rodzajniki nieokreślone, określone i cząstkowe 
 - liczebniki 
 - zaimki osobowe akcentowane 
 - grupy koniugacyjne, czasowniki regularne i nieregularne, czasowniki zwrotne w 
 czasie présent, passé composé, futur proche 
 - tryb rozkazujący 
 - negacja, różne rodzaje przeczeń 
 - tworzenie pytań 
 - zaimki wskazujące przymiotne, dzierżawcze i dopełnieniowe 
 - przymiotniki – tworzenie rodzaju żeńskiego, ich miejsce w zdaniu 
Forma i warunki zaliczenia: 
Testy językowe odpowiadające wymogom dla danego poziomu kształcenia 
Literatura podstawowa: 
Sans Frontières I, Panorama I, Café Crème I, Le français à grande vitesse I 
Literatura uzupełniająca: 
Tempo I, Champion I, Campus I, Vocabulaire – entraînez-vous 
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Jednostka organizacyjna US: 
Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych  

Kierunek: Zarządzanie 
Specjalność: wszystkie 
Poziom studiów: I stopień  

Kod przedmiotu 
09.3VI229.K0022 

Nazwa przedmiotu: JĘZYK FRANCUSKI – poziom B  

 
Rok Semestr Rodzaj zajęć 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS 

Typ przedmiotu Język nauczania 

2,3,4,5 CW 30/sem. stacjonarne 1,2,3 
   
2,3,4,5 CW 18/sem. niestacjo-

narne 
1,2,3 

   

łącznie 
10 

obowiązkowy francuski/polski 

 
Prowadzący przedmiot:  
mgr A. Dymel 
 
Wymagania wstępne: 
Znajomość języka z poziomu poprzedniego (A) 
Cele przedmiotu: 
Przygotowanie studentów – późniejszych pracobiorców i pracodawców do sprawnego funkcjonowania w 
przedsiębiorstwach zagranicznych w Polsce lub w firmach polskich utrzymujących kontakty z partnerami 
zagranicznymi w języku francuskim, jak również do korzystania z literatury fachowej w tym języku. 
Metody dydaktyczne: 
Konserwatoria, nauczanie przy pomocy sprzętu audio-wizualnego 
Treści merytoryczne przedmiotu: 
Powtórzenie, utrwalenie oraz uzupełnienie struktur gramatycznych i materiału leksykalnego obejmującego 
tematykę życia codziennego i zagadnienia związane z funkcjonowaniem we współczesnym świecie np. bank, 
hotel, dworzec, wskazywanie i pytanie o drogę w budynku i poza nim, multimedia.  
Wprowadzenie podstawowych pojęć związanych z życiem zawodowym : szukanie pracy, rozmowa 
kwalifikacyjna, curriculum vitae, list motywacyjny, struktura przedsiębiorstwa, warunki pracy, rozmowa przez 
telefon, reklama. 
Materiał gramatyczny :  

- czasy :passé récent, imparfait, plus-que-parfait, futur simple 
- tryb conditionnel i zdania warunkowe 
- mowa zależna  
- zaimki względne 
- gérondif 
- zgodność czasów w mowie zależnej 

Forma i warunki zaliczenia: 
Testy językowe odpowiadające wymogom dla danego poziomu kształcenia 
Literatura podstawowa: 
Le français à grande vitesse I 
Café Crème 
Le français de l’entreprise 
Carte de visite – français des relations professionnelles 
Dictionnaire d’économie 
Point par Point – Exercices de grammaire. I, II 
Démarches quotidiennes 
Literatura uzupełniająca: 
Aktualne teksty z internetu 
Czasopisma: Express, Le Figaro, Ca m’interesse  
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Jednostka organizacyjna US: 
Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych  

Kierunek:  Zarządzanie 
Specjalność: wszystkie 
Poziom studiów: I stopień  

Kod przedmiotu 
09.3VI229.K0022 

Nazwa przedmiotu: JĘZYK FRANCUSKI – poziom C  

 
Rok Semestr Rodzaj zajęć 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS 

Typ przedmiotu Język nauczania 

2,3,4,5 CW 30/sem. stacjonarne 1,2,3 
   
2,3,4,5 CW 18/sem. niestacjo-

narne 
1,2,3 

   

łącznie 
10 

obowiązkowy francuski/polski 

 
Prowadzący przedmiot:  
mgr A. Dymel 
 
Wymagania wstępne: 
Znajomość języka z poziomu poprzedniego (B) 
Cele przedmiotu: 
Przygotowanie studentów do sprawnego funkcjonowania u zagranicznych pracodawców w Polsce lub w firmach 
polskich utrzymujących kontakty z partnerami zagranicznymi albo w przedsiębiorstwach działających poza 
granicami kraju w języku francuskim, jak również do korzystania z literatury fachowej. 
Metody dydaktyczne: 
Konserwatoria, nauczanie przy pomocy sprzętu audio-wizualnego 
Treści merytoryczne przedmiotu: 
Powtórzenie, utrwalenie oraz uzupełnienie struktur gramatycznych i materiału leksykalnego obejmującego 
tematykę życia codziennego i zagadnienia związane z funkcjonowaniem we współczesnym świecie np. bank, 
hotel, dworzec, wskazywanie i pytanie o drogę w budynku i poza nim, multimedia.  
Wprowadzenie podstawowych pojęć związanych z życiem zawodowym : szukanie pracy, rozmowa 
kwalifikacyjna, curriculum vitae, list motywacyjny, struktura przedsiębiorstwa, warunki pracy, rozmowa przez 
telefon, reklama. 
Materiał gramatyczny :  

- czasy :passé récent, imparfait, plus-que-parfait, futur simple 
- tryb conditionnel i zdania warunkowe 
- mowa zależna  
- zaimki względne 
- gérondif 
- zgodność czasów w mowie zależnej 

Forma i warunki zaliczenia: 
Testy językowe odpowiadające wymogom dla danego poziomu kształcenia 
Literatura podstawowa: 
Carte de visite – Français des relations professionnelles 
Le français de l’entreprise 
Dictionnaire de l’entreprise 
Dictionnaire de gestion 
Démarches quotidiennes 
Point par Point – exercices de grammaire 
Literatura uzupełniająca: 
Materiały internetowe i prasa fachowa  
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Jednostka organizacyjna US: 
Studium Praktycznej Nauki Języków 
Obcych  

Kierunek:  Zarządzanie 
Specjalność: wszystkie 
Poziom studiów: I stopień  

Kod przedmiotu 
09.3VI229.K0022 

Nazwa przedmiotu: JĘZYK NIEMIECKI – poziom A 

 
Rok Semestr 

Rodzaj 
zajęć 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS 

Typ przedmiotu Język nauczania 

2,3,4,5 CW 30/sem. stacjonarne 1,2,3 
   
2,3,4,5 CW 18/sem. niestacjo-narne 1,2,3 
   

łącznie 
10 

obowiązkowy niemiecki/polski 

 
Prowadzący przedmiot:  
mgr H. Karaśkiewicz, mgr A. Szandrowska, mgr K. Świstelnicka 
 
Wymagania wstępne: 
Brak 
Cele przedmiotu: 
Rozwinięcie kompetencji językowej i komunikacyjnej w zakresie efektywnego komunikowania zamierzonych 
treści i intencji w sytuacjach życia codziennego oraz sytuacjach związanych z wykonywaniem przyszłego 
zawodu, a także przygotowanie do samodzielnej pracy nad pogłębianiem znajomości języka niemieckiego.. 
Metody dydaktyczne: 
Konserwatoria, nauczanie przy pomocy sprzętu audio-wizualnego 
Treści merytoryczne przedmiotu: 
Zagadnienia gramatycznie niezbędne do realizacji materiału leksykalnego obejmującego tematykę codzienną i 
zagadnienia związane z funkcjonowaniem we współczesnym świecie np. zachowanie się w typowych sytuacjach 
(podróże, dworzec, lotnisko, hotel, restauracja, bank) rekreacja, multimedia, udzielanie i uzyskiwanie informacji 
(telefonowanie).  
w zakresie problematyki zawodowej:  

- podstawowe pojęcia ekonomiczne, wybrane problemy rynku, zagadnienia związane z funkcjonowaniem 
przedsiębiorstwa, turystyka, telekomunikacja, korespondencja handlowa - typowe pisma, dokumenty 
związane z ubieganiem się o pracę. 

Forma i warunki zaliczenia: 
Testy językowe odpowiadające wymogom dla danego poziomu kształcenia 
Literatura podstawowa: 
„Themen” 1, 2 - M. Hueber Verlag  
„Wirtschaftsdeutsch Für Anfäger” - E. Klett Verlag  
S. Bęza: „Deutsch Im Büro”  
Literatura uzupełniająca: 
„Markt”,  
„Focus”,  
„Deutschland” 
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Jednostka organizacyjna US: 
Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych  

Kierunek:  Zarządzanie 
Specjalność: wszystkie 
Poziom studiów: I stopień  

Kod przedmiotu 
09.3VI229.K0022 

Nazwa przedmiotu: JĘZYK NIEMIECKI – poziom B 

 
Rok Semestr Rodzaj zajęć 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS 

Typ przedmiotu Język nauczania 

2,3,4,5 CW 30/sem. stacjonarne 1,2,3 
   
2,3,4,5 CW 18/sem. niestacjo-

narne 
1,2,3 

   

łącznie 
10 

obowiązkowy niemiecki/polski 

 
Prowadzący przedmiot: mgr H. Karaśkiewicz, mgr A. Szandrowska, mgr K. Świstelnicka 
 
Wymagania wstępne: 
Znajomość języka z poziomu poprzedniego (A) 
Cele przedmiotu: 
Przygotowanie studentów, późniejszych pracobiorców i pracodawców do sprawnego funkcjonowania w 
przedsiębiorstwach zagranicznych w Polsce lub w firmach polskich utrzymujących kontakty z partnerami 
zagranicznymi w jęz. niemieckim, jak również do korzystania z literatury fachowej w tym języku. Możliwość 
zdawania egzaminu Zertifikat Deutsch für den Beruf. 
Metody dydaktyczne: 
Konserwatoria, nauczanie przy pomocy sprzętu audio-wizualnego 
Treści merytoryczne przedmiotu: 
Rozumienie ze słuchu: student rozumie większość audycji radiowych i telewizyjnych programów 
informacyjnych, a także podstawowe myśli wyrażone w sytuacjach życia codziennego, jak i zawodowego. 
Studiujący kierunki ekonomiczne rozumieją dość dobrze i dobrze odtwarzane z kasety dialogi osób 
uczestniczących w życiu zawodowym, nagrane w naturalnych warunkach. 
Rozumienie tekstu czytanego: student rozumie teksty o tematyce ogólnej i zawodowej. Rozróżnia styl pisania 
(pismo handlowe, prywatny list, podanie). Czyta z pomocą i bez pomocy nauczyciela artykuły w prasie 
fachowej. 
Mówienie: Student radzi sobie w większości sytuacji, umie wyrazić własne zdanie. Prowadzi dialogi bez 
przygotowania. Ma opanowane słownictwo dotyczące zainteresowań, podróży, studiów, spraw codziennych. 
Radzi sobie także dobrze w takich sytuacjach życia zawodowego, jak: rozmowa na temat praktyk, przyszłej czy 
też obecnej pracy, telefonowanie, obsługa prostych urządzeń, prezentacja firmy, opis drogi, poruszanie się 
wewnątrz budynku, przedstawienie planu pracy (terminy spotkań, podróż służbowa, rezerwacja hotelu), 
rozmowa kwalifikacyjna, elementy negocjacji. Stosuje poprawnie zwroty i struktury związane z sytuacjami 
komunikacyjnymi. W sytuacji życia zawodowego potrafi on w prosty sposób opowiedzieć o swoich wrażeniach, 
np. nastawieniu do pracy i uzasadnić swoje zdanie.  
Pisanie: student umie napisać list, podanie, życiorys, list motywacyjny, ogłoszenie do gazety. Potrafi opisać 
swoje przeżycia, wrażenia i przemyślenia, uzasadniając swoje zdanie. 
Forma i warunki zaliczenia: 
Testy językowe odpowiadające wymogom dla danego poziomu kształcenia 
Literatura podstawowa: 
„Unternehmen Deutsch”, 
„Wirtschaftsdeutsch von A bis Z” 
„Deutsch im Büro“, 
„Dialog Beruf“ Teil I i Teil II, 
„Moderne deutsche Handelskorrespondenz“, 
„Wirtschaftsgesprache 
Literatura uzupełniająca: 
Prasa codzienna i ekonomiczna ( „Markt”, „Deutschland”,itp.) 



 118 

 
Jednostka organizacyjna US: 
Studium Praktycznej Nauki Języków 
Obcych  

Kierunek:  Zarządzanie 
Specjalność: wszystkie 
Poziom studiów: I stopień  

Kod przedmiotu 
09.3VI229.K0022 

Nazwa przedmiotu: JĘZYK NIEMIECKI – poziom C 

 
Rok Semestr Rodzaj zajęć 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS 

Typ przedmiotu Język nauczania 

2,3,4,5 CW 30/sem. stacjonarne 1,2,3 
   
2,3,4,5 CW 18/sem. niestacjo-

narne 
1,2,3 

   

łącznie 
10 

obowiązkowy niemiecki/polski 

 
Prowadzący przedmiot: mgr H. Karaśkiewicz, mgr A. Szandrowska, mgr K. Świstelnicka 
 
Wymagania wstępne: 
Znajomość języka z poziomu poprzedniego (B) 
Cele przedmiotu: 
Przygotowanie Studentów, późniejszych pracobiorców i pracodawców do sprawnego funkcjonowania w 
przedsiębiorstwach zagranicznych w Polsce lub w firmach polskich utrzymujących kontakty z partnerami 
zagranicznymi w jęz. niemieckim, jak również do korzystania z literatury fachowej w tym języku. 
Przygotowywanie studentów do zdawania egzaminu Prüfung Wirtschaftsdeutsch. 
Metody dydaktyczne: 
Konserwatoria, nauczanie przy pomocy sprzętu audio-wizualnego 
Treści merytoryczne przedmiotu: 
Studenci mają posługiwać się językiem w sposób kompetentny praktycznie w każdej sferze życia. W zakresie 
życia zawodowego mają porozumiewać się swobodnie, adekwatnie do wymagań sytuacji, używając dość 
skomplikowanych struktur gramatycznych. Dużą wagę przywiązuje się do nauki prezentacji (prezentacja 
produktu, firmy) i prowadzenia korespondencji handlowej oraz swobodnej analizy danych ekonomicznych, 
wykresów itp. 
Studenci czytają również teksty z fachowej prasy ekonomicznej, dyskutują na zadany temat i wyrażają własne 
zdanie. Rozszerzają zakres kompetencji językowej, słuchając z kaset bardziej skomplikowanych wypowiedzi, 
nagranych w naturalnych warunkach. Rozumieją programy informacyjne w radiu i telewizji. Główne 
zagadnienia to: rynek, poszukiwanie partnerów handlowych, korespondencja handlowa, targi, zwiększanie 
sprzedaży, zarządzanie personelem, poszukiwanie pracy za granicą, Unia Europejska. 
Forma i warunki zaliczenia: 
Testy językowe odpowiadające wymogom dla danego poziomu kształcenia 
Literatura podstawowa: 
„Marktchance” Mittelstufe I 
„Marktchance” Mittelstufe II 
„Wirtschaft auf Deutsch“ 
„Deutsch im Büro“ 
„Bewerben, Vorstellen, Tests bestehen“ 
„Präsentieren und Verhandeln“ 
Literatura uzupełniająca: 
Prasa codzienna i ekonomiczna („ Markt” , „Handelsblatt”, „Die Woche”, „Effekt”, inne) 
Oryginalne materiały, np. prospekty, reklamówki, pisma handlowe itp. 
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Jednostka organizacyjna US: 
Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych  

Kierunek:  Zarządzanie 
Specjalność: wszystkie 
Poziom studiów: I stopień  

Kod przedmiotu 
09.3VI229.K0022 

Nazwa przedmiotu: JĘZYK ROSYJSKI – poziom A 

 
Rok Semestr Rodzaj zajęć 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS 

Typ przedmiotu Język nauczania 

2,3,4,5 CW 30/sem. stacjonarne 1,2,3 
   
2,3,4,5 CW 18/sem. niestacjo-

narne 
1,2,3 

   

łącznie 
10 

obowiązkowy rosyjski/polski 

 
Prowadzący przedmiot: mgr M. Błaszkowska, mgr B. Kurowska 
 
Wymagania wstępne: 
Brak 
Cele przedmiotu: 
Przygotowanie studentów do rozumienia prostych zdań dotyczących rodziny i bliskiego otoczenia, właściwego 
odbioru sensu zdań o określonej intonacji, czytania tekstów zawierających znane wyrazy, poprawnego 
przepisywania krótkich tekstów drukowanych, napisania krótkiej notatki, wypełnienia formularza zawierającego 
dane osobowe, stawiania prostych pytań i udzielania odpowiedzi, prowadzenia rozmowy budując proste zdania 
Metody dydaktyczne: 
Konserwatoria, nauczanie przy pomocy sprzętu audio-wizualnego 
Treści merytoryczne przedmiotu: 
Wprowadzenie alfabetu oraz zdobycie umiejętności czytania tekstu drukowanego i pisania odręcznego, 
zachowując normy kaligraficznego pisania liter i ich łączenia. 
Wprowadzenie materiału leksykalnego obejmującego następującą tematykę: zawieranie znajomości, rodzina, 
mieszkanie, nauka, czas wolny, dane personalne, określanie czasu, zakupy, posiłki, poczta, zdrowie, sport, 
turystyka i podróże.  

- Wprowadzenie materiału gramatycznego w podstawowym zakresie: części mowy (rzeczownik, 
przymiotnik, zaimek liczebnik, przysłówek, przyimek) oraz podstawowe wiadomości w zakresie 
składni 

Forma i warunki zaliczenia: 
Testy językowe odpowiadające wymogom dla danego poziomu kształcenia 
Literatura podstawowa: 
„Russkij jazyk po-nowomu” 1, 2 – W. Gorczyca, B. Lipska 
„Kak dieła?” 1,2,3 – H. Granatowska, I. Danecka 
„Russkij jazyk” – J. Zaniewski, A. stelmaszuk, S. Bożenko 
„Poradnik gramatyczny współczesnego języka rosyjskiego” – S. Szadyko 
„Wymowa i intonacja rosyjska” J. Henzel, E. Szędzielorz 
Literatura uzupełniająca: 
Sputnik 
Jewropa 
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Jednostka organizacyjna US: 
Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych  

Kierunek: Zarządzanie 
Specjalność: wszystkie 
Poziom studiów: I stopień  

Kod przedmiotu 
09.3VI229.K0022 

Nazwa przedmiotu: JĘZYK ROSYJSKI – poziom B 

 
Rok Semestr Rodzaj zajęć 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS 

Typ przedmiotu Język nauczania 

2,3,4,5 CW 30/sem. stacjonarne 1,2,3 
   
2,3,4,5 CW 18/sem. niestacjo-

narne 
1,2,3 

   

łącznie 
10 

obowiązkowy rosyjski/polski 

 
Prowadzący przedmiot: mgr M. Błaszkowska, mgr B. Kurowska 
 
Wymagania wstępne: 
Znajomość języka z poziomu poprzedniego (A) 
Cele przedmiotu: 
Przygotowanie studentów – późniejszych pracobiorców i pracodawców do sprawnego funkcjonowania w 
przedsiębiorstwach zagranicznych w Polsce lub w firmach polskich utrzymujących kontakty z partnerami 
zagranicznymi w języku rosyjskim, jak również do korzystania z literatury fachowej w tym języku. 
Metody dydaktyczne: 
Konserwatoria, nauczanie przy pomocy sprzętu audio-wizualnego 
Treści merytoryczne przedmiotu: 
Pierwszy semestr – okres wyrównawczy – powtórzenie i utrwalenie struktur gramatycznych i materiału 
leksykalnego obejmującego tematykę życia codziennego i zagadnienia związane z funkcjonowaniem we 
współczesnym świecie, np. zachowanie się w typowych sytuacjach (podróże, dworzec, lotnisko, hotel, 
restauracja, bank), rekreacja, styl życia, różnice w zachowaniach kulturowych, środki multimedialne, 
umiejętność uzyskiwania i udzielania informacji. 
 W zakresie problematyki zawodowej: podstawowe pojęcia ekonomiczne, struktura przedsiębiorstw, style 
zarządzania, wybrane problemy rynku, prawa i mechanizmy rynkowe, handel, marketing, reklama, bankowość, 
ubezpieczenia, podatki, spedycja, zagadnienia celne, transport, komunikacja, telekomunikacja, negocjacje, 
korespondencja handlowa (typowe pisma, dokumenty związane z ubieganiem się o pracę). 
Forma i warunki zaliczenia: 
Testy językowe odpowiadające wymogom dla danego poziomu kształcenia 
Literatura podstawowa: 
„Biznies-kontakt” 1,2 – N. Bondar, S. Chwatow 
„Biznesmeni mówią po rosyjsku” – L. Fast, M. Zwolińska 
„Materiały do nauki języka rosyjskiego na kierunkach ekonomicznych” – M. Kowalska, H. Stelmach 
„Kommierczeskaja korrespondencija” – I. Kienzler 
„Rosyjska korespondencja handlowa” – L. Świrzepo 
„Poradnik gramatyczny współczesnego języka rosyjskiego” – S. Szadyko 
Literatura uzupełniająca: 
Argumienty i fakty 
Sputnik 
Jewropa 
Ekonomiczieskaja gazieta 
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Jednostka organizacyjna US: 
Studium Praktycznej Nauki Języków 
Obcych  

Kierunek: Zarządzanie 
Specjalność: wszystkie 
Poziom studiów: I stopień  

Kod przedmiotu 
09.3VI229.K0022 

Nazwa przedmiotu: JĘZYK ROSYJSKI – poziom C 

 
Rok Semestr 

Rodzaj 
zajęć 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS 

Typ przedmiotu Język nauczania 

2,3,4,5 CW 30/sem. stacjonarne 1,2,3 
   
2,3,4,5 CW 18/sem. niestacjo-

narne 
1,2,3 

   

łącznie 
10 

obowiązkowy rosyjski/polski 

 
Prowadzący przedmiot: mgr M. Błaszkowska, mgr B. Kurowska 
 
Wymagania wstępne: 
Znajomość języka z poziomu poprzedniego (B) 
Cele przedmiotu: 
Przygotowanie studentów – późniejszych pracobiorców i pracodawców do sprawnego funkcjonowania w 
przedsiębiorstwach zagranicznych w Polsce lub w firmach polskich utrzymujących kontakty z partnerami 
zagranicznymi albo w przedsiębiorstwach działających poza granicami kraju w języku rosyjskim, jak również do 
korzystania z literatury fachowej, a także wydawania własnych publikacji w tym języku 
Metody dydaktyczne: 
Konserwatoria, nauczanie przy pomocy sprzętu audio-wizualnego 
Treści merytoryczne przedmiotu: 
Pierwszy semestr – okres wyrównawczy – powtórzenie i utrwalenie struktur gramatycznych i materiału 
leksykalnego obejmującego tematykę życia codziennego i zagadnienia związane z funkcjonowaniem we 
współczesnym świecie, np. zachowanie się w typowych sytuacjach (podróże, hotele, restauracje, banki), 
rekreacja, kultura danego kraju, kontakty międzyludzkie, media, uzyskiwanie i udzielanie informacji. 
-  W zakresie problematyki zawodowej: pojęcia ekonomiczne, struktura przedsiębiorstw, zarządzanie, rynek i 

jego problemy, terminy prawnicze, handel, marketing, reklama, finanse i bankowość, podatki, ubezpieczenia, 
spedycja, zagadnienia celne, transport, komunikacja i telekomunikacja, negocjacje, korespondencja handlowa 
(nietypowe pisma i dokumenty służbowe) 

Forma i warunki zaliczenia: 
Testy językowe odpowiadające wymogom dla danego poziomu kształcenia 
Literatura podstawowa: 
„Biznies-kontakt” 1, 2 – N. Bondar, S. Chwatow 
„Biznesmeni mówią po rosyjsku” – L. Fast, M. Zwolińska 
„Materiały do nauki języka rosyjskiego na kierunkach ekonomicznych” – M. Kowalska, H. Stelmach 
„Kommierczeskaja korrespondencija” – I. Kienzler 
„Rosyjska korespondencja handlowa” – L. Świrzepo 
„Poradnik gramatyczny współczesnego języka rosyjskiego” – S. Szadyko 
Literatura uzupełniająca: 
Argumienty i fakty 
Sputnik 
Jewropa 
Ekonomiczieskaja gazieta 
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Koncepcja tworzenia reklam 
 
Jednostka organizacyjna US: 
Wydział Zarządzania i Ekonomiki 
Usług 
Katedra Marketingu Usług 

Kierunek: Ekonomia 
Specjalność: Handel i Euromarketing 
Poziom studiów: II 

Kod przedmiotu 
 

Nazwa przedmiotu: Koncepcja tworzenia reklam 

 Rok Semestr Rodzaj zajęć Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS 

Typ 
przedmiotu 

Język 
nauczania 

3 W 15 stacjonarne 2 
   
3 W 12 niestacjo-

narne 
2 

   

4 
 
5 obowiązkowy Polski 

 
Prowadzący przedmiot:  Dr Leszek Gracz 
 
Wymagania wstępne: 
Podstawy marketingu 
Cele przedmiotu: 
Celem procesu dydaktycznego w tym przedmiocie jest przekazanie wiedzy na temat specyfiki reklamy i 
mechanizmów nią rządzących. Dobrze przygotowana reklama ma wpływ m.in. na zwiększenie sprzedaży, 
świadomości nabywców. Poruszana problematyka przybliży przygotowanie spotu telewizyjnego bądź 
radiowego, ułatwi wybór medium i nośnika reklamy. Zostanie także podkreślona rola aspektów technicznych, 
by nośniki reklamy zostały właściwie wykonane. Narzędzia i rozwiązania poznane w ramach zajęć pozwolą 
studentom na lepszą koordynację kampanii, poprawę jakości nośników reklamy oraz oszczędności w 
budżecie. 
Metody dydaktyczne: 
wykład z użyciem technik multimedialnych 
Treści merytoryczne przedmiotu: 

1. Istota i funkcje reklamy.  
2. Charakterystyka wybranych mediów reklamy. Wybór odpowiedniego medium. 
3. Proces przygotowania reklamy. Brief reklamowy. Ustalanie targetu. 
4. Metody ustalania budżetu reklamowego. 
5. Nowoczesne narzędzia wykorzystywane w reklamie, np. Internetu, guerrila marketing, ambient 

media. 
6. Skuteczność i efektywność reklamy. 
7. Psychologia reklamy, stereotypy w reklamie. 
8. Aspekty prawne i etyczne w tworzeniu reklam. 

Forma i warunki zaliczenia:  
projekt kampanii reklamowej 
Literatura podstawowa: 

1. Kall J., Reklama, PWE, Warszawa 2002 
2. Kłeczek R., Hajdas M., Sobocińska M., Kreacja w reklamie, Wolters Kluwer, Warszawa 2008. 
3. Czarnecki A., Korsak R., Planowanie mediów w kampaniach reklamowych, PWE, Warszawa 2001. 

Literatura uzupełniająca: 
1. Russell J.T., Lane W.R., Reklama według Ottona Kleppnera, Felberg SJA, Warszawa 2001. 
2. Doliński D., Psychologiczne mechanizmy reklamy. GWP, Gdańsk 2003. 
3. Sutherland M., Sylvester A., Reklama a umysł konsumenta, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2003. 
4. Budzyński W., Reklama. Techniki skutecznej perswazji, Wyd. Poltext, Warszawa 2001. 
5. Burtenshaw K., Mahon N., Barfoot C., Kreatywna reklama, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2007. 
6. Jupowicz-Ginalska A.: Marketing medialny, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2010. 

 



123 

Kreatywność i innowacje 
 
Jednostka organizacyjna US: 
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług 
Katedra Efektywności Innowacji 

Kierunek: Ekonomia 
Specjalność: wszystkie 
Poziom studiów: II stopień 

Kod przedmiotu 
 

Nazwa przedmiotu: Kreatywność i innowacje 

 
Rok Semestr 

Rodzaj 
zajęć 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS 

Typ przedmiotu Język 
nauczania 

2 W/CW 15/30 stacjonarne 1 
   
2 W/CW 12/18 niestacjo-narne 1 

   

3 obowiązkowy polski 

 
Prowadzący przedmiot: prof. US dr hab. P. Niedzielski, dr J. Markiewicz, mgr K. Łobacz,  
mgr E. Burzec-Burzyńska, mgr K. Lis, mgr M. Zdanowski  
 
Wymagania wstępne: 
Wiedza za zakresu historii gospodarczej, podstaw marketingu, postaw zarządzania i ekonomiki 
przedsiębiorstw 
Cele przedmiotu: 
Celem procesu dydaktycznego jest przekazanie studentom wiedzy na temat istoty  innowacji, procesów 
innowacyjnych oraz ich roli w ujęciu, mikro, mezo i makroekonomicznym, a także znaczenia kreatywności w 
budowaniu proinnowacyjnej kultury organizacji 
Metody dydaktyczne: 
Prezentacja materiału z wykorzystaniem technik multimedialnych, studiów przypadków, gier zespołowych, 
dyskusji oraz pracy indywidualnej studentów (analiza dostępnej literatury) 
Treści merytoryczne przedmiotu: 
1.Innowacje: istota, rodzaje, źródła innowacji oraz znaczenie innowacji we współczesnej gospodarce i rozwoju 
przedsiębiorstw 
2.Kreatywność a przedsiębiorczość i innowacyjność 
3.Zarządzanie kreatywnością: kreatywne jednostki i grupy, cechy kreatywnych grup, zwiększanie 
kreatywności 
4.Proces innowacyjny: modele, absorpcja i dyfuzja innowacji.  
5.Istota innowacyjnej firmy: uwarunkowania i mierniki innowacyjności 
6.Zarządzanie procesami innowacyjnymi. 
7.Scena innowacji na poziomie makro- i mezoekonomicznym: aktorzy innowacji, interakcje, systemy 
innowacji, 
8. Środowisko proinnowacyjne i struktury klastrowe. 
9. Innowacyjność krajów OECD, Europejska Tablica Wyników w zakresie Innowacji 
10. Stan innowacyjności sektora MSP w Polsce – czynniki i bariery. 
11. Polityka innowacyjna Polski i Unii Europejskiej oraz regioanlne strategie innowacji 
Forma i warunki zaliczenia: 
Kolokwium oraz praca zaliczeniowa 
Literatura podstawowa: 
1.Niedzielski P., Rychlik K.: Innowacje i kreatywność, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2006  
2.Niedzielski, P., Markiewicz J., Rychlik K., Rzewuski T.: Innowacyjność w działalności przedsiębiorstw. 
Kompendium wiedzy. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2007 
3.Pomykalski A.: Zarządzanie innowacjami, PWN, Warszawa-Łódź 2001 
4.Bielski I.: Przebieg i uwarunkowania procesów innowacyjnych, Zeszyt 187/2000, OPO,  Bydgoszcz 2000. 
Literatura uzupełniająca: 
1.Harward Business Essentials, Zarządzanie kreatywnością i innowacją, MT Biznes 2005. 
2.Janasz W., Kozioł K.: Determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, Polskie Wydawnictwo 
Ekonomiczne, Warszawa 2007 
3.Pangsy-Kania S.: Polityka innowacyjna państwa a narodowa strategia konkurencyjnego rozwoju, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007 
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Kształtowanie procesów w sektorze TSL 
 
Jednostka organizacyjna US: 
Wydział Zarządzania i Ekonomiki 
Usług 
Katedra Systemów i Polityki 
Transportowej 

Kierunek: Ekonomia 
Specjalność: Transport i Teleinformatyka w Biznesie 
Poziom studiów: II 

Kod przedmiotu 
 

Nazwa przedmiotu: Kształtowanie procesów w sektorze TSL 

 Rok Semestr Rodzaj zajęć Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS 

Typ 
przedmiotu 

Język 
nauczania 

     
   

4 W/CW 12/12 niestacjo-
narne 

2 
   

 
 
4 Obowiązkowy Polski 

 
Prowadzący przedmiot: dr Dariusz Milewski 
 
Wymagania wstępne: 
Wiedza na temat ogólnych prawidłowości ekonomicznych (np. "efekt skali"), znajomość podstawowych 
kategorii: podział kosztów na stałe i zmienne, pośrednie i bezpośrednie, ogólna wiedza dotycząca zagadnień 
logistycznych i zarządzania produkcją. 
Cele przedmiotu: 
Celem nauczania przedmiotu jest: 
1. Zapoznanie studentów z podstawami wiedzy w zakresie projektowania procesów , 
2. Nauczenie myślenia kategoriami procesowymi w projektowaniu, 
3. Rozwijanie u studentów umiejętności projektowania procesów gospodarczych oraz zarządzania nimi.      
Metody dydaktyczne: 
Wykłady - teoria i studia przypadków 
Treści merytoryczne przedmiotu: 
1. Orientacja funkcjonalna i procesowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem.  
2. Podejście procesowe. Definicja i klasyfikacja rodzajowa procesów.  
3. Modele i standaryzacja procesów. Mapowanie procesów. Projektowanie procesu i wdrażanie zmian.  
4. Metody i techniki usprawniania procesów.  
5. Kierowanie procesami. Istota i cele zarządzania procesami. Metodyka zarządzania procesami 
gospodarczymi.  
6. Wdrażanie podejścia procesowego w przedsiębiorstwie. Formy organizacji procesowej w 
przedsiębiorstwie. 
Forma i warunki zaliczenia: 
Przygotowanie projektu systemu produkcji usług TSLcesów w tym systemie 
Literatura podstawowa: 
1. Abramowicz M., Struktura procesu projektowania, IFIS PAN, Warszawa 1977. 
2. Hammer M., Champy J.:Reengineering w przedsiębiorstwie. Neumann Management Institute. 
Warszawa 1996 
3. Hammer M.: Reinżynieria i jej następstwa.PWN.Warszawa 1999  
4. Manganelli R.: Reengineering: metoda usprawniania organizacji. PWE Warszawa 1998 
5. Mikołajczyk Zofia, Techniki organizatorskie w rozwiązywaniu problemów, Wydawnictwo Naukowe 
PWN, 1999. 
6. Rummel G. Podnoszenie efektywności organizacji. PWE Warszawa 2000 
7. Frame J.D.: Zarządzanie projektami w organizacjach. WIG-PRESS Warszawa 2001 
Literatura uzupełniająca: 
Przegląd Organizacji” 
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Logistyka 
 
 
Jednostka organizacyjna US: 
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług 
Katedra Logistyki  
 

Kierunek: Ekonomia 
Specjalność: Ekonomika i Zarządzanie 
Przedsiębiorstwami/Ekonomika Transportu i 
Logistyka 
Poziom studiów: I stopień 

Kod przedmiotu 
 

Nazwa przedmiotu: Logistyka 

 
Rok Semestr Rodzaj zajęć 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS 

Typ przedmiotu Język 
nauczania 

4 W/CW 30/30 stacjonarne 2 
   
4 W/CW 18/18 niestacjonarne 2 

   

4/5 obowiązkowy polski 

 
Prowadzący przedmiot: dr I. Dembińska, dr B. Tundys 
 
Cele przedmiotu: 
Celem dydaktycznym tego przedmiotu jest zapoznanie studentów z procesami sprawnego i efektywnego 
zarządzania procesami logistycznymi. Do podstawowych sfer objętych analizą w ramach przedmiotu należą: 
proces logistyczny, system logistyczny, sfery funkcjonalne przedsiębiorstwa, gospodarka magazynowa, 
logistyczna obsługa klienta oraz analiza rynku usług logistycznych. 
Metody dydaktyczne:  
Wykład; ćwiczenia (zadania, dyskusje, studia przypadków); 
Treści merytoryczne przedmiotu: 

1. Logistyka – definicja i ewolucja. Makroekonomiczny wymiar logistyki. 
2. Mikroekonomiczny wymiar logistyki. System logistyczny przedsiębiorstwa (idea, struktura, 

funkcje). Zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwie. 
3. Logistyka zaopatrzenia (ocena logistycznego funkcjonowania sfery 
4. funkcjonalnej). 
5. Logistyka produkcji (ocena logistycznego funkcjonowania sfery funkcjonalnej). 
6. Logistyka dystrybucji (ocena logistycznego funkcjonowania sfery funkcjonalnej). 
7. Zarządzanie zapasami (zadania, modele optymalizacji). 
8. Analiza funkcjonalna gospodarki magazynowej (Warehouse Management System). 
9. Logistyka odwrotna (ocena logistycznego funkcjonowania sfery funkcjonalnej). 
10. Istota i zadania logistycznej obsługi klienta (logistyczne mierniki i wskaźniki) w 

przedsiębiorstwie. Analiza potencjału logistycznego przedsiębiorstwa. 
11. Wpływ rozwiązań logistycznych na konkurencyjność i rynkowy wizerunek przedsiębiorstwa. 
12. Łańcuchy dostaw – istota oraz analiza funkcjonowania (SCM – Supply Chain 

Management).Strategia efektywnej obsługi klienta (Efficient Consumer Response). 
13. Nowoczesne technologie w procesach logistycznych (m. in. RFID, ERP). 
14. Koncepcją outsourcingu usług logistycznych. 
15. Rynek usług logistycznych w skali kraju i świata – analiza. 

Forma i warunki zaliczenia: 
Kolokwium zaliczeniowe 
Literatura podstawowa: 
Logistyka, (red.) D. Kisperska-Moroń, S. Krzyżaniak, Biblioteka Logistyka, Poznań 2009. 
J.J. Coyle, E.J. Bardi, C.J. Langley: „Zarządzanie logistyczne”, PWE, Warszawa 2002; 
M. Jedliński: „Zarządzanie systemem logistycznym”, Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin 1998; 
H-Ch. Pohl: „Systemy logistyczne”, Biblioteka Logistyka, Poznań 2001; 
C. Skowronek, Z. Saryusz – Wolski: „Logistyka w przedsiębiorstwie”, PWE, Warszawa 2008; 
 



126 

Makroekonomia 
 
Jednostka organizacyjna US: 
Wydział Zarządzania i Ekonomiki 
Usług 
Katedra Ekonomii 

Kierunek: Ekonomia 
Specjalność: wszystkie 
Poziom studiów:  I stopień 

Kod przedmiotu 
 

Nazwa przedmiotu: Makroekonomia 

 
Rok Semestr Rodzaj zajęć 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS 

Typ 
przedmiotu 

Język 
nauczania 

2 W/CW 30/30 stacjonarne 1 
   
2 W/CW 30/30 niestacjo-

narne 
1 

   

9 obowiązkowy polski 

 
Prowadzący przedmiot: dr I. Jaźwiński, dr J. Kondratowicz-Pozorska, mgr A. Kwarcińska 
 
Wymagania wstępne: 
Student powinien przed rozpoczęciem nauki makroekonomii przyswoić podstawowe umiejętności z zakresu 
mikroekonomii lub podstaw ekonomii. 
Cele przedmiotu: 
Celem jest nauczenie studentów podstawowych zasad funkcjonowania gospodarki narodowej w warunkach 
modelu rynkowego, poznanie metod pomiaru dochodu narodowego, warunków równowagi rynków dóbr, 
pieniądza, pracy oraz ich współdziałania, poznanie pojęcia inflacji, bezrobocia i wzrostu gospodarczego, 
zrozumienie form polityki gospodarczej w modelach popytowym i neoklasycznym. 
Metody dydaktyczne: 
Zajęcia odbywają się w formie wykładów i zajęć laboratoryjnych.  Liczba godzin tygodniowo oraz całkowita 
liczba tygodni zajęć w ciągu roku akademickiego wynika z planu zajęć studentów i minimum dydaktycznego 
dla danego kierunku nauczania. 
Dodatkowo student może skorzystać z konsultacji indywidualnych, które odbywają się raz w tygodniu w 
określonych godzinach podanych na stronie internetowej Wydziału. 
Treści merytoryczne przedmiotu: 

1. Model gospodarki rynkowej, jego uczestnicy i zależności ekonomiczne 
2. Równowaga makroekonomiczna w gospodarce 
3. Metody pomiaru produktu krajowego brutto 
4. Dochód narodowy i jego pochodne  
5. Wzrost gospodarczy a rozwój społeczno – gospodarczy 
6. Cykle koniunkturalne gospodarki i metody ich modyfikacji 
7. Rynek pieniądza, współczesny system bankowy, polityka pieniężna 
8. Inflacja i jej skutki 
9. Bezrobocie i jego wpływ na gospodarkę 
10. Rynek dóbr w modelu gospodarki zamkniętej i bez udziału rządu 
11. Rynek dóbr w modelu gospodarki otwartej i z udziałem rządu (budżet państwa i polityka fiskalna) 
12. Współdziałanie dwóch rynków (rynku dóbr i pieniężnego), model IS -LM 

Forma i warunki zaliczenia: 
Ocena pracy studenta, w ramach danego przedmiotu, jest określana na podstawie dwóch prac zwanych 
kolokwiami, które odbywają się w formie pisemnej na 7-ych i 14-stych zajęciach. W międzyczasie student 
może także pisać krótkie prace sprawdzające przygotowanie do zajęć. Na pierwszym spotkaniu studenci są 
informowani o terminie i sposobie przeprowadzenia egzaminu kończącego przedmiot. Wybrana forma 
egzaminu obowiązuje wszystkich studentów danego kierunku. 
Literatura podstawowa: 
1. Begg D., Dornbush R, Fischer S., Ekonomia. Cz. 2. Makroekonomia, PWE, Warszawa 2008. 
1. Oleksiuk A., Białek J., Makroekonomia, Key Text, Warszawa 2008. 
2. Kordalewska A., Lechman E., Olczyk M., Podstawy makroekonomii w przykładach i zadaniach, CeDeWu 

2009 
Literatura uzupełniająca: 
Ekonomista, Gazeta Bankowa, Gospodarka Narodowa, roczniki statystyczne, dzienniki 
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Makroekonomia II  
 
Jednostka organizacyjna US: 
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług 
Katedra Ekonomii 

Kierunek: Ekonomia 
Specjalność: wszystkie 
Poziom studiów:  II stopień 

Kod przedmiotu 
 

Nazwa przedmiotu: Makroekonomia II 

 
Rok Semestr Rodzaj zajęć 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS 

Typ 
przedmiotu 

Język 
nauczania 

1 W/CW 30/15 stacjonarne 1 
                  

1 W/CW 30/15 niestacjo-
narne 

1 
                  

10 obowiązkowy polski 

Prowadzący przedmiot: prof. zw. dr hab. W. Grzywacz, dr I. Jaźwiński, dr J. Kondratowicz-Pozorska,  
dr A. Grabowska-Pieśla, dr K. Drela, mgr M. Janowski 
Wymagania wstępne: 
Student powinien przed rozpoczęciem nauki makroekonomii II przyswoić podstawowe umiejętności z zakresu 
podstaw ekonomii, tj. zarówno mikro-,  jak i makroekonomii. 
Cele przedmiotu: 
Celem jest nauczenie studentów właściwej oceny i interpretacji głównych kategorii makroekonomicznych oraz 
zasad funkcjonowania i rozwoju współczesnej gospodarki rynkowej. Studenci uczą się wykorzystywać wiedzę 
i modele makroekonomiczne do analizy zjawisk i procesów gospodarczych zachodzących we współczesnych 
gospodarkach. 
Metody dydaktyczne: 
Zajęcia odbywają się w formie wykładów i zajęć laboratoryjnych.  Liczba godzin tygodniowo oraz całkowita 
liczba tygodni zajęć w ciągu roku akademickiego wynika z planu zajęć studentów i minimum dydaktycznego 
dla danego kierunku nauczania. Dodatkowo student może skorzystać z konsultacji indywidualnych, które 
odbywają się raz w tygodniu w określonych godzinach podanych na stronie internetowej Wydziału. 
Treści merytoryczne przedmiotu: 

1. Gospodarka otwarta, czyli wymiana międzynarodowa i jej formy.  

2. Zachowanie się gospodarki w krótkim i długim okresie w kontekście równowagi trzech rynków 
Równowaga rynku dóbr i usług oraz rynku pieniężnego i pracy w ujęciu ekonomii keynesowskiej i 
neoklasycznej. 

