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1 UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI – 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 naukowodydaktycznych systematycznie rośnie. Liczba studentów od 1985 roku wzrosła kilkakrotnie,
stan kadry naukowej powiększył się prawie dwukrotnie.
Dyscypliny doktoryzowania na Uniwersytecie Szczecińskim to: ekonomia, prawo,
biologia, geografia, pedagogika, historia, literaturoznawstwo, językoznawstwo. Uniwersytet
rozszerza także stopniowo uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego.
Głównymi celami, jakie obecnie stawia sobie Uniwersytet są: rozwój badań naukowych,
znacząca poprawa jakości kształcenia oraz zdobywanie przez pracowników jak najwyższych
stopni naukowych. Aby wspierać ich realizację Uniwersytet intensywnie uczestniczy
w programach badawczych.
Naturalnym spoiwem międzywydziałowych struktur akademickich jest nauka.
Priorytetem Uczelni jest jakościowy i ilościowy rozwój kadry naukowo – badawczej.
Czynione są przy tym działania mające na celu przyciągnięcie do ośrodka utalentowanych
naukowców z czołowych ośrodków uniwersyteckich w kraju i za granicą. Celem
Uniwersytetu jest nieustanne modyfikowanie i przyspieszanie postępu naukowego. Jednym
z kroków mających przybliżyć realizację tego celu było utworzenie uczelnianego programu
motywacyjnego, obejmującego m.in. wewnętrzne rankingi dorobku naukowego, opracowanie
kryteriów awansów naukowych na wszystkich szczeblach, nagradzanie najlepszych
asystentów, analizowanie i weryfikowanie mniej udanych pomysłów badawczych
i inspirowanie stypendiów zagranicznych.
Drugim podstawowym segmentem uczelni, obok nauki, jest dydaktyka. Decydujący
wpływ nie tylko na poziom kształcenia, ale również odpowiedni klimat zaangażowania,
samodoskonalenia i współpracy panujący na Wydziałach mają autorytety i wybitni
profesorowie. O rozwoju Uniwersytetu świadczy poszerzanie oferty dydaktycznej. Wyrazem
tego jest m.in. regularne otwieranie nowych kierunków, specjalności i specjalizacji.
Większość kierunków zyskiwać będzie nowe możliwości studiów specjalistycznych. Program
edukacyjny objęty jest punktowym systemem ECTS, umożliwiającym kontynuację studiów
na innych uczelniach krajowych i zagranicznych. Immanentnym składnikiem kształcenia są
potoki obcojęzyczne, funkcjonujące już na większości kierunków.
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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
witkowski@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:
10

-

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 ZARZĄDZANIA 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
1950

1955
1964
1976
1985
1990
1992
1995
1999

2004
2006
2007
2010

utworzenie filii poznańskiej Akademii Handlowej (pierwsza uczelnia wyższa na
Pomorzu Zachodnim);
uzyskanie
przez
oddział
AH
statusu
samodzielnej
uczelni
i przekształcenie jej w Wyższą Szkołę Ekonomiczną specjalizującą się w dziedzinie
transportu;
włączenie WSE jako Wydziału Inżynieryjno - Ekonomicznego Transportu Drogowego
do nowopowstałej Politechniki Szczecińskiej;
zmiana nazwy Wydziału na Wydział Inżynieryjno – Ekonomiczny Transportu (WIET)
oddanie nowego budynku przy u. Mickiewicza 64 na potrzeby WIET
wydział wchodzi w skład Wydziału Ekonomicznego powstającego Uniwersytetu
Szczecińskiego;
Instytut Ekonomiki Transportu osiąga samodzielność akademicką i zostaje
wyodrębniony z Wydziału Ekonomicznego jako Wydział Transportu i Łączności;
otrzymanie pełnych praw akademickich
pierwszy nabór na kierunek Zarządzanie i Marketing
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
pierwszy nabór na kierunku Europeistyka
60- lecie Wyższego Szkolnictwa Ekonomicznego na Pomorzu Zachodnim.
pierwszy nabór na kierunku Finanse i Rachunkowość
uzyskanie pierwszej kategorii naukowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
pierwszy nabór na kierunku Logistyka
Jubileusz 20-lecia Wydziału
pierwszy nabór na kierunku Turystyka i Rekreacja