3. Formuła wzrostu gospodarczego, teoria wzrostu endogenicznego i egzogenicznego. 

4. Postęp techniczny i technologiczny, jego wpływ na funkcjonowanie gospodarki, czynniki sprzyjające i 
hamujące ich wprowadzanie do praktyki gospodarczej. 

5. Modele wzrostu gospodarczego, model wzrostu Solowa. nowe teorie wzrostu, modele działalności 
badawczo-rozwojowej, model kapitału ludzkiego i wzrostu.Nowe podejście do cyklu koniunkturalnego. 

6. Model niedoskonałej informacji Lucasa, krzywa podaży Lucasa, sztywność cen. 

7. Konsumpcja w warunkach pewności i niepewności. 

8. Inflacja a polityka pieniężna. Inflacja, wzrost masy pieniądza i stopy procentowe.  

9. Kryteria niezależności banku centralnego. Niezależność banku centralnego a inflacja. 

10. Nowe teorie bezrobocia. Model płacy wydajnościowej. Pracownicy zatrudnieni i postronni a cykliczne 
kształtowanie się kosztów siły roboczej.  

11. Model histerezy. Model poszukiwań i dostosowań na rynku pracy. Skutki kontraktów dla zatrudnienia. 
Międzygałęziowe różnice płac. 

Forma i warunki zaliczenia: 
Ocena pracy studenta, w ramach danego przedmiotu, jest określana na podstawie jednej pracy zwanej 
kolokwium, które odbywa się w formie pisemnej na przedostatnich zajęciach. W międzyczasie student może 
także pisać krótkie prace sprawdzające przygotowanie do zajęć. Na pierwszym spotkaniu studenci są 
informowani o terminie i sposobie przeprowadzenia egzaminu kończącego przedmiot. Wybrana forma 
egzaminu obowiązuje wszystkich studentów danego kierunku. 
Literatura podstawowa: 

3. Begg D., Dornbush R, Fischer S., Ekonomia. Cz. 2. Makroekonomia, PWE, Warszawa 2008. 

4. Oleksiuk A., Białek J., Makroekonomia, Key Text, Warszawa 2008. 

5. Kordalewska A., Lechman E., Olczyk M., Podstawy makroekonomii w przykładach i zadaniach, 
CeDeWu 2009. 

Literatura uzupełniająca: 
Ekonomista, Gazeta Bankowa, Gospodarka Narodowa, roczniki statystyczne, dzienniki 
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Marketing globalny 
 
Jednostka organizacyjna US: 
Wydział Zarządzania i Ekonomiki 
Usług 
Katedra Marketingu Usług 

Kierunek: Ekonomia 
Specjalność: Handel i Euromarketing 
Poziom studiów: II 

Kod przedmiotu 
 

Nazwa przedmiotu: Marketing globalny 

 Rok Semestr Rodzaj zajęć Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS 

Typ 
przedmiotu 

Język 
nauczania 

3 W/CW 30/15 stacjonarne 2 
   
3 W/CW 15/12 niestacjo-

narne 
2 

   

5 obowiązkowy Polski 

 
Prowadzący przedmiot:  dr Agnieszka Smalec, mgr Magdalena Małachowska 
 
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 globalnym- 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: wykład, ćwiczenia, casy 
Treści merytoryczne przedmiotu: 
1. Marketing krajowy a marketing globalny – 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 – przykłady praktyczne. 
Forma i warunki zaliczenia: egzamin - forma pisemna 
Literatura podstawowa: 
1. E. Duliniec: Marketing międzynarodowy, PWE, Warszawa 2004, 
2. W. Grzegorczyk: Marketing na rynkach zagranicznych, Oficyna Ekonomiczna, Karków 2005, 
3. A. Sznajder: Strategie marketingowe na rynku międzynarodowym, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 

1995. 
Literatura uzupełniająca: 
4. Biznes międzynarodowy – obszary decyzji strategicznych, pod red.  

M.K. Nowakowskiego, Wyd. Key Text, Warszawa 2000, 
A. Sznajder: Euromarketing, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2000 
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Marketing usług finansowych i księgowych 
 
Jednostka organizacyjna US: 
Wydział Zarządzania i Ekonomiki 
Usług 
Katedra Marketingu Usług 

Kierunek: Ekonomia 
Specjalność: Finanse i Rachunkowość Przedsiębiorstw i 
Instytucji 
Poziom studiów: II 

Kod przedmiotu 
 

Nazwa przedmiotu: Marketing usług finansowych i księgowych 

 Rok Semestr Rodzaj zajęć Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS 

Typ 
przedmiotu 

Język 
nauczania 

4 W 15 stacjonarne 2 
   
4 W 12 niestacjo-

narne 
2 

   

3 obowiązkowy Polski 

 
Prowadzący przedmiot: dr Anna Szwajlik 
 
Wymagania wstępne: 
Podstawy marketingu, Podstawy finansów i rachunkowości 
Cele przedmiotu: 
Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z przesłankami stosowania i narzędziami marketingu w 
instytucjach finansowych oraz księgowych. Zostanie przekazana wiedza z zakresu specyfiki i odmienności 
działań marketingowych podejmowanych w podmiotach z tej sfery. Omówione będą strategiczne oraz 
taktyczne decyzje marketingowe. Słuchacze otrzymają również wiedzę na temat zróżnicowanych zachowań 
konsumentów na rynku usług finansowych, która pozwoli na praktyczne przeprowadzenie segmentacji i lepsze 
dopasowanie instrumentów marketingowych do otoczenia. 
Metody dydaktyczne: 
wykład z użyciem technik multimedialnych oraz studiów przypadków. 
Treści merytoryczne przedmiotu: 

1. Specyfika usług finansowych i księgowych oraz zróżnicowanie rynku tych usług. 
2. Istota oraz ewolucja marketingu usług finansowych i księgowych. 
3. Marketingowe otoczenie instytucji finansowych. 
4. Konsument na rynku usług finansowych i księgowych. Segmentacja rynku. 
5. Kształtowanie jakości usługi finansowej i cykl jej życia. Innowacje produktowe. 
6. Polityka ceny oraz dystrybucji w usługach finansowych i księgowych. 
7. Polityka komunikowania się instytucji finansowych i księgowych z rynkiem. 
8. Rola pracownika w procesie świadczenia usług finansowych. Marketing wewnętrzny i relacyjny. 
9. Strategiczne planowanie marketingowe w instytucjach finansowych i księgowych. 

Forma i warunki zaliczenia: 
przygotowanie projektu dla wybranej instytucji finansowej 
Literatura podstawowa:  

1. Kolasa M., Marketing bankowy, CeDeWu, Warszawa 2008.  
2. Grzegorczyk W., Marketing bankowy, Branta, Bydgoszcz-Łódź 2004. 
3. Żurawik B., Żurawik W., Marketing usług finansowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 

2000. 
4. Grzywacz J., Marketing w działalności banku, Difin, Warszawa 2006. 

Literatura uzupełniająca: 
1. Pluta-Olearnik M., Marketing usług bankowych, PWE, Warszawa 2001. 
2. Mazurkiewicz L., Marketing bankowy, Difin, Warszawa 2002. 
3. Grzegorczyk W., Strategie marketingowe banków, PWN, Warszawa 1997. 
4. Smyczek S., Zachowania konsumentów na rynku usług bankowych, AE, Katowice 2000. 
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Marketing usług łączności 
 
Jednostka organizacyjna US: 
Wydział Zarządzania i Ekonomiki 
Usług 
Katedra Ekonomiki i Organizacji 
Telekomunikacji 

Kierunek: Ekonomia 
Specjalność: Ekonomika i Organizacja Łączności 
Poziom studiów: II 

Kod przedmiotu 
 

Nazwa przedmiotu: Marketing usług łączności 

 Rok Semestr Rodzaj zajęć Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS 

Typ 
przedmiotu 

Język 
nauczania 

3 W/CW 30/30 stacjonarne 2 
   
3 W/CW 18/18 niestacjo-

narne 
2 

   

7 obowiązkowy Polski 

 
Prowadzący przedmiot: dr Wiesław M. Maziarz, dr Maciej Czaplewski 
 
Wymagania wstępne: 
Wiedza z zakresu podstaw marketingu 
Cele przedmiotu: 
Celem przedmiotu jest zapoznanie się z ogólnymi założeniami marketingu w usługach oraz zaprezentowanie 
podstawowych form adaptacji i reguł zarządzania marketingowego w przedsiębiorstwach pocztowych i 
telekomunikacyjnych. 
 
Metody dydaktyczne: 
wykład oraz ćwiczenia praktyczne 
Treści merytoryczne przedmiotu: 
1. Koncepcja marketingu w usługach (miejsce marketingu usług w ogólnej teorii marketingu, usługa jako 

produkt w ujęciu marketingowym, koncepcje marketingu-mix w usługach) 
2. Wybrane obszary marketingu w usługach łączności (przyczyny wprowadzenia marketingu do działalności 

przedsiębiorstw łączności, orientacje przedsiębiorstw łączności, misja przedsiębiorstw łączności, 
segmentacja rynku usług łączności) 

3. Struktura instrumentów marketingowych w usługach łączności (produkt-usługa łączności, cena usług 
łączności, dystrybucja usług łączności, promocja usług łączności, personel firm łączności) 

4. Strategie marketingowe przedsiębiorstw łączności 
5. Elementy planowania marketingowego w przedsiębiorstwach łączności 
6. Organizacja działalności marketingowej w przedsiębiorstwach łączności 
7. Działalność marketingowa operatorów pocztowych i telekomunikacyjnych (na rynku krajowym i 

międzynarodowym). 
 
Forma i warunki zaliczenia: 
Podstawą zaliczenia jest pisemne kolokwium.  
Egzamin ustny. 
Literatura podstawowa: 
1. Maziarz W.M.: Podstawy zarządzania marketingowego w telekomunikacji. PTE, Szczecin 1999 
2. Panasiuk A.: Doskonalenie jakości usług jako instrument przystosowania Poczty Polskiej do potrzeb 

rynku. US, Szczecin 1997 
3. Czaplewski M., Maziarz W.M., Windekilde I.: Marketing usług telekomunikacyjnych, Economicus, 

Szczecin 2006 
4. Panasiuk A.: Elementy marketingu usług pocztowych, US, Szczecin 2000 
Literatura uzupełniająca: 
Daszkowska M.: Usługi. Produkcja, rynek, marketing. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998 
Czasopismo Marketing i Rynek 
Zeszyty Naukowe US Ekonomiczne Problemy Łączności 
Zeszyty Naukowe US Ekonomiczne Problemy Usług 
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Marketing usług transportowych 
 

 
 

Jednostka organizacyjna US:   
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług   
Katedra      Marketingu Usług                  

Kierunek : Ekonomia  
Specjalność : Ekonomika transportu i logistyka   
Poziom studiów : I stopień   

Kod przedmiotu   
04.7VI25.S1041   

Nazwa przedmiotu : Mark eting usług transportowych  

  Rok   Semestr   Rodzaj zajęć   
Liczba 
godzin   

Punkty 
ECTS   

Typ 
przedmiotu   

Język 
nauczania  

stacjonarne  3  6  W   15   
3  obowiązkowy   polski                                                                  

niestacjo - 
narne   

3  6  W   9   
                                                               

  
Prowadzący przedmiot : prof. J. Perenc  
  
Wymagania wstępne :   
podstawy marketingu   
Cele przedmiotu :   
Celem procesu dydakty cznego w tym przedmiocie jest zapoznanie studentów z procesami marketingowymi 
zachodzącymi w przedsiębiorstwach transportowych oraz na rynku usług transportowych. Efektem przedmiotu 
jest zrozumienie przez słuchaczy w jaki sposób dostosowywać narzędzia i te chniki marketingowe do potrzeb 
rynku usług transportowych.   
Metody dydaktyczne :   
wykład z użyciem technik multimedialnych, ćwiczenia, case study, praca w grupach, prezentacja   
Treści merytoryczne przedmiotu :   
Marketingowe myśleni e i działanie w transporcie.   
2. Rynek usług transportowych z marketingowego punktu widzenia.   
3. Europejska polityka transportowa (Biała Księga): transport samochodowy.   
4. Europejska polityka transportowa (Biała Księga): transport wodny.   
5. Europejska polit yka transportowa (Biała Księga): transport lotniczy.   
6. Produkty transportu.   
7. Innowacje produktowe w transporcie.   
8. Zarządzanie ceną w transporcie.   
9. Dystrybucja w transporcie.   
10. Polityka promocji usług transportowych.   
11. Planowanie marketingowe w   transporcie.   
Forma i warunki zaliczenia :   
pisemne zaliczenie przedmiotu (pytania otwarte i caseowe)   
Literatura podstawowa :   
1. Rosa G.: Usługi transportowe. Rynek -   konkurencja -   marketing. Wyd. Naukowe US, Szczecin 2007.   
Lit  eratura uzupełniająca:  
1 . Rucińska D.: Marketingowe kształtowanie rynku usług transportowych. Wyd. UG, Gdańsk 2001.   
2. Perenc J.: Podstawy marketingowego myślenia i działania w transporcie, 1995.   
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Marketing usług turystycznych 
 
Jednostka organizacyjna US: 
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług 
Katedra Zarządzania Turystyką 

Kierunek: Ekonomia 
Specjalność: Turystyka i Hotelarstwo 
Poziom studiów: I stopień 

Kod przedmiotu 
 

Nazwa przedmiotu: Marketing usług turystycznych 

 
Rok Semestr Rodzaj zajęć 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS 

Typ 
przedmiotu 

Język 
nauczania 

6 W/CW 30/30 stacjonarne 3 
                  

6 W/CW 18/18 niestacjo-
narne 

3 
                  

6 obowiązkowy polski 

 
Prowadzący przedmiot: dr Anna Tokarz, dr Agnieszka Sawińska 
 
Wymagania wstępne: 
Podstawowe wiadomości z zakresu marketingu. 
Cele przedmiotu: 
Celem procesu dydaktycznego jest przedstawienie istoty i znaczenia marketingu w turystyce, zaprezentowanie 
sposobu planowania i wykorzystania przez przedsiębiorstwo głównych narzędzi marketingowych, tj.  strategii 
produktu, cen, sprzedaży i promocji usług turystycznych oraz marketingowego kształtowania personelu 
przedsiębiorstwa turystycznego. 
 
Metody dydaktyczne: 
Wykłady 
Prezentacje multimedialne 
Treści merytoryczne przedmiotu: 
1. Istota i znaczenie marketingu w turystyce 
2. Kompleks potrzeb turystycznych 
3. Przedsiębiorstwo turystyczne w otoczeniu 
4. Istota produktu turystycznego i jego  unikalne cechy 
5. Rodzaje produktów turystycznych 
6. Struktura marketingowa produktu 
7. Cyk życia produktu 
8. Cena jako składnik kompozycji marketingowej przedsiębiorstw turystycznych 
9. Istota i kanały dystrybucji usług turystycznych 
10. Narzędzia promocji w turystyce 
11. Personel w firmie turystycznej 
 
Forma i warunki zaliczenia: 
wykłady- egzamin ustny 
ćwiczenia- zaliczenie z oceną na podstawie kolokwium i zadań praktycznych przygotowywanych przez 
studentów 
Literatura podstawowa: 
• Marketing usług turystycznych. Red. A. Panasiuk, PWN, Warszawa 2007 
• J. Altkorn: Marketing w turystyce. PWN, Warszawa 1994. 
• J. Kaczmarek, A. Stasiak, B. Włodarczyk: Produkt turystyczny albo jak organizować poznanie świata. 

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2002 
 
Literatura uzupełniająca: 
• A. Oleksiuk: Marketing usług turystycznych, Centrum Doradztwa i Informacji Diffin Sp. z o.o., 

Warszawa 2007.  
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Marketing w internecie 
 
Jednostka organizacyjna US: 
Wydział Zarządzania i Ekonomiki 
Usług 
Katedra Marketingu Usług 

Kierunek: Ekonomia 
Specjalność: E-biznes i Ekonomika Informacji 
Poziom studiów: II 

Kod przedmiotu 
 

Nazwa przedmiotu: Marketing w internecie 

 Rok Semestr Rodzaj zajęć Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS 

Typ 
przedmiotu 

Język 
nauczania 

3 W/L 15/15 stacjonarne 2 
   
3 W/L 12/12 niestacjo-

narne 
2 

   

2 obowiązkowy Polski 

 
Prowadzący przedmiot: dr Leszek Gracz, mgr Kamila Peszko, mgr Izabela Ostrowska 
 
Wymagania wstępne: 
Podstawowa wiedza z zakresu marketingu 
Cele przedmiotu: 
Znajomość specyfiki działań marketingowych w sieci Internet 
Metody dydaktyczne: 
wykład z użyciem technik multimedialnych, ćwiczenia, case study, praca w grupach, prezentacja 
Treści merytoryczne przedmiotu: 
Obszary działania marketingowego w internecie 
Instrumenty marketingu w internecie; 
Własna strona www; 
Reklama na innych stronach www; 
Korzystanie z wyszukiwarek internetowych – SEM, SEO 
WEB 2.0: tworzenie i zarządzanie społecznościami w sieci 
E-mail marketing 
Badania marketingowe w Internecie 
Specyfika wykorzystania Internetu w różnych firmach; 
Strategie marketingowe w Internecie; 
podstawowe błędy w wykorzystaniu Internetu oraz Best Practicies ; 
Etyczne i prawne aspekty prowadzenia biznesu w sieci. 
Forma i warunki zaliczenia: 
Zaliczenie pisemne  
Literatura podstawowa: 
E. Frąckiewicz: „Marketing internetowy”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006 
Literatura uzupełniająca: 
www.emarketing.pl 
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Matematyka 
 
Jednostka organizacyjna US: 
Wydział Zarządzania i Ekonomiki 
Usług 
Katedra Metod Ilościowych 

Kierunek: Ekonomia 
Specjalność: wszystkie 
Poziom studiów: I 

Kod przedmiotu 
 

Nazwa przedmiotu: Matematyka 

 Rok 
 

Semestr 
 

Rodzaj zajęć 
 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS 

Typ 
przedmiotu 

Język 
nauczania 

1 W/CW 30/30 stacjonarne 1 
   
1 W/CW 30/30 niestacjo-

narne 
1 

   

9 Obowiązkowy Polski 

 
Prowadzący przedmiot: dr O. Rakowski mgr M. Dobek, mgr A. Dumańska-Małyszko 
 
Wymagania wstępne: 
Podstawy matematyki  
Cele przedmiotu: 
Wykształcenie umiejętności stosowania  wiedzy  matematycznej  jako narzędzia w warsztacie ekonomisty;  
stosowania wiedzy matematycznej w badaniu zjawisk  i procesów ekonomicznych. 
Metody dydaktyczne: 
wykład i ćwiczenia 
Treści merytoryczne przedmiotu: 
Rachunek  różniczkowy  funkcji  jednej  zmiennej.  Funkcje  wielu zmiennych: pochodne  częściowe,  
ekstrema  funkcji  –  zastosowania  ekonomiczne. Rachunek całkowy  funkcji  jednej zmiennej – całka 
nieoznaczona, oznaczona  i niewłaściwa. Macierze, układy równa 
 liniowych, wyznaczniki. 
Forma i warunki zaliczenia: 
zaliczenie + egzamin 
Literatura podstawowa: 
Dobek M., Rakowski O.: Matematyka i zastosowanie jej w ekonomii, PPH Zapol, Szczecin 2008 
Literatura uzupełniająca: 
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Media i komunikowanie społeczne 
 
Jednostka organizacyjna US: 
Wydział Zarządzania i Ekonomiki 
Usług 
Katedra Marketingu Usług 

Kierunek: Ekonomia 
Specjalność: Handel i Euromarketing 
Poziom studiów: II 

Kod przedmiotu 
 

Nazwa przedmiotu: Media i komunikowanie społeczne 

 Rok Semestr Rodzaj zajęć Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS 

Typ 
przedmiotu 

Język 
nauczania 

4 W/CW 15/15 stacjonarne 2 
   
4 W/CW 9/9 niestacjo-

narne 
2 

   

4 obowiązkowy Polski 

 
Prowadzący przedmiot: dr Agnieszka Smalec, mgr Kamila Peszko 
 
Wymagania wstępne: 
Podstawy marketingu, Negocjacje 
Cele przedmiotu: 
W ramach tego przedmiotu zostaną poruszone podstawowe zagadnienia dotyczące relacji z mediami oraz 
komunikacji społecznej. Zostanie pokazana specyfika kontaktów z dziennikarzami w zależności od rodzaju 
mediów. Studenci zdobędą wiedzę dotyczącą m.in.: medioznawstwa, instytucji rzecznika prasowego w 
różnych dziedzinach życia społecznego i gospodarczego, systemów medialnych w Europie, opinii publicznej, 
roli Internetu w świecie mediów, teorii komunikowania społecznego, prawa prasowego i autorskiego. Celem 
zajęć jest także zdobycie wiedzy oraz praktycznych umiejętności tworzenia tekstów przeznaczonych do 
publikacji w mediach. Bardzo istotną kwestią jest odpowiedni dobór mediów i stworzenie planu kontaktu z 
nimi. 
Metody dydaktyczne: 
casy, zadania problemowe, konwersatoria, prace w grupach, wykłady z pomocami multimedialnymi 
Treści merytoryczne przedmiotu: 

1. Istota i proces komunikacji społecznej. 
2. Zasady i bariery skutecznego komunikowania. Komunikacja werbalna i niewerbalna. 
3. Psychologia w komunikacji społecznej.  
4. Istota i formy współpracy z mediami.  
5. Systemy medialne w Polsce i Europie. 
6. Rola i funkcje rzecznika prasowego. 
7. Wykorzystanie nowych mediów w komunikacji społecznej. 
8. Rodzaje pisemnych wypowiedzi (tekstów użytkowych) i zasady ich tworzenia. 
9. Media i komunikowanie społeczne w polityce. 
10. Monitoring mediów. 
11. Elementy prawa prasowego i autorskiego. 

Forma i warunki zaliczenia: przygotowanie projektu, egzamin 
Literatura podstawowa: 

1. Goban-Klas T., Media i komunikowanie masowe : teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu.: 
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków 1999. 

1. Andrzejewski P., Kot W., Media relations. Budowanie reputacji firmy, Wyd. Poltext, Warszawa 
2002. 

2. Nowe media w komunikacji społecznej w XX wieku, red. M. Hopfinger, Oficyna Naukowa, 
Warszawa 2002. 

Literatura uzupełniająca: 
1. Komunikowanie się w sytuacjach społecznych, red. K. Markiewicz, J. Syroka, red. UMCS, 

Lublin 2009. 
2. Komunikacja marketingowa, instrumenty i metody, red. B. Szymoniuk. PWE, Warszawa 2006. 
3. Public relations instytucji użyteczności publicznej, red. E. Hope, Scientific Publishing Group, 

Gdańsk 2005 
4. Seitel F.P., Public relations w praktyce, Wyd. Felberg SJA, Warszawa 2003. 
5. Wójcik K., Public relations. Wiarygodny dialog z otoczeniem, Wyd. Placet, Warszawa 2005. 
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Metody ekonomiki informacji  
 
Jednostka organizacyjna US: 
Wydział Zarządzania i Ekonomiki 
Usług 
Katedra Ekonomiki i Organizacji 
Telekomunikacji 

Kierunek: Ekonomia 
Specjalność: E;biznes i Ekonomika Informacji 
Poziom studiów: II 

Kod przedmiotu 
 

Nazwa przedmiotu: Metody ekonomiki informacji 

 Rok Semestr Rodzaj zajęć Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS 

Typ 
przedmiotu 

Język 
nauczania 

3 W 15 stacjonarne 2 
   
3 W 9 niestacjo-

narne 
2 

   

4 
 
4 Obowiązkowy Polski 

 
Prowadzący przedmiot: dr Maciej Czaplewski 
 
Wymagania wstępne: Podstawowa wiedza z zakresu Mikro- i Makroekonomii 
 
Cele przedmiotu: Poznanie zastosowań metod i technik ekonomiki informacji w celu identyfikacji źródeł 
informacji jak również dla kształtowania efektywnych ekonomicznie procesów informacyjno-decyzyjnych. 
 
Metody dydaktyczne: Wykłady prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych z elementami 
konwersatoryjnymi 
 
Treści merytoryczne przedmiotu:  
Zagadnienia związane z informacją jako kategorią ekonomiczna. Proces informacyjny jako proces 
ekonomiczny oraz systemy informacyjne jako system ekonomiczny. Rola kadry kierowniczej w zarządzaniu 
informacją. Elementy ekonomiki informacji w zarządzaniu oraz jej stosowanie do oceny sytuacji 
ekonomicznej podmiotów gospodarczych. 
 
Forma i warunki zaliczenia: Egzamin ustny 
 
Literatura podstawowa:  
1. J. Oleński, Ekonomika informacji. Metody, PWE, Warszawa 2003 
2. J. Oleński, Ekonomika informacji, PWE, Warszawa 2001 
 
Literatura uzupełniająca: 
1. T. Dziuba, Metody ekonomiki sektora informacyjnego, Difin,Warszawa 2007 
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Metody i techniki rozwiązywania konfliktów  
 
Jednostka organizacyjna US: 
Wydział Zarządzania i Ekonomiki 
Usług 
Katedra Organizacji i Zarządzania 

Kierunek: Ekonomia 
Specjalność: Kapitał Ludzki Przedsi ębiorstwa 
Poziom studiów: II 

Kod przedmiotu 
 

Nazwa przedmiotu: Metody i techniki rozwiązywania konfliktów 

 Rok Semestr Rodzaj zajęć Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS 

Typ 
przedmiotu 

Język 
nauczania 

   stacjonarne  
   

4 W 12 niestacjo-
narne 

2 
   

 
 
2 Obowiązkowy Polski 

 
Prowadzący przedmiot: dr Włodzimierz Durka 
 
Wymagania wstępne: 
Brak 
Cele przedmiotu: 
Umiejętność radzenia sobie i komunikowania się w sytuacji konfliktowej, wypracowanie sposobów 
rozwiązywania konfliktów na poziomie osobistym i zawodowym. 
Metody dydaktyczne: 
Wykłady, prezentacje multimedialne, praca w grupach, studia przypadków 
Treści merytoryczne przedmiotu: 
1.Konflikt 
-Natura,rozwój, dynamika i rodzaje konfliktów, Rozpoznawanie przyczyny konfliktów i ich konsekwencje, 
Komunikowanie się w konflikcie – dynamika, rozwiązywanie sporu 
2.Metody zarządzania konfliktem  
-stymulowanie, ograniczenie, rozwiązywanie i mediacja 
3.Identyfikacja i przełamywanie barier w sprawnym komunikowaniu się 
- wykorzystanie pozytywnej siły konfliktów, bariery w komunikacji interpersonalnej (przekonania, nawyki, 
oczekiwania, dostosowanie do powszechnych norm) 
- identyfikacja barier jako pierwszy krok na drodze ich pozytywnego wykorzystywania  
- formułowanie nowych strategii komunikowania się 
4.Błędy w zarządzaniu konfliktem 
- eskalacja zaangażowania, przyjmowanie perspektywy, dostępność informacji, nadmierna pewność swego 
5..Konflikty w organizacjach 
- metody pogodzenia wielości interesów stron, koordynacja negocjacji, ustalenie reguł decyzyjnych 
8.Radzenie sobie z konfliktem w organizacji z użyciem pośredników 
- mediacje, arbitraż, agenci, menedżerowie 
Forma i warunki zaliczenia: 
Zaliczenie w formie pisemnej lub ustnej 
Literatura podstawowa: 
1. Sikora J., Zarządzanie konfliktem w zakładzie pracy, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu 
Organizacyjnego, 1998. 
2. Bohm F., Laurell S., Rozwiązywanie konfliktów. Praktyczny poradnik dla pracodawców i menedżerów, Bl 
Info, 2004. 
Literatura uzupełniająca: 
1. Penc J., Kreowanie zachowań w organizacji, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2001. 
2. Radecki E. W., Konflikty i ich rozwiązywanie, WSIE, Szczecin 2010. 
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Metody i techniki zarządzania projektami 
 
Jednostka organizacyjna US: 
Wydział Zarządzania i Ekonomiki 
Usług 
Katedra Efektywności Innowacji 

Kierunek: Ekonomia 
Specjalność: Zarządzanie Projektami Europejskimi   
Poziom studiów: II 

Kod przedmiotu 
 

Nazwa przedmiotu: Metody i techniki zarządzania projektami 

 Rok Semestr Rodzaj zajęć Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS 

Typ 
przedmiotu 

Język 
nauczania 

   stacjonarne  
   

4 W/CW 9/9 niestacjo-
narne 

2 
   

 
 
4 Obowiązkowy Polski 

 
Prowadzący przedmiot: wykłady dr Tomasz Norek, 
                                        Ćwiczenia mgr Joanna Rzempała, mgr M. Skweres-Kuchta 
 
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 położony na stronę organizacyjną i zarządzanie przy uwzględnieniu 
uwarunkowań 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, miejsce i rola projektów w zarządzaniu, cykl życia projektu, analiza 
etapów zarządzania projektami wg TPM  (tradycyjnego 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 (sterowanie przebiegiem 
projektu), zarządzanie zasobami, zarządzanie zespołem projektowym (etapy tworzenia zespołu,  ocena i 
motywowanie, osobowości i role w zespole), informatyczne narzędzia zarządzania projektami prezentacja 
zarządzania projektami na  praktycznym przykładzie. 
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: 
1. Wysocki R. K., Mcgary R., Efektywne zarzadzanie projektami, Helion,Gliwice 2005,  
2.  Philips J., Zarzadzanie projektami IT, Helion, Gliwice 2005,  
3.  Trocki M., Gucza B., Ogonek K., Zarządzanie projektami, PWE, Warszawa 2003,  
4.  Lock D., Podstawy zarządzania projektami, PWE, Warszawa 2003, 
Literatura uzupełniająca: 
1. H. Kerzner, Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling, 2009 
2. J. Meredith, S. Mantel, Project Management: A Managerial Approach, A Guide to the Project Management,  
Wiley, 2009 
3. Project Management PMBOK, Body of Knowledge, Praca zbiorowa,  2008 
4. E. Verzuh, The Fast Forward MBA in Project Management , Wiley 2008 
CZASOPISMA: Problemy zarządzania, Organizacja i Kierowanie 
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Metody oceny projektów gospodarczych 
 
Jednostka organizacyjna US: 
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług 
Katedra  Efektywności Innowacji 

Kierunek: Ekonomia 
Specjalność: wszystkie 
Poziom studiów: I 

Kod przedmiotu 
 

Nazwa przedmiotu: Metody oceny projektów gospodarczych 

 Rok Semestr Rodzaj zajęć Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS 

Typ 
przedmiotu 

Język 
nauczania 

5 W/CW 15/30 stacjonarne 3 
   
5 W/CW 12/15 niestacjo-

narne 
3 

   

3 
 
3 

obowiązkowy Polski 

 
Prowadzący przedmiot: dr inż. J.Gracz, mgr J. Rzempała 
 
Wymagania wstępne: 
Umiejętność praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy – przełożenie teorii na konkretne studium przypadku 
Cele przedmiotu: 
Wyja śnienie zagadnień odnośnie teorii projektu gospodarczego oraz metod oceny jego opłacalności w 
wymiarze finansowym oraz ekonomicznym  
Wskazanie praktycznych zastosowań poznanej teorii z uwzględnieniem specyfiki projektów komercyjnych 
oraz niekomercyjnych 
Nabycie umiejętności  w zakresie kompleksowej oceny ekonomicznej  projektu gospodarczego poprzez 
analizę określonych studiów przypadku, w tym związanych z funduszami europejskimi 
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 gospodarczych 
Analiza dokumentów oceny przedsięwzięć, typu: biznes plan, studium wykonalności projektu 
Analiza studiów przypadku z uwzględnieniem specyfiki projektów komercyjnych oraz niekomercyjnych 
Specyfika oceny projektów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej 
Forma i warunki zaliczenia: 
Test, pytania zamknięte, wybór jednokrotny, Pytanie problemowe 
Literatura podstawowa: 
Dębski W., Teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania finansami przedsiębiorstwa, Wydawnictwo 
Naukowe PWN, Warszawa 2005 
Jachna T., Sierpińska M.: Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. Wydawnictwo Naukowe 
PWN, Warszawa 2004 
Jakubczyc J., Metody oceny projektu gospodarczego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008 
Literatura uzupełniająca: 
Dziworska K., Decyzje inwestycyjne przedsiębiorstw. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2000 
Johnson H., Ocena projektów inwestycyjnych. Maksymalizacja wartości przedsiębiorstwa, K.E. Liber, 
Warszawa 2000 
Marcinek K., Finansowa ocena przedsięwzięć inwestycyjnych przedsiębiorstw. Wydawnictwo Akademii 
Ekonomicznej  w Katowicach, Katowice 2000 
Marcinek K., Ryzyko projektów inwestycyjnych. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, 
Katowice 2000 
Nowak E., Pielichaty E., Poszwa M., Rachunek opłacalności inwestowania. PWE, Warszawa 1999 
Ostrowska E., Ryzyko projektów inwestycyjnych. PWE, Warszawa 2002 
Pastusiak R., Ocena efektywności inwestycji, CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa 2003 
Wrzosek S. (red.), Ocena efektywności inwestycji, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław 2008 
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Mi ędzynarodowe stosunki gospodarcze 
 
Jednostka organizacyjna US: 
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług 
Katedra Gospodarki Światowej i 
Transportu Morskiego 

Kierunek: Ekonomia 
Specjalność: wszystkie  
Poziom studiów:  I stopień 

Kod przedmiotu 
 

Nazwa przedmiotu Międzynarodowe stosunki gospodarcze 

 
Rok Semestr Rodzaj zajęć 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS 

Typ 
przedmiotu 

Język 
nauczania 

5 W/C 30/15 stacjonarne 3 
   
5 W/C 15/15 niestacjo-

narne 
3 

   

3 obowiązkowy polski 

 
Prowadzący przedmiot: Prof. dr hab. Jolanta Zieziula, mgr Marta Mańkowska, dr Wojciech Drożdż 
 
Wymagania wstępne:         Znajomość zagadnień z mikroekonomii i makroekonomii. 
 
Cele przedmiotu: 
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z następującymi zagadnieniami: gospodarka światowa i 
międzynarodowy podział pracy, teorie wymiany międzynarodowej, przemiany strukturalne w gospodarce 
światowej, tendencje integracyjne i dezintegracyjne we współczesnym świecie, rozwój handlu światowego i 
międzynarodowej wymiany czynników wytwórczych i inne. 
Metody dydaktyczne: Wykłady, Ćwiczenia, konsultacje, moderowanie dyskusji 
 
Treści merytoryczne przedmiotu:  

Lp. Tematy wykładów oraz ćwiczeń 
1. Międzynarodowe stosunki gospodarcze jako dyscyplina naukowa,  Międzynarodowy podział pracy 
2. Rola handlu zagranicznego w gospodarce rynkowej Międzynarodowe obroty czynnikami produkcji 
3. Teorie wymiany międzynarodowej, Teorie wymiany międzynarodowej Korzyści z handlu 

zagranicznego Cena światowa i mechanizm cen na rynku międzynarodowym 
4. Globalizacja – wyzwania i zagrożenia, Pojęcie i formy handlu zagranicznego. Rynki zorganizowane 
5. Cena światowa i mechanizm cen na rynku międzynarodowym 
6. Kursy walut i mechanizmy ich działania, Pojęcie i formy handlu zagranicznego. Rynki 

zorganizowane 
7. Międzynarodowa integracja gospodarcza 
8. Przykłady ugrupowań integracyjnych o charakterze regionalnym: EFTA, EOG, CEFTA, NAFTA, 

ASEAN, MERCOSUR, SPARTECA 
9. Przykłady organizacji międzynarodowych o charakterze globalnym: Bank Światowy, MFW, EBOR, 

OECD 
6. Korporacje transnarodowe we współczesnej gospodarce światowej  

Forma i warunki zaliczenia: 
Warunkiem zdania egzaminu jest otrzymanie pozytywnej oceny z testu końcowego. 
Literatura podstawowa: 
1. A. Budnikowski, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWE, Warszawa 2006, Wyd.Zachodniopomorskiej 

Szkoły Biznesu, Szczecin 2005. 
2. B. Drelich-Skulska, Azja-Pacyfik, Obraz gospodarczy regionu, AE Wrocław, Wrocław 2007. 
3. B. Stępień, Handel zagraniczny. Poradnik dla praktyków 2007, PWE, Warszawa 2007.  
Literatura uzupełniająca: 
1. A.B. Kisiel-Łowczyc (red.), Współczesna gospodarka światowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 

Gdańsk 1997 (wydanie drugie uzupełnione lub następne) 
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Mi ędzynarodowe transakcje gospodarcze 
 
Jednostka organizacyjna US: 
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług 
Katedra Gospodarki Światowej i Transportu 
Morskiego 

Kierunek: Ekonomia 
Specjalność: wszystkie 
Poziom studiów:  II stopień 

Kod przedmiotu 
 

Nazwa przedmiotu: Międzynarodowe transakcje gospodarcze 

 
Rok Semestr Rodzaj zajęć 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS 

Typ przedmiotu Język 
nauczania 

2 W/CW 30/15 stacjonarne 1 
                  

2 W/CW 30/15 niestacjo-narne 1 
                  

7 obowiązkowy polski 

 
Prowadzący przedmiot: dr A. Malkowska, dr A. Grabowska-Pieśla, dr K. Drela, mgr M. Mańkowska 
 
Wymagania wstępne: Znajomość zagadnień z mikroekonomii i makroekonomii. 
 