13

Potwierdzeniem wysokiej pozycji naukowej Wydziału jest punktacja wydziałowych
Zeszytów Naukowych US wg kryteriów listy czasopism MNiSW:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ekonomiczne Problemy Usług - 9 pkt
Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu - 6 pkt
Problemy Transportu i Logistyki - 6 pkt
Ekonomiczne Problemy Łączności - 6 pkt
Ekonomiczne Problemy Turystyki - 6 pkt
Europa Regionum - 6 pkt
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 elerningowej LAMS.
Misja Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego
brzmi następująco:
Jesteśmy jedyną na Pomorzu Zachodnim, a także w Polsce uniwersytecką jednostką
naukowo – dydaktyczną ukierunkowaną na badania naukowe i kształcenie w zakresie
problematyki usług, a przede wszystkim: transportu i logistyki, poczty i telekomunikacji,
turystyki, finansów, bankowości i ubezpieczeń, administracji publicznej, uwzględniając
w szczególności procesy integracji europejskiej.
Odwołujemy się do blisko 60-letnich tradycji akademickich wyższego szkolnictwa
ekonomicznego na Pomorzu Zachodnim. Dzięki partnerskiej atmosferze na Wydziale,
tworzymy więzi pomiędzy kadrą naukowo – dydaktyczną, studentami i pracownikami
administracji w celu pozyskania najlepszych kandydatów na studia oraz dążenia do
utrzymania wysokiego europejskiego standardu kształcenia i badań naukowych.
Kształcimy specjalistów dla regionu i kraju przy pomocy nowoczesnych metod
nauczania, łącząc wiedzę teoretyczną i pragmatyczną, na potrzeby gospodarki i administracji
publicznej. Podstawą naszej działalności dydaktycznej są badania naukowe oraz współpraca
z praktyką gospodarczą, instytucjami publicznymi, a także partnerami zagranicznymi.
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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. prof. US 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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

KATEDRA BANKOWOŚCI I FINANSÓW PORÓWNAWCZYCH
KATEDRA EFEKTYWNOŚCI INNOWACJI
KATEDRA EKONOMII
KATEDRA EKONOMIKI I ORGANIZACJI TELEKOMUNIKACJI
KATEDRA EKONOMIKI PRZEDSIĘBIORSTW
KATEDRA FINANSÓW PRZEDSIĘBIORSTWA
KATEDRA FINANSÓW PUBLICZNYCH
KATEDRA GOSPODARKI ŚWIATOWEJ I TRANSPORTU MORSKIEGO
- Zakład Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych
10. KATEDRA HISTORII SPOŁECZNO-EKONOMICZNEJ I GOSPODARKI
PRZESTRZENNEJ
11. KATEDRA LOGISTYKI
12. KATEDRA MARKETINGU USŁUG
- Zakład Komunikacji Marketingowej
13. KATEDRA METOD ILOŚCIOWYCH
14. KATEDRA ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA
15. KATEDRA POLITYKI GOSPODARCZEJ
16. KATEDRA PRAWA GOSPODARCZEGO I UBEZPIECZEŃ
17. KATEDRA RACHUNKOWOŚCI I CONTROLLINGU
18. KATEDRA SYSTEMÓW I POLITYKI TRANSPORTOWEJ
19. KATEDRA ZARZĄDZANIA TURYSTYKĄ
- Zakład Gospodarki Turystycznej i Uzdrowiskowej

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 BANKOWOŚCI I FINANSÓW PORÓWNAWCZYCH
prof. zw. dr hab. Stanisław FLEJTERSKI - Kierownik Katedry
Obszary badawcze:
systemy finansowe, globalizacja finansów, bankowość komercyjna i spółdzielcza,
pośrednictwo finansowe, finanse instytucji finansowych, e-finanse, finanse gospodarstw
domowych, finanse porównawcze, teoria i metodologia finansów.
KATEDRA EFEKTYWNOŚCI INNOWACJI
dr hab. prof. US Piotr NIEDZIELSKI - Kierownik Katedry
Obszary badawcze:
zastosowania koncepcji 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 PRZEDSIĘBIORSTW
prof. zw. dr hab. Juliusz ENGELHARDT - Kierownik Katedry
Obszary badawcze:
współczesne teorie przedsiębiorstw; zasady gospodarowania w przedsiębiorstwie; zarządzanie
zasobami ludzkimi, systemy motywacyjne; nowoczesne koncepcje w funkcjonowaniu
przedsiębiorstw, np. outsourcing, lean management, controlling, benchmarking,
reengineering, współczesne zarządzanie strategiczne, organizacja ucząca się, organizacja
sieciowa itd.; polskie przedsiębiorstwa na rynku unijnym; analiza wskaźnikowa spółek
giełdowych; controlling jako narzędzie poprawy efektywności gospodarowania
przedsiębiorstwa; analiza i ocena sytuacji ekonomiczno–finansowej przedsiębiorstw;
problematyka ładu korporacyjnego, zarządzania wartością w przedsiębiorstwie, uwarunkowań
rozwoju transakcji fuzji i wykupów w Polsce; ocena efektywności inwestycji w formie fuzji
i przejęć wybranych spółek na polskiej giełdzie; organizacja i funkcjonowanie struktur
holdingowych; koncentracyjne formy współpracy przedsiębiorstw; restrukturyzacja
finansowa przedsiębiorstw.
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KATEDRA FINANSÓW PRZEDSIĘBIORSTWA
prof. zw. dr hab. Aurelia BIELAWSKA - Kierownik Katedry
Obszary badawcze:
uwarunkowania rynkowe rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw; ubezpieczenia
gospodarcze na polskim rynku usług finansowych; problemy opodatkowania działalności
gospodarczej; hedging w działalności gospodarczej przedsiębiorstw; przedsiębiorstwo na
rynku kapitałowym; ubezpieczenia gospodarcze i ubezpieczenia społeczne; finanse
międzynarodowe; analiza finansowa i planowanie finansowe.
KATEDRA FINANSÓW PUBLICZNYCH
prof. zw. dr hab. Adam SZEWCZUK - Kierownik Katedry
Obszary badawcze:
teoria finansów publicznych, weryfikacja w praktyce podstawowych zasad i technik
badawczych, wartościowanie zależności przyczynowo-skutkowych; ekonomika sektora
publicznego - relacje pomiędzy sektorem państwowym, samorządowym i prywatnym;
samodzielność finansowa samorządowych organów lokalnych; gospodarka finansowa
w jednostkach
samorządu
terytorialnego;
wykorzystanie
metod
analitycznych
w prognozowaniu i ocenie sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego;
racjonalizacja wydatków budżetowych w jednostkach samorządu terytorialnego; monitoring
zadłużenia i ocena jego wpływu na kondycję finansową podmiotów sektora publicznego;
metody i procedury planowania budżetowego i budżetowania; audyt i kontrola wewnętrzna
jednostek sektora publicznego; interwencjonizm samorządowy, skutki oraz instrumenty
pomocy publicznej, ekonomiczne i organizacyjne problemy rozwoju lokalnego
i regionalnego; publiczne inwestycje infrastrukturalne - uwarunkowania ich realizacji; etyka
w sektorze finansów publicznych i przeciwdziałania występowaniu "szarej strefy";
partnerstwo publiczno-prywatne i jego wpływ na możliwości rozwoju lokalnego
i regionalnego; zarządzanie personelem w sektorze administracji publicznej; fundusze
strukturalne Unii Europejskiej i ich wpływ na funkcjonowanie samorządu terytorialnego
w Polsce; współpraca samorządu terytorialnego z otoczeniem.
KATEDRA GOSPODARKI ŚWIATOWEJ I TRANSPORTU MORSKIEGO
dr hab. prof. US Jerzy WRONKA - Kierownik Katedry
Obszary badawcze:
problemy globalizacji gospodarki światowej; rola ugrupowań integracyjnych w gospodarce
światowej; ekonomika i zarządzanie transportem morskim; ekonomika i zarządzanie
transportem lotniczym; problemy rozwoju społeczno-gospodarczego państw III świata;