Cele przedmiotu:  zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami techniki i organizacji handlu zagranicznego a 
zwłaszcza z przygotowaniem kontraktu i realizacją transakcji handlu zagranicznego. 
Metody dydaktyczne: 
Praca z materiałami źródłowymi, moderowanie dyskusji w ramach tematu prowadzonych zajęć, Prezentacje i 
wystąpienia własne studentów, konsultacje 
 
Treści merytoryczne przedmiotu: 

Lp. Tematy wykładów 
1. Formy handlu zagranicznego 
2. System informacji rynkowej dla potrzeb handlu zagranicznego 
3. Rynek – pojęcie i rodzaje. Rynki zorganizowane, Rola handlu zagranicznego w gospodarce rynkowej 
5. Korzyści z handlu zagranicznego, Narzędzia regulacji w handlu zagranicznym 
7. Cykl transakcji w handlu zagranicznym,  Kontrakt – istota i rodzaje 
9. Dokumenty w handlu zagranicznym, Rozliczenia w handlu zagranicznym 
11. Ryzyko w transakcjach handlu zagranicznego, Ubezpieczenia w handlu zagranicznym 
13. Międzynarodowe formuły handlowe 
14. Reklamacje i rozstrzyganie sporów w handlu zagranicznym  

Forma i warunki zaliczenia: 
Warunkiem uzyskania zaliczenia jest otrzymanie pozytywnej oceny z testu końcowego; egzamin. 
Literatura podstawowa: 

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

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

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

 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. 

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

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

Czasopisma: 
Rynki zagraniczne, Rzeczypospolita  
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Mikroekonomia  
 
Jednostka organizacyjna US: 
Wydział Zarządzania i Ekonomiki 
Usług 
Katedra Ekonomii 

Kierunek: Ekonomia 
Specjalność: wszystkie 
Poziom studiów:  I stopień 

Kod przedmiotu 
 

Nazwa przedmiotu: Mikroekonomia 

 
Rok Semestr Rodzaj zajęć 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS 

Typ 
przedmiotu 

Język 
nauczania 

1 W/CW 30/30 stacjonarne 1 
                  

1 W/CW 30/30 niestacjo-
narne 

1 
                  

9 obowiązkowy polski 

 
Prowadzący przedmiot:  dr hab. prof. US Grażyna Wolska, dr A. Bretyn, mgr M. Janowski 
 
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: 
umiejętności i kompetencje: rozumienia i posługiwania się podstawowymi kategoriami gospodarki rynkowej; 
wykorzystywania teorii konsumenta i producenta do interpretowania problemów praktyki gospodarczej oraz 
do oceny racjonalności decyzji podmiotów gospodarczych i gospodarstw domowych 
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 ekonomiczne 
2. Elementarne kategorie gospodarki rynkowej – rynek, ceny, konkurencja, podmioty gospodarcze, 
gospodarstwa domowe. 
3. Gospodarka rynkowa, mechanizm rynkowy, optymalizacja decyzji gospodarczych. 
4. Elastyczność popytu i podaży. 
5. Teorie zachowania się konsumenta. 
6. Producent –funkcje produkcji, koszty produkcji, optimum producenta. 
7. Struktury rynkowe – konkurencja doskonała, monopol, konkurencja monopolistyczna, oligopol. 
8. Rynek czynników produkcji: pracy, kapitału fizycznego i ludzkiego, ziemi. 
Forma i warunki zaliczenia: 
Forma: egzaminy pisemne, zaliczenie pisemne, ocenianie ciągłe 
Czas trwania: egzaminy pisemne-koniec semestru-1 h, zaliczenie pisemne-kolokwia 2 w  
Literatura podstawowa: 
1. Begg D., Dornbush R, Fischer S., Ekonomia. Cz. 1. Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2007. 
2. Drela K., Kiernożycka-Sobejko A., Pluskota P., Mikroekonomiczne ABC dla studenta, Uniwersytet 

Szczeciński, Szczecin 2008. 
Literatura uzupełniająca: 
1. Bowden E.V., Ekonomia nauka zdrowego rozsądku, Fundacja Innowacja, Warszawa 2002. 
2. Frank R. H., Mikroekonomia jakiej nie było, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2007. 
3. Varian H. R., Mikroekonomia, PWN, Warszawa 2009. 
4. Dziennik „Rzeczpospolita”. 
5. Miesięcznik „Ekonomista”. 
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Monitorowanie i ocena projektów 
 
Jednostka organizacyjna US: 
Wydział Zarządzania i Ekonomiki 
Usług 
Katedra Efektywności Innowacji 

Kierunek: Ekonomia 
Specjalność: Zarządzanie Projektami Europejskimi   
Poziom studiów: II 

Kod przedmiotu 
 

Nazwa przedmiotu: Monitorowanie i ocena projektów 

 Rok Semestr Rodzaj zajęć Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS 

Typ 
przedmiotu 

Język 
nauczania 

   stacjonarne  
   
4 W/CW 6/9 niestacjo-

narne 
2 

   

 
 
3 Obowiązkowy Polski 

 
Prowadzący przedmiot: dr Szymański Rafał 
 
Wymagania wstępne: 
Podstawy zarządzania, Metodyka zarządzania projektami, Metodyka PCM – Zarządzanie projektem 
europejskim, Zarządzanie zespołem projektowym, Rachunek opłacalności i analiza finansowa projektów 
Cele przedmiotu: 
przedstawienie studentom narzędzi do monitoringu i kontroli projektów. Zajęcia warsztatowe mają za zadanie 
przygotowanie do wykonywania graficznych narzędzi raportowania o projekcie oraz umiejętności ich 
praktycznej analizy. 
Metody dydaktyczne: 
Przeprowadzenie wykładów, przedstawienie literatury przedmiotu – studia literaturowe, przedstawienie 
przykładów z praktyki biznesowej – studia przypadków, analizy programowe zagadnień, praktyczne tworzenie 
poszczególnych elementów z zakresu problematyki przedmiotu. 
Treści merytoryczne przedmiotu: 
1/Monitoring, kontrola i ewaluacja projektów  
- Kontrola finansowa – propozycja formularzy 
- Kontrola jakości 
- Graficzne narzędzia raportowania 
- System raportowania o postępach 
- Spotkania monitorujące 

2/Audyt pokontrolny 
3/Zespół ekspertów 
4/Analiza wyników audytu 
Forma i warunki zaliczenia: 
Warunkiem otrzymania zaliczenia jest aktywna praca na zajęciach warsztatowych oraz pozytywna ocena z 
kolokwium zaliczeniowego; egzamin 
Literatura podstawowa: 
Trocki M., Gucza M., Zarządzanie projektem europejskim, PWE, Warszawa 2007, 
Wysocki R.K., Mcgary R., Efektywne zarządzanie projektami, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2005, 
“A Guide to the Project Management Body of Knowledge – Fourth Edition“, Management Training & 
Development Center, Warszawa 2009, 
Literatura uzupełniająca: 
Phillips J., “Zarządzanie projektami IT” Wydawnictwo Helion, Gliwice 2005, 
Trocki M., Gucza M., Ogonek  K., Zarządzanie Projektami, PWE , Warszawa 2003, 
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Nauka o przedsiębiorstwie 
 
Jednostka organizacyjna US: 
Wydział Zarządzania i Ekonomiki 
Usług 
Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw 
 

Kierunek: Ekonomia 
Specjalność: wszystkie 
Poziom studiów: I 

Kod przedmiotu 
 

Nazwa przedmiotu: Nauka o przedsiębiorstwie 

 Rok Semestr Rodzaj zajęć Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS 

Typ 
przedmiotu 

Język 
nauczania 

4 W/CW 30/15 stacjonarne 2 
   
4 W/CW 15/12 niestacjo-

narne 
2 

   

2 obowiązkowy Polski 

 
Prowadzący przedmiot: 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 oraz zarządzania 
Cele przedmiotu: 
Celem procesu dydaktycznego jest wprowadzenie studentów w problematykę funkcjonowania przedsiębiorstw 
w gospodarce narodowej a przede wszystkim zrozumienie podstaw teoretycznych, form oraz ogólnych zasad 
funkcjonowania organizacji.  
Metody dydaktyczne: 
Wykłady z użyciem technik multimedialnych, ćwiczenia, zadania i case study, prezentacje 
Treści merytoryczne przedmiotu: 

– teoretyczne podstawy funkcjonowania przedsiębiorstw,  
– klasyfikacja i typologia przedsiębiorstw,  
– gospodarowanie zasobami przedsiębiorstwa 
– formy współdziałania gospodarczego przedsiębiortstw,  
– czynniki konkurencyjności współczesnych przedsiębiorstw, 
– metody i czynniki tworzenia wartości przedsiębiorstwa, 
– nowe koncepcje w zarządzaniu przedsiębiorstwa, 
– działalność inwestycyjna organizacji. 

Forma i warunki zaliczenia: 
Egzamin ustny, zaliczenie pisemne 
Literatura podstawowa: 

– Współczesne przedsiębiorstwo. Praca zbiorowa pod red. J. Engelhardta. Wydawnictwo CeDeWu, 
Warszawa 2009;  

– Nowoczesne przedsiębiorstwo, praca zbiorowa pod red. J. Engelhardta, M. Brojak-Trzaskowskiej, M. 
Porada-Rochoń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009, t.1 i t.2; 

– S. Sudoł, Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Zarządzanie przedsiębiorstwem, 
PWE, Warszawa 2006. 

Literatura uzupełniająca: 
– Ekonomiczne uwarunkowania przedsiębiorczości w Polsce, praca zbiorowa pod red. J. Engelhardta, B. 

Filipiak, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006. 
– Wybrane aspekty funkcjonowania i rozwoju współczesnych przedsiębiorstw, M. Brojak-Trzaskowska, 

M. Porada-Rochoń, Walkowska Wydawnictwo, Szczecin 2006;  
– M. Brzeziński, Organizacja kreatywna, PWN, Warszawa 2009. 
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Negocjacje 
 

 
 

Jednostka organizacyjna US:   
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług   
Katedra Marketingu Usług   

Kierunek : Ekonomia   
Specjalność : wszystkie  
Poziom studiów :  I stopień  

Kod przedmiotu   
   

Nazwa przedmiotu : Negocjacje   

  Rok   Semestr   Rodzaj zajęć   
Liczba 
g odzin   

Punkty 
ECTS   

Typ 
przedmiotu   

Język 
nauczania   

stacjonarne   3   6   wykład/ćwiczenia  15/15   

 3 obowiązkowy   polski                                                                   
niestacjo - 
narne   

3   6   wykład/ćwiczenia  9/9  
                                                                

  
Prowadzący przedmiot : prof. Grażyna Rosa, dr Ewa Flejterska, dr Leszek Gracz, mgr Izabela Ostrowska   
  
Wymagania wstępne :   
brak   
Cele przedmiotu :   
Celem procesu dydaktycznego jest za znajomienie słuchaczy z:   
1. Podstawowymi zasadami negocjacji,  
2. Stylami negocjacji,    
3. Technikami negocjacji,   
4. Sposobami komunikacji oraz możliwościami ich wykorzystania w praktyce.   
Metody dydaktyczne :   
wykład z użyciem technik multime dialnych, ćwiczenia, case study, praca w grupach, prezentacja  
Treści merytoryczne przedmiotu :   
1. Istota negocjacji, przyczyny i zasady negocjacji.   
2. Podstawowe style negocjacji.  
3. Taktyki i techniki negocjacyjne.   
4. Batna -   best alternativ e 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. Psycholog ia stosunków międzyludzkich. Umiejętność przekonywania i dyskusji.   
9. Negocjowanie kontraktów handlowych.   
Forma i warunki zaliczenia :   
pisemene / testowe   kolokwium z ćwiczeń, pisemny egzamin   
Literatura podstawowa :   
1. Rosa G:. K omunikacja i negocacje w biznesie, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 
Szczecin 2009  
2.Mruk H.: Komunikowanie się w marketingu, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne 2004 .   
Literatura uzupełniająca :   
1. Fischer R., Ury W., Patton B.: Od chodząc 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.  
  



146 

Negocjacje w biznesie międzynarodowym 
 
Jednostka organizacyjna US: 
Wydział Zarządzania i Ekonomiki 
Usług 
Katedra Marketingu Usług 

Kierunek: Ekonomia 
Specjalność: Handel i Euromarketing 
Poziom studiów: II 

Kod przedmiotu 
 

Nazwa przedmiotu: Negocjacje w biznesie międzynarodowym 

 Rok Semestr Rodzaj zajęć Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS 

Typ 
przedmiotu 

Język 
nauczania 

3 W 15 stacjonarne 2 
   
3 W 15 niestacjo-

narne 
2 

   

2 obowiązkowy Polski 

 
Prowadzący przedmiot: dr hab. prof. US Grażyna Rosa, dr Leszek Gracz 
 
Wymagania wstępne: 
brak 
Cele przedmiotu: 
Celem procesu dydaktycznego jest zaznajomienie słuchaczy z: 
1. Podstawowymi zasadami negocjacji,  
2. Stylami negocjacji,   
3. Technikami negocjacji,  
4. Sposobami komunikacji oraz możliwościami ich wykorzystania w praktyce 
5. Przykłady zachowań negocjacyjnych spotykanych wsród innych narodowości 
Metody dydaktyczne: 
wykład z użyciem technik multimedialnych 
Treści merytoryczne przedmiotu: 
. Istota negocjacji, przyczyny i zasady negocjacji. 
2. 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. 
10.Negocjacje w kontaktach międzynarodowych 
Forma i warunki zaliczenia: 
Zaliczenie pisemne 
Literatura podstawowa: 

 1. Rosa G:. Komunikacja i negocacje w biznesie, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 
Szczecin 2009. 

 2. Mruk H.: Komunikowanie się w marketingu, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne 2004. 
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. 
 
 



147 

Nowa gospodarka 
 
Jednostka organizacyjna US: 
Wydział Zarządzania i Ekonomiki 
Usług 
Katedra Ekonomiki i Organizacji 
Telekomunikacji 

Kierunek: Ekonomia 
Specjalność: Ekonomika  i Organizacja Łączności 
Poziom studiów: I 

Kod przedmiotu 
 

Nazwa przedmiotu: Nowa gospodarka 

 Rok Semestr Rodzaj zajęć Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS 

Typ 
przedmiotu 

Język 
nauczania 

4 W/CW 15/15 stacjonarne 2 
   
4 W/CW 9/9 niestacjo-

narne 
2 

   

2 obowiązkowy Polski 

 
Prowadzący przedmiot: dr Agnieszka Budziewicz-Guźlecka 
 
Wymagania wstępne: Podstawowa wiedza z ekonomiki 
 
Cele przedmiotu: Student po ukończeniu ma przybliżone najważniejsze zagadnienia, które 
unaoczniają transformacje procesów gospodarczych i społecznych w ciągu ostatnich lat, fukjonowania e-
gopsodarki. 
 
Metody dydaktyczne: 
wykłady 
konsultacje (zarówno regularne, jak też organizowane w indywidualnych przypadkach) 
ćwiczenia 
Treści merytoryczne przedmiotu: 
1. Ekonomika Nowej Gopodarki jako ekonomika szczegółowa 
2. Rodzaje i funkcje informacji w gospodarce 
3. Informacja gospodarcza 
4. Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach 
5. Informacja jako kategoria ekonomiczna 
6. Rola informacji w przedsiębiorstwach globalnych 
7. Informacja w zarządzaniu wiedzą 
8. Społeczeństwo informacyjne w Nowej Gospodarce 
Forma i warunki zaliczenia: 
Zaliczenie ustne 
Literatura podstawowa: 
T. Teluk: E-biznes.Nowa Gospodarka. Wyd. One. 2004 
Literatura uzupełniająca: 
A. Małachowski: Środowisko wirtualnego klienta. Wyd AE we Wrocławiu, Wrocław 2005 
W. Szpringer: Prowadzenie działności gospodarczej w Internecie, Difin, Warszawa 2005 
J. Oleński: Ekonomika informacji. Metody. PWE, Warszawa 2003 
M. Warner, M. Witzel: Zarządzanie organizację wirtualną, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005 
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Nowe subdyscypliny i nurty w nauce finansów 
 
Jednostka organizacyjna US: 
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług 
Katedra Bankowości i Finansów 
Porównawczych 

Kierunek: Ekonomia 
Specjalność: Finanse i Rachunkowość Przedsiębiorstw 
i Instytucji 
Poziom studiów: II 

Kod przedmiotu 
 

Nazwa przedmiotu: Nowe subdyscypliny i nurty w nauce finansów 

 Rok Semestr Rodzaj zajęć Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS 

Typ 
przedmiotu 

Język 
nauczania 

3 W 15 stacjonarne 2 
   
3 W 9 niestacjo-

narne 
2 

   

3 obowiązkowy Polski 

 
Prowadzący przedmiot:  
prof. zw. dr hab. Stanisław Flejterski, dr hab. prof. US Krystyna Brzozowska 
 
Wymagania wstępne:  
podstawy wiedzy o gospodarce 
Cele przedmiotu:  
zapoznanie studentów z kierunkami ewolucji współczesnej nauki finansów poprzez dokonanie przeglądu nowych 
subdyscyplin i nurtów badawczych, analiza możliwości zastosowania wybranych nowych podejść w nauce 
finansów w praktyce. 
Metody dydaktyczne:  
wykłady-wykorzystanie prezentacji multimedialnych, dyskusja; ćwiczenia-praca w grupach, dyskusja 
dydaktyczna, zadania; konsultacje-regularne oraz indywidualne 
Treści merytoryczne przedmiotu: 
1. Główne (tradycyjne) subdyscypliny nauki finansów 
2. Nowe subdyscypliny i nurty w nauce finansów  

2.1. Finanse sfery nieformalnej 
2.2. E-finanse  
2.3. Ekofinanse 
2.4. Mikrofinanse 
2.5. Ekonofizyka 
2.6. Finanse instytucji pozarządowych  
2.7. Finanse behawioralne 
2.8. Finanse intertemporalne  
2.9. Finanse niekonwencjonalne (islamskie) 
2.10. Finanse porównawcze (komparatystyka finansów) 

3. Ocena możliwości praktycznego wykorzystania dorobku nowych nurtów badawczych w nauce finansów 
Forma i warunki zaliczenia: zaliczenie na ocenę 
Literatura podstawowa:  
Pozycje zwarte: 
1. Flejterski S., Metodologia finansów. Podręcznik akademicki, WN PWN, Warszawa 2007 
2. Flejterski S., Podstawy nauki finansów. Elementy komparatystyki, Szczecin 2006 
3. Zaleska M. (red. pr. zbior.), Współczesna bankowość, Difin, Warszawa 2007 
Literatura uzupełniająca: 
1. Heffernan S., Nowoczesna bankowość, WN PWN, Warszawa 2007. 
2. Owsiak S., Podstawy nauki finansów, PWE, Warszawa 2002. 
Czasopisma: 

1. Bank i Kredyt, Ekonomista Gazeta Bankowav Finanse 
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Nowoczesne technologie pocztowe 
 
Jednostka organizacyjna US: 
Wydział Zarządzania i Ekonomiki 
Usług 
Katedra Ekonomiki i Organizacji 
Telekomunikacji 

Kierunek: Ekonomia 
Specjalność: Ekonomika i Organizacja i  Łączności 
Poziom studiów: II 

Kod przedmiotu 
 

Nazwa przedmiotu: Nowoczesne technologie pocztowe 

 Rok Semestr Rodzaj zajęć Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS 

Typ 
przedmiotu 

Język 
nauczania 

4 W/CW 15/15 stacjonarne 2 
   

4 W/CW 12/12 niestacjo-
narne 

2 
   

3 Obowiązkowy Polski 

 
Prowadzący przedmiot:  
 
Wymagania wstępne: 
 
Cele przedmiotu: 
 
Metody dydaktyczne: 
 
Treści merytoryczne przedmiotu: 
 
Forma i warunki zaliczenia: 
 
Literatura podstawowa: 
 
Literatura uzupełniająca: 
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Obsługa ruchu turystycznego 
 
Jednostka organizacyjna US: 
Wydział Zarządzania i Ekonomiki 
Usług 
Katedra Zarządzania Turystyką 

Kierunek: Ekonomia 
Specjalność: Turystyka i Hotelarstwo 
Poziom studiów: I 

Kod przedmiotu 
 

Nazwa przedmiotu: Obsługa ruchu turystycznego  

 Rok Semestr Rodzaj zajęć Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS 

Typ 
przedmiotu 

Język 
nauczania 

5 W/CW 30/30 stacjonarne 3 
   
5 W/CW 18/18 niestacjo-

narne 
3 

   

5 obowiązkowy Polski 

 
Prowadzący przedmiot: dr hab. prof. US Beata Meyer  
                                       dr Agnieszka Sawińska,   mgr Anna Gardzińska  
 
Wymagania wstępne: 
Student przed rozpoczęciem nauki przedmiotu powinien znać podstawową terminologię turystyczną 
(turystyka, funkcje, turysta, odwiedzający itp.). Wskazane jest aby przed rozpoczęciem nauki przedmiotu 
student zaliczył przedmiot ekonomika turystyki. 
Cele przedmiotu: 
Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami obsługi ruchu turystycznego. Ruch 
turystyczny jest zjawiskiem społecznym polegającym na przestrzennym przemieszczaniu się ludzi na obszary i 
do miejscowości recepcji turystycznej. Istotne znaczenie dla charakteru i wielkości ruchu turystycznego mają 
czynniki historyczne, społeczne, ekonomiczne i polityczne, powodujące silne jego zróżnicowanie. Obsługa 
ruchu turystycznego jest więc także niejednorodna, prowadzona na kilku płaszczyznach i przez różne 
podmioty. Celem przedmiotu jest ukazanie wielości czynników oddziałujących na obsługę ruchu 
turystycznego, głównych organizatorów ruchu turystycznego oraz działań przez nich podejmowanych. 
Metody dydaktyczne: 
Wykład z wykorzystaniem technik multimedialnych, praca w grupach (dyskusja problemowa, analiza 
przypadków), przygotowanie kalkulacji imprezy turystycznej. 
Treści merytoryczne przedmiotu: 
Podstawowe pojęcia z zakresu ruchu turystycznego wg UNWTO, czynniki kształtujące wielkość i charakter 
ruchu turystycznego, ekonomiczne, społeczne i ekologiczne konsekwencje ruchu turystycznego 
(z uwzględnieniem chłonności i pojemności turystycznej obszarów), kryteria podziału ruchu turystycznego, 
metody badań ruchu turystycznego, czasowa i przestrzenna charakterystyka ruchu turystycznego w Polsce i na 
świecie, główni organizatorzy ruchu turystycznego, usługi turystyczne świadczone przez organizatorów ruchu 
turystycznego, formy obsługi ruchu turystycznego na poszczególnych etapach podróży turystycznej, 
informacja, poradnictwo, pośrednictwo, prawa i obowiązki oraz formy pracy pilota wycieczek i przewodnika 
turystycznego, rodzaje, przygotowanie organizacyjne i programowe imprez turystycznych, dokumentacja 
imprez turystycznych., usługi transportowe, noclegowe, gastronomiczne oraz udostępnienie walorów 
turystycznych jako elementy obsługi ruchu turystycznego. 
Forma i warunki zaliczenia: 
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zdanie egzaminu przeprowadzonego w formie pisemnej. Do egzaminu 
mogą podejść studenci, którzy otrzymali wcześniejsze zaliczenie z ćwiczeń. Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest 
uczestnictwo w zajęciach, uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium oraz przygotowanie teczki imprezy 
turystycznej.  
Literatura podstawowa: 
1) Obsługa ruchu turystycznego,  red. B. Meyer, PWN, Warszawa 2006. 
2) Kompendium pilota wycieczek, red. Z. Kruczek,  Proksenia, Kraków 2005. 
3) Obsługa ruchu turystycznego, red. Z. Kruczek, Krakowska Szkoła Hotelarska, Kraków 2003. 

Literatura uzupełniająca: 
1) Vademecum Wiedzy Pilota Wycieczek, red. G. Gołembski, Wydawnictwo AE, Poznań 2003.  
2) E. Turkiewicz, Organizacja imprez turystycznych: skrypt do przedmiotu obsługa ruchu turystycznego, 

Krakowska Szkoła Hotelarstwa; Proksenia,  Kraków 1997. 
 



151 

Obsługa transportowa poczty 
 
Jednostka organizacyjna US: 
Wydział Zarządzania i Ekonomiki 
Usług 
Katedra Polityki Gospodarczej 

Kierunek: Ekonomia 
Specjalność: Ekonomika i Organizacja i  Łączności 
Poziom studiów: I 

Kod przedmiotu 
 

Nazwa przedmiotu: Obsługa transportowa poczty 

 Rok Semestr Rodzaj zajęć Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS 

Typ 
przedmiotu 

Język 
nauczania 

6 W/CW 30/15 stacjonarne 3 
   

6 W/CW 15/12 niestacjo-
narne 

3 
   

5 Obowiązkowy Polski 

 
Prowadzący przedmiot: dr Joanna Drobiazgiewicz 
 
Wymagania wstępne: podstawowa wiedza z zakresu ekonomiki łączności 
 
Cele przedmiotu: Celem procesu dydaktycznego w ramach przedmiotu jest zapoznanie studentów z 
organizacją obsługi transportowej poczty 
 
Metody dydaktyczne: 
Wykład oraz ćwiczenia 
Treści merytoryczne przedmiotu: 

1. MIEJSCE TRANSPORTU W PROCESACH GOSPODAROWANIA 
2. MIEJSCE SPEDYCJI W DZIAŁALNOŚCI TRANSPORTOWEJ  
3. MIEJSCE CZYNNIKA TRANSPORTOWEGO W DZIAŁALNOŚCI POCZTOWEJ 
4. ROLA TRANSPORTU W ŚWIADCZENIU USŁUG POCZTOWYCH  
5. WPŁYW JAKOŚCI PRZEWOZÓW POCZTOWYCH NA FUNKCJONALNOŚĆ I 

EFEKTYWNOŚĆ USŁUG POCZTOWYCH. 
6. ORGANIZACJA PRZEWOZÓW ŁADUNKÓW POCZTOWYCH W POCZCIE POLSKIEJ ORAZ 

W FIRMACH KURIERSKICH 
7. ROZWÓJ TECHNIKI I TECHNOLOGII W TRANSPORCIE POCZTOWYM 
8. KOSZTY LOGISTYCZNE  POCZTY POLSKIEJ 

 
 
Forma i warunki zaliczenia: 
Zaliczenie na podstawie przygotowania i przedstawienia prezentacji oraz pozytywnie ocenionego pisemnego 
kolokwium 
Literatura podstawowa: 

1. WOLSKA G.: OBSŁUGA TRANSPORTOWA POCZTY. WYD. US, SZCZECIN, 2000 
2. RYDZKOWSKI W., WOJEWÓDZKA-KRÓL K.: WSPÓŁCZESNE PROBLEMY POLITYKI 

TRANSPORTOWEJ. PWE, WARSZAWA 1997 
3. PANASIUK A.: MATERIAŁY DO STUDIOWANIA PRZEDMIOTU TRANSPORT I SPEDYCJA 

POCZTOWA. WYD. US, SZCZECIN 1994 
4. USTAWA PRAWO POCZTOWE 

Literatura uzupełniająca: 
1. EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG, ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU 

SZCZECIŃSKIEGO 
2. EKONOMICZNE PROBLEMY ŁĄCZNOŚCI, ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU 

SZCZECIŃSKIEGO 
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Ochrona własności intelektualnej 
 
Jednostka organizacyjna US: 
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług 
Katedra Prawa Gospodarczego i Ubezpieczeń 

Kierunek: Ekonomia 
Specjalność: wszystkie 
Poziom studiów:  I stopień 

Kod przedmiotu 
 

Nazwa przedmiotu: Ochrona własności intelektualnej 

 
Rok Semestr Rodzaj zajęć 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS 

Typ przedmiotu Język 
nauczania 

4 wykład 15 stacjonarne 2 
   
4 wykład 9 niestacjo-

narne 
2 

   

2 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.  
Umiejętnośc 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 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 – przedmiotowe granice ochrony, 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: 
Prawo własności intelektualnej, pod red. J. Sieńczyło-Chlabicz, Warszawa 2009  
J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie i prawa pokrewne, Warszawa 2008 
Prawo własności przemysłowej, E. Nowińska, U. Promińska, M. Vall, Warszawa 2009 
Literatura uzupełniająca: 
J. Barta, M. Czajkowska-Dąbrowska, Z. Ćwiąkalski, R. Markiewicz, E. Traple, Prawo autorskie i prawa 
pokrewne. Komentarz, Zakamycze 2005  
S. Tomczyk, Artyści wykonawcy prawa i ich ochrona, Warszawa 2008 
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Oferty handlowe w obrocie międzynarodowym 
 
Jednostka organizacyjna US: 
Wydział Zarządzania i Ekonomiki 
Usług 
Katedra Gospodarki Światowej i 
Transportu Morskiego 

Kierunek: Ekonomia 
Specjalność: Handel i Euromarketing 
Poziom studiów: II 

Kod przedmiotu 
 

Nazwa przedmiotu: Oferty handlowe w obrocie międzynarodowym 

 Rok Semestr Rodzaj zajęć Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS 

Typ 
przedmiotu 

Język 
nauczania 

3 W 15 stacjonarne 2 
   
3 W 9 niestacjo-

narne 
2 

   

2 
 
3 Obowiązkowy Polski 

 
Prowadzący przedmiot:  dr Zenon Sosnowski 
 
Wymagania wstępne: znajomość podstawowych zagadnień z ekonomii oraz podstaw międzynarodowych 
stosunków ekonomicznych 
 
Cele przedmiotu: zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami przygotowania, budową, zawarciem i 
wykonaniem kontraktu w handlu międzynarodowym. Szczególnie silny akcent zostanie położony na 
przygotowanie ofert handlowych i ich miejscu w cyklu transakcji handlu zagranicznego 
 
Metody dydaktyczne: 
Konsultacje regularne z osobą prowadzącą wykłady  
 
Treści merytoryczne przedmiotu: 
Istota cyklu transakcji w handlu zagranicznym. Miejsce oferty w cyklu transakcji handlu zagranicznego. 
Rodzaje ofert handlowych. Budowa standardowej oferty handlowej. Specyfika ofert w handlu 
międzynarodowym.  
Forma i warunki zaliczenia: 
Warunkiem uzyskania zaliczenia z wykładów jest otrzymanie pozytywnej oceny z testu końcowego. 
 
Literatura podstawowa: 
B. Stępień (red.), Handel zagraniczny, PWE, Warszawa 2007. 
H. Treder (red.),  Podstawy handlu zagranicznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2003. 
B. Stępień (red.), Transakcje handlu zagranicznego, PWE, Warszawa 2004. 
J. Rymarczyk (red.) Handel zagraniczny Organizacja i Technika,. PWE, Warszawa 2005. 
J. Dudziński, R. Knap, Handel zagraniczny, Wyd. Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, Szczecin 1999. 
Literatura uzupełniająca: 
B. Bernaś (red.),  Międzynarodowe transakcje ekonomiczne, Difin, Warszawa 2002. 
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, Wrocław 2002. 
D. Marciniak-Neider, Rozliczenia w handlu zagranicznym, PWE, Warszawa 2004. 
A. Kruś, Publiczno-prawne i parataryfowe instrumenty reglamentacji obrotu towarowego z zagranicą, Oficyna 
Wydawnicza Branta, Bydgosz-Szczecin-Lubin 2006. 
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Organizacja i technika transportu morskiego 
 

 
 

Jednostka organizacyjna US:   
Wydział Zarządzania i Ekonomiki   Usług   
Katedra Gospodarki Światowej i Transportu 
Morskiego   

Kierunek : Ekonomia   
Specjalność : Ekonomika Transportu i logistyka   
Poziom studiów: I  stopień   

Kod przedmiotu   
   

Nazwa przedmiotu : Organizacja i technika transportu morskiego  

  Rok  Semestr   Rodzaj zajęć  
Liczba 
godzin   

Punkty 
ECTS   

Typ 
przedmiotu 

Język 
nauczania   

4 W/ CW   30/15   stacjonarne   2 
                                             
    4                     W/CW            15/12      niestacjo -narne   2               
                                             

3   obowiązkowy   polski   

  
Prowadzący przedmiot :   Zenon Sosnowski, dr   
  
Wymagania wstępne :   
Ogólna wiedza na temat funkcjonownia transportu.   
Cele pr zedmiotu :  
Zdobycie wiedzy na temat aspektów technicznych, technologicznych i organizacynych transportu morskiego, czyli 
żeglugi morskiej i portów morskich.  
Metody dydaktyczne :  
wykłady -  15 tygodni po 2 godziny, ćwiczenia - 15 ty godni po 2 godziny   
Treści merytoryczne przedmiotu :   
Miejsce transportu morskiego w gospodarce morskiej. Podstawowe elementy składowe transportu morskiego. 
Charakterystyka techniczno -eksploat acyjna statku morskiego. Cechy żeglugi nieregularnej, regularnej, pasażerskiej 
in promowej. Zawieranie umów przewozowych w różnych formach żeglugi morskiej.  Pojęcie i rodzaje portów 
morskich. Funkcje portów. Charakterystyka procesu produkcyjnego w porcie. Techniczne elementy obrotu 
portowo - morskiego. Ladunek jako przedmiot obrotu portowo-morskiego. Organizacja obsługi portów przez środki 
transportu zaplecza i przedpola. Organizacja zarządzania portami morskimi.     
Forma i warunki zaliczenia :   
 Egzamin - testy wyboru i uzupełnień.   
Literatura podstawowa : 
1. Organizacja i technika transportu morskiego, red. J. Kujawa, Wyd. Uniw. Gdańskiego, Gdańsk 2001. 2. K. 
Misztal, S. Szwankowski, Organizacja i eksploatacja portów morskich, Wyd. Uniw. Gdańsk iego, Gdańsk 1999.  
Literatura uzupełniająca :   
1. Żegluga i porty morskie w procesie integracji europejskiej, red. H. Salmonowicz, Zeszyty Naukowe US nr 452, 
Ekonomiczne problemy usług nr 7, Szczecin 2007. 2. Ekonomika portów morskich i polity ka portowa, red. L. 
Kuźma, Wyd. Uniw. Gdańskiego, Gdańsk 2003.     
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Podstawy hotelarstwa 
 
Jednostka organizacyjna US: 
Wydział Zarządzania i Ekonomiki 
Usług 
Katedra Zarządzania Turystyką 

Kierunek: Ekonomia 
Specjalność: Turystyka i Hotelarstwo 
Poziom studiów: I 

Kod przedmiotu 
 

Nazwa przedmiotu: Podstawy hotelarstwa  

 Rok Semestr Rodzaj zajęć Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS 

Typ 
przedmiotu 

Język 
nauczania 

5 W/CW 30/15 stacjonarne 3 
   
5 W/CW 15/12 niestacjo-

narne 
3 

   

4 obowiązkowy Polski 

 
Prowadzący przedmiot: Prof. Aleksander Panasiuk, mgr Marta Sidorkiewicz 
 
Wymagania wstępne: 
podstawowe wiadomości z zakresu ekonomii 
Cele przedmiotu: 
Zapoznanie z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi funkcjonowania hotelarstwa jako branży 
turystycznej. Charakterystyka funkcjonowania rynku usług hotelarskich w Polsce i na świecie. Zapoznanie z 
historycznym zarysem rozwoju hotelarstwa w Polsce i na świecie. Charakterystyka lokalizacji i rozmieszczenia 
bazy noclegowej w Polsce. Określenie geograficznych aspektów rozwoju usług hotelarskich na świecie 
Metody dydaktyczne: 
wykład, wykład z użyciem technik multimedialnych, case study, rozwiązywanie zadań, symulacja 
Treści merytoryczne przedmiotu: 

1. Zarys historii hotelarstwa polskiego i światowego. 
2. Definicje usług hotelarskich, zakładów hotelarskich i pojęć pokrewnych. 
3. Istota hotelarstwa jako działalności gospodarczej. 
4. Hotelarstwo jako dział gospodarczy i jego wpływ na tworzenie PKB. 
5. Ogólna charakterystyka bazy hotelarskiej w Polsce. 
6. Lokalizacja i rozmieszczenie bazy hotelarskiej w Polsce 
7. Organizacje gospodarcze, społeczne i zawodowe zajmujące się hotelarstwem. 
8. Warunki i kierunki rozwoju hotelarstwa w Polsce i na świecie. 
9. Czynniki lokalizacji przedsiębiorstw hotelarskich. 
10. Klasyfikacja przedsiębiorstw hotelarskich funkcjonujących na polskim rynku turystycznym 

Forma i warunki zaliczenia: 
prace pisemne, zaliczenie na ocenę 
Literatura podstawowa: 
Hotelarstwo, Usługi – Zarządzanie – Eksploatacja, red. A. Panasiuk, D. Szostak, PWN, Warszawa 2008 
Literatura uzupełniająca: 
1. Ekonomiczne podstawy turystyki. Red. A. Panasiuk, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu 
Szczecińskiego, Szczecin 2004. 
2. Kowalczyk A.: Geografia hotelarstwa. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2001. 
3. Nowakowski M.: Makrootoczenie hotelarstwa. Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach, 
Katowice 2000. 
4. Szostak D.: Podstawy hotelarstwa. Materiały do ćwiczeń i wykładów. Wydawnictwo Naukowe 
Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004 
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Podstawy marketingu 
 
Jednostka organizacyjna US: 
Wydział Zarządzania i Ekonomiki 
Usług 
Katedra Marketingu Usług 

Kierunek: Ekonomia 
Specjalność: wszystkie 
Poziom studiów:  I stopień 

Kod przedmiotu 
 

Nazwa przedmiotu: Podstawy marketingu 

 
Rok Semestr Rodzaj zajęć 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS 

Typ 
przedmiotu 

Język 
nauczania 

5 W/CW 30/30 stacjonarne 3 
                  

5 W/CW 18/18 niestacjo-
narne 

3 
                  

2 obowiązkowy polski 

 
Prowadzący przedmiot:  prof. Grażyna Rosa, dr Leszek Gracz, mgr Kamila Peszko, 
 mgr Izabela Ostrowska     
 
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. Komunikacja marketingowa  
Forma i warunki zaliczenia: 
dwa pisemne kolokwia 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 rachunkowości 
 
Jednostka organizacyjna US: 
Wydział Zarządzania i Ekonomiki 
Usług 
Katedra Rachunkowości i Controllingu 

Kierunek: Ekonomia 
Specjalność: wszystkie 
Poziom studiów: I 

Kod przedmiotu 
 

Nazwa przedmiotu: Podstawy rachunkowości 

 Rok Semestr Rodzaj zajęć Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS 

Typ 
przedmiotu 

Język 
nauczania 

3 W/CW 30/15 stacjonarne 2 
   
3 W/CW 15/15 niestacjo-

narne 
2 

   

5 obowiązkowy Polski 

 
Prowadzący przedmiot: dr inż. Małgorzata Cieciura, mgr Hanna Czaja-Cieszyńska, mgr Adam Lulek 
 
Wymagania wstępne: Znajomość przedsiębiorstw ze względu na ich formę organizacyjno - prawną. 
 
Cele przedmiotu: Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z funkcjami i zasadami rachunkowości w 
działalności przedsiębiorstw przez: poznanie elementów sprawozdania finansowego i interpretowania 
poszczególnych pozycji w nich zawartych, księgowanie operacji bilansowych i wynikowych na kontach 
księgowych. 
 
Metody dydaktyczne: wykład z pogadanką, rozwiązywanie zadań. 
 
Treści merytoryczne przedmiotu: 

1. Zakres przedmiotowy i podmiotowy rachunkowości. 
2. Funkcje i zasady rachunkowości. 
3. Składniki aktywów i pasywów. 
4. Koszty i przychody. 
5. Wpływ operacji gospodarczych na składniki bilansu. 
6. Zasady ewidencji na kontach księgowych. 
7. Księgowanie operacji bilansowych. 
8. Księgowanie operacji wynikowych. 
9. Ustalanie wyniku finansowego. 
10. Sprawozdawczość finansowa. 

 
Forma i warunki zaliczenia: zaliczenie ćwiczeń: forma pisemna, egzamin: test wyboru. 
 