polityka transportowa i energetyczna UE; transport intermodalny; zrównoważony rozwój
transportu; międzynarodowe korytarze transportowe
Zakład Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych
prof. dr hab. Jolanta ZIEZIULA – Kierownik Zakładu
Obszary badawcze:
problematyka międzynarodowych relacji i współzależności gospodarczych; przede wszystkim
zagadnienia polityki i teorii handlu międzynarodowego, koniunktury gospodarczej krajowej
i zagranicznej, a także transformacji gospodarki i dostosowania do struktur europejskich,
w szczególności: polski handel zagraniczny, zmiany jego dynamiki, struktury i czynniki
determinujące go po wejściu do UE, internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstw
i gospodarek, wpływ funduszy polityki strukturalnej UE na rozwój przedsiębiorstw
i regionów, ekonomia międzynarodowa, międzynarodowe przepływy gospodarcze,
ekonomiczne aspekty integracji z Unią Europejską, np. w odniesieniu do gospodarki rybnej
w ramach Wspólnej Polityki Rybackiej Unii Europejskiej.
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KATEDRA
HISTORII
SPOŁECZNO-EKONOMICZNEJ
I
GOSPODARKI
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
produkcyjnymi; zarządzanie czasem w biznesie; logistyka miejska; edukacja logistyczna;
analiza potencjału logistycznego; audit logistyczny; modelowanie i projektowanie systemów
logistycznych; optymalizacja gospodarki magazynowej; dystrybucja w łańcuchu dostaw;
infrastruktura logistyczna.
KATEDRA MARKETINGU USŁUG
prof. zw. dr hab. Józef PERENC - Kierownik Katedry
Obszary badawcze:
marketing usług; komunikacja marketingowa; negocjacje; analiza rynku; badania
marketingowe; kształtowanie wizerunku przedsiębiorstwa, jednostek samorządowych,
produktu; zachowania nabywcze konsumentów; zachowania nabywcze przedsiębiorstw;
promocja usług; strategie rynkowe i marketingowe; obsługa klienta; CRM i zarządzanie
sprzedażą; marketing internetowy; marketing jednostek samorządowych; marketing
międzynarodowy.
KATEDRA METOD ILOŚCIOWYCH
prof. zw. dr hab. Jan PURCZYŃSKI - Kierownik Katedry
Obszary badawcze:
zastosowanie metod ilościowych w analizach ekonomicznych; predykcja zjawisk społecznoekonomicznych; analiza szeregów czasowych.
KATEDRA ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA
dr hab. prof. US Wojciech DOWNAR - Kierownik Katedry
Obszary badawcze:
zarządzanie małymi firmami; zarządzanie strategiczne, ze szczególnym uwzględnieniem
metod zarządzania strategicznego, procedur formułowania i wdrażania strategii, zasad
tworzenia i funkcjonowania aliansów strategicznych; problematyka związana z oceną
poziomu zarządzaniem wiedzą w przedsiębiorstwach; metody i techniki zarządzania,
zagadnienia związane z zarządzaniem projektami, w szczególności analiza opłacalności
ekonomicznej oraz trwałości projektów; zagadnienia związane z zarządzaniem ludźmi,
w szczególności problematyka przywództwa, kształtowania kultury organizacyjnej;
zagadnienia związane z funkcjonowanie transportu publicznego (zarówno komunikacja
miejska jak i transport samochodowy); problematyka badawcza w zakresie innowacyjności
przedsiębiorstw gospodarki 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:
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polityka gospodarcza; branżowe polityki gospodarcze (ze szczególnym uwzględnieniem
polityk infrastrukturalnych: polityki energetycznej, telekomunikacyjnej, pocztowej,
transportowej); polityka społeczna; polityka personalna; liberalizacja i deregulacja;
transformacja
gospodarcza;
przekształcenia
własnościowe;
obsługa
klienta
w przedsiębiorstwach usługowych; strategie rynkowe sieciowych firm usługowych;
funkcjonowanie organizacji wirtualnych; e-biznes i jego wykorzystanie w praktyce
gospodarczej
KATEDRA PRAWA GOSPODARCZEGO I UBEZPIECZEŃ
dr Iwona SZYMCZAK - Kierownik Katedry
Obszary badawcze:
zasady gospodarowania mieniem publicznym (prawne aspekty); instytucje i środki nadzoru
nad mieniem publicznym; zasady dysponowania i obciążania publicznego mienia;
partnerstwo publiczno-prawne; prawo transportowe – konwencja CMR