Literatura podstawowa: 

1. Rachunkowość dla Ciebie. Podstawy rachunkowości, red. P. Szczypa, Wydawnictwa Fachowe 
CeDeWu, Warszawa 2009. 

2. E. Nowak, Rachunkowość. Kurs podstawowy, PWE, Warszawa 2007. 
Literatura uzupełniająca: 
Ustawa o rachunkowości 
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Podstawy zarządzania 
 
Jednostka organizacyjna US: 
Wydział Zarządzania i Ekonomiki 
Usług 
Katedra Organizacji i Zarządzania 

Kierunek: Ekonomia 
Specjalność: wszystkie 
Poziom studiów: I 

Kod przedmiotu 
 

Nazwa przedmiotu: Podstawy zarządzania 

 Rok Semestr Rodzaj zajęć Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS 

Typ 
przedmiotu 

Język 
nauczania 

2 W/CW 15/15 stacjonarne 1 
   
2 W/CW 15/15 niestacjo-

narne 
1 

   

5 Obowiązkowy Polski 

 
Prowadzący przedmiot: prof. dr hab. inż. Wojciech Bąkowski, mgr M. Smolska, mgr M. Ławicka 
 
Wymagania wstępne: 
Znajomość podstawowych zagadnień z zakresu mikro- i makroekonomii. 
Cele przedmiotu: 
Rozumienie istoty i mechanizmów funkcjonowania organizacji oraz podstawowych koncepcji i metod 
zarządzania, umiejętność opisu i analizy problemów zarządzania. 
Metody dydaktyczne: 
1. Wykłady 
2. Prezentacje multimedialne 
3. Studia przypadków 
4. Ćwiczenia w grupach 
Treści merytoryczne przedmiotu: 
1. Zarządzanie – istota i znaczenie. Funkcje zarządzania. 
2. Organizacja i jej zasoby. 
3. Otoczenie organizacji. Zarządzanie w kontekście zmian zachodzących w otoczeniu organizacji. 
4. Planowanie w organizacji 
5. Proces zarządzania. Cele i funkcje zarządzania. 
6. Funkcje organizowania. Struktury organizacyjne - rodzaje, funkcje, parametry, uwarunkowania i ewolucja.  
7. Cechy menedżerów. Role i umiejętności kierownicze, style kierowania.  
8. Motywowanie w organizacji. Teorie motywacji. Przywództwo. 
9. Kulturowy kontekst zarządzania. 
10. Istota kontroli, funkcje kontroli, rodzaje kontroli, etapy procesu kontrolowania. 
11. Informacja (pojecie, rodzaje), czynniki oceny informacji, elementy procesu komunikacji. 
12. Proces decyzyjny, modele i narzędzia podejmowania decyzji, grupowe podejmowanie decyzji. 
13. Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania. 
Forma i warunki zaliczenia: 
Kolokwium zaliczeniowe w formie pisemnej, egzamin w formie ustnej 
Literatura podstawowa: 
1. R.W.Griffin: Podstawy zarządzania organizacjami. Polskie Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 2007  
2. J.A.F. Stoner, R.E. Freeman, D.Gilbert: Kierowanie. PWE, Warszawa 2001  
3. W. Bąkowski: Podstawy Zarządzania. Wyd. Naukowe US, Szczecin 2005 
Literatura uzupełniająca: 
1. A,.Czermiński, M.Czerska, B.Nogalski, R.Rutka, J.Apanowicz., Zarządzanie organizacjami, Wydawnictwo 
TNOiK, Toruń 2002 
2. A.K. Koźmiński, W. Piotrowski (red.): Zarządzanie. Teoria i praktyka. PWN 2007 
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Polityka finansowa przedsiębiorstwa 
 
Jednostka organizacyjna US: 
Wydział Zarządzania i Ekonomiki 
Usług 
Katedra Finansów Przedsiębiorstw 

Kierunek: Ekonomia 
Specjalność: Ekonomika i Zarządzanie Przedsiębiorstwami 
Poziom studiów: II 

Kod przedmiotu 
 

Nazwa przedmiotu: Polityka finansowa przedsiębiorstwa 

 Rok Semestr Rodzaj zajęć Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS 

Typ 
przedmiotu 

Język 
nauczania 

3 W/CW 15/15 stacjonarne 2 
   

3 W/CW 12/12 niestacjo-
narne 

2 
   

3 
 
4 Obowiązkowy Polski 

 
Prowadzący przedmiot: prof. A. Bielawska; dr S. Zarębski; mgr D. Pauch; mgr M. Pawłowski, dr I. Kidacka 
 
Wymagania wstępne: 
znajomość zagadnień z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstwa 
Cele przedmiotu: 
- przedstawienie pojęcia, rola i znaczenie polityki finansowej w zarządzaniu przedsiebiorstwem 
- przedstawienie powiazań polityki finansowej ze strategią finansową i problematyką planowania finansowego 
- prezentacja podstawowych obszarów polityki finansowej przedsiębiorstwa (finansowanie krótkookresowe, 
finansowanie długookresowe, inwestycje, zarządzanie podatkami) 
Metody dydaktyczne: 
wykłady z wykorzystaniem foliogramów i prezentacji multimedialnych; ćwiczenia poświęcone prezentacji 
instrumentarium wspierającego realizację polityki finansowej przedsiębiorstwa 
Treści merytoryczne przedmiotu: 
1. Pojęcie polityki finansowej przedsiębiorstwa. Miejsce polityki finansowej w polityce przedsiebiorstwa. 
2. Cele i zadania polityki finansowej przedsiębiorstwa. 
3. Powiązania polityki finansowej ze strategią finansową przedsiebiorstwa. 
4. Polityka finansowania krótkookresowego. 
5. Polityka finansowania długookresowwego. 
6. Polityka inwestycyjna. 
7. Polityka podatkowa przedsiębiorstw. 
8. Polityka finansowa a planowanie finansowe. 
 
Forma i warunki zaliczenia: 
Zaliczenie w formie pisemnej, obowiązują treści przekazywane w trakcie wykładów i w trakcie ćwiczeń. 
Literatura podstawowa: 
Pozycje zwarte: 
A. Bielawska, Nowoczesne zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, CH Beck, Warszawa 2009 
A. Bielawska - Podstawy finansów przedsiębiorstwa. Wydawnictwo ZSB, Szczecin 2001 
W. Dębski - Teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania finansami przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2005 
B. Kołosowska (red.), Strategie finansowania działalnosci przedsiębiorstw, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 
2006 
Prowadzący przedmiot: prof. A. Bielawska; mgr M. Kosowska; mgr D. Pauch; mgr M. Pawłowski 
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Polityka gospodarcza łączności 
 
Jednostka organizacyjna US: 
Wydział Zarządzania i Ekonomiki 
Usług 
Katedra Polityki Gospodarczej 

Kierunek: Ekonomia 
Specjalność: Ekonomika i Organizacja Łączności 
Poziom studiów:  I stopień 

Kod przedmiotu 
 

Nazwa przedmiotu: Polityka gospodarcza łączności 

 
Rok Semestr Rodzaj zajęć 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS 

Typ 
przedmiotu 

Język 
nauczania 

6 W/CW 15/15 stacjonarne 3 
        
6 W/CW 9/9 niestacjo-

narne 
3 

        

3 obowiązkowy polski 

 
Prowadzący przedmiot: prof. zw. dr hab. Roman Czaplewski 
 
Wymagania wstępne: 
Znajomość podstawowych zagadnień z ekonomiki łączności i prawa pocztowego i telekomunikacyjnego oraz 
polityki społeczno-gospodarczej 
Cele przedmiotu: 
Celem przedmiotu jest przedstawienie współczesnych teorii polityki gospodarczej w odniesieniu do sektora 
pocztowego i telekomunikacyjnego. Student powinien nabyć znajomość: pojęć z zakresu polityki 
gospodarczej w łączności, instrumentów polityki oraz metod ich stosowania. Ponadto powinien poznać 
poszczególne rodzaje polityki gospodarczej w odniesieniu do poczty i telekomunikacji (m.in. liberalizacji, 
deregulacji i demonopolizacji. 
Metody dydaktyczne: 
wykład – 1 godzina tygodniowo (łącznie 15 godzin) 
ćwiczenia – 1 godzina tygodniowo (łącznie 15 godzin) 
Treści merytoryczne przedmiotu: 
1. Motywy interwencjonizmu w obszarze łączności. 
2. Argumenty zwolenników i przeciwników liberalizowania polityki gospodarczej. 
3. Podstawowe procesy realizowane w resorcie łączności ze szczebla centralnego 
(reorganizacja, deregulacja, prywatyzacja). 
4. Podstawowe procesy zachodzące na szczeblu wykonawczym resortu łączności 
(przekształcenia wewnętrzne i globalizacja). 
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. Babis H., Czaplewski R.: Problemy polityki gospodarczej łączności, Wyd. US 
Szczecin 1995. 
2. Czaplewski R.: Rynek usług pocztowych i telekomunikacyjnych jako obszar 
oddziaływania polityki gospodarczej, Wyd. US Szczecin 1997. 
3. Kaminski F: Polityka telekomunikacyjna Unii Europejskiej, IŁ, Warszawa 1998. 
Literatura uzupełniająca: 
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Polityka społeczno - gospodarcza 
 
Jednostka organizacyjna US: 
Wydział Zarządzania i Ekonomiki 
Usług 
Katedra Polityki Gospodarczej 

Kierunek: Ekonomia 
Specjalność: wszystkie 
Poziom studiów: I 

Kod przedmiotu 
 

Nazwa przedmiotu: Polityka społeczno - gospodarcza 

 Rok Semestr Rodzaj zajęć Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS 

Typ 
przedmiotu 

Język 
nauczania 

3 W/CW 30/15 stacjonarne 2 
   
3 W/CW 15/15 niestacjo-

narne 
2 

   

5 obowiązkowy Polski 

 
Prowadzący przedmiot: prof. zw. dr hab. Roman Czaplewski , dr Tomasz Sondej 
Wymagania wstępne: 
Znajomość podstawowych zagadnień z ekonomii i prawa 
Cele przedmiotu: 
Celem przedmiotu jest przedstawienie współczesnych teorii polityki społeczno-gospodarczej. Student 
powinien nabyć znajomość: pojęć z zakresu polityki i polityki gospodarczej oraz społecznej, instrumentów 
polityki oraz metod ich stosowania. Ponadto powinien poznać poszczególne rodzaje polityki społeczno-
gospodarczej oraz polityk branżowych i umieć je odnieść do sytuacji bieżącej. 
Metody dydaktyczne: 
wykład i ćwiczenia      
Treści merytoryczne przedmiotu: 
1. Podstawy polityki gospodarczej 
2. Uwarunkowania polityki gospodarczej 
3. Polityka budżetowa 
4. Polityka pieniężna 
5. Polityka konkurencji 
6. Polityka strukturalna 
7. Polityka regionalna 
8. Polityka współpracy z zagranicą 
9. Polityka ochrony środowiska 
10. Polityka innowacyjna 
11.Polityka energetyczna 
12. Polityka łączności 
13. Polityka przemysłowa 
14 Polityka transportowa\ 
15. Polityka rolna 
Forma i warunki zaliczenia: 
Zaliczenie ćwiczeń: na koniec semestru kolokwium w formie pisemnej – pięć pytań opisowych – czas pracy: 
50 minut 
Literatura podstawowa: 
- Polityka gospodarcza, red. R. Czaplewski, WN US, Szczecon 2009,  
- Polityka gospodarcza, red B. Winiarski, WN PWN, Warszawa 2008, 
- Polityka gospodarcza, red. H. Ćwikli ński, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1999, 
Literatura uzupełniająca: 
- Z. Hockuba, Droga do spontanicznego porządku. Transformacja ekonomiczna w świetle problemu regulacji, 
WN PWN, Warszawa 1995 
- T. Dołęgowski, Konkurencyjność a procesy integracyjne w Europie, SGH, Warszawa 2000 
- Polska w WTO, red. J. Kaczurba, E. Kawecka-Wyrzykowska, Instytut Koniunktur i Cen Handlu 
Zagranicznego, Warszawa 1998 
- Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie transformacji gospodarki polskiej. red. E. Mączyńska, Instytut 
Nauk Ekonomicznych PAN, Warszawa 2001 
- Stosunki międzynarodowe. Geneza, struktura, dynamika. red. E. Haliżak i R. Kuźniar, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2006      
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Polityka transportowa 
 
Jednostka organizacyjna US: 
Wydział Zarządzania i Ekonomiki 
Usług 
Katedra Systemów i Polityki 
Transportowej 

Kierunek: Ekonomia 
Specjalność: Ekonomika Transportu i Logistyka 
Poziom studiów:  II  

Kod przedmiotu 
 

Nazwa przedmiotu: Polityka transportowa 

 
Rok Semestr Rodzaj zajęć 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS 

Typ 
przedmiotu 

Język 
nauczania 

3 W/CW 15/15 stacjonarne 2 
                  
3 W/CW 12/12 niestacjo-

narne 
2 

                  

5 obowiązkowy polski 

 
Prowadzący przedmiot: prof. Elżbieta Załoga 
 
Wymagania wstępne: 
Przedmiot stanowi kontynuację zagadnień poruszanych na ekonomice transportu ogólnych problemów teorii 
transportu,  zagadnień funkcjonowania transportu, analizy i interpretacji zjawisk transportowych oraz trendów 
w myśli ekonomicznej transportu. Wymagana jest wiedza z zakresu polityki społeczno-gospodarczej oraz 
analizy przyczynowo-skutkowej zjawisk i procesów społeczno-gospodarczych. 
Cele przedmiotu: 
Przekazanie wiedzy o uwarunkowaniach, celach i narzędziach polskiej, unijnej i  europejskiej polityki 
transportowej, podmiotach kreujących tę politykę transportowa oraz zapoznanie z zasadami i formami 
oddziaływania regulacyjnego państwa na funkcjonowanie rynku usług transportowych. 
Metody dydaktyczne: 
Przedmiot realizowanych jest w formie wykładów (15h, ćwiczeń (15h) oraz konsultacji (semestralnie 15h). 
Ćwiczenia mają postać prezentacji wizualnej materiału dydaktycznego oraz dyskusji opierającej się  na 
odpowiedziach na pytania. Oceniane jest zaangażowanie w przygotowanie do zajęć oraz aktywność. 
Treści merytoryczne przedmiotu: 
1. Metody i narzędzia polityki transportowej 
2. Czynniki determinujące politykę transportową 
3. Podmioty polityki transportowej (Polska, Unia Europejska, Europa) 
4. Regulacja, deregulacja i harmonizacja warunków konkurencji w transporcie 
5. Megatrendy i ich oddziaływanie na politykę transportową 
6. Polityka zrównoważonego rozwoju 
7. Zarządzanie infrastrukturą transportu 
8. Wspólna polityka transportowa UE 
9. Polityka kształtowania systemu transportowego Polski 
10. Monitoring rynku usług transportowych 
Forma i warunki zaliczenia: 
 Praca studenta oceniana jest za pomocą egzaminu ustnego. Na ocenę z ćwiczeń składa się wynik kolokwium 
pisemnego oraz ocena z aktywności na zajęciach. 
 
Literatura podstawowa: 
1. Polityka transportowa. W. Grzywacz, K. Wojewódzka-Król, W. Rydzkowski:, Wyd. UG, Gdańsk 2003. 
2. Przewodnik do studiowania polityki transportowej. WNUS, Szczecin 2006. 
3. Biała Księga Komisji Europejskiej. Europejska polityka transportowa  2010. Czas na podjecie decyzji. 

Wydanie polskie, US, Szczecin 2002. 
4. Uwarunkowania rozwoju systemu transportowego Polski. Red. B. Liberadzki, L. Mindur. Wyd. Instytutu 

Technologii Eksploatacji, Warszawa 2007. 
Literatura uzupełniająca: 
1. „Przegląd Komunikacyjny” 
2.  „Polska Gazeta Transportowa” 
3. „Rynek Kolejowy” 
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Polityka turystyczna 
 
Jednostka organizacyjna US: 
Wydział Zarządzania i Ekonomiki 
Usług 
Katedra Zarządzania Turystyką 

Kierunek: Ekonomia 
Specjalność: Turystyka i Hotelarstwo 
Poziom studiów: II 

Kod przedmiotu 
 

Nazwa przedmiotu: Polityka turystyczna 

 Rok Semestr Rodzaj zajęć Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS 

Typ 
przedmiotu 

Język 
nauczania 

3 W/CW 15/15 stacjonarne 2 
   
3 W/CW 12/12 niestacjo-

narne 
2 

   

3 
 
4 obowiązkowy Polski 

 
Prowadzący przedmiot:  dr hab. prof. US Aleksander Panasiuk – wykłady 
                                        mgr Anna Gardzińska - ćwiczenia 
 
Wymagania wstępne: 
Student przed rozpoczęciem nauki przedmiotu powinien znać podstawowe zagadnienia z zakresu turystyki, 
umieć określić na czym polega interdyscyplinarny charakter turystyki i jakie pełni ona funkcje w życiu 
społecznym i gospodarczym. Wskazane jest aby przed rozpoczęciem nauki przedmiotu polityka turystyczna 
student zaliczył przedmiot ekonomika turystyki. 
Cele przedmiotu: 
Celem zajęć jest umożliwienie studentom nabycia umiejętności i kompetencji niezbędnych do podjęcia pracy 
zawodowej w możliwie wszystkich obszarach funkcjonowania gospodarki turystycznej m.in. w 
międzynarodowych i krajowych organizacjach zajmujących się rozwojem turystyki oraz w organach 
rządowych i samorządowych. Przedmiot ten ma na celu pogłębienie wiedzy studentów na temat 
instytucjonalnych, organizacyjnych, instrumentalnych form polityki turystycznej w regionie, powiecie i 
gminie wobec inwestorów, turystów, a także ludności miejscowej. Ponadto w trakcie nauki przedmiotu student 
poznaje zależności pomiędzy turystyką a polityką państwa w dziedzinie administracyjnej, gospodarczej, i 
zagranicznej 
Metody dydaktyczne: 
Wykład z wykorzystaniem technik multimedialnych, analiza podstawowych dokumentów planistycznych 
dotyczących polityki turystycznej na szczeblu regionalnym i lokalnym , praca w grupach (dyskusja, studium 
przypadku). 
Treści merytoryczne przedmiotu: 
Zagadnienia wstępne dotyczące polityki turystycznej, metody i narzędzia polityki turystycznej, sektor 
turystyczny w polityce turystycznej, polityka turystyczna a zarządzanie turystyką, organizacja i zadania 
organów centralnych, organizacja i zadania samorządu terytorialnego w zakresie turystyki, organizacje i 
stowarzyszenia w turystyce funkcjonujące na szczeblu regionalnym i lokalnym, samorząd gospodarczy w 
branży turystycznej, inwestycje turystyczne na szczeblu regionalnym, polityka Unii Europejskiej wobec 
turystyki, modele i systemy zarządzania i administrowania turystyką w wybranych regionach świata, 
metodologia programowania rozwoju turystyki, planowanie regionalne i lokalne, zasady tworzenia strategii,  
Forma i warunki zaliczenia: 
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zdanie egzaminu przeprowadzonego w formie pisemnej. Do egzaminu 
mogą podejść studenci, którzy otrzymali wcześniejsze zaliczenie z ćwiczeń. Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest 
uczestnictwo w zajęciach oraz uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium. Ocena końcowa stanowi 
zestawienie oceny uzyskanej z kolokwium oraz punktów uzyskanych za obecność i aktywność na zajęciach 
(np. streszczenie artykułu naukowego dotyczącego danego tematu, udział w dyskusji), przygotowanie 
indywidualnego wystąpienia z przedstawionych zagadnień do opracowania (w formie multimedialnej lub w 
formie referatu). 
Literatura podstawowa: 

1. Butowski L., Organizacja turystyki w Polsce, Wydawnictwo Akademickie Wyższej Szkoły 
Społeczno – Przyrodniczej w Lublinie, Warszawa – Lublin 2004. 

2. Zarządzanie Turystyką, red. A. S. Kornak, PWN, Warszawa 1998.  
3. Turystyka. Zarys wykładu, red. A. Panasiuk, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, 

Szczecin 2001.Ekonomika turystyki, red. A. Panasiuk, PWN, Warszawa 2006 (rozdział 10). 
Literatura uzupełniająca: 

1. Zarządzanie turystyką i jej podmiotami w miejscowości i regionie, red. A. S. Kornak, A. Rapacz, 
Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2001. 
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Pomoc publiczna i wsparcie instytucjonalne 
 
Jednostka organizacyjna US: 
Wydział Zarządzania i Ekonomiki 
Usług 
Katedra Zarządzania Finansami 
Publicznymi 

Kierunek: Ekonomia 
Specjalność: Gospodarka Finansowa i Administracja 
Samorządowa 
Poziom studiów: II 

Kod przedmiotu 
 

Nazwa przedmiotu: Pomoc publiczna i wsparcie instytucjonalne 

 Rok Semestr Rodzaj zajęć Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS 

Typ 
przedmiotu 

Język 
nauczania 

   stacjonarne  
   
3 W/CW 12/12 niestacjo-

narne 
2 

   

 
 
5 obowiązkowy Polski 

 
Prowadzący przedmiot: dr Magdalena Kogut - Jaworska 
 
Wymagania wstępne: 
Wiedza z zakresu polityki gospodarczej 
Cele przedmiotu: 
Głównym celem dydaktycznym w tym przedmiocie jest wskazanie roli pomocy publicznej oraz innych form 
wsparcia przedsiębiorczości. W szczególności wskazane zostaną procedury pozyskiwania pomocy i wsparcia 
w ramach programów i funduszy krajowych i międzynarodowych, a także bariery w tym zakresie w 
odniesieniu do sektora małych i średnich przedsiębiorstw.  Poza aspektami teoretycznymi zostaną  także 
przedstawione przykłady empiryczne dotyczące omawianych kwestii. 
 
Metody dydaktyczne: 
Wykład problemowy, monograficzny, pogadanka konwencjonalna, case study. 
Treści merytoryczne przedmiotu: 
1. Pojęcie pomocy publicznej, cel i zakres wsparcia publicznego.  
2. Mechanizm oddziaływania pomocy publicznej na warunki funkcjonowania sektora MSP.   
3. Podmiot i przedmiot regulacji prawnych dotyczących pomocy publicznej.  
4. Zasady dopuszczalności pomocy publicznej . 
5. Szczególne zasady absorpcji pomocy publicznej przez sektor małych i średnich przedsiębiorstw. 
6.  Pomoc publiczna dla sektora MSP w Europie Zachodniej.  
7. Postrzeganie pomocy publicznej przez sektor MSP i jej wpływ na warunki ekonomiczne przedsiębiorstw. 
8. Programy, fundusze, instytucje wsparcia publicznego 
9. Wielkość i struktura wsparcia instytucjonalnego w Polsce i UE  
10. Wsparcie funkcjonowania sektora przedsiębiorczości ze środków publicznych - przykłady 
Forma i warunki zaliczenia: 
pozytywna ocena postępów w nauce (forma pisemna), EGZAMIN 
Literatura podstawowa: 
1.   J. Choroszczak, M. Mikule: Pomoc publiczna a rozwój firmy – szanse i zagrożenia, POLTEXT, 2009. 
2.   Pomoc publiczna – Vademecum. Wspólnotowe zasady dotyczące pomocy państwa, Ministerstwo Rozwoju 
Regionalnego, Warszawa 2008 r. 
3. P. Marquardt: Pomoc publiczna dla małych i średnich przedsiębiorców, LewisNexis 2007 r. 
Literatura uzupełniająca: 
1. J. Burzyński: Pomoc publiczna dla przedsiębiorców. Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Warszawa 
2009 r. 
2. Raporty o udzielonej pomocy publicznej UOKIK www.uokik.gov.pl 
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Postęp techniczny i innowacje 
 
Jednostka organizacyjna US: 
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług 
Katedra Efektywności Innowacji 

Kierunek: Ekonomia 
Specjalność: Ekonomika i Zarządzanie Przedsiębiorstwami 
Poziom studiów:  I stopień 

Kod przedmiotu 
 

Nazwa przedmiotu: Postęp techniczny i innowacje 

 
Rok Semestr Rodzaj zajęć 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS 

Typ 
przedmiotu 

Język 
nauczania 

4 W/CW 15/15 stacjonarne 2 
   
4 W/CW 9/9 niestacjo-

narne 
2 

   

2 obowiązkowy polski 

 
Prowadzący przedmiot: dr Joanna Markiewicz, mgr Ewelina Burzec-Burzyńska 
 
Wymagania wstępne: 
Wiedza za zakresu historii ekonomii, podstaw marketingu, postaw zarządzania i ekonomiki przedsiębiorstw 
Cele przedmiotu: 
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i definicjami z zakresu 
postępu technicznego, jego znaczeniem dla procesów społeczno-ekonomicznych, a także z istotą innowacji, 
procesami innowacyjnymi oraz ich rolą w ujęciu, mikro-, mezo- i makroekonomicznym. 
Metody dydaktyczne: 
Prezentacja materiału z wykorzystaniem technik multimedialnych, studiów przypadków, gier zespołowych, 
dyskusji oraz pracy indywidualnej studentów (analiza dostępnej literatury) 
Treści merytoryczne przedmiotu: 

1. Postęp: definicje, istota, rodzaje postępu. 
2. Postęp a zmiany gospodarcze.  
3. Innowacje: istota, rodzaje, źródła innowacji. 
4. Znaczenie postępu technicznego i innowacji we współczesnej gospodarce i rozwoju przedsiębiorstw. 
5. Proces innowacyjny: modele, absorpcja i dyfuzja innowacji.  
6. Istota innowacyjnej firmy: uwarunkowania i mierniki innowacyjności 
7. Zarządzanie procesami innowacyjnymi. 
8. Scena innowacji na poziomie makro- i mezoekonomicznym: aktorzy innowacji, interakcje, systemy 

innowacji, klastry. 
9. Innowacyjność krajów OECD, Europejska Tablica Wyników w zakresie Innowacji 

Forma i warunki zaliczenia: 
Kolokwium oraz praca zaliczeniowa  
Literatura podstawowa: 
1.Niedzielski P., Rychlik K.: Innowacje i kreatywność, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2006  
2.Niedzielski, P., Markiewicz J., Rychlik K., Rzewuski T.: Innowacyjność w działalności przedsiębiorstw. 
Kompendium wiedzy. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2007 
3.Pomykalski A.: Zarządzanie innowacjami, PWN, Warszawa-Łódź 2001 
4.Bielski I.: Przebieg i uwarunkowania procesów innowacyjnych, Zeszyt 187/2000, OPO,  Bydgoszcz 2000. 
Literatura uzupełniająca: 
1.Janasz W., Kozioł K.: Determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, Polskie Wydawnictwo 
Ekonomiczne, Warszawa 2007 
2.Jasiński A.H.: Innowacje i transfer techniki w procesie transformacji, Difin, Warszawa 2006 
3.Pangsy-Kania S.: Polityka innowacyjna państwa a narodowa strategia konkurencyjnego rozwoju, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007 
4.Bąkowski A., Siemaszko A., Snarska-Świderska M.: Jak zostać regionem wiedzy i innowacji, Twigger, 
Warszawa 2008 
5.Kierunki zwiększania innowacyjności gospodarki na lata 2007-2013, Ministerstwo Gospodarki Departament 
Rozwoju Gospodarki, Warszawa 27 kwietnia 2006 
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Prawo e-biznesu 
 
Jednostka organizacyjna US: 
Wydział Zarządzania i Ekonomiki 
Usług 
Katedra Prawa Gospodarczego 
i Ubezpieczeń 

Kierunek: Ekonomia 
Specjalność: E-biznes i Ekonomika Informacji 
Poziom studiów: II 

Kod przedmiotu 
 

Nazwa przedmiotu: Prawo e-biznesu 

 Rok Semestr Rodzaj zajęć Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS 

Typ 
przedmiotu 

Język 
nauczania 

3 W 15 stacjonarne 2 
   
3 W 15 niestacjo-

narne 
2 

   

3 obowiązkowy Polski 

 
Prowadzący przedmiot: dr Marek Białkowski 
 
Wymagania wstępne: 
Osoby przystępujące do nauki przedmiotu powinny posiadać wiadomości z zakresu podstaw prawa, prawa 
cywilnego, ustawy o podpisie elektronicznym, a także ustawy o ochronie baz danych oraz zasad 
funkcjonowania systemów teleinformatycznych,  
Cele przedmiotu: 
Zaprezentowanie regulacji prawnych, które określają zasady funkcjonowania instytucji wdrażających nowe 
rozwiązania technologiczne mających na celu stworzenie społeczeństwa informacyjnego w aspektach 
prawnych. Ma to szczególne znaczenie dla: 
- zawierania umów drogą elektroniczną (podpis elektroniczny); 
- określenia konsekwencji prawnych związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną; 
- zapoznanie się z konsekwencjami prawnymi w zakresie zawierania umów przy pomocy urządzeń 
i oprogramowania komputerowego  
- zasad prowadzenia rejestrów publicznych; 
- jawności rejestrów publicznych w kontekście ochrony danych osobowych, ale również ochrony baz danych 
Metody dydaktyczne: 
Przedmiot jest prowadzony w formie wykładu. Jednakże uczestniczący w nim studenci mogą w sposób 
aktywny włączyć się do prowadzonej podczas zajęć dyskusji . 
Treści merytoryczne przedmiotu: 
- Źródła prawa informatycznego, 
- zadania organów administracji rządowej i samorządowej w zakresie wdrażania nowych technologii i kontroli 
ich przestrzegania, 
- Prawne warunki stosowania podpisu elektronicznego, 
- Pojęcie usługi świadczonej drogą elektroniczną, 
- Pieniądz elektroniczny, 
- Składanie oświadczeń woli przy pomocy urządzeń elektronicznych, 
- Zawierania umów drogą elektroniczną. 
- Warunki pozyskiwania, przechowywania i przetwarzania danych w zasobach informatycznych, 
- Ogólne zasady korzystania z publicznych rejestrów prowadzonych w systemach informatycznych, 
- Krajowy Rejestr Sądowy, Ewidencja Gruntów i Budynków (kataster), Księgi Wieczyste, 
- Jawność rejestrów publicznych i domniemania prawne z tym związane. 
Forma i warunki zaliczenia: 
Zaliczenie z oceną – forma pisemna w postaci pytań otwartych, podczas której udzielane są odpowiedzi 
w formie opisowej.  
Literatura podstawowa: 
- Janowski J., Podpis elektroniczny w obrocie prawnym, Warszawa 2007, 
- Masiota J., Elektroniczne instrumenty płatnicze, Poznań 2003, 
- Radwański Z., Prawo cywilne – część ogólna, Warszawa 2007, 
- Kocot W. J., Wpływ Internetu na prawo umów, Warszawa 2004, 
- Konarski X., Komentarz do ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Warszawa 2004, 
- Gałczyński J. (red.), Prawne i ekonomiczne aspekty komunikacji elektronicznej, Warszawa 2003, 
- Prodecki P. (red.), Prawo Internetu, Warszawa 2007, 
 
Literatura uzupełniająca: 
- Przegląd prawa handlowego, - Prawo przedsiębiorcy, - Elektroniczna administracja. 
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Prawo gospodarcze 
 
Jednostka organizacyjna US: 
Wydział Zarządzania i Ekonomiki 
Usług 
Katedra Prawa Gospodarczego i 
Ubezpieczeń 

Kierunek: Ekonomia 
Specjalność: wszystkie 
Poziom studiów: II 

Kod przedmiotu 
 

Nazwa przedmiotu: Prawo gospodarcze  

 Rok Semestr Rodzaj zajęć Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS 

Typ 
przedmiotu 

Język 
nauczania 

1 W/CW 15/15 stacjonarne 1 
   
1 W/CW 15/15 niestacjo-

narne 
1 

   

6 obowiązkowy Polski 

 
Prowadzący przedmiot: dr Daniel Dąbrowski, dr Dorota Ambrożuk  
 
Wymagania wstępne: ogólna znajomość podstaw prawa (elementów prawa) 
 
Cele przedmiotu: Zapoznanie studentów z obowiązującym stanem prawnym dotyczącym podejmowania i 
prowadzenia działalności gospodarczej. W wyniku zaliczenia przedmiotu student uzyskuje wiedzę na temat 
prowadzenia działalności gospodarczej, form prawnoorganizacyjnych, w których może być prowadzona 
działalność oraz podstawowych zasad funkcjonowania przedsiębiorców. Wiedza uzyskiwana przez studenta 
ma charakter praktyczny i może być przez niego wykorzystywana jeszcze w trakcie studiów oraz po ich 
zakończeniu. 
 
Metody dydaktyczne: wykład z aktywnym udziałem studentów, prezentacje multimedialne 
 
Treści merytoryczne przedmiotu: 

1. Istota prawa gospodarczego 
2. Działalność gospodarczy i przedsiębiorca 
3. Ewidencja działalności gospodarczej i Krajowy Rejestr Sądowy 
4. Firma i prokura 
5. Spółka cywilna 
6. Handlowe spółki osobowe 
7. Spółka z o.o. 
8. Spółka akcyjna 
9. Umowy gospodarcze 
10. Pojęcie i rodzaje papierów wartościowych 
11. Ochrona konkurencji i konsumentów oraz zwalczanie nieuczciwej konkurencji 
12. Postępowania upadłościowe 
13. Sposoby rozstrzygania sporów między przedsiębiorcami 

Forma i warunki zaliczenia: Egzamin pisemny 
 
Literatura podstawowa: 

1. T. Mróz, M. Stec, Prawo gospodarcze prywatne, Warszawa 2009 
Literatura uzupełniająca: 

1. J. Ciszewski, Polskie prawo handlowe, Warszawa 2009 
2. J. Okolski (red.), Prawo handlowe, Warszawa 2008 
3. A. Kidyba. Prawo handlowe, Warszawa 2009 
4. K. Kruczalak, Prawo handlowe. Zarys wykładu, Warszawa 2008 
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Prawo łączności 
 
Jednostka organizacyjna US: 
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług 
Katedra Prawa Gospodarczego i 
Ubezpieczeń 

Kierunek: Ekonomia 
Specjalność: Ekonomika i Organizacja Łączności 
Poziom studiów:  I stopień 

Kod przedmiotu 
 

Nazwa przedmiotu: Prawo łączności 

 
Rok Semestr Rodzaj zajęć 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS 

Typ 
przedmiotu 

Język 
nauczania 

5 wykład 15 stacjonarne 3 
                  

5 wykład 9 niestacjonarne 3 
                  

1 obowiązkowy polski 

 
Prowadzący przedmiot: dr Iwona Szymczak 
 
Wymagania wstępne: 
Student powinien posiadać znajomość podstawowych instytucji prawa cywilnego, a w szczególności w sferze 
prawa zobowiązań wymagana jest znajomość sposobów zawierania umów, a także ogólnych zasad z tytułu 
niewykonania lub niewłaściwego wykonania  zobowiązań. W obszarze prawa gospodarczego wymagane jest 
znajomość podstawowych pojęć jak przedsiębiorca , konsument,  a także form prowadzenia działalności 
gospodarczej. 
Cele przedmiotu: 
Celem tego przedmiotu jest ukazanie odrębności regulacji prawnych odnoszących się do prowadzenia 
działalności przez przedsiębiorców w sferze usług pocztowych i telekomunikacyjnych  na tle zasad ogólnych 
wynikających z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Zapoznanie z podstawowymi regulacjami 
prawnymi z zakresu podejmowania i prowadzenia  tej działalności 
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: 
Prawo telekomunikacyjne 

1. Organy łączności - kompetencje Prezesa UKE 
2. Zasady wpisu do rejestru działalności regulowanej –  
3. Podjęcie działalności telekomunikacyjnej 
4. Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych 
5. Odpowiedzialności za nienależyte wykonanie usługi powszechnej 
6. Postępowanie reklamacyjne.Sposoby rozstrzyganie sporów  w telekomunikacji 
7. Tajemnica telekomunikacyjna i ochrona danych użytkowników końcowych 

Prawo pocztowe 
1. Podjęcie działalności pocztowej .Umowa o świadczenie usług pocztowych 
2. Odpowiedzialności za nienależyte wykonanie usługi powszechnej 
3. Postępowanie reklamacyjne. Sposoby rozstrzyganie sporów  
4. Tajemnica pocztowa i ochrona danych użytkowników 
5. Poczta Polska jako odrębna osoba prawna /struktura 

Forma i warunki zaliczenia: 
Ocenianie stałe oraz test wielokrotnego wyboru 
Literatura podstawowa: 
W. Gromski. Europejskie i polskie prawo telekomunikacyjne, Warszawa 2004 
E. Galewska , Implementacja dyrektyw telekomunikacyjnych, Warszawa 2007. 
S. Piątek, Prawo telekomunikacyjne, Kraków 2005 
Literatura uzupełniająca: 
Czasopismo : Prawo i Ekonomia w Telekomunikacji 
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Prawo obrotu handlowego 
 
Jednostka organizacyjna US: 
Wydział Zarządzania i Ekonomiki 
Usług 
Katedra Prawa Gospodarczego 
i Ubezpieczeń 

Kierunek: Ekonomia 
Specjalność: Ekonomika i Zarządzanie Przedsiębiorstwami  
Poziom studiów: I 

Kod przedmiotu 
 

Nazwa przedmiotu: Prawo obrotu handlowego  

 Rok Semestr Rodzaj zajęć Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS 

Typ 
przedmiotu 

Język 
nauczania 

5 W/CW 15/15 stacjonarne 3 
   
5 W/CW 9/9 niestacjo-

narne 
3 

   

6 
 
6 obowiązkowy Polski 

 
Prowadzący przedmiot: dr Szymczak Iwona 
 
Wymagania wstępne: 
Podstawową przesłanką właściwego przygotowania studenta do zajęć jest posiadanie przez niego wiedzy 
z zakresu podstaw prawa oraz opanowanie podstawowych zagadnień z prawa cywilnego. 
Cele przedmiotu: 
Zaznajomienie słuchaczy z zagadnieniami przedsiębiorczości rozumianych w kategoriach zasad i norm 
prawnych w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej. Umiejętność wykorzystywania zdobytej 
wiedzy z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, a w szczególności zasad 
funkcjonowania w obrocie gospodarczym przedsiębiorcy, oddziaływania państwa na gospodarkę, co jest 
szczególnie istotna dla właściwego funkcjonowania w biznesie. 
Metody dydaktyczne: 
Wykład ma na celu zapoznanie studenta z podstawowymi instytucjami prawa gospodarczego oraz prawa 
handlowego. Natomiast ćwiczenia służą pogłębieniu zdobywanej wiedzy. Praca w mniejszych grupach, 
pozwala na prowadzenie studiów przypadków (tzw. kazusów). W tym zakresie prowadzenie dyskusji ze 
studentami jest nastawione na opanowanie podstawowych pojęć i instytucji z zakresu prawa gospodarczego 
i handlowego. Odbywa się to zarówno w formie ustnej, ale i pisemnej, podczas okresowych prac pisemnych. 
Treści merytoryczne przedmiotu: 
- Definicje, źródła, zasady prawa gospodarczego; 
- Przedsiębiorczość a swoboda działalności gospodarczej; 
- Pojęcie przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa; 
- Działalność gospodarcza – podstawowe pojęcia; 
- Firma i przedstawicielstwo; 
- Pojęcie spółki; 
- Klasyfikacja spółek; 
- Łączenie, podział i przekształcanie spółek handlowych; 
- Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej; 
- Rejestry podmiotów prowadzących działalność gospodarczą; 
- Umowy i ich wykonanie; 
- Wybrane zagadnienia finansowania działalności gospodarczej; 
- Upadłość przedsiębiorcy. 
Forma i warunki zaliczenia: 
zaliczenie –ocenianie ciągłe, oraz na zakończenie kolokwium zaliczeniowe 
Literatura podstawowa: 
- Izdebski H., Małek M., Kodeks cywilny, Warszawa 1997; 
- Olszewski (red.), Prawo gospodarcze – kompendium, Warszawa 2007; 
- Kosikowski C., Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, Komentarz, Warszawa 2008; 
- Grabowski J. (red.), Publiczne prawo gospodarcze – zarys wykładu, Bydgoszcz – Katowice 2008; 
- Horosz P., Antoniuk J. R., Prawne podstawy przedsiębiorczości, Warszawa 2007; 
- Szydło M., Krajowe prawo spółek a swoboda przedsiębiorczości, Warszawa 2007; 
- Ciszewski J. (red.), Polskie prawo handlowe, Warszawa 2009; 
- Okolski J. (red.), Prawo handlowe, Warszawa 2008; 
- Katner W. J., Podstawy prawa cywilnego i handlowego dla ekonomistów, Wrocław 2007. 
Literatura uzupełniająca: 
- Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, 
- Przegląd Prawa Gospodarczego, - Przegląd Prawa handlowego, 
- Czasopismo kwartalne całego prawa handlowego, upadłościowego oraz rynku kapitałowego, 
- Myśl ekonomiczna i prawna. 
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Prawo pracy 
 
Jednostka organizacyjna US: 
Wydział Zarządzania i Ekonomiki 
Usług 
Katedra Prawa Gospodarczego i 
Ubezpieczeń 

Kierunek: Ekonomia 
Specjalność: wszystkie 
Poziom studiów: II 

Kod przedmiotu 
 

Nazwa przedmiotu: Prawo pracy 

 Rok Semestr Rodzaj zajęć Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS 

Typ 
przedmiotu 

Język 
nauczania 

3 W 15 stacjonarne 2 
   
3 W 12 niestacjo-

narne 
2 

   