KATEDRA RACHUNKOWOŚCI I CONTROLLINGU
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 ZARZĄDZANIA TURYSTYKĄ
dr hab. prof. US Aleksander PANASIUK - Kierownik Katedry
Obszary badawcze:
ocena jakości usług turystycznych; regionalne aspekty kształtowania polityki turystycznej;
nowoczesne koncepcje zarządzania przedsiębiorstwem turystycznym; funkcjonowanie
przedsiębiorstw hotelarskich; funkcjonowanie biur podróży na rynku turystycznym; turystyka
biznesowa i produkt turystyki biznesowej; polityka personalna w przedsiębiorstwach
turystycznych międzynarodowych strategii turystycznych; marketingowe uwarunkowania
funkcjonowania przedsiębiorstw turystycznych na arenie międzynarodowej; efektywność
i innowacyjność w turystyce; klaster turystyczny; audyt turystyki dla poszczególnych
obszarów turystycznych; promocja turystyki miejskiej.
Zakład Gospodarki Turystycznej i Uzdrowiskowej
dr hab. prof. US Beata MEYER – Kierownik 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 Magdalena Zioło
email: magdalena.ziolo@wzieu.pl
dr Małgorzata Porada-Rochoń (urlop)
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 Zarządzanie
dr Karolina Drela
e-mail: karolina.drela@wzieu.pl
Koordynator na kierunku Turystyka i Rekreacja
dr Agnieszka Sawińska
e-mail: agnieszka.lewandowska@wzieu.pl
Koordynator potoku anglojęzycznego
dr Magdalena Zioło
email: magdalena.ziolo@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 pięć kierunków 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 Spedycja
– Ekonomika Usług dla Biznesu
– Gospodarka Nieruchomościami
– Business Economics (tylko studia stacjonarne).
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 RACHUNKOWOŚĆ
Specjalności:
– Finanse Przedsiębiorstw
– Bankowość i Ubezpieczenia
– Doradztwo Finansowe
– Finanse i Rachunkowość w Samorządzie Terytorialnym

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 potrafił 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 samorządowej na
stanowiskach szczebla niższego, a także stanowiskach analitycznych i operacyjnych.
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ZARZĄDZANIE
Specjalności:
– Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
– Zarządzanie Przedsiębiorstwem
– 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
– Projektowanie i Eksploatacja Systemów Magazynowych
– Relacje z Klientami w Procesach Logistycznych.
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 ekonomicznofinansowych 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.
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Absolwent ma możliwość uzyskania pracy zawodowej, podniesienia kwalifikacji
w przedsiębiorstwach branży logistycznej w wymiarze krajowym jak i międzynarodowym.
TURYSTYKA i REKREACJA
Specjalność:
– menedżer turystyki.
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:
– Ekonomia i Polityka Społeczna
– Ekonomika Regionalna
– Ekonomika Transportu Lądowego
– Ekonomika Transportu Morskiego
– Ekonomika Usług dla Biznesu
– Wycena Nieruchomości
– Business Economics (tylko studia stacjonarne)
– Gospodarowanie Kapitałem Ludzkim (tylko studia niestacjonarne)
– Ekonomika Przedsiębiorstwa (tylko studia niestacjonarne)

Absolwent kierunku Ekonomia II stopnia zostanie wyposażony we wszechstronną
i poszerzoną - w stosunku do studiów I stopnia - wiedzę z zakresu ekonomii. Będzie posiadać
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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;
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
Specjalności:
– Systemy Transportowe i Logistyczne
– Logistyka w Biznesie
– Menedżer Łańcuchów Dostaw
– Relacje z Klientami w Międzynarodowych Procesach Logistycznych
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
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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
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.
FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
Specjalności:
– Finanse Przedsiębiorstw Na Rynku Międzynarodowym
– Bankowość i Pośrednictwo Finansowe
– Doradztwo Podatkowe i Ubezpieczeniowe
– Finanse i Rachunkowość w Samorządzie Terytorialnym
Absolwent kierunku Finanse i Rachunkowość II stopnia zostanie wyposażony we
wszechstronną i rozszerzoną - w stosunku do studiów I stopnia - wiedzę z zakresu fiansów i
rachunkowości. Nabyte umiejętności pozwolą w sposób analityczny spojrzeć na
funkcjonowanie instytucji krajowych i międzynarodowych a połączone z teoretyczną i
specjalistyczną wiedzą umożliwią wykorzystanie zaawansowanych metod badawczych w
28

zakresie specjalności studiowanego kierunku. Absolwent zostanie przygotowany do
podejmowania pracy w przedsiębiorstwach o różnych profilach działalności oraz
bankach i instytucjach finansowych na stanowiskach: dyrektora finansowego, analityka
finansowego, doradcy podatkowego, ubezpieczeniowego i finansowego, w zakładach
ubezpieczeniowych i biurach rachunkowo – podatkowych, w jednostkach samorządu
terytorialnego oraz do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej.
W zakresie postaw absolwent kierunku finanse i rachunkowość 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.
Studia podyplomowe
Absolwenci studiów wyższych, pragnący kontynuować naukę, mogą skorzystać
z bogatej oferty studiów podyplomowych, która obejmuje następujące studia:
- Studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw "Wiedza i
umiejętności to największy kapitał"
- Controlling personalny - I edycja w Słupsku
- Zarządzanie projektem badawczym i komercjalizacja wyników badań
- Analiza Ekonomiczna i Controlling w przedsiębiorstwach kolejowych
- Rynek Kolejowy. Konkurencja - Zarządzanie - Logistyka
- Rachunkowość - Zielona Góra
- Rachunkowość - I edycja w Dębnie
- Rachunkowość - IV edycja w Słupsku
- Mechanizmy funkcjonowania Strefy Euro
- Zarządzanie projektami Europejskimi
- Zarządzanie sprzedażą i relacjami z klientem
- Zarządzanie Logistyczne

Dodatkowa oferta studiów podyplomowych współfinansowanych przez Unię
Europejską - szczegóły: www.wzieu.pl, www.wiedza.eduportal.pl.
29

3 KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
3.1 Sylwetka absolwenta Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług
Uniwersytetu Szczecińskiego kierunku FINANSE i RACHUNKOWOŚĆ
3.1.1 Studia pierwszego stopnia
1. Absolwent legitymujący się dyplomem ukończenia studiów na kierunku Finanse i
Rachunkowość na Wydziale Zarządzania i

Ekonomiki Usług Uniwersytetu

Szczecińskiego powinien posiadać zasób wiedzy uniwersyteckiej z zakresu ekonomii,
funkcjonowania stosunków międzynarodowych oraz o państwie i prawie.
2. Absolwent kierunku Finanse i Rachunkowość powinien posiadać szeroką wiedzę z
zakresu finansów i rachunkowości, poznać podstawy zarządzania a także strukturę
oraz prawne i ekonomiczne a przede wszystkim podatkowe i księgowe aspekty
funkcjonowania przedsiębiorstwa.
3. Znajomość systemów