3 
 
3 obowiązkowy Polski 

 
Prowadzący przedmiot: dr Marek Białkowski, dr Iwona Szymczak 
 
Wymagania wstępne: 
znajomość podstawowych instytucji prawa cywilnego, podstaw prawa oraz prawa administracyjnego. 
Cele przedmiotu: 
zapoznanie słuchaczy z procesami zachodzącymi na rynku pracy oraz ukazanie relacji występujących 
pomiędzy pracodawcami a pracownikami, a szczególności w zakresie zawierania umów o pracę, a także 
ewentualnych roszczeń odszkodowawczych z tytułu niezgodnego z prawem ich rozwiązania oraz 
zależnościami pomiędzy świadczeniami z tytułu stosunku pracy a zabezpieczeniem socjalnym w postaci 
emerytury lub renty, a także zagadnienia odnoszące się do rozwiązywania sporów indywidualnych 
i zbiorowych między pracodawcami a pracownikami lub związkami zawodowymi a pracodawcami. 
Metody dydaktyczne: 
Przedmiot jest prowadzony w formie wykładu. Jednakże uczestniczący w nim studenci mogą w sposób 
aktywny włączyć się do prowadzonej podczas zajęć dyskusji (kiedy omawiane są konkretne stany faktyczne, 
co oczywiście nie wyklucza możliwości przygotowania samodzielnej pracy). 
Treści merytoryczne przedmiotu: 
- Definicje i źródła prawa pracy 
- Umowa o prace a umowy cywilne, których przedmiotem jest świadczenie pracy (umowa zlecenia,  umowa o 
dzieło, kontrakt menedżerski), 
- Obowiązki pracodawcy i pracownika, 
- Treść i rola świadectwa pracy, 
- Czas pracy i urlopy pracownicze, 
- Wynagrodzenie i jego ochrona.  
- Rozwiązanie umowy o pracę.  
- Roszczenia odszkodowawcze z tytułu bezprawnego rozwiązania umowy o pracę 
- Ochrona pracujących kobiet, 
- Odpowiedzialność porządkowa, dyscyplinarna i materialna pracowników, 
- Spory indywidualne - postępowanie sądowe, 
- Spory zbiorowe, legalność akcji strajkowych, 
- Rynek pracy - agencje pośrednictwa pracy, agencja pracy tymczasowej, telepraca. 
Forma i warunki zaliczenia: 
Zaliczenie z oceną – forma pisemna w postaci pytań otwartych, podczas której udzielane są odpowiedzi 
w formie opisowej. 
Literatura podstawowa: 
- Florek L., Zieliński T., Prawo pracy, Warszawa 2008, 
- Florek L., Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2009, 
- Liszcz T., Prawo pracy. Zarys wykładu, Lublin 2006, 
- Muszalski W., Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2005, 
- Salwa Z., Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2005. 
Literatura uzupełniająca: 
Monitor Prawa Pracy, 
- Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń, 
- Orzecznictwo Sądu Najwyższego - Izba Prawa Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych. 
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Prawo transportowe 
 
Jednostka organizacyjna US: 
Wydział Zarządzania i Ekonomiki 
Usług 
Katedra Prawa Gospodarczego i 
Ubezpieczeń 

Kierunek: Ekonomia 
Specjalność: Ekonomika Transportu i Logistyka 
Poziom studiów: I 

Kod przedmiotu 
 

Nazwa przedmiotu: Prawo transportowe 

 Rok Semestr Rodzaj zajęć Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS 

Typ 
przedmiotu 

Język 
nauczania 

5 W 15 stacjonarne 3 
   
5 W 9 niestacjo-

narne 
3 

   

1 
 
1 obowiązkowy Polski 

 
Prowadzący przedmiot: dr Marek Białkowski 
 
Wymagania wstępne: 
Zagadnienia, które student powinien poznać wcześniej, to przede wszystkim poszerzona wiedza z zakresu 
prawa cywilnego, a w szczególności z zakresu umów o charakterze zobowiązaniowym 
Cele przedmiotu: 
Zapoznanie studentów z ogólną problematyką prawną wykonywania krajowych usług transportowych 
w kontekście obowiązywania w tym zakresie uregulowań międzynarodowych. 
Metody dydaktyczne: 
Przedmiot jest prowadzony w formie wykładu. Jednakże uczestniczący w nim studenci mogą w sposób 
aktywny włączyć się do prowadzonej podczas zajęć dyskusji (kiedy omawiane są konkretne stany faktyczne, 
co oczywiście nie wyklucza możliwości przygotowania samodzielnej pracy). 
Treści merytoryczne przedmiotu: 
- Reglamentacja prawna przepisów prawa przewozowego, a w szczególności przepisów regulujących 
 przewozy krajowe i międzynarodowe oraz taryfy transportowe; 
- Organizacja prawna transportu, 
- Problematyka prawna przewozu osób i rzeczy, 
- Dokumenty przewozowe, 
- Zasady odpowiedzialności przewoźnika: 

a) za życie i zdrowie podróżnego, 
b) z tytułu przyspieszonego odjazdu środka transportowego, 
c) z tytułu opóźnienia przewozu, 
d) za szkody w substancji przesyłki, 
e) za szkody w przypadku przewozu przesyłki przez dwóch lub więcej przewoźników, 

- Zagadnienia prawne usług spedycyjnych, 
- Ubezpieczenia transportowe, 
- Dochodzenie roszczeń w transporcie. 
Forma i warunki zaliczenia: 
Zaliczenie z oceną – forma pisemna w postaci pytań otwartych, podczas której udzielane są odpowiedzi 
w formie opisowej. 
Literatura podstawowa: 
- Górski W., Mendyk E., Prawo transportu lądowego, Warszawa 2005, 
- Górski W., Wesołowski K., Komentarz do przepisów o umowie przewozu i umowie spedycji, Warszawa 
2009, 
- Stec M., Umowa przewozu w transporcie towarowym, Kraków 2005, 
- Szanciło T., Prawo przewozowe, Komentarz, Warszawa 2008, 
- Lotz D., Prawo przewozowe w przewozach drogowych 2009/2010, Warszawa 2009, 
- Odpowiednie umowy międzynarodowe, ustawy i stosowne do nich rozporządzenia. 
Literatura uzupełniająca: 
- Transport i Komunikacja – dwumiesięcznik poświęcony zagadnieniom organizacji, funkcjonowania i 
integracji wszystkich systemów transportu i komunikacji, http://www.transport-komunikacja.pl 
- Der Güterverkehr (zuvor: Euro – Transport – Journal), Organ des Bundesverbandes des Deutschen. 
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Prawo turystyczne 
 
Jednostka organizacyjna US: 
Wydział Zarządzania i Ekonomiki 
Usług 
Katedra Prawa Gospodarczego I 
Ubezpieczeń 

Kierunek: Ekonomia 
Specjalność: Turystyka i Hotelarstwo 
Poziom studiów:  I stopień 

Kod przedmiotu 
 

Nazwa przedmiotu: Prawo turystyczne 

 
Rok Semestr Rodzaj zajęć 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS 

Typ 
przedmiotu 

Język 
nauczania 

5 W 30 stacjonarne 3 
                  
5 W 18 niestacjo-

narne 
3 

                  

3 obowiązkowy polski 

 
Prowadzący przedmiot: dr Iwona Szymczak      
 
Wymagania wstępne: 
Student powinien posiadać znajomość podstawowych instytucji prawa cywilnego, a w szczególności w sferze 
prawa zobowiązań wymagana jest znajomość ogólnych zasad z tytułu niewykonania lub niewłaściwego 
wykonania  zobowiązań. W obszarze prawa gospodarczego wymagane jest znajomość podstawowych pojęć 
takich jak przedsiębiorca, konsument, a także form prowadzenia działalności gospodarczej      
Cele przedmiotu: 
Celem tego przedmiotu jest ukazanie odrębności regulacji prawnych odnoszących się do prowadzenia 
działalności przez przedsiębiorców turystycznych  na tle zasad ogólnych wynikających z ustawy o swobodzie 
działalności gospodarczej. Zapoznanie z podstawowymi regulacjami prawnymi z zakresu podejmowania i 
prowadzenia  działalności turystycznej przez biura podróży, zakłady hotelarskie oraz podmioty prowadzące 
kempingi i pola biwakowe  
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 oraz wzorcami 
umów pod względem oceny występowania  niedozwolonych klauzul umownych 
Treści merytoryczne przedmiotu: 

1. Źródła prawa turystycznego. Umowy zobowiązaniowe w prawie turystycznym –  
najem, zlecenie, umowa o dzieło , umowa agencyjna, umowa przechowanie (art. 835 k.c.) a przechowanie 
hotelowe (art. 846 k.c.). 

2. Sposoby zawierania umów.Zasady podejmowania i prowadzenia działalności turystycznej – 
obowiązki administracyjno-prawne 

3. Rodzaje i klasyfikacja umów, których przedmiotem jest świadczenie usług turystycznych 
4. Odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy 
5. Podmioty prowadzące hotele lub podobne zakłady i ich zakres odpowiedzialności 
6. Ochrona konsumenta – niedozwolone klauzule w działalności turystycznej. Timesharing 
7. Działalność agroturystyczna 
8. Prawne regulacje w zakresie bezpieczeństwa w turystyce 
9. Zarys problematyki ubezpieczeń 

 
Forma i warunki zaliczenia: 
Ocenianie stałe oraz test wielokrotnego wyboru 
Literatura podstawowa: 

1. M. Nestorowicz: Prawo turystyczne, Kraków 2003 
2. J. Gospodarek: Prawo turystyczne w zarysie, Warszawa 2008 

Literatura uzupełniająca: 
1A. Panasiuk, Hotelarstwo – Usługi - Eksploatacja – Zarządzanie, Wyd. PWN 2006 
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Proces kadrowy 
 
Jednostka organizacyjna US: 
Wydział Zarządzania i Ekonomiki 
Usług 
Katedra Organizacji i Zarządzania 

Kierunek: Ekonomia 
Specjalność: Kapitał Ludzki Przedsi ębiorstwa 
Poziom studiów: II 

Kod przedmiotu 
 

Nazwa przedmiotu: Proces kadrowy 

 Rok Semestr Rodzaj zajęć Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS 

Typ 
przedmiotu 

Język 
nauczania 

   stacjonarne  
   

4 W/CW 12/12 niestacjo-
narne 

2 
   

 
 
5 Obowiązkowy Polski 

 
Prowadzący przedmiot:  dr hab. Jacek Buko 
 
Wymagania wstępne: 
Studenci powinni posiadać wiedzę z zakresu Podstaw zarządzania i Zarządzania zasobami ludzkimi 
Cele przedmiotu: 
Studenci powinni opanować wiedzę dotycząca procesów kadrowych w przedsiębiorstwach (pozyskiwania, 
szkolenia, rozwoju, oceniania i motywowania pracowników). 
Metody dydaktyczne: 
Wykłady 
Prezentacje multimedialne 
Praca w grupach 
Studia przypadków 
Treści merytoryczne przedmiotu: 
1. Istota zarządzania zasobami ludzkimi  
2. Stosunki pracy  
3. Kultury organizacyjne, ich rodzaje oraz wpływ na procesy kadrowe w przedsiębiorstwach  
4. Pozyskiwanie i zatrudnianie pracowników 
5. Adaptacja pracowników w przedsiębiorstwach 
6. Rozwój i doskonalenie kadry  
7. Motywowanie i systemy wynagradzania 
8. Przywództwo i jego style w różnych kulturach. 
Forma i warunki zaliczenia: 
Egzamin w formie pisemnej lub ustnej, zaliczenie w formie pisemnej 
Literatura podstawowa: 
1. G. Hofstede, J.G. Hofstede, Kultury i organizacje, PWE, Warszawa 2007. 
2. Stoner J.A.F., Wankel Ch.: Kierowanie, Warszawa 2002. 
Literatura uzupełniająca: 
1. D. Simpson, Problemy rekrutacji, selekcji i szkolenia kadr w dobie globalizacji, w: Problemy współpracy 
międzynarodowej w warunkach globalizacji gospodarki, Prace i materiały Instytutu Handlu Zagranicznego 
UG, Wyd. UG, Gdańsk 2000. 
2. Gesteland R. , Różnice kulturowe a zachowania w biznesie, PWN, Warszawa 2000 
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Psychologia 
 
Jednostka organizacyjna US: 
Wydział Humanistyczny 
Instytut Psychologii 

Kierunek: Ekonomia 
Specjalność: wszystkie 
Poziom studiów: I stopień 

Kod przedmiot Nazwa przedmiotu: Psychologia (inny przedmiot humanistyczny) 
 

 Rok Semestr Rodzaj zajęć Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS 

Typ 
przedmiotu 

Język 
nauczania 

   stacjonarne I 
2 W 30 

   niestacjo-
narne 

I 
2 W 18 

5 do wyboru 
 

polski 

 
Prowadzący przedmiot: dr Eunice Hempolińska-Nowik 
 
Wymagania wstępne: brak 
 
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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Psychologia w zarządzaniu zasobami ludzkimi 
 
Jednostka organizacyjna US: 
Wydział Zarządzania i Ekonomiki 
Usług 
Katedra Organizacji i Zarządzania 

Kierunek: Ekonomia 
Specjalność: Kapitał Ludzki Przedsi ębiorstwa 
Poziom studiów: II 

Kod przedmiotu 
 

Nazwa przedmiotu: Psychologia w zarządzaniu zasobami ludzkimi 

 Rok Semestr Rodzaj zajęć Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS 

Typ 
przedmiotu 

Język 
nauczania 

   stacjonarne  
   

3 W 12 niestacjo-
narne 

2 
   

 
 
3 Obowiązkowy Polski 

 
Prowadzący przedmiot: dr Włodzimierz Durka 
 
Wymagania wstępne: 
Znajomość zagadnień z zakresu Zarządzania zasobami ludzkimi 
Cele przedmiotu: 
Współczesne organizacje działają w dynamicznym środowisku, do którego muszą się adoptować nie tylko 
poprzez stosowanie nowoczesnych technologii, ale także przez zarządzanie zatrudnionymi w nich 
pracownikami w sposób pobudzający ich do zaangażowania, kreatywności i odpowiedzialności. Dla 
sprostania konkurencji i dla istnienia na rynku współczesne organizacje muszą dbać o właściwy dobór 
pracowników i właściwy wizerunek. Aby jednak rozumieć procesy zachodzące w dzisiejszych organizacjach 
trzeba zapoznać się z dorobkiem teorii organizacji i zarządzania oraz uwzględnić aktualne warunki, w jakich 
one działają. 
Metody dydaktyczne: 
Wykłady, prezentacje multimedialne, studia przypadków, praca w grupach 
Treści merytoryczne przedmiotu: 
1. Psychologia pracy: współczesny kontekst psychologii pracy i organizacji; kluczowe pojęcia i obszar 
zainteresowań psychologii organizacji, relacje interpersonalne w firmie i wywieranie wpływu na innych ludzi, 
postawy i stereotypy społeczne.  
2. Przemiany charakteru współczesnej pracy. Współczesny rynek pracy. Kariera zawodowa. Wartość pracy w 
cyklu życia jednostki. 
3. Człowiek w organizacji. Podstawowe zagadnienia z zakresu teorii organizacji i zarządzania. 
4. Podstawowe problemy związane z pełnieniem władzy w organizacji. Funkcje i role kierowników.  
5. Przywództwo. Kierowanie współczesnymi organizacjami. Wymagania stawiane menedżerom - kompetencje 
menedżerskie. 
6. Przegląd koncepcji motywacji do pracy - znaczenie motywowania w zarządzaniu potencjałem ludzkim. 
7. Sposoby zarządzania pracownikami wynikające z koncepcji natury ludzkiej. 
8. Zarządzanie zasobami ludzkimi. Podstawowe narzędzia polityki kadrowej przedsiębiorstw: dobór 
personelu, oceny pracownicze, rozwój i szkolenia. 
9. Funkcjonalne i dysfunkcjonalne zachowania w organizacjach: zaangażowanie i satysfakcja z pracy, stres w 
pracy, wypalenie zawodowe, pracoholizm, mobbing i inne patologie w miejscu pracy. 
Forma i warunki zaliczenia: 
Zaliczenie w formie pisemnej lub ustnej 
Literatura podstawowa: 
1. Ratajczak, Z., Psychologia pracy i organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007. 
2. Schultz, D. P., Schultz, S.E., Psychologia a wyzwania dzisiejszej pracy, PW, Warszawa2002. 
Literatura uzupełniająca: 
1. Chmiel, N., Psychologia pracy i organizacji, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2003. 
2. Strykowska, M., Współczesne organizacje – wyzwania i zagrożenia. Perspektywa psychologiczna, 
Humaniora, Poznań 2002. 
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Rachunek ekonomiczny w transporcie 
 
Jednostka organizacyjna US: 
Wydział Zarządzania i Ekonomiki 
Usług 
Katedra Systemów i Polityki 
Transportowej 

Kierunek: Ekonomia 
Specjalność: Ekonomika Transportu i Logistyka 
Poziom studiów:  II  

Kod przedmiotu 
 

Nazwa przedmiotu: Rachunek ekonomiczny w transporcie 

 
Rok Semestr Rodzaj zajęć 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS 

Typ 
przedmiotu 

Język 
nauczania 

4 W/CW 15/15 stacjonarne 2 
   
4 W/CW 12/12 niestacjo-

narne 
2 

   

6 obowiązkowy polski 

 
Prowadzący przedmiot: dr Dariusz Milewski, mgr Zuzanna Kłos 
 
Wymagania wstępne: 
Wiedza na temat ogólnych prawidłowości ekonomicznych (np. "efekt skali"), znajomość podstawowych 
kategorii: podział kosztów na stałe i zmienne, pośrednie i bezpośrednie 
Cele przedmiotu: 
zapoznanie studentów z metodyką prowadzenia rachunków makroekonomicznego i mikroekonomicznego w 
transporcie oraz zakresem ich stosowania w praktyce. 
 
Metody dydaktyczne: 
Wykłady - teoria i studia przypadków, ćwiczenia - zajęcia praktyczne – studia przypadków, zadania 
Treści merytoryczne przedmiotu: 

1. Istota rachunku ekonomicznego i jego rodzaje 

2. Kryteria wyboru wariantów rozwiązania w rachunku makroekonomicznym w transporcie 

3. Zakres stosowania rachunku makroekonomicznego w transporcie 

4. Metodyka rachunku makroekonomicznego w transporcie (na przykładach) 

5. Kryteria wyboru wariantów rozwiązania w rachunku mikroekonomicznym w transporcie 

6. Zakres stosowania rachunku mikroekonomicznego w transporcie 

7. Metodyka rachunku mikroekonomicznego w transporcie (na przykładach). 

 
Forma i warunki zaliczenia: 
Zaliczenie z oceną - test, zadania do rozwiązania 
Literatura podstawowa: 

1. Dembińska-Cyran I., Gubała M.: Podstawy zarządzania transportem w przykładach. Instytut 
Logistyki i Magazynowania, Poznań 2003. 

2. Engelhardt J., Wardacki W., Zalewski P.: Transport kolejowy – organizacja, gospodarowanie, 
zarządzanie. Kolejowa Oficyna Wydawnicza, Warszawa 1995. 

3. Kamińska T.: Makroekonomiczna ocena efektywności inwestycji infrastrukturalnych na przykładzie 
transportu. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1999. 

 
Literatura uzupełniająca: 

2. „Przegląd Komunikacyjny” 
3. „Problemy Ekonomiki Transportu” 
4. „Spedycja. Transport. Logistyka” 
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Rachunek kosztów 
 
Jednostka organizacyjna US: 
Wydział Zarządzania i Ekonomiki 
Usług 
Katedra Rachunkowości i Controllingu 

Kierunek: Ekonomia 
Specjalność: Ekonomika i Zarządzanie Przedsiębiorstwami 
Poziom studiów: I 

Kod przedmiotu 
 

Nazwa przedmiotu: Rachunek kosztów 

 Rok Semestr Rodzaj zajęć Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS 

Typ 
przedmiotu 

Język 
nauczania 

6 W/CW 30/30 stacjonarne 3 
   
6 W/CW 18/18 niestacjo-

narne 
3 

   

4 obowiązkowy Polski 

 
Prowadzący przedmiot: dr inż. Małgorzata Cieciura, mgr Adam Lulek, mgr Bartosz Pilecki  
 
Wymagania wstępne: Dobra znajomość zagadnień realizowanych na przedmiotach „Podstawy 
rachunkowości” i „Rachunkowość finansowa”. 
Cele przedmiotu: Celem przedmiotu zapoznanie studentów z zaletami i ograniczeniami systematycznego 
rachunku kosztów i na tym tle wskazanie innych odmian rachunku kosztów. Ponadto studenci nabędą 
umiejętności związane z grupowaniem, pomiarem oraz rozliczaniem kosztów, w tym kalkulacji kosztów. 
Metody dydaktyczne: wykład z prezentacją, rozwiązywanie zadań. 
 
Treści merytoryczne przedmiotu: 

1. Funkcje i zadania rachunku kosztów. 
2. Klasyfikacja kosztów. 
3. Pomiar kosztów. 
4. Rozliczanie kosztów działalności pomocniczej. 
5. Rozliczanie kosztów w czasie. 
6. Krąg kosztowy. 
7. Kalkulacja kosztów. 
8. Ewidencja kosztów w ramach rachunku kosztów. 
9. Odmiany rachunku kosztów. 

Forma i warunki zaliczenia: 
Zaliczenie ćwiczeń – forma pisemna – rozwiązywanie zadań. 
Literatura podstawowa: 

1. M. Gmytrasiewicz, A. Karmańska, Rachunkowość finansowa, Difin, Warszawa 2006. 
2. Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów, red. G. K. Świderska, Tom I i II, Difin, Warszawa 

2003. 
Literatura uzupełniająca: 
Miesięcznik „Rachunkowość” 
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Rachunkowość finansowa 
 
Jednostka organizacyjna US: 
Wydział Zarządzania i Ekonomiki 
Usług 
Katedra Rachunkowości i Controlingu 
 

Kierunek: Ekonomia 
Specjalność: wszystkie 
Poziom studiów: I 

Kod przedmiotu 
 

Nazwa przedmiotu: Rachunkowość finansowa 

 Rok Semestr Rodzaj zajęć Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS 

Typ 
przedmiotu 

Język 
nauczania 

4 W/CW 15/15 stacjonarne 2 
   
4 W/CW 9/9 niestacjo-

narne 
2 

   

4 obowiązkowy Polski 

 
Prowadzący przedmiot: dr inż. Małgorzata Cieciura, mgr Konrad Kochański, mgr Adam Lulek,  
mgr Bartosz Pilecki 
 
Wymagania wstępne: 
Znajomość zagadnień z przedmiotu „Podstawy rachunkowości” 
Cele przedmiotu: Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zasadami wyceny księgowej oraz ewidencją 
księgową (operacje bilansowe i wynikowe, w tym ustalenie wyniku finansowego). Ponadto nabycie 
umiejętności sporządzania i interpretowania poszczególnych pozycji sprawozdania finansowego.  
 
Metody dydaktyczne: wykład z prezentacją, rozwiązywanie zadań 
 
Treści merytoryczne przedmiotu: 

1. Istota i zasady ewidencji środków pieniężnych. 
2. Istota i zasady ewidencji kredytów bankowych. 
3. Istota i zasady ewidencji rozrachunków. 
4. Istota i zasady ewidencji składników aktywów trwałych. 
5. Istota i zasady ewidencji inwestycji. 
6. Istota i zasady ewidencji zapasów. 
7. Istota i zasady ewidencji kapitałów. 
8. Ustalanie i podział wyniku finansowego. 
9. Sprawozdawczość finansowa. 

Forma i warunki zaliczenia: zaliczenie ćwiczeń – forma pisemna – rozwiązywanie zadań. 
 
Literatura podstawowa: 

1. Rachunkowość dla Ciebie. Rachunkowość finansowa, red. P. Szczypa, Wydawnictwa Fachowe 
CeDeWu, Warszawa 2010. 

2. Vademecum samodzielnego księgowego, red. W. Gos, Polska Akademia Rachunkowości, Warszawa 
2006. 

Literatura uzupełniająca: 
Miesięcznik „Rachunkowość” 
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Rachunkowość małych firm  
 
Jednostka organizacyjna US: 
Wydział Zarządzania i Ekonomiki 
Usług 
Katedra Rachunkowości i Controllingu 

Kierunek: Ekonomia 
Specjalność: Finanse i Rachunkowość Przedsiębiorstw i 
Instytucji 
Poziom studiów: II 

Kod przedmiotu 
 

Nazwa przedmiotu: Rachunkowość małych firm 

 Rok Semestr Rodzaj zajęć Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS 

Typ 
przedmiotu 

Język 
nauczania 

3 W 15 stacjonarne 2 
   
3 W 9 niestacjo-

narne 
2 

   

5 obowiązkowy Polski 

 
Prowadzący przedmiot:  dr Piotr Szczypa 
 
Wymagania wstępne: Klasyfikowanie podatków. 
 
Cele przedmiotu: Celem przedmiotu jest poznanie uproszczonych form rachunkowości dla potrzeb rozliczeń z 
urzędem skarbowym.  
 
Metody dydaktyczne: wykład z prezentacją, rozwiązywanie zadań. 
 
Treści merytoryczne przedmiotu: 

1. Podmiotowy i przedmiotowy zakres uproszczonych form rachunkowości. 
2. Karta podatkowa. 
3. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. 
4. Podatkowa księga przychodów i rozchodów. 
5. Ewidencje dla potrzeb podatku VAT. 
6. Pozostałe ewidencje. 

Forma i warunki zaliczenia: zaliczenie ćwiczeń: forma pisemna – zadnia. 
 
Literatura podstawowa: 

1. G. Voss, A. Tokarski, M. Tokarski, Księgowość w małej i średniej firmie. Uproszczone formy 
ewidencji, Wydawnictwa Fachowe CeDeWu, Warszawa 2007. 

2. W. Markowski, ABC samll business’u, Wydawnictwo Marcus s.c. Łódź 2010. 
Literatura uzupełniająca: 
Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, Rozporządzenie MF w sprawie prowadzenia podatkowej 
księgi przychodów i rozchodów. 
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Rachunkowość zarządcza 
 
Jednostka organizacyjna US: 
Wydział Zarządzania i Ekonomiki 
Usług 
Katedra Rachunkowości i Controllingu 

Kierunek: Ekonomia 
Specjalność: wszystkie  
Poziom studiów: II 

Kod przedmiotu 
 

Nazwa przedmiotu: Rachunkowość zarządcza  

 Rok Semestr Rodzaj zajęć Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS 

Typ 
przedmiotu 

Język 
nauczania 

4 W/CW 15/15 stacjonarne 2 
   
4 W/CW 12/12 niestacjo-

narne 
2 

   

6 obowiązkowy Polski 

 
Prowadzący przedmiot: dr inż. Małgorzata Cieciura, dr Piotr Szczypa,  
mgr Hanna Czaja-Cieszyńska, mgr Konrad Kochański, mgr Adam Lulek, mgr Bartosz Pilecki 
 
Wymagania wstępne: znajomość zagadnień z zakresu podstaw rachunkowości  
 
Cele przedmiotu: Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z funkcją i zasadami rachunkowości 
zarządczej. Studenci powinni nabyć umiejętności związane z zastosowaniem wybranych narzędzi 
rachunkowości zarządczej w realizacji funkcji zarządzania.  
 
Metody dydaktyczne: wykład z prezentacją, rozwiązywanie zadań 
 
Treści merytoryczne przedmiotu: 

1. Rachunkowość finansowa a rachunkowość zarządcza. 
2. Funkcje i zadania rachunkowości zarządczej. 
3. Koszty i przychody w rachunkowości zarządczej. 
4. Narzędzia strategicznej rachunkowości zarządczej. 
5. Narzędzia operacyjnej rachunkowości zarządczej. 

Forma i warunki zaliczenia: zaliczenie ćwiczeń – forma pisemna -  rozwiązywanie zadań, egzamin w 
zależności od prowadzącego wykład: ustny lub pisemny. 
 
Literatura podstawowa: 

1. P. Szczypa, Rachunkowość zarządcza. Klucz do sukcesu, Wydawnictwa Fachowe CeDeWu, 
Warszawa 2010. 

2. K. Czubakowska, W. Gabrusewicz, E. Nowak, Podstawy rachunkowości zarządczej, PWE, 
Warszawa 2006 

Literatura uzupełniająca: 
Miesięcznik „Rachunkowość Zarządcza i Controlling” 
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Rynek finansowy 
 
Jednostka organizacyjna US: 
Wydział Zarządzania i Ekonomiki 
Usług 
Katedra Finansów Przedsiębiorstwa 

Kierunek: Ekonomia 
Specjalność: wszystkie 
Poziom studiów:  stopień II 

Kod przedmiotu 
 

Nazwa przedmiotu: Rynek finansowy 

 
Rok Semestr Rodzaj zajęć 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS 

Typ 
przedmiotu 

Język 
nauczania 

4 W/CW 15/15 stacjonarne 2 
   
4 W/CW 15/15 niestacjo-

narne 
2 

   

5 obowiązkowy polski 

 
Prowadzący przedmiot:      dr S. Zarębski, mgr D. Kordela, mgr M. Pawłowski, dr I. Kidacka 
 
Wymagania wstępne: 
Wiedza ekonomiczna oraz  ogólna wiedza z zakresu finansów i rynków finansowych. 
Cele przedmiotu: 

• przedstawienie wiedzy z zakresu organizacji i funkcjonowania rynków finansowych, zapoznanie z 
podstawowymi instrumentami rynku finansowego, 

• opis procesu emisyjnego dłużnych i udziałowych papierów wartościowych, omówienie zagadnień 
związanych z zastosowaniem  instrumentów pochodnych, 

• przedstawienie celów działania i funkcji giełd papierów wartościowych, wykorzystanie rynków 
finansowych w finansowaniu przedsiębiorstw, przedstawienie analizy fundamentalnej i technicznej. 

Metody dydaktyczne: 
Wykłady z wykorzystaniem foliogramów i prezentacji multimedialnych, ćwiczenia, których podstawą jest 
rozwiązywanie zadań z problematyki przedmiotu. 
Treści merytoryczne przedmiotu: 

1. Struktura i funkcje rynku finansowego.  
2. Podmioty rynku finansowego. Instytucje rynku finansowego.  
3. Nadzór nad rynkiem finansowym. 
4. Udziałowe i dłużne papiery wartościowe.  
5. Dywidenda.  
6. Prawo poboru. Proces emisyjny papierów udziałowych i dłużnych.   
7. Zasady obrotu instrumentami finansowymi.  
8. Konstrukcja instrumentów pochodnych, hedging, spekulacja i arbitraż.  
9. Zlecenia giełdowe.  
10. Funkcje giełdy, indeksy giełdowe, wskaźniki giełdowe, analiza techniczna. 

Forma i warunki zaliczenia:  
Pisemna, zaliczenie na ocenę 
Literatura podstawowa: 
Bień W., Rynek papierów wartościowych, Difin, Warszawa 1997 
Dębski W., Rynek finansowy i jego mechanizmy. Podstawy teorii i praktyki. WN PWN, Warszawa 2007 
Socha J., Rynek papierów wartościowych w Polsce, CeDeWu, Warszawa 2003 
Sopoćko A., Rynek finansowy,  WN PWN, Warszawa 2006 
Literatura uzupełniająca: 
Czekaj J., Rynki, instrumenty i instytucje finansowe. WN PWN, Warszawa 2008 
Jajuga K., Postawy inwestowania na giełdzie papierów wartościowych, GPW, Warszawa 2006 
Nawrot W., Rynek kapitałowy i jego rozwój, CeDeWu, Warszawa 2008 
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Rynek usług logistycznych 
 

 
 

Jednostka organizacyjna US:   
Wydział Zarządzania i Ekonomiki    Usług   
Katedra Logistyki    

Kierunek : Ekonomia   
Specjalność   Ekonomika Transportu i Logistyka   
Poziom studiów : I  I stopień  

Kod przedmiotu   
                      

Nazwa przedmiotu : Rynek usług  logistycznych   

  Rok   Semestr   Rodzaj zajęć   
Liczba 
godzin   

Punkty 
ECTS   

Typ 
przedmiotu   

Język 
nauczania   

stacjonarne   2                    4  wykłady/ćwiczenia   15/15  

     6                obowiązkowy   polski                                                                    
niestacjo - 
narne   

2                     4 wykłady/ćwiczenia   12/12  
                                                                 

  
Prowadzący przedmiot :  dr Izabela Dembińska, dr Blanka Tundys, mgr Patrycja Waśko  
  
Wymagania wstępne :   
Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw, ekonomika transportu   
Cele przedmiotu :  
Zapoznanie słuchaczy ze stanem rozwoju i zasadami oraz celami funkcjonowania rynku usług logistycznych. 
Metody dydaktyczne :  
Wykład interaktywny, ćwiczenia: prezentacje PP, dyskusja  
Treści merytoryczne przedmiotu :   
1. Usługa logistyczna -   definicje. Usługa logistyczna a usługa transportowa i usługa spedycyjna.  
2. Definicja rynku usług logistycznych. Ujęcie przedmiotowe i podmiotowe RUL   
3. Cechy RUL   
4. Rozwój RUL -   od 1 PL do 4PL   
5.   Przesłanki i warunki rozwoju outs ourcingu usług logistycznych w Polsce i na świecie  
6. Charakterystyka współczesnego rynku usług logistycznych. Przesłanki rozwoju rynku usług logistycznych. 
Kierunki rozwoju rynku usług logistycznych. Liderzy europejskiego rynku usług logistycznych.   
7. Us ługi kurierskie   -   i stota działalności kurierskiej. Rynek przewozów ekspresowych w Polsce. Globalizacja rynku 
przewozów ekspresowych   
8. Charakterystyka działalności 3PL i 4PL   
9. Potencjał sektora TSL w kraju i na świecie    
10 . Prezentacja studium przypadków   
  
Forma i warunki zaliczenia :   
Wykład -   egzamin ustny ; ćwiczenia -   prezentacja PP oraz kolokwium   
Literatura podstawowa :   
Rynek usług logistycznych, red. M. Ciesielski. Difin, Warszawa 2005   
A. Jeszka: Sektor usług logistycznych. D ifin, Warszawa 2009   
Literatura uzupełniająca :   
Logistyka, Transport, Spedycja -   doodatek do "Rzeczpospolita"   
„Logistyka”   
„Nowoczesny Magazyn”  
„Przegląd Komunikacyjny”   
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Rynek usług łączności 
 
Jednostka organizacyjna US: 
Wydział Zarządzania i Ekonomiki 
Usług 
Katedra Ekonomiki i Organizacji 
Telekomunikacji 

Kierunek: Ekonomia 
Specjalność: Ekonomika i Organizacja Łączności  
Poziom studiów: I 

Kod przedmiotu 
 

Nazwa przedmiotu: Rynek usług łączności  

 Rok Semestr Rodzaj zajęć Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS 

Typ 
przedmiotu 

Język 
nauczania 

5 W/CW 15/15 stacjonarne 3 
   
5 W/CW 9/9 niestacjo-

narne 
3 

   

3 obowiązkowy Polski 

 
Prowadzący przedmiot:  dr Joanna Drobiazgiewicz 
 
Wymagania wstępne: podstawowa wiedza z zakresu funkcjonowania rynku 
 
Cele przedmiotu: Celem procesu dydaktycznego w ramach przedmiotu jest zapoznanie studentów z zasadami 
funkcjonowania rynku usług pocztowych 
 
Metody dydaktyczne: wykład oraz ćwiczenia praktyczne 
 
Treści merytoryczne przedmiotu: Pojęcie oraz rodzaje rynku , specyfika rynku usług. Charakterystyka 
elementów rynku usług pocztowych i telekomunikacyjnych. Podstawy regulacyjno-prawne funkcjonowania 
rynku usług pocztowych i telekomunikacyjnych. Istota konkurencji i jej znaczenie dla rozwoju rynku usług 
pocztowych i telekomunikacyjnych. Jakość na rynku usług łączności. Porównanie rozwoju rynku usług 
telekomunikacyjnych w Polsce z innymi krajami UE. 
 
Forma i warunki zaliczenia: 
Podstawą zaliczenia jest pisemne kolokwium 
 
Literatura podstawowa: 
R. Czaplewski: Rynek usług pocztowych i telekomunikacyjnych jako obszar oddziaływania polityki 
gospodarczej. Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1997. 
A.Panasiuk: Usługi pocztowe. Rynek i marketing, PWN, Warszawa 2003 
Wrzosek W.: Funkcjonowanie rynku. PWE, Warszawa 2000 
Literatura uzupełniająca: 
Zeszyty Naukowe US Ekonomiczne Problemy Łączności 
Zeszyty Naukowe US Ekonomiczne Problemy Usług 
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Socjologia 
 

 

Jednostka organizacyjna US: 
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług 
Katedra Organizacji i Zarządzania 

Kierunek: Ekonomia 
Specjalność: wszystkie 
Poziom studiów: I 

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu: Socjologia 
 

Rok Semestr Rodzaj zajęć 
Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS 

Typ przedmiotu Język 
nauczania 

2 W 30 stacjonarne 1 
                  
2 W 18 niestacjo-

narne 
1 

                  

5 do wyboru polski 

 
Prowadzący przedmiot: dr Włodzimierz Durka 
 
Wymagania wstępne: 
Brak 
Cele przedmiotu: 
1. Wprowadzenie studentów w socjologiczny sposób analizy i interpretacji rzeczywistości społecznej 
2. Zapoznanie z podstawowymi terminami i pojęciami socjologii 
3. Wykształcenie umiejętności rozumienia tekstów socjologicznych 
4. Wykształcenie umiejętności posługiwania się językiem socjologicznym 
Metody dydaktyczne: 
Wykład z elementami konwersatorium, analiza tekstów 
Treści merytoryczne przedmiotu: 
Wprowadzenie. Przedmiot socjologii. Zakres i podstawowe funkcje. Główne kierunki i szkoły socjologiczne. 
Funkcjonalizm. Strukturalizm. Szkoła humanistyczna. Pluralizm behawioralny. Etnometodologia. Teoria wymiany. 
Socjologia kognitywna. Metody i techniki badawcze. Metody jakościowe versus metody parametryczne. Społeczeństwo 
a jednostka ludzka Socjalizacja. Instytucjonalizacja. Moralność i prawo. Życie społeczne jako rzeczywistość sui 
generis. Pojęcie więzi społecznej. Klasyfikacja zbiorowości społecznych. Struktury pośredniczące: grupy pierwotne. 
Grupy odniesienia .Teoria osobowości społecznej. Klasyfikacja teorii osobowości. Podejmowanie ról społecznych i ich 
realizacja. Jednostka w małej grupie społecznej. Różne struktury w obrębie grupy (struktura władzy, prestiżu, 
komunikacyjna, emocjonalna). Konformizm. Struktura społeczna Pojęcie struktury i stratyfikacji społecznej. Różne 
pojęcia klasy społecznej. Warstwy, stany i kasty. Ruchliwość społeczna. Zachowania zbiorowe Plotka, pogłoska, tłum, 
audytorium i publiczność. Zachowania spontaniczne. Osobowość a otoczenie społeczne w zachowaniach zbiorowych. 
Kultura i uczestnictwo w kulturze. Pojęcie kultury. Wielość kultur. Typy uczestnictwa w kulturze. Kultura masowa. 
Konflikty społeczne Pojęcie konfliktu społecznego. Instytucjonalizacja konfliktu. Typy konfliktów. Sposoby 
rozwiązywania sytuacji konfliktowych. Konflikt przemysłowy. Globalizacja a konflikty społeczne współczesnego 
świata. Zmiana i rozwój społeczny Teorie zmiany społecznej. Typy społeczeństw. Teorie modernizacji i zależności. 
Populizm społeczny. Społeczeństwo postmodernistyczne. Globalizacja. 
Forma i warunki zaliczenia: 
Zaliczenie z oceną na podstawie testu wiedzy i odpowiedzi na pytania otwarte dotyczęce zakresu wykładu. 
Literatura podstawowa: 
1. Sztompka P., Socjologia. Analiza społeczeństwa, PWN, Warszawa 2002 (i następne) 
2. Szacka B., Wprowadzenie do socjologii, PWN, Warszawa 2004 (i następne) 
Literatura uzupełniająca: 
1. Jan Szczepański, Elementarne pojęcia socjologiczne, Warszawa 1974 
2. Jonathan Turner, Socjologia. Podstawowe pojęcia i ich zastosowanie, Warszawa 1994 
3. Peter Berger, Zaproszenie do socjologii, Warszawa 1995 
4. William Goodman, Socjologia, Warszawa 1997 
5. Zygmunt Bauman, Socjologia, Warszawa 1996  
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Spedycja 
 
Jednostka organizacyjna US: 
Wydział Zarządzania i Ekonomiki 
Usług 
Katedra Systemów i Polityki 
Transportowej 

Kierunek: Ekonomia 
Specjalność: Ekonomika Transportu i Logistyka 
Poziom studiów:  I stopień 

Kod przedmiotu 
 

Nazwa przedmiotu: Spedycja 

 
Rok Semestr Rodzaj zajęć 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS 

Typ 
przedmiotu 

Język 
nauczania 

5 W/CW 15/15 stacjonarne 3 
   
5 W/CW 9/9 niestacjo-

narne 
3 

   

2 obowiązkowy polski 

 
Prowadzący przedmiot: dr Dariusz Milewski, mgr Kłos Zuzanna 
 
Wymagania wstępne: 
Znajomość podstawowych cech działalności transportowej 
Cele przedmiotu: 
przekazanie wiedzy teoretycznej oraz praktycznej na temat spedycji i firm spedycyjnych. Studenci nabywają 
praktycznych umiejętności poprzez rozwiązywanie zadań i wypełnianie dokumentów transportowych, 
spedycyjnych i celnych. 
 