finansowych, podatkowych i bankowych oraz umiejętność

posługiwania się krajowymi i międzynarodowymi przepisami prawa gospodarczego,
bankowego, podatkowego i z zakresu rachunkowości jaką będzie posiadał absolwent
kierunku Finanse i Rachunkowość sprawi, iż zostanie on właściwie przygotowany do
podjęcia pracy w instytucjach i organizacjach finansowych oraz administracji
samorządowej, w przedsiębiorstwach na stanowiskach księgowych oraz szczebla
niższego i wyższego kierowniczego, a także na stanowiskach analitycznych i
operacyjnych.
4. Absolwent Wydziału powinien opanować język obcy na poziomie B2 Europejskiego
Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umieć posługiwać się
językiem specjalistycznym z zakresu finansów i rachunkowości, posiadać biegłą
znajomość podstawowych narzędzi informatycznych (edytor, arkusz kalkulacyjny,
Internet), wykonywać analizy finansowe, zaplanować i kontrolować finansowoksięgową działalność przedsiębiorstwa, biegle znać systemy finansowe, podatkowe i
bankowe, umieć posługiwać się krajowymi i międzynarodowymi przepisami prawa
gospodarczego, bankowego, podatkowego i z zakresu rachunkowości.
5. Dyplom ukończenia studiów powinien być symbolem uniwersalnej wiedzy
akademickiej, legitymacją tradycji środowiska akademickiego Wydziału Zarządzania i
Ekonomiki Usług, jak również społeczności akademickiej całego Uniwersytetu
Szczecińskiego, w tym etyki i dobrych obyczajów.
6. Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.
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3.1.2 Studia drugiego stopnia
1. Absolwent po ukończeniu studiów II stopnia kierunku Finanse i Rachunkowość,
będzie posiadał rozszerzoną wiedzę z zakresu finansów i rachunkowości.
2. Absolwent będzie posiadał wiedzę o strategiach przedsiębiorstwa w biznesie
międzynarodowym oraz istocie i rodzajach ryzyka finansowego w obrocie
zagranicznym. Pozna także zasady funkcjonowania przedsiębiorstwa na globalnym
rynku kapitałowym.
3. Absolwent pozna specjalistyczną wiedzę z zakresu bankowości i pośrednictwa
finansowego oraz bankowej obsługi przedsiębiorstw.
4. Absolwent będzie znał akty prawa podatkowego i ubezpieczeniowego oraz
posiadał rozszerzoną wiedzę odnośnie systemu podatkowego w Polsce i Unii
Europejskiej oraz zasad funkcjonowania rynku ubezpieczeniowego.
5. Absolwent pozna strategie finansowania gospodarki samorządowej oraz będzie
posiadał rozszerzoną wiedzę z zakresu gospodarki komunalnej i wsparcia
instytucjonalnego przedsiębiorczości.
6. Absolwent zdobędzie umiejętności, które pozwolą na wykonywanie obowiązków na
kierowniczych stanowiskach w bankach, instytucjach finansowych, firmach
ubezpieczeniowych, biurach podatkowych i administracji samorządowej oraz do
prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek.
7. Dyplom ukończenia studiów powinien być symbolem uniwersalnej wiedzy
akademickiej, legitymacją tradycji środowiska akademickiego Wydziału Zarządzania i
Ekonomiki Usług, jak również społeczności akademickiej całego Uniwersytetu
Szczecińskiego, w tym etyki i dobrych obyczajów.
8. Absolwent będzie posiadał także ukształtowane nawyki ustawicznego kształcenia i
rozwoju zawodowego, które pozwolą na kontynuację edukacji na studiach trzeciego
stopnia (doktoranckich).
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3.2 Wymogi stawiane pracom licencjackim na Wydziale Zarządzania i
Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego na kierunku Finanse i
Rachunkowość
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
akademickiego 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 wyłącznie 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 ekonomii i/lub zarządzania, prezentującego poglądy
autorytetów w danej dziedzinie,
• umiejętność posługiwania się aparatem pojęciowym (kategoriami ekonomicznym),
• zaprezentowanie analiz empirycznych dotyczących zagadnień objętych tematyką
pracy (na przykładzie przedsiębiorstwa, instytucji, rynku, sektora, gospodarki itp.)
• próba formułowania własnych ocen, poglądów, wniosków, prognoz itp.,
2. Formalne:
• konstrukcja pracy – wstęp, rozdziały (teoria, analiza, postulaty), zakończenie,
• odpowiednia redakcja i korekta naukowa pracy,
• poprawność językowa, w tym umiejętność posługiwania się stylem naukowym,
• umiejętność przygotowywania przypisów literaturowych,
• wykorzystywanie