Metody dydaktyczne: 
Wykłady dotyczące specyfiki pracy spedytora, zajęcia praktyczne – studia przypadków, zadania 
Treści merytoryczne przedmiotu: 
1. Organizacja procesu spedycyjnego 
2. Problematyka prawna i ubezpieczeniowa 
3. Proces spedycyjny w gałęziach transportu 
4. Podejmowanie decyzji w transporcie i spedycji 
5. Problematyka celna 
6. Organizacja usług spedycyjnych 
7. Rynek usług spedycyjnych 
 
Forma i warunki zaliczenia: 
Egzamin, ćwiczenia - test, zadania do rozwiązania 
Literatura podstawowa: 
12. E. Załoga, D. Milewski: Spedycja. Procesy i usługi .WNUS , Szczecin 2004. 
13. Podręcznik spedytora. Red. J. Neider, D. Marciniak – Neider. Polska Izba Spedycji i Logistyki, Gdynia 

2002  
14. A. Salomon, Spedycja w handlu morskim. Procedury i dokumenty, Wydawnictwo Uniwersytetu 

Gdańskiego, Gdańsk 2003. 
15. M. Gubała, I. Dembińska – Cyran, Podstawy zarządzania transportem w przykładach, Biblioteka 

Logistyka, Poznań 2003.  
Literatura uzupełniająca: 
1. „ Polska Gazeta Transportowa” „Spedycja. Transport. Logistyka. „Porty i Spedycja” 
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Sprawozdawczość finansowa i audyt 
 
Jednostka organizacyjna US: 
Wydział Zarządzania i Ekonomiki 
Usług 
Katedra Rachunkowości i Controllingu 

Kierunek: Ekonomia 
Specjalność: Finanse i Rachunkowość Przedsiębiorstw i 
Instytucji 
Poziom studiów: II 

Kod przedmiotu 
 

Nazwa przedmiotu: Sprawozdawczość finansowa i audyt 

 Rok Semestr Rodzaj zajęć Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS 

Typ 
przedmiotu 

Język 
nauczania 

4 W/CW 15/15 stacjonarne 2 
   
4 W/CW 12/15 niestacjo-

narne 
2 

   

3 obowiązkowy Polski 

 
Prowadzący przedmiot: dr inż. Małgorzata Cieciura, dr Piotr Szczypa, mgr Hanna Czaja-Cieszyńska, mgr 
Konrad Kochański 
 
Wymagania wstępne: znajomość podstaw rachunkowości 
 
Cele przedmiotu: Celem przedmiotu jest nabycie umiejętności sporządzania i czytania wszystkich elementów 
sprawozdania finansowego oraz poznanie procedur związanych z audytem. 
 
Metody dydaktyczne: wykład z prezentacją, rozwiązywanie zadań. 
 
Treści merytoryczne przedmiotu: 

1. Zakres i zasady sporządzania sprawozdania finansowego. 
2. Bilans sprawozdawczy. 
3. Rachunek zysków i strat. 
4. Informacja dodatkowa. 
5. Rachunek przepływów pieniężnych. 
6. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym. 
7. Odbiorcy informacji ze sprawozdania finansowego. 
8. Audyt w przedsiębiorstwie. 

Forma i warunki zaliczenia: zaliczenie ćwiczeń – forma pisemna – rozwiązywanie zadań; egzamin w 
zależności od prowadzącego: ustny lub pisemny. 
 
Literatura podstawowa: 

1. W. Gos, S. Hońko, P.Szczypa, ABC sprawozdań finansowych. Jak je czytać, interpretować i 
analizować, Wydawnictwa Fachowe CeDeWu, Warszawa 2010. 

2. E. Nowak, Analiza sprawozdań finansowych, PWE, Warszawa 2009. 
Literatura uzupełniająca: 
Miesięcznik „Rachunkowość” 
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Sprawozdawczość finansowa podmiotów gospodarczych 
 
Jednostka organizacyjna US: 
Wydział Zarządzania i Ekonomiki 
Usług 
Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw 

Kierunek: Ekonomia 
Specjalność: Ekonomika i Zarządzanie Przedsiębiorstwami 
Poziom studiów: I 

Kod przedmiotu 
 

Nazwa przedmiotu: Sprawozdawczość finansowa podmiotów gospodarczych  

 Rok Semestr Rodzaj zajęć Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS 

Typ 
przedmiotu 

Język 
nauczania 

6 W/CW 15/15 stacjonarne 3 
   
6 W/CW 9/9 niestacjo-

narne 
3 

   

4 obowiązkowy Polski 

 
Prowadzący przedmiot: dr Mariusz Szczepankowski, dr Małgorzata Porada-Rochoń, dr Anna Surmacz  
 
Wymagania wstępne: 
analiza ekonomiczna, podstawy ekonomiki przedsiębiorstw, rachunkowość finansowa, finanse przedsiębiorstw 
Cele przedmiotu: Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z podstawowymi pojęciami z zakresu badania 
sprawozdań finansowych, krajowymi i międzynarodowymi regulacjami prawnymi obowiązującymi w tym 
obszarze oraz procedurami badawczymi. Informacje zawarte w sprawozdaniach pozwolą im jako 
użytkownikom sprawozdań odpowiednio formułować opinie oraz podejmować decyzje ekonomiczne.  
Metody dydaktyczne:wykłady z użyciem technik multimedialnych, ćwiczenia, zadania, konsultacje, testy, 
ocena opisowa raportów finansowych  branżowych 
Treści merytoryczne przedmiotu: 

– Aspekty formalne sporządzania i badania sprawozdań finansowych 
– Polskie i międzynarodowe regulacje prawne związane z badaniem sprawozdań finansowych 
– Rodzaje sprawozdań finansowych 
– Podstawy analizy sprawozdań finansowych 
– Odbiorcy sprawozdań 
– Charakterystyka obowiązkowych sprawozdań finansowych 
– Czytanie bilansu 
– Ocena rachunku zysków i strat 
– Konstrukcja i analiza rachunku przepływów pieniężnych 
– Pojemność informacyjna innych sprawozdań 
– Skonsolidowane sprawozdanie finansowe 
– Ocena zdolności jednostki do kontynuowania działalności  

Forma i warunki zaliczenia: zaliczenie pisemne 
Literatura podstawowa: 

– M. Remlein, Sprawozdawczość finansowa w przykładach i zadaniach, wyd. 2 zmienione, Uniwersytet 
Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań 2009 

– E. Nowak, Analiza sprawozdań finansowych, PWE, Warszawa 2008. 
– Sprawozdawczość i analiza finansowa przedsiębiorstwa, praca zbiorowa pod red. H. Buk, AE w 

Katowicach, Katowice 2005 
Literatura uzupełniająca: 

– Audyt sprawozdań finansowych, praca zbiorowa pod red. W. Gabrusewicza, PWE, Warszawa 2010. 
– W Gabrusewicz, M. Remlein, Sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2007. 
– I. Olchowicz, A. Tłaczała, Sprawozdawczość finansowa według krajowych i międzynarodowych 

standardów, Difin, Warszawa 2004. 
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Statystyka 
 
Jednostka organizacyjna US: 
Wydział Zarządzania i Ekonomiki 
Usług 
Katedra Metod Ilościowych 

Kierunek: Ekonomia 
Specjalność: wszystkie 
Poziom studiów: I 

Kod przedmiotu 
 

Nazwa przedmiotu: Statystyka 

 Rok Semestr Rodzaj zajęć Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS 

Typ 
przedmiotu 

Język 
nauczania 

3 W/CW 15/30 stacjonarne 2 
   
3 W/CW 15/15 niestacjo-

narne 
2 

   

4 obowiązkowy Polski 

 
Prowadzący przedmiot: dr R. Kubicki, dr U. Grześkowiak, mgr A. Dumańska-Małyszko 
 
Wymagania wstępne: 
znajomość matematyki w tym rachunku prawdopodobieństwa. 
Cele przedmiotu: 
Wykształcenie umiejętności pozyskiwania, analizowania, prezentowania i interpretowania danych  
statystycznych w kategoriach  statystyki opisowej; dobierania metod statystyki opisowej odpowiednich do 
specyfiki badanego problemu 
Metody dydaktyczne: wykłady + ćwiczenia 
 
Treści merytoryczne 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. 
Forma i warunki zaliczenia: 
kolokwium zaliczeniowe + egzamin 
Literatura podstawowa: 
 
Literatura uzupełniająca: 
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Strategie rynkowe podmiotów łączności 
 
Jednostka organizacyjna US: 
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług 
Katedra Ekonomiki i Organizacji 
Telekomunikacji 

Kierunek: Ekonomia 
Specjalność: Ekonomika i Organizacja Łączności 
Poziom studiów: II 

Kod przedmiotu 
 

Nazwa przedmiotu: Strategie rynkowe podmiotów łączności  

 Rok Semestr Rodzaj zajęć Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS 

Typ 
przedmiotu 

Język 
nauczania 

3 W/CW 15/15 stacjonarne 2 
   
3 W/CW 12/12 niestacjo-

narne 
2 

   

6 obowiązkowy Polski 

 
Prowadzący przedmiot: dr Wiesław. M. Maziarz, dr Maciej Czaplewski 
 
Wymagania wstępne: 
Wiedza z zakresu podstaw zarządzania  
Cele przedmiotu: 
Zapoznanie studentów z orientacjami strategicznymi występującymi na rynku usług telekomunikacyjnych 
 
Metody dydaktyczne: 
wykład oraz ćwiczenia praktyczne 
Treści merytoryczne przedmiotu: 
1. Wprowadzenie do pojęcia strategii 
2. Strategie kosztowe jako podstawa działalności operatorów łącznościowych 
3. Dyferencjacja na rynku usług łączności 
4. Strategie rozwoju (specjalizacji i dywersyfikacji) w działalności firm łącznościowych 
5. Fuzje i akwizycje w działaniach rynkowych przedsiębiorstw łącznościowych 
6. Alianse strategiczne na rynku usług łączności 
 
Strategie globalne przedsiębiorstw łączności 
Forma i warunki zaliczenia: 
Podstawą zaliczenia jest pisemne kolokwium 
 
Literatura podstawowa: 
1. Strategor, Zarządzanie firmą, PWE, Warszawa 1999 
2. Porter M. E.: Strategia konkurencji, PWE, Warszawa 1994, 
3. Doz Y. L, Hamel G.: Alianse strategiczne, Helion, Gliwice 2006  
4. Drucker P.F.: Myśli przewodnie Druckera, MT Biznes, Warszawa 2002 
5. Obłój K.: Strategia organizacji, PWE, Warszawa 2001 
6. Robert M.; Nowe myślenie strategiczne, MT Biznes, Warszawa 2006 
7. Sudarsanam S.: Fuzje i przejęcia: WIG Press, Warszawa 1998 
Literatura uzupełniająca: 
Grudzewski W.M., Hejduk I.: Restrukturyzacja firm telekomunikacyjnych, Orgmasz,  Warszawa 2000 
Romanowska M.: Alianse strategiczne przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 1997 
Zeszyty Naukowe US Ekonomiczne Problemy Łączności 
Zeszyty Naukowe US Ekonomiczne Problemy Usług 
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Strategie rynkowe podmiotów turystycznych 
 
Jednostka organizacyjna US: 
Wydział Zarządzania i Ekonomiki 
Usług 
Katedra Zarządzania Turystyką 

Kierunek: Ekonomia 
Specjalność: Turystyka i Hotelarstwo 
Poziom studiów:  II  

Kod przedmiotu 
 

Nazwa przedmiotu: Strategie rynkowe podmiotów turystycznych 

 
Rok Semestr Rodzaj zajęć 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS 

Typ 
przedmiotu 

Język 
nauczania 

3 W/CW 15/15 stacjonarne 2 
   
3 W/CW 12/12 niestacjo-

narne 
2 

   

5 
 
6 obowiązkowy polski 

 
Prowadzący przedmiot: dr Adam Pawlicz, mgr Anna Gardzińska 
 
Wymagania wstępne: 
Ogólna wiedza z zakresu ekonomiki turystyki oraz marketingu usług turystycznych w tym w szczególności z 
zakresu rodzajów i cech przedsiębiorstw turystycznych oraz zasad ich funkcjonowania na rynku. Niezbędnym 
wydaje się także posiadanie przez studentów ogólnej wiedzy z zakresu zachowań konsumentów na rynku 
usług turystycznych. 
Cele przedmiotu: 
Celem przedmiotu jest przekazanie studentom wiedzy z zakresu planowania marketingowego w 
przedsiębiorstwie turystycznym. Szczególny nacisk jest przy tym nakierowany na przedstawienie etapów 
działań prowadzących do wyboru najkorzystniejszej strategii funkcjonowania przedsiębiorstwa turystycznego 
na rynku z uwzględnieniem charakteru prowadzonej działalności.  
Ponadto, w trakcie zajęć i wykładów przedstawiana jest wiedza teoretyczna oraz przeprowadzane są ćwiczenia 
praktyczne z zakresu najczęściej stosowanych technik analizy strategicznej przedsiębiorstwa.  
Metody dydaktyczne: 
Wykład służy przekazaniu wiedzy teoretycznej z zakresu przedmiotu. 
Praca na ćwiczeniach prowadzona jest w oparciu o konwersatorium oraz ćwiczenia praktyczne. 
Konserwatorium polega na uzupełnieniu wiedzy teoretycznej przekazanej na wykładzie o przykłady 
odnoszące się do praktyki życia gospodarczego. 
Ćwiczenia praktyczne polegają na przygotowaniu przez studentów analiz strategicznych wybranych 
podmiotów turystycznych z wykorzystaniem takich technik jak: analiza pięciu sił konkurencji, analiza typu 
SWOT oraz macierz BCG. 
Treści merytoryczne przedmiotu: 
Zakres merytoryczny przedmiotu obejmuje następujące zagadnienia: 

1. Istota i rodzaje przedsiębiorstw turystycznych 
2. Klasyfikacja strategii rynkowych 
3. Etapy budowania strategii przedsiębiorstw turystycznych. 
4. Wizja, misja, cele przedsiębiorstwa turystycznego 
5. Makrootoczenie przedsiębiorstwa turystycznego 
6. Techniki analizy strategicznej podmiotów turystycznych (analiza pięciu sił konkurencji, analiza 

SWOT, macierz BCG). 
Forma i warunki zaliczenia: 
Zaliczenie przedmiotu prowadzone jest w oparciu o test sprawdzający wiedzę teoretyczną oraz ocenę 
wykonanych zadań praktycznych. 
Egzamin sprawdzający wiedzę teoretyczną przekazaną podczas wykładów. 
Literatura podstawowa: 
Przedsiębiorstwo turystyczne, red. A. Rapacz, Difin, 2007; 
J. Sarnowski, E. Kirejczyk, Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym, 2007 
 
Literatura uzupełniająca: 
A. Pomykalski, Strategie marketingowe, WSK, 2000. 
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Strategie rynkowe w transporcie 
 
Jednostka organizacyjna US: 
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług 
Katedra Systemów i Polityki 
Transportowej 

Kierunek: Ekonomia 
Specjalność: Ekonomika Transportu i Logistyka 
Poziom studiów:  II  

Kod przedmiotu 
 

Nazwa przedmiotu: Strategie rynkowe w transporcie 

 
Rok Semestr Rodzaj zajęć 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS 

Typ 
przedmiotu 

Język 
nauczania 

3 W/CW 15/15 stacjonarne 2 
   
3 W/CW 12/12 niestacjo-

narne 
2 

   

3 
 
4 obowiązkowy polski 

 
Prowadzący przedmiot: dr Tomasz Kwarciński, mgr Agnieszka Wysocka 
 
Wymagania wstępne: 
Przedmiot stanowi kontynuację zagadnień poruszanych na ekonomice transportu. Wymagana jest także wiedza z 
zakresu organizacja i zarządzanie, analizy strategicznej przedsiębiorstwa, analizy rynkowej (marketingu). 
Cele przedmiotu: 
Zapoznanie studentów z problematyką właściwego ustalenia oraz wyboru strategii przez przedsiębiorstwo 
transportowe w warunkach zmieniającego się otoczenia zewnętrznego. 
Metody dydaktyczne: 
Przedmiot realizowanych jest w formie wykładów (15h), ćwiczeń (15h) oraz konsultacji (semestralnie 15h). 
Treści merytoryczne przedmiotu: 

1. Cechy współczesnego rynku usług transportowych 
2. Czynniki przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw na rynku usług transportowych 
3. Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw transportowych 
4. Założenia modelowe budowy przewagi konkurencyjnej w sektorze TSL 
5. Organizacje wirtualne w transporcie 
6. Strategie globalne przedsiębiorstw transportowych 
7. Wizja funkcjonowania transportowego przedsiębiorstwa przyszłości 

Forma i warunki zaliczenia: 
Zajęcia mają formę konwersacji ze studentami. Polega to na przedstawieniu a następnie dyskusji wybranego 

zagadania, charakterystyki branży bądź przedsiębiorstwa w aspekcie strategicznym., Ponadto w trakcie semestru 
przeprowadzane jest jedno kolokwium w formie pisemnej (trwa całe zajęcia). 

Literatura podstawowa: 
1. E. Załoga, T. Kwarciński: Strategie rynkowe w transporcie. Wyd. Naukowe US, Szczecin. 2006. 
2. M. E. Porter: Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów. PWE, Warszawa 1999 
3. K. Szałucki: Przedsiębiorstwo transportowe. Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego. Gdańsk 1997 
4. Przedsiębiorstwo przyszłości – wizja strategiczna. Red. W. Grudzewski, I. Hejduk. Difin, Warszawa 

2002 
5. Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku. Red. B. Mikuta, A. Pietruszka-Ortyl, A. Potocki, Warszawa 

2002.  
6. Szewczuk A. Zachowania przedsiębiorstw transportu samochodowego w konkurencyjnym otoczeniu. 

Instytut Transportu Samochodowego, Warszawa 2001. 
Literatura uzupełniająca: 

1. „Polska Gazeta Transportowa” 
2. „Problemy Ekonomiki Transportu 
3. „Transport. Spedycja. Logistyka” 
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Strategie w gospodarce internetowej 
 
Jednostka organizacyjna US: 
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług 
Katedra Ekonomiki i Organizacji 
Telekomunikacji 

Kierunek: Ekonomia 
Specjalność: E-biznes  i Ekonomika Informacji 
Poziom studiów: II 

Kod przedmiotu 
 

Nazwa przedmiotu: Strategie w gospodarce internetowej 

 Rok Semestr Rodzaj zajęć Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS 

Typ 
przedmiotu 

Język 
nauczania 

4 W/CW 15/15 stacjonarne 2 
   

4 W/CW 9/9 niestacjo-
narne 

2 
   

5 
 
6 Obowiązkowy Polski 

 
Prowadzący przedmiot: dr Maciej Czaplewski 
 
Wymagania wstępne: Podstawowa wiedza z zakresu Mikro- i Makroekonomii oraz tzw. e-biznesu 
 
Cele przedmiotu: Zapoznanie studentów z różnorodnymi strategiami, wykorzystującymi kanały on-line, 
stosowanymi przez współczesne przedsiębiorstwa  
 
Metody dydaktyczne: Wykłady z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych oraz ćwiczenia z dużą ilością 
elementów konwersatoryjnych 
 
Treści merytoryczne przedmiotu: Przedstawienie ogólnych zagadnień związanych z pojęciami Internetu, e-
biznesu oraz e-commerce. Przedstawienie strategii wykorzystywania kanałów elektronicznych stosowanych 
obecnie przez firmy działające w sposób tradycyjny. Opis strategii stosowanych przez firmy działające wyłącznie 
w trybie online. Dokonanie analizy sposobu wykorzystywania e-biznesu, e-commerce przez firmy z różnych 
sektorów gospodarki. 
 
 
Forma i warunki zaliczenia: Wykłady – egzamin ustny, Ćwiczenia – przygotowanie i przedstawienie studium 
przypadku  
 
Literatura podstawowa: 
1. A. Afuah, Ch.L. Tucci, Biznes internetowy-strategie i modele, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003 
2. B. Gregor, M. Stawiszynski, E-Commerce, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 2002 
 
Literatura uzupełniająca: 
1. M. Czaplewski, E-biznes jako kierunek doskonalenia ubezpieczeń gospodarczych w Polsce, PTE, Szczecin 
2007 
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System ekonomiczno – finansowy przedsiębiorstw łączności 
 
Jednostka organizacyjna US: 
Wydział Zarządzania i Ekonomiki 
Usług 
Katedra Ekonomiki i Organizacji 
Telekomunikacji 

Kierunek: Ekonomia 
Specjalność: Ekonomika i Organizacja Łączności  
Poziom studiów: I 

Kod przedmiotu 
 

Nazwa przedmiotu: System ekonomiczno – finansowy przedsiębiorstw łączności  

 Rok Semestr Rodzaj zajęć Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS 

Typ 
przedmiotu 

Język 
nauczania 

5 W/CW 15/30 stacjonarne 3 
   
5 W/CW 12/15 niestacjo-

narne 
3 

   

4 obowiązkowy Polski 

 
Prowadzący przedmiot:  dr Joanna Drobiazgiewicz 
 
Wymagania wstępne: wiedza z zakresu ekonomiki łączności oraz podstaw organizacji i zarządzania  
Cele przedmiotu: zapoznanie studentów z istotą systemu ekonomiczno-finansowego, jego elementami i 
zasadami funkcjonowania we współczesnych firmach sektora łączności 
 
Metody dydaktyczne: wykład  z użyciem technik multimedialnych, case study, rozwiązywanie zadań 
 
Treści merytoryczne przedmiotu: Teoretyczne aspekty budowy i sterowania systemami gospodarczymi. Istota 
systemu ekonomiczno- finansowego przedsiębiorstwa sfery łączności. Relacje systemu ekonomiczno-
finansowego 
państwa z systemami ekonomiczno- finansowymi przedsiębiorstw sfery łączności. Podstawy prawne 
funkcjonowania przedsiębiorstw pocztowych oraz telekomunikacyjnych w ujęciu systemowym. Organy 
regulujące działalność przedsiębiorstw świadczących usługi pocztowe oraz telekomunikacyjne.  Modele 
organizacyjne jednostek łączności z punktu widzenia podejścia systemowego. Elementy systemu  
gospodarczego jednostek organizacyjnych sfery łączności. Charakterystyka wybranych systemów formalnych 
oraz nieformalnych funkcjonujących w firmach pocztowych oraz telekomunikacyjnych. Systemy planowania, 
kontroli i sprawozdawczości podmiotów sfery łączności. 
 
Forma i warunki zaliczenia: Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest napisanie referatu oraz  pisemne kolokwium. 
Podstawą zaliczenia przedmiotu jest egzamin pisemny. 
 
Literatura podstawowa: 
M. Dobija: Rachunkowość zarządcza i controlling, PWN, Warszawa 2007 
Z. Gomółka, Elementy ogólnej teorii systemów, Rozprawy i Studia t. 307, US Szczecin 1999. 
W. Kieżun: Sprawne zarządzanie organizacją, SGH, Warszawa 1998. 
H.J. Vollmuth: Controlling. Planowanie, kontrola, kierowanie, Placet, Warszawa 2007 
 
Literatura uzupełniająca: 
Zeszyty Naukowe US, Ekonomiczne Problemy Usług 
Zeszyty Naukowe US, Ekonomiczne Problemy Łączności 
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System pośrednictwa finansowego 
 
Jednostka organizacyjna US: 
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług 
Katedra Bankowości i Finansów 
Porównawczych 

Kierunek: Ekonomia 
Specjalność: wszystkie 
Poziom studiów: I 

Kod przedmiotu 
 

Nazwa przedmiotu: System pośrednictwa finansowego 

 Rok Semestr Rodzaj zajęć Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS 

Typ 
przedmiotu 

Język 
nauczania 

3 W/CW 30/15 stacjonarne 2 
   
3 W/CW 15/12 niestacjo-

narne 
2 

   

6 obowiązkowy Polski 

 
Prowadzący przedmiot: dr hab.prof.US Krystyna Brzozowska,  dr Robert Rumiński 
 
Wymagania wstępne:  
podstawowe zagadnienia z zakresu makroekonomii, mikroekonomii, finansów 
Cele przedmiotu: 
- zapoznanie studentów ekonomii z problemami współczesnego rynku finansowego ze szczególnym 
uwzględnieniem usług bankowych i parabankowych 
- przekazanie studentom wiedzy z zakresu specyfiki działania, instrumentów finansowych i konkurencji na 
rynku pośrednictwa finansowego 
Metody dydaktyczne: 
wykłady-wykorzystanie prezentacji multimedialnych, dyskusja; ćwiczenia-praca w grupach, dyskusja 
dydaktyczna, zadania; konsultacje-regularne oraz indywidualne 
Treści merytoryczne przedmiotu: 
1. Architektura współczesnego systemu finansowego na tle podstawowych pojęć z zakresu nauki finansów. 
2. Pieniądz w systemie finansowym. Rola banku centralnego. Instytucje wspierające system finansowy. 
3. System finansowy a system pośrednictwa finansowego. Konkurencja na rynku finansowym. 
4. Podstawowe usługi i instrumenty na rynku pośrednictwa finansowego. 
5. Bank jako pośrednik finansowy. 
6. Inne instytucje pośrednictwa finansowego.(SKOK-i, towarzystwa ubezpieczeniowe, spółki leasingowe, 
spółki factoringowe, instytucje pożyczkowe, itp.). 
7. Współpraca pośredników finansowych z podmiotami gospodarczymi. Wzajemna współpraca 
pośredników finansowych i korzyści z tego płynące. Systemy pośrednictwa finansowego w wybranych 
krajach 
Forma i warunki zaliczenia:  
Egzamin i zaliczenie 
Literatura podstawowa: 
1. Flejterski S., Świecka B, Elementy finansów i bankowości, Warszawa 2007. 
2. Szelągowska A. (red), Instytucje rynku finansowego w Polsce, Warszawa 2007. 
3. Przybylska-Kapuścińska W. (red.), Pośrednictwo finansowe w Polsce, Cedetu, Warszawa 2009. 
Literatura uzupełniająca: 
1. Janc A., Bank i jego miejsce w pośrednictwie finansowym okresu transformacji, Warszawa 2004. 
2. Freixas X., Rochet J-Ch., Mikroekonomia bankowa, Warszawa 2007. 
3. Banaszczak-Soroka U, Instytucje i uczestnicy rynku kapitałowego, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 
2008. 
4. Górski M, Rynkowy system finansowy, Warszawa 2007. 
5. System finansowy w Polsce, pod red. Pietrzaka B, Polańskiego Z., Warszawa 2005 
5. Gazeta bankowa. Bank i Kredyt, Bank 
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Systemy informatyczne w łączności 
 
Jednostka organizacyjna US: 
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług 
Katedra    Ekonomiki i Organizacji 
Telekomunikacji     

Kierunek: Ekonomia 
Specjalność: Ekonomika i Organizacja Łączności 
Poziom studiów:  I stopień 

Kod przedmiotu 
EK.S/N.I.2007.38.VI.KEiOT 

Nazwa przedmiotu: Systemy informatyczne w łączności 

 
Rok Semestr 

Rodzaj 
zajęć 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS 

Typ 
przedmiotu 

Język 
nauczania 

6 W/CW 15/45 stacjonarne 3 
   
6 W/CW 9/27 niestacjo-narne 3 
   

6 obowiązkowy polski 

 
Prowadzący przedmiot: dr Piotr Ładny 
 
Wymagania wstępne: 
Przedmiot skierowany jest do studentów dysponujących wiedzą z zakresu podstaw informatyki oraz 
ekonomiki i organizacji pomiotów działających na rynku łączności 
Cele przedmiotu: 
Celem przedmiotu jest przekazanie studentom wiedzy z zakresu możliwości i perspektyw wykorzystania 
nowoczesnych narzędzi teleinformatycznych w podmiotach łączności 
Metody dydaktyczne: 
Zajęcia prowadzone są  w formie wykładu, w wymiarze 15 godzin na studiach stacjonarnych i 9 godzin na 
studiach niestacjonarnych oraz ćwiczeń w wymiarze 45 godzin na studiach stacjonarnych i 27 godzin na 
studiach niestacjonarnych. W procesie dydaktycznym wykorzystywane są prezentacje multimedialne (wykład) 
oraz ćwiczenia, zadania i artykuły prowadzącego (powielone i udostępnione studentom) 
Treści merytoryczne przedmiotu: 
1. Charakterystyka systemów informatycznych oraz technologii teleinformatycznych (ICT) 
2. Możliwości i korzyści z budowy zintegrowanych systemów informatycznych w podmiotach łączności 
3. Praktyczne aspekty funkcjonowania systemów informatycznych w podmiotach łączności 
4. Perspektywy rozwoju technologii teleinformatycznych w działalności gospodarczej 
5. Zagrożenia wynikające z wykorzystania narzędzi teleinformatycznych 
 
Forma i warunki zaliczenia: 
Zaliczenie ćwiczeń obejmujące projekty i ćwiczenia praktyczne 
Literatura podstawowa: 
1. J. W. Jabłoński, W. Bartkiewicz: Systemy informatyczne zarządzania. Klasyfikacja i charakterystyka 

systemów. Wydawnictwo Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa. 2007. 
2. P. Adamczewski: Zintegrowane systemy informatyczne w praktyce. Mikom 2004. 
Literatura uzupełniająca: 
1. Networld (Miesięcznik) 
2. Computerworld (Miesięcznik) 
3. Przegląd Telekomunikacyjny (Miesięcznik) 
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Systemy motywowania i wynagradzania pracowników 
 
Jednostka organizacyjna US: 
Wydział Zarządzania i Ekonomiki 
Usług 
Katedra Organizacji i Zarządzania 

Kierunek: Ekonomia 
Specjalność: Kapitał Ludzki Przedsi ębiorstwa 
Poziom studiów: II 

Kod przedmiotu 
 

Nazwa przedmiotu: Systemy motywowania i wynagradzania pracowników 

 Rok Semestr Rodzaj zajęć Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS 

Typ 
przedmiotu 

Język 
nauczania 

   stacjonarne  
   

3 W/CW 12/12 niestacjo-
narne 

2 
   

 
 
3 Obowiązkowy Polski 

 
Prowadzący przedmiot: dr hab. Jacek Buko 
 
Wymagania wstępne: 
Wiedza z zakresu Podstaw zarządzania 
Celem przedmiotu jest przekazanie najnowszej wiedzy dotyczącej motywacji do pracy, procesu kształtowania 
motywacji, warunków zaistnienia mechanizmu procesu motywacyjnego, poznania i zrozumienia 
mechanizmów motywowania. Umiejętności, które student powinien przyswoić to: opanowanie różnorodnych 
technik motywowania, zwiększanie automotywacji, rozpoznawanie własnego systemu wartości, powiązanie 
postaw i zachowań z określonymi środkami motywowania. 
Metody dydaktyczne: 
Wykłady, prezentacje multimedialne, praca w grupach, studia przypadków 
Treści merytoryczne przedmiotu: 
1. Poglądy na motywację i modele motywacji 
2. Współczesne teorie motywacji 
3. Znaczenie kultury organizacji i etyki firmy dla kształtowania postaw pracowników 
4. Motywowanie elementami procesu kadrowego 
5. Narzędzia motywowania do pracy 
6. Płace jako instrument oddziaływania motywacyjnego 
7. Zasady tworzenia systemów płac 
8. Dobór narzędzi do kształtowania systemów płac 
9. Współczesne koncepcje wynagradzania 
10. Zasady i warunki skutecznego motywowania do pracy 
11. Model zintegrowanego procesu motywowania w przedsiębiorstwie 
12. System ocen pracowników. Wartościowanie pracy. 
13. System promocji i rozwoju pracowników. 
14. Właściwa organizacja pracy i komunikacja a motywowanie pracowników. 
15. Zasady i procedury wdrażania systemów motywacyjnych  w przedsiębiorstwie. 
 
Forma i warunki zaliczenia: 
Zaliczenie w formie pisemnej lub ustnej 
Literatura podstawowa: 
1. Jasiński Z., Motywowanie do pracy, Placet, Warszawa 1999 
2. Sekuła Z., Motywacyjne kształtowanie płac, TNOiK Bydgoszcz 1997 
3. Penc Z., Motywowanie w zarządzaniu, Wyd. Seldak 1996 
Literatura uzupełniająca: 
1.Borkowska S., System motywowania w przedsiębiorstwie,  PWN Warszawa 1985 
2. Borkowska S., Strategie wynagrodzeń, Wyd. ABC, Kraków, 2001 
3. Kopertyńska W., System płac w przedsiębiorstwie, Wyd. AE we Wrocławiu, 2000 
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Systemy podatkowe 
 
Jednostka organizacyjna US: 
Wydział Zarządzania i Ekonomiki 
Usług 
Katedra Finansów Przedsiębiorstw 

Kierunek: Ekonomia 
Specjalność: Ekonomika i Zarządzanie Przedsiębiorstwami 
Poziom studiów: II 

Kod przedmiotu 
 

Nazwa przedmiotu: Systemy podatkowe 

 Rok Semestr Rodzaj zajęć Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS 

Typ 
przedmiotu 

Język 
nauczania 

4 W/CW 15/15 stacjonarne 2 
   
4 W/CW 12/12 niestacjo-

narne 
2 

   

5 obowiązkowy Polski 

 
Prowadzący przedmiot: prof. Bogusław Walczak 
 
Wymagania wstępne: 
Znajomośc podstawowych kategorii ekonomicznych 
Cele przedmiotu: 
- zapoznanie studentów z podstawowymi pojeciami z zakresu podatków, systemów podatkowych i polityki 
podatkowej 
- prezentacja soposobu funkcjonowania polskiego systemu podatkowego  
- prezentacja podstawowych form opodatkowania w Polsce  
- przedstawienie ekonomicznego oddziaływania podatków na przedsiębiorstwa 
Metody dydaktyczne: 
- klasyczny wykład wsparty prezentacjami w programie Power Point  
Treści merytoryczne przedmiotu: 
1. Historia podatków i rozwoju teorii podatków, 
2. Teoria podatku i systemu podatkowego , 
3. Reakcje podatników na obowiązek podatkowy, 
4. Podatki bezpośrednie: dochodowe od osób fizycznych i prawnych; ryczałtowe formy opodatkowania, 
5. Podatki pośrednie : Od towarów i usług i podatek akcyzowy, 
6. Wpływ podatków na wynik finansowy przedsiębiorstwa, 
7. Podatki  i opłaty lokalne 
Forma i warunki zaliczenia: 
- zaliczenie materiału teoretycznego, egzamin 
Literatura podstawowa: 
1. B. Walczak – System podatkowy Polski, PTE, Szczecin 2008 
2.  J. Ostaszewski, Z. Fedorowicz, T. Kierczyński – Teoretyczne podstawy reformy podatków w Polsce, Difin, 
Warszawa 2004 
3. G. Szczodrowski.  - Polski system podatkowy. Podręcznik akademicki, PWN Warszawa 2007.  
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Techniki organizatorskie 
 
Jednostka organizacyjna US: 
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług 
Katedra Organizacji i Zarządzania 

Kierunek: Ekonomia 
Specjalność: Kapitał Ludzki Przedsi ębiorstwa 
Poziom studiów: II 

Kod przedmiotu 
 

Nazwa przedmiotu: Techniki organizatorskie 

 Rok Semestr Rodzaj zajęć Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS 

Typ 
przedmiotu 

Język 
nauczania 

   stacjonarne  
   

3 W 12 niestacjo-
narne 

2 
   

 
 
3 Obowiązkowy Polski 

 
Prowadzący przedmiot: dr Adam Kowalczyk 
 
Wymagania wstępne: 
Wiedza z zakresu Podstaw zarządzania 
Cele przedmiotu: 
Celem kształcenia jest dostarczenie wiedzy teoretycznej oraz praktycznych umiejętności stosowania 
podstawowych technik organizatorskich wykorzystywanych we współczesnych organizacjach. Efektem 
kształcenia jest znajomość wśród studentów podstawowych założeń omawianych technik, ich zalet i wad. 
Metody dydaktyczne: 
Wykłady, prezentacje multimedialne, studia przypadków, praca w grupach 
Treści merytoryczne przedmiotu: 
1. Zarządzanie przez motywowanie  
2. Zarządzanie przez cele  
3. Zarządzanie przez delegowanie uprawnień 
4. Zarządzanie przez decentralizacje 
5. Zarządzanie przez kulturę organizacyjną 
6. Zarządzanie przez formalizację 
7. Zarządzanie przez konflikt 
8. Zarządzanie przez marketing wewnętrzny 
9. Zarządzanie przez intuicję 
10. Zarządzanie przez kryzysy 
11. Zarządzanie przez komunikowanie 
12. Zarządzanie przez koła jakości 
13. Zarządzanie przez grupy autonomiczne 
14. Techniki heurystyczne, graficzne, diagnozowanie sytuacji problemowej 
15. Zarządzanie zmianą organizacyjną 
Forma i warunki zaliczenia: 
Zaliczenie w formie pisemnej lub ustnej 
Literatura podstawowa: 
1. Bieniok H., Metody sprawnego zarządzania, Placet, Warszawa 2001 
2. Mikołajczyk Z., Techniki organizatorskie w rozwiązywaniu problemów zarządzania, PWE, Warszawa 1998 
Literatura uzupełniająca: 
Piotrowski K., Organizacja i zarządzanie, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa 2001 
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Technologia transportu kolejowego 
 
Jednostka organizacyjna US: 
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług 
Katedra Systemów i Polityki 
Transportowej 

Kierunek: Ekonomia 
Specjalność: Ekonomika Transportu i Logistyka 
Poziom studiów:  I 

Kod przedmiotu 
 

Nazwa przedmiotu: Technologia transportu kolejowego 

 
Rok Semestr Rodzaj zajęć 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS 

Typ 
przedmiotu 

Język 
nauczania 

6 W/CW 15/15 stacjonarne 3 
   
6 W/CW 9/9 niestacjo-

narne 
3 

   

4 obowiązkowy polski 

 
Prowadzący przedmiot: mgr inż. A. Drewnowski, mgr Z. Kłos 
 
Wymagania wstępne: 
Znajomość przez studenta podstawowych zagadnień z ekonomiki transportu. 
Cele przedmiotu: 
Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami związanymi z technologią transportu kolejowego: 
rzeczowymi czynnikami produkcji w transporcie kolejowym, zasadami ich eksploatacji i utrzymania oraz 
podstawowymi technologiami przewozów osób i ładunków przy wykorzystaniu tej gałęzi transportu. 
Metody dydaktyczne: 
Wykłady (15 godz. w semestrze). 
Ćwiczenia (15 godz. w semestrze). 
Konsultacje (co tydzień). 
Treści merytoryczne przedmiotu: 

1. Proces transportowy i kolejowy proces przewozowy. 
2. Czynniki produkcji zaangażowane w kolejowym procesie transportowym. 
3. Zasady eksploatacji i utrzymania rzeczowych czynników produkcji w transporcie kolejowym. 
4. Tradycyjne technologie przemieszczania osób i ładunków w transporcie kolejowym. 
5. Technologia kombinowanych procesów transportowych z udziałem transportu kolejowego. 

Forma i warunki zaliczenia: 
Zaliczenie przedmiotu na podstawie kolokwiów pisemnych oraz oceny ciągłej aktywności studenta na zajęciach. 
Literatura podstawowa: 

Publikacje zwarte: 
4. Zalewski P., Siedlecki P., Drewnowski A.: Technologia transportu kolejowego. WKiŁ, Warszawa 2004. 
Czasopisma: 
1. „Rynek Kolejowy” 
2. „Transport i Komunikacja” 

Literatura uzupełniająca: 
Publikacje zwarte: 
1. Nowosielski L.: Organizacja przewozów kolejowych. KOW, Warszawa 1999. 
2. Towpik K.: Infrastruktura transportu kolejowego. Oficyna Wyd. PW, Warszawa 2004. 
3. Współczesne technologie transportowe. Red. L. Mindur, Wyd. PR, Radom 2004. 
Czasopisma: 
1. „Przegląd Komunikacyjny” 
2. „Transport Miejski i Regionalny” 
3. „Kurier PKP” 
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Technologia transportu samochodowego 
 
Jednostka organizacyjna US: 
Wydział Zarządzania i Ekonomiki 
Usług 
Katedra Systemów i Polityki 
Transportowej 

Kierunek: Ekonomia 
Specjalność: Ekonomika transportu i logistyka 
Poziom studiów:  I  

Kod przedmiotu 
 

Nazwa przedmiotu: Technologia transportu samochodowego 

 
Rok Semestr Rodzaj zajęć 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS 

Typ 
przedmiotu 

Język 
nauczania 

6 W/CW 15/15 stacjonarne 3 
                  
6 W/CW 9/9 niestacjo-

narne 
3 

                  

4 obowiązkowy polski 

 
Prowadzący przedmiot: mgr inż. A. Drewnowski, mgr A. Wysocka 
 
Wymagania wstępne: 
Ogólna wiedza z zakresu motoryzacji  w szczególności produkcji utrzymania i użytkowania pojazdów 
drogowych. Ponadto w procesie dydaktycznym potrzebna jest wiedza z zakresu procesów technologicznych. 
Cele przedmiotu: 
Zapoznanie studentów z technologiami przewozu osób oraz rzeczy, zapleczem infrastrukturalnym, postępem 
techniczno-organizacyjnym w transporcie samochodowym oraz innowacyjnymi rozwiązaniami służącymi 
poprawie jakości funkcjonowania tej gałęzi transportu. 
Metody dydaktyczne: 

Studenci samodzielnie przygotowują na zajęcia wybrane zagadania, które są prezentowane i 
dyskutowane na ćwiczeniach. Ponadto w trakcie semestru przeprowadzane są dwa kolokwia w formie 

pisemnej (trwają całe zajęcia). 
Treści merytoryczne przedmiotu: 
1. Technologia a transport drogowy 
2. Środki transportu drogowego jako element oraz wyznacznik technologii przewozu 
3. Przestrzeń i czas jako determinanty technologii przewozu 
4. Identyfikacja oraz charakterystyka tradycyjnych technologii transportu drogowego w zakresie przewozu 
osób oraz rzeczy 
5. Technologie przewozu ładunków niebezpiecznych oraz ponadnormatywnych 
6. Inteligentne systemy zarządzania taborem samochodowym a technologia przewozu 
7. Technologie multimodalne z udziałem transportu drogowego. 
Forma i warunki zaliczenia: 
W trakcie semestru przeprowadzane są dwa kolokwia w formie pisemnej (trwają całe zajęcia). 
Literatura podstawowa: 
1. Współczesne technologie transportowe. Red.  L. Mundur. Politechnika Radomska, Radom 2002. 
2. Prochowski L., Żuchowski A.: Samochody ciężarowe i autobusy, pojazdy samochodowe, WKiŁ, Warszawa 
2004. 
3. Transport. Red. W. Rydzkowski, K. Wojewódzka-Król. PWN, Warszawa 2005. 
4. Międzynarodowe przewozy towarowe. Red. J. Perenc, J Godlewski. PWT, Warszawa 2000. 
5. S. M. Zielińska: Transport samochodowy ładunków niebezpiecznych. ODiDK, Gdańsk-Oliwa 2007. 
Literatura uzupełniająca: 
1. „Polska Gazeta Transportowa” „Transport Miejski i Regionalny” „Logistyka a Jakość” 
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Teleinformatyka w biznesie i elektroniczne kanały dystrybucji  
 
Jednostka organizacyjna US: 
Wydział Zarządzania i Ekonomiki 
Usług 
Katedra Ekonomiki i Organizacji 
Telekomunikacji 

Kierunek: Ekonomia 
Specjalność: E-biznes  i Ekonomika Informacji 
Poziom studiów: II 

Kod przedmiotu 
 

Nazwa przedmiotu: Teleinformatyka w biznesie i elektroniczne kanały dystrybucji 

 Rok Semestr Rodzaj zajęć Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS 

Typ 
przedmiotu 

Język 
nauczania 

4 W/L 15/15 stacjonarne 2 
   

4 W/L 12/12 niestacjo-
narne 

2 
   

4 
 
5 Obowiązkowy Polski 

 
Prowadzący przedmiot:  
 
Wymagania wstępne: 
 
Cele przedmiotu: 
Rozwój sieci typu Internet, ekstranet oraz intranet, są podstawą rozwoju handlu elektronicznego między 
firmami (B2B). Handel elektroniczny stworzył nowe perspektywy rozwoju poprzez usprawnienie procesów 
biznesowych, obniżenie kosztów oraz zwiększenie produktywności firm. Rozwiązania w zakresie e-handlu 
mają za zadanie automatyzację handlu oraz restrukturyzację procesów zarządzania łańcuchem dostaw. 
Metody dydaktyczne: 
WKD, laboratoria, prezentacja Power point, case study 
 
Treści merytoryczne przedmiotu: 

1. Podstawowe pojęcia (przedsiębiorstwo, Internet, Intranet, Ekstranet, przedsiębiorstwo 
wirtualne, e-commerce, e-biznes).Identyfikacja sektorów gospodarki elektronicznej B2B, 
B2C, C2C i C2B 

2. Szczegółowa charakterystyka elektronicznych rynków B2B (ewolucja Internetu w 
środowisku biznesowym; klasyfikacja rynków B2B 

3. Modele giełd internetowych B2B (ekonomiczne i operacyjne). 
4. Narzędzia wspomagające funkcjonowanie modeli B2B i B2C (CRM; T-commerce; M-

commerce - SMS; WAP; GPRS; UMTS). 
5. E-marketplaces (charakterystyka; zasady działania; stan obecny; perspektywy rozwoju; E-

marketplaces w Polsce). 
6. Sklepy wirtualne (asortyment; problemy klientów sprzedawców; bezpieczeństwo zakupów; 

sytuacja sklepów on-line w Polsce). 
7. Wirtualne skarbonki (e-banking; e-investment; e-insurance). 
8. Portale internetowe (definicja i istota działania portali; charakterystyka największych portali 

światowych i polskich; wybrane typy i zastosowania portali wraz z przykładami; aktualna 
sytuacja ekonomiczna portali oraz trendy przyszłościowe 

9. Wybrane nowoczesne technologie w firmie E-mail zasady poprawnej organizacji poczty 
elektronicznej, VOIP,  Wideokonferencje; Telepraca. 

 
Forma i warunki zaliczenia: 
egzamin 
Literatura podstawowa: 
Majewski P., Czas na e-biznes, Helion, Gliwice 2007; 
Adamczewski P., Zintegrowane systemy informatyczne w praktyce, Mikom 2003 
Literatura uzupełniająca: 
Serwis ifirma.pl - http://www.ifirma.pl/.5.  ISOF Heuthes, Warszawa 2006, http://www.heuthes.pl 
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Teleinformatyka w przedsiębiorstwie 
 
Jednostka organizacyjna US: 
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług 
Katedra Ekonomiki i Organizacji 
Telekomunikacji 

Kierunek: Ekonomia 
Specjalność: Ekonomika i Zarządzanie Przedsiębiorstwami 
Poziom studiów: II 

Kod przedmiotu 
 

Nazwa przedmiotu: Teleinformatyka w przedsiębiorstwie 

 
Rok Semestr Rodzaj zajęć 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS 

Typ 
przedmiotu 

Język 
nauczania 

3 W/L 15/15 stacjonarne 2 
   
3 W/L 12/12 niestacjo-

narne 
2 

   

3 
 
4 obowiązkowy polski 

 
Prowadzący przedmiot: dr Piotr Ładny, dr Maciej Czaplewski, dr Tomasz Norek, dr Adam Stecyk 
 
Wymagania wstępne: 
Przedmiot skierowany jest do studentów dysponujących wiedzą z zakresu podstaw informatyki oraz ekonomiki i 
organizacji przedsiębiorstw 
Cele przedmiotu: 
Celem przedmiotu jest przekazanie studentom wiedzy z zakresu możliwości i perspektyw wykorzystania 
nowoczesnych narzędzi teleinformatycznych (ICT) w działalności gospodarczej 
Metody dydaktyczne: 
Zajęcia prowadzone są  w formie wykładu, w wymiarze 15 godzin na studiach stacjonarnych i 12 godzin na 
studiach niestacjonarnych oraz ćwiczeń w wymiarze 15 godzin na studiach stacjonarnych i 12 godzin na studiach 
niestacjonarnych. W procesie dydaktycznym wykorzystywane są prezentacje multimedialne (wykład) oraz 
ćwiczenia, zadania i artykuły prowadzącego (powielone i udostępnione studentom) 
Treści merytoryczne przedmiotu: 
1. Charakterystyka i klasyfikacja technologii teleinformatycznych (ICT) 
2. Znaczenia technologii ICT w budowie społeczeństwa informacyjnego 
3. Możliwości i korzyści z wykorzystania technologii teleinformatycznych w podmiotach gospodarczych 
4. Praktyczne aspekty funkcjonowania systemów teleinformatycznych 
5. Perspektywy rozwoju technologii teleinformatycznych w działalności gospodarczej i administracji 
6. Zagrożenia wynikające z wykorzystania narzędzi teleinformatycznych 
Forma i warunki zaliczenia: 
Zaliczenie ćwiczeń obejmujące projekty i ćwiczenia praktyczne 
Literatura podstawowa: 
1. M. Norris: Teleinformatyka. WKŁ 2004. 
2. J. W. Jabłoński, W. Bartkiewicz: Systemy informatyczne zarządzania. Klasyfikacja i charakterystyka 

systemów. Wydawnictwo Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa. 2007. 
Literatura uzupełniająca: 
1. Networld (Miesięcznik) 
2. Computerworld (Miesięcznik) 
3. Przegląd Telekomunikacyjny (Miesięcznik) 
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Transport mi ędzynarodowy 
 
Jednostka organizacyjna US: 
Wydział Zarządzania i Ekonomiki 
Usług 
Katedra Systemów i Polityki 
Transportowej 

Kierunek: Ekonomia 
Specjalność: Ekonomika Transportu i Logistyka 
Poziom studiów:  II  

Kod przedmiotu 
 

Nazwa przedmiotu: Transport międzynarodowy 

 
Rok Semestr Rodzaj zajęć 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS 

Typ 
przedmiotu 

Język 
nauczania 

3 W/CW 15/15 stacjonarne 2 
                  
3 W/CW 12/12 niestacjo-

narne 
2 

                  

3 
 
4 

obowiązkowy polski 

 
Prowadzący przedmiot: dr Dariusz Milewski, mgr Agnieszka Wysocka 
 
Wymagania wstępne: 
Przedmiot wymaga od studenta ogólnej wiedzy na temat zasad funkcjonowania międzynarodowego rynku 
usług transportowych miedzy innymi w zakresie ekonomicznym oraz prawnym. 
Cele przedmiotu: 
Zapoznanie studentów z organizacją, zasadami, regulacjami dotyczącymi przewozów międzynarodowych oraz 
warunkami funkcjonowania przedsiębiorstw transportowych na rynku międzynarodowym. 
Metody dydaktyczne: 
Przedmiot realizowanych jest w formie wykładów (15h), ćwiczeń (15h) oraz konsultacji (semestralnie 15h). 
Treści merytoryczne przedmiotu: 
1. Transport międzynarodowy –pojecie, istota,  identyfikacja, społeczno-gospodarcze znaczenie, skala i 
dynamika przeobrażeń 
2. Międzynarodowy rynek usług transportowych– zasady dostępu do rynku oraz zawodu przewoźnika  
3. Transport międzynarodowy w ujęciu gałęziowym– problemy identyfikacyjne, infrastruktura 
transeuropejska, regulacje, kierunki rozwoju 
4 Regulacja poza i ponadunijna w zakresie transportu międzynarodowego– najważniejsze konwencje oraz 
umowy  
Forma i warunki zaliczenia: 
Zajęcia mają formę dyskusji ze studentami na wcześniej przedstawione do przygotowania zagadnienia. W 
trakcie semestru przeprowadzane jest jedno kolokwium w formie pisemnej (trwa całe zajęcia). 
Literatura podstawowa: 

1. Uwarunkowania rozwoju systemu transportowego Polski. Red. B. Liberadzki, L. Mindur. Wyd. 
Instytutu Technologii Eksploatacji, Radom 2006. 

2. Międzynarodowy transport drogowy. Praca zbiorowa. Wyd. II, SITK, Kraków 2006. 
3. Międzynarodowe przewozy towarowe. Red. J. Perenc i J. Godlewski, Polskie Wydawnictwo 

Transportowe. Warszawa 2000. 
4. Transport międzynarodowy Red. T. Szczepaniak. PWE. Warszawa 1998. 
5. Transport międzynarodowy. Red. M. Ciesielski, AE w Poznaniu. Poznań 1995  
6. J. Burnewicz: Sektor samochodowy Unii Europejskiej. WKŁ, Warszawa 2005 

 
Literatura uzupełniająca: 
1. „Transport. Spedycja. Logistyka” 
2. „Przegląd Komunikacyjny” 
3. „Polska Gazeta Transportowa” 
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Trening i rozwój pracownika 
 
Jednostka organizacyjna US: 
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług 
Katedra Organizacji i Zarządzania 

Kierunek: Ekonomia 
Specjalność: Kapitał Ludzki Przedsi ębiorstwa 
Poziom studiów: II 

Kod przedmiotu 
 

Nazwa przedmiotu: Trening i rozwój pracownika 

 Rok Semestr Rodzaj zajęć Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS 

Typ 
przedmiotu 

Język 
nauczania 

   stacjonarne  
   

4 W/CW 9/9 niestacjo-
narne 

2 
   

 
 
4 Obowiązkowy Polski 

 
Prowadzący przedmiot: dr Włodzimierz Durka 
 
Wymagania wstępne: 
Wiedza z zakresu Podstaw zarządzania i Zarządzania personelem 
Cele przedmiotu: 
Uczestnicy zajęć poznają teorie i praktykę przygotowania i prowadzenia treningów i szkoleń z punktu 
widzenia działu personalnego firmy.  
Metody dydaktyczne: 
Wykłady, prezentacje multimedialne, praca w grupach, studia przypadków 
Treści merytoryczne przedmiotu: 
1. Rozwój pracownika i zarządzanie karierą. Instrumenty rozwoju personelu (szkolenia, przemieszczenia 
pracownicze, treść pracy). 
2. Trening jako element polityki w zakresie polityki personalnej. 
3. Szkolenia a inne formy rozwoju pracowników. 
4. Badanie potrzeb szkoleniowych w firmie: wywiady z pracownikami i menedżerami, ankiety: konstrukcja i 
ocena, ukryty obserwator 
5. Trenerzy wewnętrzni i zewnętrzni w projektach szkoleniowych. 
6. Ustalanie celów projektów szkoleniowych. 
7. Wiedza, umiejętności i postawy jako przedmiot szkoleń. 
8. Warunki efektywnego treningu. 
9. Badanie efektywności szkoleń. 
10. Coaching jako forma rozwoju pracowników, modele coachingu, kompetencje społeczne coacha 
11. Mentoring w praktyce zarządzania. 
12. Kształtowanie zdolności twórczego myślenia. Techniki twórczego myślenia i rozwiązywania problemów. 
Forma i warunki zaliczenia: 
Zaliczenie w formie pisemnej lub ustnej 
Literatura podstawowa: 
1. Jarmuż S, Witkowski T. Podręcznik trenera. Praktyka prowadzenia szkoleń,. Biblioteka Moderatora, 
Wrocław, 2004. 
2. Kirkpatrick D.L., Ocena efektywności szkoleń, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2001. 
Literatura uzupełniająca: 
1. Boydell, T., Leary, M., Identyfikacja potrzeb szkoleniowych, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2001. 
2. Parsloe, E., Wray, M., Trener i mentor. Udział coachingu i mentoringu w doskonaleniu procesu uczenia się, 
Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002. 
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Turystyka mi ędzynarodowa 
 
Jednostka organizacyjna US: 
Wydział Zarządzania i Ekonomiki 
Usług 
Katedra Zarządzania Turystyką 

Kierunek: Ekonomia 
Specjalność: Turystyka i Hotelarstwo 
Poziom studiów: II 

Kod przedmiotu 
 

Nazwa przedmiotu: Turystyka międzynarodowa  

 Rok Semestr Rodzaj zajęć Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS 

Typ 
przedmiotu 

Język 
nauczania 

4 W 15 stacjonarne 2 
   
4 W 12 niestacjo-

narne 
2 

   

5 
 
4 obowiązkowy Polski 

 
Prowadzący przedmiot: dr Adam Pawlicz 
 
Wymagania wstępne: 
Podstawowe wiadomości z zakresu ekonomi, ekonomiki turystyki, podstaw hotelarstwa, ekonomiki biur 
podróży 
Cele przedmiotu: Przedstawienie wybranych aspektów funkcjonowania globalnej gospodarki turystycznej. 
Zilustrowanie na przykładach wybranych problemów rozwoju turystyki w krajach rozwijających się ze 
szczególnym uwzględnieniem aspektów zrównoważonego rozwoju. Zapoznanie studentów z rolą 
międzynarodowych organizacji turystycznych. Przybliżenie studentom trendów na światowym rynku 
hotelarskim i gastronomicznym.  
 
Metody dydaktyczne: 
wykład, wykład z użyciem technik multimedialnych, case study, 
Treści merytoryczne przedmiotu: 

1. Statystyka turystyki międzynarodowej 
2. Organizacje międzynarodowe w sektorze turystycznym 
3. Problemy rozwoju turystyki w krajach rozwijających się 
4. Trendy na światowym rynku hotelarskim 
5. Globalizacja rynku gastronomicznego a sektor turystyczny 
6. Problemy rozwoju turystyki w ośrodkach typu „All inclusive” 
7. Fenomen „clubbing tourism” – geneza i rozwój 
8. Problemy turystyki na statkach wycieczkowych  
9. Niszowe rynki turystyczne na świecie 
 

Forma i warunki zaliczenia: 
Zaliczenie pisemne 
Literatura podstawowa: 
W. Alejziak, T. Marciniec, Międzynarodowe organizacje turystyczne, Albis, Kraków 2003 
Literatura uzupełniająca: 
S. Horner, J. Swarbrooke, International cases in tourism management, Elsevier, Oxford 2005 
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Tworzenie i projektowanie stron internetowych 
 
Jednostka organizacyjna US: 
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług 
Katedra Ekonomiki i Organizacji 
Telekomunikacji 

Kierunek: Ekonomia 
Specjalność: Transport i Teleinformatyka w Biznesie 
Poziom studiów: II 

Kod przedmiotu 
 

Nazwa przedmiotu: Tworzenie i projektowanie stron internetowych 

 Rok Semestr Rodzaj zajęć Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS 

Typ 
przedmiotu 

Język 
nauczania 

   stacjonarne  
   

3 W/CW 9/12 niestacjo-
narne 

2 
   

 
 
4 Obowiązkowy Polski 

 
Prowadzący przedmiot: Dr Piotr Ładny 
 
Wymagania wstępne: 
Przedmiot skierowany jest do studentów dysponujących wiedzą z zakresu podstaw informatyki  
Cele przedmiotu: 
Celem przedmiotu jest przekazanie studentom podstawowej wiedzy z zakresu projektowania i tworzenia 
serwisów internetowych 
Metody dydaktyczne: 
Zajęcia prowadzone są  na studiach niestacjonarnych w formie wykładu, w wymiarze 9 godzin i 12 godzin 
ćwiczeń. W procesie dydaktycznym wykorzystywane są prezentacje multimedialne (wykład) oraz ćwiczenia, 
zadania i artykuły prowadzącego (powielone i udostępnione studentom) 
Treści merytoryczne przedmiotu: 
1. Podstawowe informacje dotyczące dostępu i wykorzystania Internetu 
2. Określenie podstawowych aspektów serwisów (stron) internetowych - funkcjonalność, ergonomia, zgodność 

ze standardami itp. 
3. Struktura informacji w serwisach Internetowych 
4. Wybór i charakterystyka narzędzi do projektowania stron internetowych 
5. Charakterystyka gotowych rozwiązań z dziedziny serwisów internetowych (portale i pasaże handlowe), 
6. Umieszczanie stron w Internecie (hosting, pozycjonowanie, analizy oglądalności) 
Forma i warunki zaliczenia: 
Zaliczenie ćwiczeń obejmujące projekty i ćwiczenia praktyczne; egzamin  
Literatura podstawowa: 
1. P. Frankowski Firmowa strona WWW. Idee, strategia, realizacja, Helion 2010 
2. J. Zeldman, Projektowanie serwisów WWW. Standardy sieciowe. Wydanie II, Helion 2007 
3. M. Perrow, Funkcjonalność stron internetowych, Helion 2002 
Literatura uzupełniająca: 
1. T. Sachs, Podstawy projektowania stron internetowych, Helion, 2002 
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Tworzenie zintegrowanych systemów informatycznych zarządzania 
 
Jednostka organizacyjna US: 
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług 
Katedra Efektywności Innowacji 

Kierunek: Ekonomia 
Specjalność: E-biznes i Ekonomika Informacji 
Poziom studiów: II 

Kod przedmiotu 
 

Nazwa przedmiotu: Tworzenie zintegrowanych systemów informatycznych zarządzania 

 Rok Semestr Rodzaj zajęć Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS 

Typ 
przedmiotu 

Język 
nauczania 

3 W 15 stacjonarne 2 
   
3 W 15 niestacjo-

narne 
2 

   

2 obowiązkowy Polski 

 
Prowadzący przedmiot: dr inż. M. Dramski 
 
Wymagania wstępne: 
Podstawy obsługi komputera, podstawy programowania 
Cele przedmiotu: 
Zapoznanie z narzędziami informatycznymi klasy ERP i CRM wspomagającymi pracę nowoczesnych 
przedsiębiorstw. Wykazanie zalet ich stosowania. Prezentacje istniejących systemów. Nabycie umiejętności 
definiowania funkcjonalności w celu ich adaptacji do systemu. 
Metody dydaktyczne: 
Wykład, wykład z użyciem technik multimedialnych, case study 
Treści merytoryczne przedmiotu: 
Definicja systemu ERP i CRM. Metodologia projektowania systemów informatycznych zarządzania. Podstawy 
analizy systemowej. Prezentacja przykładowych, gotowych rozwiązań np. Optima, Dynamics, SAP, Merkator.  
Forma i warunki zaliczenia: 
Kolokwium, referaty, prace kontrolne 
Literatura podstawowa: 

1. „Podstawy zarządzania operacyjnego” red. Z.Jasiński, Wrocław, 2005 
2. Bozarth C. „Wprowadzenie do zarządzania operacjami i łańcuchem dostaw” Helion, Gliwice, 2007. 
3.  „Zarządzanie systemami produkcyjnymi” red. Z. Jasiński Leopoldinum Wrocław 1995 

Literatura uzupełniająca: 
1. Blaik P. „Logistyka. Koncepcja zintegrowanego zarządzania przedsiębiorstwem.” PWE Warszawa 

1996 
2. Durlik I. „Inżynieria zarządzania. Strategia i projektowanie systemów produkcyjnych.” Placet 

Warszawa 1995 
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Warsztaty aplikacyjne 
 
Jednostka organizacyjna US: 
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług 
Katedra Efektywności Innowacji 

Kierunek: Ekonomia 
Specjalność: Zarządzanie Projektami Europejskimi 
Poziom studiów: II 

Kod przedmiotu 
 

Nazwa przedmiotu: Warsztaty aplikacyjne 

 Rok Semestr Rodzaj zajęć Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS 

Typ 
przedmiotu 

Język 
nauczania 

   stacjonarne  
   

4 CW 18 niestacjo-
narne 

2 
   

 
 
3 Obowiązkowy Polski 

 
Prowadzący przedmiot: mgr Joanna Rzempała, mgr Michał Zdanowski 
 
Wymagania wstępne: 
 
Cele przedmiotu: 
Celem zajęć  jest wzrost praktycznych umiejętności w zakresie aplikowania o środki z 
funduszy europejskich. 
Metody dydaktyczne: 
Prezentacje multimedialne, analiza studiów przypadków, ćwiczenia pisemne (w tym testy), ćwiczenia praktyczne 
przy stanowiskach komputerowych 
Treści merytoryczne przedmiotu: 
Program warsztatów obejmuje poszczególne elementy przygotowywania dokumentacji 
aplikacyjnej, tj: 

o poznanie zasad umożliwiających przygotowanie prawidłowego wniosku o dotację oraz metod 
stosowanych przez oceniających projekt 

o omówienie dokumentacji niezbędnej do prawidłowego wykorzystania narządzi informatycznych 
o przygotowanie projektu w aplikacjach: Serwis Beneficjenta, Generator Wniosków i innych 
o przygotowanie elementów studiów wykonalności  tj. analiza problemów, analiza celów, matryca 

logiczna (logika interwencji) 

o zarządzanie projektem przy użyciu aplikacji: Serwis Beneficjenta Wnioski o Płatność, Generator 
Wniosków 

Forma i warunki zaliczenia: 
o Zaliczenie na ocenę 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: 
� „Zarządzanie projektem europejskim”, red. M. Trocki, B. Grucza, PWE, Warszawa 2007 
� Podręcznik – Zarzadzanie  Cyklem Projektu, Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Warszawa, maj 2004 
� 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.  

� R.K. Wysocki, R. Mcgary: „Efektywne zarządzanie projektami”, One Press, 2005; 
 
Literatura uzupełniająca: 

� www.efs.gov.pl 
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Wnioskowanie statystyczne 
 
Jednostka organizacyjna US: 
Wydział Zarządzania i Ekonomiki 
Usług 
Katedra Metod Ilościowych 

Kierunek: Ekonomia 
Specjalność: wszystkie 
Poziom studiów: II 

Kod przedmiotu 
 

Nazwa przedmiotu: Wnioskowanie statystyczne  

 Rok Semestr Rodzaj zajęć Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS 

Typ 
przedmiotu 

Język 
nauczania 

1 W/CW 15/5 stacjonarne 1 
   
1 W/CW 15/15 niestacjo-

narne 
1 

   

6 obowiązkowy Polski 

 
Prowadzący przedmiot: dr R. Czyżycki, dr M. Hundert 
 
Wymagania wstępne: 
Podstawowe zagadnienia ze statystyki opisowej. 
Cele przedmiotu: 
Wykształcenie umiejętności projektowania i przeprowadzania badania statystycznego zgodnie ze standardami 
wnioskowania statystycznego; oceny wartości informacyjnych badań sondażowych jako podstawy 
podejmowania decyzji 
Metody dydaktyczne: 
Wykład + ćwiczenia 
Treści merytoryczne przedmiotu: 
Metody wnioskowania statystycznego pozwalające weryfikować hipotezy odnośnie do cech i zachowań 
badanych populacji oraz przebiegu zjawisk i procesów. Przygotowanie badania statystycznego. Schematy 
doboru elementów do próby. Operatory losowania. Zmienne losowe. Rozkłady zmiennej losowej. Estymatory 
i ich właściwości. Estymacja podziałowa w analizie struktury. Przedziały ufności w analizie korelacji i regresji 
oraz szeregów czasowych. Weryfikacja hipotez statystycznych w analizie struktury, korelacji i regresji oraz 
szeregów czasowych 
Forma i warunki zaliczenia: 
Kolokwium zaliczeniowe 
Literatura podstawowa: 
Kubicki R., Kulbaczewska M., Dumańska – Małyszko A., Grześkowiak U.: Elementy statystyki 
matematycznej. Szczecin 2007. 
R. Czyżycki R., Hundert M., Klóska R.: Wybrane zagadnienia ze statystyki. Szczecin 2006. 
 
Literatura uzupełniająca: 
Greń J.: Statystyka matematyczna. Modele i zadania. Warszawa 1982. 
Hryniewicka I.: Ćwiczenia statystyczne w naukach ekonomicznych. Gdańsk 2003 
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Współczesna bankowość 
 
Jednostka organizacyjna US: 
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług 
Katedra Bankowości i Finansów 
Porównawczych 

Kierunek: Ekonomia 
Specjalność: Finanse i Rachunkowość Przedsiębiorstw i 
Instytucji 
Poziom studiów: II 

Kod przedmiotu 
 

Nazwa przedmiotu: Współczesna bankowość 

 Rok Semestr Rodzaj zajęć Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS 

Typ 
przedmiotu 

Język 
nauczania 

4 W/CW 15/15 stacjonarne 2 
   
4 W/CW 12/15 niestacjo-

narne 
2 

   

4 
 
5 obowiązkowy Polski 

 
Prowadzący przedmiot: prof.zw.dr hab. Stanisław Flejterski, dr Robert Rumiński 
 
Wymagania wstępne: 
Podstawy wiedzy z zakresu makroekonomii, mikroekonomii, finansów i bankowości 
Cele przedmiotu: 
Prezentacja specyfiki współczesnego systemu bankowego w kontekście europejskim z uwzględnieniem 
następujących bloków tematycznych: 
- system bankowy, 
- segmentacja produktów i usług bankowych, 
- ryzyko bankowe, 
- zasady kalkulacji finansowych i oceny banku. 
Metody dydaktyczne: 
wykłady-wykorzystanie prezentacji multimedialnych, dyskusja; ćwiczenia-praca w grupach, dyskusja 
dydaktyczna, zadania; konsultacje-regularne oraz indywidualne 
Treści merytoryczne przedmiotu: 
1) SYSTEM BANKOWY 
Charakterystyka systemu bankowego – uwarunkowania instytucjonalne; Bank centralny i instrumenty polityki 
pieniężnej; Nadzór nad rynkiem finansowym, ze szczególnym uwzględnieniem nadzoru bankowego; System 
gwarantowania depozytów; Instytucje wspierające sektor bankowy 
2) SEGMENTACJA PRODUKTÓW I USŁUG BANKOWYCH 
Znaczenie segmentacji w budowaniu przewagi konkurencyjnej banku; Bankowość inwestycyjna; Bankowość 
korporacyjna; Bankowość detaliczna; Bankowość hipoteczna; Bankowość elektroniczna 
3) RYZYKO BANKOWE 
Charakterystyka, rodzaje i źródła ryzyka bankowego; Ryzyko kredytowe; Ryzyko cenowe; Ryzyko operacyjne 
4) ZASADY KALKULACJI FINANSOWYCH I OCENY BANKU 

Podstawy kalkulacji finansowych; Kalkulacja cen oraz efektywności produktów i usług bankowych; 
Sprawozdawczość bankowa i system raportowania w banku; Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej banku 

Forma i warunki zaliczenia: 
Egzamin pisemny/zaliczenie pisemne 
Literatura podstawowa: 
1. Zaleska M.: Współczesna bankowość, Difin, Warszawa 2007. 
2. Iwanicz-Drozdowska M., Jaworski W.L., Zawadzka Z., Bankowość. Zagadnienia podstawowe, Poltext, 
Warszawa 2008. 
3. Harasim J., Bankowość detaliczna, CeDeWu, Warszawa 2009. 
Literatura uzupełniająca: 
1. Baka W., Bankowość europejska, PWN, Warszawa 2005. 
2. Jaworski W.L., Zawadzka Z.: Bankowość. Podręcznik akademicki, Poltext, Warszawa 2004. 
3. Czasopisma: Bank i Kredyt, Ekonomista, Gazeta Bankowa, Finanse 
4. Źródła internetowe 
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Współczesne technologie teleinformatyczne 
 
Jednostka organizacyjna US: 
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług 
Katedra Ekonomiki i Organizacji 
Telekomunikacji 

Kierunek: Ekonomia 
Specjalność: Transport i Teleinformatyka w Biznesie 
Poziom studiów: II 

Kod przedmiotu 
 

Nazwa przedmiotu: Współczesne technologie teleinformatyczne 

 Rok Semestr Rodzaj zajęć Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS 

Typ 
przedmiotu 

Język 
nauczania 

   stacjonarne  
   

4 W/CW 9/9 niestacjo-
narne 

2 
   

 
 
5 Obowiązkowy Polski 

 
Prowadzący przedmiot: Dr Piotr Ładny 
 
Wymagania wstępne: 
Przedmiot skierowany jest do studentów dysponujących wiedzą z zakresu podstaw informatyki oraz ekonomiki i 
organizacji przedsiębiorstw 
Cele przedmiotu: 
Celem przedmiotu jest przekazanie studentom wiedzy z zakresu nowoczesnych technologii teleinformatycznych 
(ICT) ze szczególnym uwzględnieniem możliwości i korzyści z ich wykorzystania w działalności gospodarczej i 
administracji 
 
Metody dydaktyczne: 
Zajęcia prowadzone są  na studiach niestacjonarnych w formie wykładu, w wymiarze 9 godzin i 9 godzin 
ćwiczeń. W procesie dydaktycznym wykorzystywane są prezentacje multimedialne (wykład) oraz ćwiczenia, 
zadania i artykuły prowadzącego (powielone i udostępnione studentom) 
Treści merytoryczne przedmiotu: 
7. Charakterystyka i klasyfikacja technologii teleinformatycznych (ICT) 
8. Znaczenia technologii ICT w budowie społeczeństwa informacyjnego 
9. Możliwości i korzyści z wykorzystania technologii teleinformatycznych w podmiotach gospodarczych 
10. Praktyczne aspekty funkcjonowania systemów teleinformatycznych 
11. Perspektywy rozwoju technologii teleinformatycznych w działalności gospodarczej i administracji 
Zagrożenia wynikające z wykorzystania narzędzi teleinformatycznych 
Forma i warunki zaliczenia: 
Zaliczenie ćwiczeń obejmujące projekty i ćwiczenia praktyczne, egzamin 
Literatura podstawowa: 
3. M. Norris: Teleinformatyka. WKŁ 2004. 
4. W. Wrotek, Informatyka Europejczyka. Technologia informacyjna, Wyd. Helion 2006. 
5. J. W. Jabłoński, W. Bartkiewicz: Systemy informatyczne zarządzania. Klasyfikacja i charakterystyka 

systemów. Wydawnictwo Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa. 2007. 
Literatura uzupełniająca: 
4. Networld (Miesięcznik) 
5. Computerworld (Miesięcznik) 
6. Przegląd Telekomunikacyjny (Miesięcznik) 
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Współczesne technologie transportowe 
 
Jednostka organizacyjna US: 
Wydział Zarządzania i Ekonomiki 
Usług 
Katedra Systemów i Polityki 
Transportowej 

Kierunek: Ekonomia 
Specjalność: Transport i Teleinformatyka w Biznesie 
Poziom studiów: II 

Kod przedmiotu 
 

Nazwa przedmiotu: Współczesne technologie transportowe  

 Rok Semestr Rodzaj zajęć Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS 

Typ 
przedmiotu 

Język 
nauczania 

   stacjonarne  
   

3 W/CW 12/12 niestacjo-
narne 

2 
   

 
 
5 Obowiązkowy Polski 

 
Prowadzący przedmiot:  
 
Wymagania wstępne: 
 
Cele przedmiotu: 
Celem jest pokazanie na tle ogólnych tendencji w gospodarce specyfiki branży 
transportowej, wykształcenie umiejętności wykorzystania wiedzy ogólnej do 
samodzielnej oceny specyfiki infrastruktury transportu i technologii, w tym zwłaszcza 
ekonomicznych i pozaekonomicznych współzależności  w ich rozwoju 
Metody dydaktyczne: 
 
Treści merytoryczne przedmiotu: 

a. Czynniki determinuj ące rozwój transportu 
b. Tendencje rozwoju systemów transportowych w Europie 
c. Proekologiczne tendencje w przewozach pasażerów 
d. Przewozy kombinowane jako przyjazna dla srodowiska technologia przewozów 
e. Tendencje rozwoju infrastruktury transportu  
f. Tendencje rozwoju infrastruktury transportu w Polsce 

 
Forma i warunki zaliczenia: 
egzamin 
Literatura podstawowa: 
Technologie transportowe XXI wieku. Pod red. L.Mindura. Radom 2006. 

 
Literatura uzupełniająca: 
Infrastruktura Transportu 
Przeglad Komunikacyjny, 
Logistyka, 
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Współczesny handel międzynarodowy 
 
Jednostka organizacyjna US: 
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług 
Katedra Polityki Gospodarczej 

Kierunek: Ekonomia 
Specjalność: Handel i Euromarketing 
Poziom studiów: II 

 
 

Nazwa przedmiotu: Współczesny handel międzynarodowy 

 Rok Semestr Rodzaj zajęć Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS 

Typ 
przedmiotu 

Język 
nauczania 

4 W 15 stacjonarne 2 
   

4 W 15 niestacjo-
narne 

2 
   

4 Obowiązkowy Polski 

 
Prowadzący przedmiot: dr Anna Drab-Kurowska 
 
Wymagania wstępne: 
 
Cele przedmiotu: 
Celem przedmiotu jest przedstawienie i scharakteryzowanie rynku międzynarodowego i gospodarki światowej 
zarówno w aspekcie teoretycznym jak i praktycznym. 
Metody dydaktyczne: 
 
Treści merytoryczne przedmiotu: 

1. Ekonomia międzynarodowa na tle innych dziedzin ekonomii. Współczesne teorie handlu 
międzynarodowego. 

2. Podmioty i przedmioty zagranicznej i międzynarodowej polityki ekonomicznej. Strategiczna polityka 
handlowa i przemysłowa. 

3. Konkurencja w gospodarce światowej. Składniki konkurencyjności. Koncepcja konkurencyjności Portera. 
4. Międzynarodowe przepływy kapitału. Teorie zagranicznych inwestycji bezpośrednich. Rola inwestycji 

zagranicznych w rozwoju gospodarczym. 
5. Międzynarodowe przepływy siły roboczej. Teorie migracji i jej oddziaływania. Migracja jako problem 

globalny. 
6. Transfer technologii w skali międzynarodowej. Przyczyny i skutki przepływu technologii i myśli 

naukowo-technicznej w skali międzynarodowej. Formy i etapy transferu technologii. 
7. Międzynarodowe rynki finansowe. Rynek pieniężny, kapitałowy i walutowy. Instrumenty pochodne jako 

element międzynarodowych rynków finansowych. 
8. Zadłużenie międzynarodowe. Przyczyny i skutki zadłużenie międzynarodowego. Zadłużenie 

międzynarodowe jako problem globalny. 
9.    Kryzysy finansowe. Przyczyny kryzysów finansowych. Modele kryzysów finansowych. Skutki kryzysów 

finansowych dla gospodarki światowej. 
10.  Globalizacja i regionalizacja gospodarki światowej. Kierunki rozwoju gospodarki światowej. Skutki 

globalizacji i regionalizacji dla handlu międzynarodowego i gospodarki światowej. 

Forma i warunki zaliczenia: 
Zaliczenie na ocenę 
Literatura podstawowa: 
Krugman P., Obstfeld M., Ekonomia międzynarodowa. Teoria i polityka. Tom 1 i 2, PWE Warszawa 2007. 
BoŜyk P., Międzynarodowe stosunki ekonomiczne, PWE, Warszawa 2008. 
 
Literatura uzupełniająca: 
BoŜyk P. (red.), Egzemplifikacja Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, WSHiP, Warszawa 2004. 
Flejterski S., Wahl P., Ekonomia globalna. Synteza, Difin, Warszawa 2003. 
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Zamówienia publiczne 
 
Jednostka organizacyjna US: 
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług 
Katedra Finansów Publicznych 

Kierunek: Ekonomia 
Specjalność: Zarządzanie Projektami  
Europejskimi 
Poziom studiów: II stopień 

Kod przedmiotu 
 

Nazwa przedmiotu: Zamówienia publiczne 

 Rok Semestr Rodzaj zajęć Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS 

Typ 
przedmiotu 

Język 
nauczania 

   stacjonarne  
   
4 W/CW 9/9 niestacjo-

narne 
2 

   

4 

 
obowiązkowy 

 
polski 

 
Prowadzący przedmiot: dr M. Kogut-Jaworska 
 
Wymagania wstępne: 
Podstawowe informacje związane z funkcjonowaniem sektora publicznego, realizacją zadań publicznych oraz 
możliwościami prowadzenia gospodarki finansowej 
Cele przedmiotu: 
Zaprezentowanie zasad i trybów udzielania zamówień publicznych oraz kontroli ich prawidłowego 
przeprowadzania 
Metody dydaktyczne: 
Wykład konwencjonalny oraz wykład konwersatoryjny 
Treści merytoryczne przedmiotu: 

1. Podstawy prawne funkcjonowania zamówień publicznych 
2. Zasady udzielania zamówień  
3. Prawa i obowiązki zamawiającego i wykonawcy 
4. Wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 
5. Sposoby ustalania wartości zamówienia 
6. Istota i rola specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
7. Tryby udzielania zamówień 
8. Przetarg nieograniczony i ograniczony 
9. Negocjacje z ogłoszeniem i bez ogłoszenia 
10. Pozostałe tryby dokonywania zamówień publicznych – rola i znaczenie 
11. Rola i zakres działania Prezesa Zamówień Publicznych oraz Rady Zamówień Publicznych 
12. Istota i rodzaje kontroli udzielania zamówień 

Forma i warunki zaliczenia:  
Egzamin pisemny; pytania testowe oraz opisowe 
Literatura podstawowa: 

1. A. Szyszkowski: Prawo zamówień publicznych 2009/2010 z wprowadzeniem. Wyd. C.H.Beck 2010 
2. Ł. Korporowicz, H. Nowak: Zamówienia publiczne. Wyd. Branta 2009. 
3. A. Baran, J. Gawrońska, B. Andrzela: Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego, Wyd. C.H. Beck 2009 
4. E. Kowalczyk: Zamówienia publiczne do 14 tys. euro. Organizacja, kontrola, odpowiedzialność. 

Wyd. Orlina 2009 
Literatura uzupełniająca: 
1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych. Dz. U. 2004 Nr 19, poz.177 z późn. 
zm. 
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Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa 
 
Jednostka organizacyjna US: 
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług 
Katedra Finansów Przedsiębiorstwa 

Kierunek: Ekonomia 
Specjalność: : Finanse i Rachunkowość  
Przedsiębiorstw i Instytucji 
Poziom studiów: II stopień 

Kod przedmiotu 
 

Nazwa przedmiotu: Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa 

 
Rok Semestr Rodzaj zajęć 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS 

Typ 
przedmiotu 

Język 
nauczania 

3 wykład/ćwiczenia 30/15 stacjonarne 2 
   
3 wykład/ćwiczenia 21/15 niestacjo-

narne 
2 

   

5 
 
6 obowiązkowy polski 

 
Prowadzący przedmiot: prof. Aurelia Bielawska , mgr Dariusz Pauch, mgr Dominika Kordela  
 
Wymagania wstępne: znajomość podstawowych zagadnień z zakresu  finansów przedsiębiorstwa  
Cele przedmiotu: zapoznanie studiujących z rodzajami ryzyka występującego w zarządzaniu finansami 
przedsiębiorstwa, w szczególności zaś przekazanie umiejętności doboru instrumentów finansowania do 
aktualnej sytuacji przedsiębiorstwa w zakresie gospodarki finansowej, przekazanie umiejętności zarządzania 
majątkiem przedsiębiorstwa umożliwiających zrealizowanie celów zarządzania finansami.  
Metody dydaktyczne: wykład z wykorzystaniem rzutnika multimedialnego umożliwiającego prezentowanie      
i analizowanie przypadków  zdarzeń z praktyki. Ćwiczenia z aktywnym udziałem studiujących polegającym 
m.in. na samodzielnym przygotowaniu i omówieniu – na podstawie informacji zdobytych w 
przedsiębiorstwach i instytucjach pośrednictwa finansowego – zagadnień prezentowanych na wykładach. .  
Treści merytoryczne przedmiotu:  

1. Podstawy nowoczesnego zarządzania finansami przedsiębiorstwa .Wpływ Nowej Umowy 
Kapitałowej na zarządzanie finansami przedsiębiorstwa                                                                           

2. Najważniejsze przyczyny finansowania przedsiębiorstw.Struktura kapitału                                                               
3. Finansowanie pożyczkami i kredytami – szanse i zagrożenia      
4. Papiery dłużne jako instrumenty pozyskiwania kapitału    
5. Rola finansowania wewnętrznego działalności gospodarczej przedsiębiorstwa  
6. Alternatywne instrumenty finansowania                           
7. Zarządzanie majątkiem obrotowym                                       
8. Analiza finansowa jako narzędzie ograniczania ryzyka finansowego przedsiębiorstwa -   
9. Finansowe modele wczesnego ostrzegania i ich rola w zarządzaniu ryzykiem finansowym 

przedsiębiorstwa   

Forma i warunki zaliczenia: zaliczenie w formie pisemnej, obowiązują treści przekazywane w trakcie 
wykładów i w trakcie ćwiczeń; egzamin 
Literatura podstawowa: 
     Nowoczesne instrumenty finansowania przedsiębiorstwa, red. nauk. A, Bielawska CH BECK 2009   
Literatura uzupełniaj ąca:  
J. Czekaj, Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, PWE, 2005 , Brigham E.F,Houston J.F Podstawy 
zarządzania finansami  Tom I i II, PWE Warszawa 2005.   Czasopisma o tematyce finansowej. 
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Zarządzanie finansami w JST 
 
Jednostka organizacyjna US: 
Wydział Zarządzania i Ekonomiki 
Usług 
Katedra Zarządzania Finansami 
Publicznymi 

Kierunek: Ekonomia 
Specjalność: Gospodarka Finansowa i Administracja 
Samorządowa 
Poziom studiów: II 

Kod przedmiotu 
 

Nazwa przedmiotu: Zarządzanie finansami w JST 

 Rok Semestr Rodzaj zajęć Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS 

Typ 
przedmiotu 

Język 
nauczania 

   stacjonarne  
   
3 W/CW 18/18 niestacjo-

narne 
2 

   

7 obowiązkowy Polski 

 
Prowadzący przedmiot: dr Magdalena Zioło 
 
Wymagania wstępne: 
Znajomość problematyki finansów publicznych i finansów samorządu terytorialnego oraz zasad gospodarki 
finansowej jednostek sektora publicznego 
Cele przedmiotu: 
Celem procesu dydaktycznego jest zapoznanie studentów z istotą i zasadami zarządzania finansami w 
jednostkach samorządu terytorialnego (JST). Zaprezentowany zostanie system finansowania JST oraz 
przybliżone zostaną metody racjonalizacji wydatków realizowanych przez JST. Szczególną uwaga poświecona 
zostanie budżetowi JST oraz wieloletniej prognozie finansowej JST, jako podstawowemu instrumentowi 
planowania wieloletniego w JST. Przedstawione zostaną narzędzia zarządzania podnoszące efektywność 
gospodarowania finansami lokalnymi m.in. budżetowanie zadaniowe, kontrola zarządcza. Wskazana zostanie 
rola kapitału prywatnego w podnoszeniu dynamiki inwestycji samorządowych (projekty partnerstwa publiczno 
– prywatnego) 
Metody dydaktyczne: 
Wykład informacyjny, prezentacja multimedialna, dyskusja, case study, zadania 
Treści merytoryczne przedmiotu: 
1. Formalno – prawne postawy gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego (JST) 
2. System finansowania zadań JST (dochody budżetowe, przychody) 
3. Źródła i strategie finansowania inwestycji JST 
4. Wydatki budżetowe JST i sposoby ich racjonalizacji 
5. Budżet JST i metody budżetowania 
6. Zarządzanie długiem samorządowym i instrumenty racjonalizujące politykę zadłużenia JST 
7. Wieloletnia Prognoza Finansowa JST 
8. Sprawozdawczość budżetowa 
9. Audyt i kontrola zarządcza jako instrumenty minimalizowania ryzyka JST 
10. Partnerstwo publiczno – prywatne jako forma realizacji przedsięwzięć publicznych 
11. System kontroli i nadzoru nad działalnością JST 
Forma i warunki zaliczenia: 
Egzamin - zaliczenie w formie pisemnej – test  
Literatura podstawowa: 
Kołaczyński B., Ratajczak M.: Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego w Polsce. Wyd. Wolters 
Kluwer 2010  
Mekiński M.: Finanse publiczne 2010. Tekst nowej ustawy o finansach publicznych z praktycznym 
omówieniem. Wiedza i Praktyka 2010. 
Metodyka kompleksowej oceny gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Red. B. Filipiak, 
Difin, Warszawa 2009 
Literatura uzupełniająca: 
1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (DzU nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) 
2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych  (DzU nr 157, 

poz. 1241 z późn. zm.) 
3. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (DzU 2003 nr 203 

poz. 1966 z późn. zm.) 
4. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (DzU Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) 
5. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (DzU 2001 Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 
6. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (DzU 2001 Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) 
7. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (DzU 2001 Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.) 
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Zarządzanie finansami w sektorze publicznym 
 
Jednostka organizacyjna US: 
Wydział Zarządzania i Ekonomiki 
Usług 
Katedra Finansów Publicznych 

Kierunek: Ekonomia 
Specjalność: Finanse i Rachunkowość Przedsiębiorstw i 
Instytucji 
Poziom studiów: II 

Kod przedmiotu 
 

Nazwa przedmiotu: Zarządzanie finansami w sektorze publicznym 

 Rok Semestr Rodzaj zajęć Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS 

Typ 
przedmiotu 

Język 
nauczania 

4 W/CW 30/15 stacjonarne 2 
   
4 W/CW 21/15 niestacjo-

narne 
2 

   

5 obowiązkowy Polski 

 
Prowadzący przedmiot: dr Magdalena Zioło, mgr Marta Szaja 
 
Wymagania wstępne: 
Znajomość problematyki finansów publicznych i finansów samorządu terytorialnego oraz zasad gospodarki 
finansowej jednostek sektora publicznego 
Cele przedmiotu: 
Celem procesu dydaktycznego jest zapoznanie studentów z istotą i zasadami zarządzania finansami w 
jednostkach sektora publicznego (JSP). Zaprezentowany zostanie system zasileń finansowych JSP oraz 
przybliżone zostaną metody racjonalizacji wydatków realizowanych przez JSP. Szczególną uwaga poświecona 
będzie dylematom finansowania inwestycji publicznych wynikającym z uwarunkowań funkcjonowania 
jednostek publicznych. Kompleksowo omówione zostaną metody i narzędzia zarządzania finansami w 
jednostkach sektora publicznego na tle reguł gospodarki finansowej jednostek sektora publicznego z 
uwzględnieniem wybranych rozwiązań stosowanych w praktyce krajów europejskich.  
Metody dydaktyczne: 
Wykład informacyjny, prezentacja multimedialna, dyskusja, case study, zadania 
Treści merytoryczne przedmiotu: 
1. Istota i cele zarządzania finansami w jednostkach sektora publicznego (JSP) 
2. System i źródła finansowania zadań jednostek sektora publicznego 
3. Źródła finansowania inwestycji publicznych  
4. Wydatki jednostek sektora publicznego i metody ich racjonalizacji 
5. Zarządzanie środkami finansowym pochodzącymi z bezzwrotnej pomocy zagranicznej (fundusze Unii 

Europejskie, Mechanizmy Finansowe, inne) 
6. Budżet i plan finansowy jako instrument zarządzania w JSP 
7. Analiza finansowa, jako narzędzie wspierające zarządzanie finansami JSP 
8. Problemy zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego 
9. Strategie finansowania zadań w JSP 
10. Audyt i kontrola w procesie zarządzania finansami JSP 
11. Instrumenty zarządzania finansami w JSP w wybranych krajach europejskich 
Forma i warunki zaliczenia: 
Egzamin w formie pisemnej – test i pytania otwarte 
Literatura podstawowa: 
Kołaczyński B., Ratajczak M.: Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego w Polsce. Wyd. wolters 
Kluwer 2010  
Mekiński M.: Finanse publiczne 2010. Tekst nowej ustawy o finansach publicznych z praktycznym 
omówieniem. Wiedza i Praktyka 2010. 
Metodyka kompleksowej oceny gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Red. B. Filipiak, 
Difin, Warszawa 2009 
Piotrowska-Marczak K., Uryszek T.: Zarządzanie finansami publicznymi. Difin, Warszawa 2009 
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (DzU nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) 
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych  (DzU nr 157, poz. 
1241 z późn. zm.) 
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (DzU Nr 
20, poz. 103 z późn. zm.) 
Literatura uzupełniająca: 
Finanse Komunalne Samorząd Terytorialny 
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Zarządzanie hotelem 
 
Jednostka organizacyjna US: 
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług 
Katedra Zarządzania Turystyką 

Kierunek: Ekonomia 
Specjalność: Turystyka i hotelarstwo 
Poziom studiów: II 

Kod przedmiotu 
 

Nazwa przedmiotu: Zarządzanie hotelem 

 Rok Semestr Rodzaj zajęć Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS 

Typ 
przedmiotu 

Język 
nauczania 

4 W/CW 30/15 stacjonarne 2 
   
4 W/CW 18/12 niestacjo-

narne 
2 

   

3 
 
4 obowiązkowy Polski 

 
Prowadzący przedmiot: dr Adam Pawlicz, mgr Marta Sidorkiewicz 
 
Wymagania wstępne: 
Podstawowe wiadomości z zakresu hotelarstwa. Podstawowe wiadomości z zakresu ekonomii 
Cele przedmiotu: 
Zapoznanie z najważniejszymi zagadnieniami dotyczącymi funkcjonowania przedsiębiorstw hotelarskich. 
Prezentacja najistotniejszych zagadnień technicznych i eksploatacyjnych wchodzących w skład zarządzania 
zakładem hotelarskim, ze szczególnym uwzględnieniem hotelu. Sformułowanie zasad efektywnego 
kierowania przedsiębiorstwem hotelarskim. Przedstawienie wybranych zagadnień związanych z zarządzaniem 
przedsiębiorstwem hotelarskim w praktyce 
Metody dydaktyczne: 
wykład, wykład z użyciem technik multimedialnych, case study, rozwiązywanie zadań, symulacja 
Treści merytoryczne przedmiotu: 
1. Marketing niszowy w hotelarstwie na przykładzie segmentu osób niepełnosprawnych 
2. Wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych w hotelarstwie 
3. Zarządzanie jakością w hotelarstwie 
4. Problematyka tworzenia standardów jakości w sektorze hotelarskim 
5. Zarządzanie ceną w hotelarstwie 
6. Problematyka zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do sektora hotelarskiego 
7. Marketing turystyki biznesowej 
8. Zarządzanie bezpieczeństwem w hotelarstwie 
9. Zarządzanie zasobami ludzkimi w hotelarstwie 
10. Zarządzanie zasobami materiałowymi w hotelarstwie 

Forma i warunki zaliczenia: 
Egzamin ustny, zaliczenie pisemne 
Literatura podstawowa: 

1. Hotelarstwo, Usługi – Zarządzanie – Eksploatacja, red. A. Panasiuk, D. Szostak, PWN, Warszawa 2008 

2. Turkowski M., Marketing usług hotelarskich, P WE, Warszawa 2003. 
 
Literatura uzupełniająca: 

1. Szostak D.: Podstawy hotelarstwa. Materiały do ćwiczeń i wykładów. Wydawnictwo Naukowe 
Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004. 

2. Oparska S., Nowicka T.: Organizacja i technika pracy w hotelarstwie. Biblioteka Hotelarza, Polskie 
Zrzeszenie Hoteli, Warszawa-Polanica Zdrój 2003. 

3. Tulibacki T.: Międzynarodowe systemy hotelowe. Wyższa Szkoła Hotelarstwa, Gastronomii i Turystyki, 
Warszawa 2005. 

4. Witkowski Cz.: Hotelarstwo. Cz. 2: Międzynarodowe systemy hotelowe w Polsce. Wyższa Szkoła 
Ekonomiczna, Warszawa 2003 
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Zarządzanie informacją w przedsiębiorstwach 
 
Jednostka organizacyjna US: 
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług 
Katedra Ekonomiki i Organizacji 
Telekomunikacji 

Kierunek: Ekonomia 
Specjalność: Transport i Teleinformatyka w Biznesie 
Poziom studiów: II 

Kod przedmiotu 
 

Nazwa przedmiotu: Zarządzanie informacją w przedsiębiorstwach 

 Rok Semestr Rodzaj 
zajęć 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS 

Typ przedmiotu Język 
nauczania 

   stacjonarne  
   

3 W/CW 9/12 niestacjo-
narne 

2 
   

 
 
3 Obowiązkowy Polski 

 
Prowadzący przedmiot: dr Joanna Drobiazgiewicz 
 
Wymagania wstępne: Podstawowe wiadomości z zakresu ekonomii, zarządzania organizacją oraz finansów 
przedsiębiorstw 
 
Cele przedmiotu: Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi gromadzenia, 
przetwarzania i wykorzystania informacji w przedsiębiorstwie oraz funkcjonowania systemów informacyjnych 
w organizacjach 
 
Metody dydaktyczne: 
wykłady oraz zadania praktyczne 
Treści merytoryczne przedmiotu: 

1. Istota i znaczenie informacji oraz komunikacji w przedsiębiorstwie. 
2. Procesy zarządzania informacją w przedsiębiorstwie (pozyskiwanie, przetwarzanie oraz dyfuzja 

informacji). 
3. Analiza potrzeb informacyjnych w przedsiębiorstwie. 
4. Źródła informacji.w firmie 
5. Istota oraz elementy systemu informacjyjnego przedsiębiorstwa. 
6. Przesłanki zastosowania informatyki w systemie informacyjnym firmy. 
7. Kategorie systemów wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem 

 
Forma i warunki zaliczenia: 
Pisemne kolokwium 
Literatura podstawowa: 
1. J. Oleński: Ekonomika informacji. Metody. PWE, Warszawa 2003 
2. Zarządzanie informacją i komunikacją. Praca zbiorowa pod redakcją Z. Martyniaka, Wydawnictwo 

Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2000. 
3. Oleński J.: Elementy ekonomiki informacji. Wyd. Naukowe Uniwersytetu Warszawskiego, 2000 
4. Unold J.: Systemy informacyjne marketingu. Wyd. Naukowe A.E. we Wrocławiu, Wrocław 2001 
5. J.Majewski: Informatyka dla logistyki, Biblioteka Logistyka, Poznań 2006 
6. J.Twaróg: Mierniki i wskaźniki logistyczne, Biblioteka Logistyka, Poznań 2003 
Literatura uzupełniająca: 
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw 
Internet 
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Zarządzanie jakością 
 
Jednostka organizacyjna US: 
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług 
Katedra Ekonomiki i Organizacji 
Telekomunikacji 

Kierunek: Ekonomia 
Specjalność: Ekonomika i Zarządzanie Przedsiębiorstwami 
Poziom studiów: I 

Kod przedmiotu 
 

Nazwa przedmiotu: Zarządzanie jakością 

 Rok Semestr Rodzaj zajęć Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS 

Typ 
przedmiotu 

Język 
nauczania 

6 W/CW 15/15 stacjonarne 3 
   
6 W/CW 9/9 niestacjo-

narne 
3 

   

3 obowiązkowy Polski 

 
Prowadzący przedmiot: dr Agnieszka Budziewicz-Guźlecka, dr Piort Ładny 
 
Wymagania wstępne: Podstawowa wiedza z zarządzania 
 
Cele przedmiotu: Student po ukończeniu zajęć zapoznaje się zapoznaje się z ogólnymi założeniami teoretycznej 
koncepcji zarządzania jakością, w tym reguł filozofii TQM, przegląd poglądów na temat zarządzania jakością 
oraz przedstawienie instrumentów i rozwiązań stosowanych w wybranych przedsiębiorstwach krajowych i 
zagranicznych, zarówno produktowych, jak i usługowych. 
 
Metody dydaktyczne: 
Wykłady, konsultacje (zarówno regularne, jak też organizowane w indywidualnych przypadkach), ćwiczenia 
Treści merytoryczne przedmiotu: 
1. Teoretyczne podstawy zarządzania jakością (jakość jako kategoria ekonomiczna, przegląd terminologii 
dotyczącej zarządzania jakością, filozofia TQM, przegląd koncepcji teoretycznych zarządzania jakością - 
Deming, Juran, Crosby, Ishikawa i inni). 
2. Kompleksowe zarządzanie jakością (system jakości, spirala jakości, polityka jakości, audity jakości, koszty 
jakości, satysfakcja konsumentów, dokumentacja systemu jakości, normalizacja i normy ISO serii 9000, nagrody 
jakości). 
3. Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie (projektowanie i wprowadzanie systemu, ocena i certyfikacja, 
zapewnienie i sterowanie jakością). 
4. Instrumenty, narzędzia i techniki  zarządzania jakością 
5. Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwach usługowych. 
6. Zagadnienia implementacji reguł zarządzania jakością w przedsiębiorstwach zagranicznych przemysłowych i 
usługowych (case study). 
Forma i warunki zaliczenia: 
zaliczenie  pisemne w formie testu oraz pytań otwartych 
Literatura podstawowa: 
Karaszewski R.: Zarządzanie jakością. Toruń 2005 
Menedżer jakości, pod red. J. Bagińskiego. Wyd. PW, Warszawa 2000 
Zarządzanie jakością wg norm ISO serii 9000:2000, pod red. T. Sikory, Wyd. AE, Kraków 2005 
J. M. Myszewski: Po prostu jakość, Wyd. Wpisz, Warszawa 2005 
Literatura uzupełniająca: 
Karaszewski R., Systemy zarządzania jakością największych korporacji świata i ich dyfuzja, Wyd. Uniwersytetu 
M. Kopernika, Toruń 2003 
Podstawy kompleksowego zarządzania jakością TQM, red.  J. Łańcucki, Wyd. AE, Poznań 2001 
Pełnomocnik jakości, red. J. Czermiński, Akademia Morska w Gdyni, Gdynia 2005 
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Zarządzanie personelem 
 
Jednostka organizacyjna US: 
Wydział Zarządzania i Ekonomiki 
Usług 
Katedra Organizacji Zarządzania 

Kierunek: Ekonomia 
Specjalność: Ekonomika i Zarządzanie Przedsiębiorstwami 
Poziom studiów: II 

Kod przedmiotu 
 

Nazwa przedmiotu: Zarządzanie personelem  

 Rok Semestr Rodzaj zajęć Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS 

Typ 
przedmiotu 

Język 
nauczania 

4 W/CW 15/15 stacjonarne 2 
   
4 W/CW 12/12 niestacjo-

narne 
2 

   

6 obowiązkowy Polski 

 
Prowadzący przedmiot: dr hab. prof. US Wojciech Downar, dr Agnieszka Budziewicz-Guźlecka,  
mgr Katarzyna Zioło, dr hab. Jacek Buko 
 
Wymagania wstępne: 
Znajomość podstawowych pojęć z zakresu zarządzania organizacjami 
Cele przedmiotu: 
Pozyskanie wiadomości nt.: znaczenia zasobów ludzkich w przedsiębiorstwie funkcjonującym w otoczeniu 
rynkowym; funkcjonalnych, instrumentalnych, strukturalnych i etycznych aspekty zarządzania personelem;  
Pozyskanie umiejętności: rozwiązywania praktycznych problemów w sferze personalnej przedsiębiorstw; 
kształtowania polityki personalnej pod kątem zmian zachodzących w celach i strategii przedsiębiorstwa. 
Metody dydaktyczne: 
1. Wykłady 
2. Prezentacje multimedialne 
3. Studia przypadków 
4. Praca w grupach  
Treści merytoryczne przedmiotu: 
1. Pojęcie i cele zarządzania personelem.  
2. Rozwój funkcji personalnej oraz współczesne uwarunkowania zarządzania personelem 
3. Elementy procesu zarządzania personelem. Organizacja sfery personalnej przedsiębiorstwa.  
4. Polityka i strategia personalna w przedsiębiorstwie (rozwiązania modelowe).  
5. Kultura organizacyjna a zarządzanie personelem.  
6. Przywództwo. Wzorce i role menedżerów.  
7. Planowanie kadr 
8. Rekrutacja, selekcja i wdrożenie do pracy 
9. Cechy jakościowe potencjału ludzkiego. Wiedza podstawą kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa.  
10. Ocena, szkolenie i doskonalenie pracowników 
11. Wynagradzanie pracowników 
12. Kontrola funkcji personalnej 
13. Zwalnianie pracowników 
14. Komunikowanie się w przedsiębiorstwie 
15. Outsourcing personalny. Outplacement.  
Forma i warunki zaliczenia: 
Zaliczenie w formie pisemnej, egzamin w formie pisemnej 
Literatura podstawowa: 
1.  Potencjał pracy przedsiębiorstwa, red. M. Gableta, Wydawnictwo AE, Wrocław 2006.  
2. Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji. Praca zbiorowa pod red. H. 
Króla, A. Ludwiczyńskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.  
3. Zarządzanie kadrami, red. T. Listwan, Wydanie 4, C.H. BECK, Warszawa 2002. 
Literatura uzupełniaj ąca: 
1. Potencjał pracy w przedsiębiorstwie. Problemy praktyczne, red. M. Gableta, Wydawnictwo AE, Wrocław 
1999.  
2. Pietroń-Pyszczek A., Motywowanie pracowników. Wskazówki dla menedżerów, Wydawnictwo MARINA, 
Wrocław 2007.  
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Zarządzanie podmiotami gospodarczymi 
 
Jednostka organizacyjna US: 
Wydział Zarządzania i Ekonomiki 
Usług 
Katedra Organizacji i Zarządzania 
 

Kierunek: Ekonomia 
Specjalność: Ekonomika  i Zarządzanie Przedsiębiorstwami 
Poziom studiów: I 

Kod przedmiotu 
 

Nazwa przedmiotu: Zarządzanie podmiotami gospodarczymi 

 Rok Semestr Rodzaj zajęć Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS 

Typ 
przedmiotu 

Język 
nauczania 

4 W/CW 30/30 stacjonarne 2 
   
4 W/CW 18/18 niestacjo-

narne 
2 

   

6 obowiązkowy Polski 

 
Prowadzący przedmiot: dr Agnieszka Budziewicz-Guźlecka, mgr Katarzyna Zioło 
 
Wymagania wstępne: 
Znajomość podstawowych zagadnień z zakresu mikro- i makroekonomii oraz z zakresu funkcjonowania 
przedsiębiorstwa 
Cele przedmiotu: 
Zapoznanie studentów z dotychczasowym dorobkiem naukowym z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem 
oraz możliwościami zastosowania zaprezentowanych koncepcji, metod i narzędzi w praktyce; nabycie 
umiejętności formułowania konstruktywnych wniosków i krytycznej oceny poglądów 
Metody dydaktyczne: 
1. Wykłady, Prezentacje multimedialne Zadania 
Case studies - praca grupowa, dyskusja 
Treści merytoryczne przedmiotu: 
1. Przedsiębiorstwo jako podmiot życia gospodarczego (geneza i istota przedsiębiorstwa, typologia 
przedsiębiorstw) 
2. Przedsiębiorstwo i jego otoczenie 
3. Przedsiębiorstwo i jego zasoby (gospodarka magazynowa i zapasy, towary, ceny i marże) 
4. Proces zarządzania przedsiębiorstwem 
5. Klienci przedsiębiorstw (segmentacja) 
6. Funkcje kierownicze, treść pracy kierownika, rodzaje kierowników; cechy menadżerów 
7. Planowanie w przedsiębiorstwie 
8. Strategia przedsiębiorstwa 
9. Organizowanie i budowanie struktur organizacyjnych 
10. Motywowanie pracowników 
11. Przywództwo 
12. Kultura organizacyjna 
13. Kontrolowanie 
14. Informacja w przedsiębiorstwie 
15. Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania 
16. Warunki założenia działalności gospodarczej w Polsce i krajach UE 
Forma i warunki zaliczenia: 
Zaliczenie zadań sprawdzających wiedzę i umiejętności na ćwiczeniach oraz uzyskanie pozytywnej oceny z 
kolokwium zaliczeniowego (test), egzamin w formie pisemnej 
Literatura podstawowa: 
1. C. Suszyński (red.): Przedsiębiorstwo. Wartość. Zarządzanie. PWE 2007 
2. A.K. Koźmiński, W. Piotrowski (red.): Zarządzanie Teoria i praktyka. PWN 2007 
3. M. Sławińska, J. Mikołajczyk (red.): Zarządzanie przedsiębiorstwem handlowym, zadania i studia 
przypadków, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2003 
Literatura uzupełniająca: 
1. R.W.Griffin: Podstawy zarządzania organizacjami, PWE 2005 
2. S. Duchniewicz (red.): Metody organizacji i zarządzania. Teoria i Praktyka. PTM 2007 
3. K. Zimniewicz: Współczesne koncepcje i metody zarządzania. PWE 2009 
 



223 

Zarządzanie produkcją 
 
Jednostka organizacyjna US: 
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług 
Katedra Logistyki 

Kierunek: Ekonomia 
Specjalność: Ekonomika i Zarządzanie Przedsiębiorstwami 
Poziom studiów: I 

Kod przedmiotu 
 

Nazwa przedmiotu: Zarządzanie produkcją 

 Rok Semestr Rodzaj zajęć Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS 

Typ 
przedmiotu 

Język 
nauczania 

6 W/CW 15/15 stacjonarne 3 
   
6 W/CW 9/9 niestacjo-

narne 
3 

   

3 obowiązkowy Polski 

 
Prowadzący przedmiot: dr Dembińska Izabela mgr Waśko Patrycja 
 
Wymagania wstępne 
 
Cele przedmiotu: Poznanie podstawowych zasad zarządzania produkcją. 
Umiejętnośc wizualizacji ważniejszych procesów produkcyjnych. 
Zrozumienie istotnych czynników decydujących o konkurencyjniści organizacji 
Metody dydaktyczne: 
 
Treści merytoryczne przedmiotu: 

1. Podstawowe definicje: system, proces, wyrób, usługa. Podstawy zarządzania produkcją: cele, analizy, 
decyzje. Etapy rozwoju zarządzania 

2. Proces produkcyjny: infrastruktura, warunki pracy, zasoby, etapy, struktura 
3. Cykle produkcyjne: normowanie i normatywy, elementy składowe cyklu, rytm, takt, inżynieria 

współbieżna, metoby skracania cykli (eliminacja marnotrastwa). 
4. Struktury produkcyjne: stanowiska, gniazda, linie, wydziały, specjalizacja i kooperacja, wytyczne 

projektowania. 
5. Przebieg i sterowanie procesem produkcyjnym: karty procesu, karty przebiegu, karty Kanban, 

monitorowanie przebiegu produkcji. 
6. Planowanie w przedsiębiorstwie: rodzaje planów, techniki planowania, planowanie strategiczne, 

taktyczne i operatywne. 
7. Typy i formy organizacji produkcji. Zasady projektowania struktur organizacyjnych produkcji. 
8. Metody i narzędzia stosowane w zarządzaniu i sterowaniu produkcja 
9. Informatyzacja procesów produkcyjnych: zasady systemów typu ERP, MRP, JIT, OPT,  Szczupła 

produkcja i narzędzia wspomagające. 
 
Literatura podstawowa: 
1. Pająk E.: Zarządzanie produkcją. Produkt, technologia, organizacja. PWN, Warszawa, 2006 
2. Organizacja i sterowanie produkcją. Praca zbiorowa. red. M. Brzeziński, AW Placet, Warszawa, 2002 
 
Literatura uzupełniająca: 
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Zarządzanie strategiczne 
 
Jednostka organizacyjna US: 
Wydział Zarządzania i Ekonomiki 
Usług 
Katedra Organizacji i Zarządzania 

Kierunek: Ekonomia 
Specjalność: Ekonomika i Zarządzanie Przedsiębiorstwami 
Poziom studiów: I 

Kod przedmiotu 
 

Nazwa przedmiotu: Zarządzanie strategiczne  

 Rok Semestr Rodzaj zajęć Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS 

Typ 
przedmiotu 

Język 
nauczania 

6 W/CW 30/30 stacjonarne 3 
   
6 W/CW 18/18 niestacjo-

narne 
3 

   

5 obowiązkowy Polski 

 
Prowadzący przedmiot: dr hab. prof. US Wojciech Downar, dr Joanna Hołub, mgr Małgorzata Smolska,  
mgr Magdalena Ławicka 
 
Wymagania wstępne: 
Znajomość podstawowych zagadnień związanych z zarządzaniem organizacjami 
Cele przedmiotu: 
1. Wiedza teoretyczna - dotycząca podstawowych zagadnień zarządzania strategicznego oraz szczegółowych 
metod i technik wspierających zarządzanie strategiczne; wiedza nt. teoretycznych założeń i praktycznych 
aspektów zarządzania strategicznego 
2. Umiejętności praktyczne -  umiejętności zastosowania konkretnych narzędzi i instrumentów zarządzania 
strategicznego do rozwiązywania konkretnych problemów zarządczo - decyzyjnych 
Metody dydaktyczne: 
1. Wykłady 
2. Prezentacje multimedialne 
3. Studia przypadków 
3. Praca zespołowa 
 
Treści merytoryczne przedmiotu: 
1. Wprowadzenie do projektowania i wdrażania strategii 
2. Misja, wizja i cele strategiczne 
3. Podejścia do zarządzania strategicznego i cykl zarządzania strategicznego 
4. Diagnoza strategiczna – podstawy metodyczne 
5. Diagnoza strategiczna potencjału otoczenia przedsiębiorstwa 
6. Diagnoza strategiczna potencjału wewnętrznego przedsiębiorstwa 
7. Ustalanie pozycji strategicznej przedsiębiorstwa 
8. Typologia strategii 
Forma i warunki zaliczenia: 
Kolokwium zaliczeniowe w formie pisemnej, egzamin w formie pisemnej 
Literatura podstawowa: 
1. Obłój K., Strategia organizacji. W poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej, wyd. II PWE, Warszawa 
2002. 
2. Stabryła A., Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-
Kraków 2000. 
3. Krupski R. (red.), Zarządzanie strategiczne. Koncepcje, Metody, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 2003. 
Literatura uzupełniająca: 
1. Z. Pierścionek, Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2003 
2. E. Urbanowska - Sojkin, P. Banaszyk, H. Witczak, Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem, PWE,  
Warszawa 2004 
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Zarządzanie zasobami ludzkimi w turystyce 
 
Jednostka organizacyjna US: 
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług 
Katedra Zarządzania Turystyką 

Kierunek: Ekonomia 
Specjalność: Turystyka i Hotelarstwo 
Poziom studiów:  II stopień 

Kod przedmiotu 
 

Nazwa przedmiotu: Zarządzanie zasobami ludzkimi w turystyce 

 
Rok Semestr Rodzaj zajęć 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS 

Typ 
przedmiotu 

Język 
nauczania 

4 wykład 15 stacjonarne 2 
                  
4 wykład 12 niestacjo-

narne 
2 

                  

6 obowiązkowy polski 

 
Prowadzący przedmiot:    dr Anna Tokarz 
 
Wymagania wstępne:  Podstawowe wiadomości z zakresu  zarządzania zasobami ludzkimi 
 
Cele przedmiotu: 
• rozpoznanie problematyki zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach, turystycznych, 
• poznanie  instrumentów zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach turystycznych 
 
Metody dydaktyczne: 
• wykłady 
• projekty i ćwiczenia praktyczne 
• prezentacje multimedialne 
Treści merytoryczne przedmiotu: 

1. Charakterystyka struktury zatrudnienia w sektorze turystycznym 
2. Metody ustalania zatrudnienia w sektorze turystycznym 
3. Diagnoza potrzeb personalnych,  
4. Opis stanowiska pracy i profil kandydata do wykonywania zawodów turystycznych (pilota 
wycieczek, przewodnika, recepcjonisty hotelowego, kierownika biura podróży itp.) 
5. Wybór strategii rekrutacyjnej (rekrutacja wewnętrzna lub zewnętrzna) 
6. Techniki rekrutacji i selekcji w hotelarstwie i biurach podróży 
7. Motywowanie pracowników w sektorze turystycznym 
8. Szkolenia i ich znaczenie w rozwoju zawodowym pracowników 
9. Ocenianie pracowników 

 
Forma i warunki zaliczenia: 

• egzamin ustny 
• projekty i ćwiczenia praktyczne 
 
Literatura podstawowa: 

1. Tokarz A. : Zarządzanie zasobami ludzkimi w sektorze turystycznym. Difin, Warszawa 2008 
2. Armstrong M.: Zarządzanie zasobami ludzkimi. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002. 
3. Baruk A. I.: Marketing personalny jako instrument kreowania wizerunku firmy. Difin, Warszawa 2006. 

 
Literatura uzupełniająca: 
• Czasopisma: Hotelarz, Wiadomości turystyczne 
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Zarządzanie zespołami projektowymi 
 
Jednostka organizacyjna US: 
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług 
Katedra Organizacji i Zarządzania 

Kierunek: Ekonomia 
Specjalność: Zarządzanie Projektami Europejskimi   
Poziom studiów: II 

Kod przedmiotu 
 

Nazwa przedmiotu: Zarządzanie zespołami projektowymi  

 Rok Semestr Rodzaj zajęć Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS 

Typ 
przedmiotu 

Język nauczania 

   stacjonarne  
   

4 W/CW  6/6 niestacjo-
narne 

2 
   

 
 
3 Obowiązkowy Polski 

 
Prowadzący przedmiot: dr A. Budziewicz-Guźlecka 
 
Wymagania wstępne: 
Znajomość zagadnień z zakresu Podstaw zarządzania i Zarządzania zasobami ludzkimi 
Cele przedmiotu: 
Przekazanie podstawowej wiedzy na temat zarządzania projektami zespołowymi. Poznanie pojęć oraz 
formalnych metodyk zarządzania projektami, dostarczenie wiedzy na temat efektywnych metod planowania 
oraz realizowania projektu, budowania zespołu, zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania ryzykiem; 
tworzenia harmonogramów i planów projektu zespołowego, zarządzania zmianą i realizacją projektu, 
zamykanie projektu. 
Metody dydaktyczne: 
Wykłady, prezentacje multimedialne, praca w grupach, studia przypadków 
Treści merytoryczne przedmiotu: 
1. Wprowadzenie do zarządzania projektami zespołowymi 
2. Podstawowe elementy zarządzania projektami zespołowymi 
3. Kontekst projektu zespołowego 
4. Grupy procesów zarządzania projektem zespołowym 
- Inicjowanie 
- Planowanie 
- Realizowanie 
- Kontrolowanie 
- Zamykanie 
5. Obszary Wiedzy Zarządzania Projektami 
- Zarządzanie Integracją  i Zakresem Projektu 
- Zarządzanie Czasem i Kosztami Projektu 
- Zarządzanie Jakością Projektu 
- Zarządzanie Zasobami Ludzkimi Projektu 
- Zarządzanie Komunikacją i Ryzykiem Projektu 
6. Inicjowanie projektu zespołowego 
7. Planowanie projektu zespołowego 
8. Realizacja i controlling projektu zespołowego 
9. Zamknięcie projektu zespołowego 
- Procesy zamknięcia projektu 
- Procedury akceptacji i zamknięcia projektu 
- Dokumentacja projektu. 
Forma i warunki zaliczenia: 
Zaliczenie w formie pisemnej lub ustnej 
Literatura podstawowa: 
1. Giełdowski P., Zarządzanie projektami (materiały dydaktyczne), SGGW, Warszawa 2006. 
2. Davidson J. Zarządzanie projektami w organizacjach, Wydawnictwo WIG PRESS. 
Literatura uzupełniająca: 
1. Pawlak M., Zarządzanie projektami, Wydawnictwo Naukowe PWN. 
2. McGary R., Wysocki R. K., Efektywne zarządzanie projektami, Wydanie III, Wydawnictwo One Press. 
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Zastosowanie informatyki w przedsiębiorstwie 
 
Jednostka organizacyjna US: 
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług 
Katedra Efektywności Innowacji 

Kierunek: Ekonomia 
Specjalność: wszystkie 
Poziom studiów: II 

Kod przedmiotu 
 

Nazwa przedmiotu: Zastosowanie informatyki w przedsiębiorstwie 

 Rok Semestr Rodzaj zajęć Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS 

Typ 
przedmiotu 

Język 
nauczania 

2 W/L 15/30 stacjonarne 1 
   
2 W/L 12/18 niestacjo-

narne 
1 

   

4 obowiązkowy Polski 

 
Prowadzący przedmiot: dr T. Norek, dr M. Dramski, dr A. Stecyk, mgr M. Chojnowski, mgr P. Gutowski,  
mgr P. Ogrodnik, mgr K. Łobacz, dr P. Ładny  
 
Wymagania wstępne: 
Umiejętność posługiwania się systemem operacyjnym Windows. Umiejętność posługiwania się pakietem 
Microsoft Office (w szczególności arkuszem kalkulacyjnym Excel) 
Cele przedmiotu: 
Celem przedmiotu jest prezentacja roli i możliwości wykorzystania narzędzi informatycznych w zarządzaniu 
przedsiębiorstwem.  
Zapoznanie studentów z nowoczesnymi rozwiązaniami informatycznym wykorzystywanymi w 
przedsiębiorstwach 
Metody dydaktyczne: 
Wykłady oraz zajęcia ćwiczeniowe w pracowni komputerowej. Prezentacja narzędzi informatycznych oraz 
praktyczna obsługa prezentowanych rozwiązań 
Treści merytoryczne przedmiotu: 

1. Rola informatyki w przedsiębiorstwie  
2. Obszary wykorzystania informatyki w przedsiębiorstwie 
3. Współczesne narzędzia informatyczne wykorzystywane w przedsiębiorstwie 
4. Rodzaje systemów informatycznych wykorzystywanych w zarządzaniu przedsiębiorstwem ( typologia 

systemów informatycznych, obszary zastosowań, dedykowany szczebel zarządzania, wady i zalety. 
Architektura systemów informatycznych ( budowa, wymagania techniczne i systemowe ). 

5. Systemy transakcyjne i SIZ. Podstawy teorii baz danych 
6. Systemy klasy CRM i hurtownie danych ( demonstracja systemów Teta CRM, SalesForce, NetCRM). 
7. Systemy informatyczne klasy ERP ( demonstracja systemów:  Comarch Optima, Microsoft Dynamics). 
8. Rynek systemów informatycznych wspomagających zarządzanie w Polsce i zagranicą. 
9. Analityka biznesowa, systemy Business Intelligence. Analizy OLAP. 

Forma i warunki zaliczenia: 
Zaliczenie części ćwiczeniowej odbywa się na podstawie kolokwiów realizowanych w pracowni komputerowej 
oraz testu dotyczącego zagadnień teoretycznych z przedmiotu. 
Literatura podstawowa: 

1. S. Wyrcza, Informatyka ekonomiczna, Podręcznik akademicki, PWE, Warszawa, 2010 
2. Informatyka w zarządzaniu, C. Olszak, H Sroka, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w 

Katowicach, 2006 
3. M. Bradford, Modern ERP, Select, implement and use today's advanced business systems, H&M 

Books, 2007 
4. 5.L. Dragheim, M. Fruergaad, H. Skoovgard, Inside Microsoft Dynamics AX 2009, Microsoft Press, 

Washington, 2009 
5. Systemy informacyjne biznesu, J. Kisielnicki, H. Sroka, Placet, Warszawa 2005,  
6. Funkcjonalność informatycznych systemów zarządzania, A. Januszewski, PWN, 2008 

Literatura uzupełniająca: 
1. Dokumentacja oprogramowania Micorosft Dynamics 
2. Dokumentacja oprogramowania Comarch XL 
3. Dokumentacja oprogramowania Teta CRM 
4. Branżowe portale informacyjne: www.erpreview.pl 
 
 
 