innych

form

przypisów

(polemicznych,

dygresyjnych,

objaśniających, odsyłających i mieszanych),
• poprawność spisów bibliograficznych, rysunków, tabel, załączników,
• określenie słów kluczowych dla pracy.
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3.3 Wymogi stawiane pracom magisterskim na Wydziale Zarządzania i
Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego na kierunku Finanse i
Rachunkowość
Zgodnie z regulaminem studiów Uniwersytetu Szczecińskiego, którą student praca
magisterska stanowi samodzielne opracowanie problemu naukowego wykonuje 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 ekonomii i/lub zarządzania, prezentującego poglądy
autorytetów w danej dziedzinie,
• umiejętność posługiwania się aparatem pojęciowym (kategoriami ekonomicznym),
• zaprezentowanie analiz empirycznych dotyczących zagadnień objętych tematyką
pracy (na przykładzie przedsiębiorstwa, instytucji, rynku, sektora, gospodarki itp.)
•
2.
•
•
•
•

próba formułowania własnych ocen, poglądów, wniosków, prognoz itp.,
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
objaśniających, odsyłających i mieszanych),

(polemicznych,

dygresyjnych,

• poprawność spisów bibliograficznych, rysunków, tabel, załączników,
• określenie słów kluczowych dla pracy.
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4 PROGRAM STUDIÓW
4.1 Studia I stopnia – stacjonarne
Finanse i Rachunkowość, I stopień,
stacjonarne
semestr I
Matematyka
Mikroekonomia
Podstawy nauki o finansach
Wychowanie fizyczne
Historia gospodarcza lub geografia
ekonomiczna (do wyboru)

W

Inne

ECTS

E/Zo

30
30
30
0

30
30
15
30

7
7
6
0

E
E
E
z

15

15

5

zo

Informatyka

0

30

2

zo

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

15

15

3

zo

Szkolenie BHP

4

0

0

z

Szkolenie biblioteczne
RAZEM

semestr II
Elementy prawa
Makroekonomia
Podstawy rachunkowości
Finanse publiczne
Język obcy
Wychowanie fizyczne
Socjologia lub Inny przedmiot
humanistyczny (do wyboru)
Podstawy zarządzania

2

0

0

z

126

165

30

3

W

Inne

ECTS

E/Zo

30
30
30
30
0
0

15
30
30
0
30
30

4
6
6
3
1
0

E
E
E
E
zo
z

30

0

5

zo

15

15

3

zo

Finanse Unii Europejskiej

15

15

3

zo

RAZEM

180

165
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4

semestr III

W

Inne

ECTS

E/Zo

Statystyka
Finanse przedsiębiorstw
Rachunkowość finansowa
Finanse samorządu terytorialnego
Bankowość
Język obcy
Polityka społeczno-gospodarcza
Podstawy nauki o podatkach

15
30
30
30
30
0
30
15

30
30
30
0
15
30
15
0

4
4
4
3
4
1
3
3

E
E
E
zo
zo
zo
zo
zo

Ocena projektów inwestycyjnych

15

30

3

zo

195

180

29

3

RAZEM

34

Finanse Przedsiębiorstw
W

Inne

ECTS

E/Zo

Ekonometria
Finanse międzynarodowe
Analiza finansowa
Rynek finansowy
Język obcy
Nauka o przedsiębiorstwie
Podatki w krajach Unii Europejskiej
Podstawy marketingu
Ochrona własności intelektualnej
Seminarium licencjackie

15
15
15
30
0
15
15
15
15
0

15
15
30
0
30
15
15
15
0
30

5
3
4
3
1
3
3
3
2
2

zo
E
E
zo
zo
E
zo
zo
zo
z

Restrukturyzacja finansowa
przedsiębiorstw

15

0

2

zo

150

165

31

3

semestr IV

RAZEM

Bankowość i Ubezpieczenia
semestr IV
Ekonometria
Finanse międzynarodowe
Analiza finansowa
Rynek finansowy
Język obcy
Nauka o przedsiębiorstwie
Podatki w krajach Unii Europejskiej
Podstawy marketingu
Ochrona własności intelektualnej
Seminarium licencjackie

W

Inne

ECTS

E/Zo

15
15
15
30
0
15
15
15
15
0

15
15
30
0
30
15
15
15
0
30

5
3
4
3
1
3
3
3
2
2

zo
E
E
zo
E
E
zo
zo
zo
z

Bankowość komercyjna

15

15

2

E

150

180

31

4

W

Inne

ECTS

E/Zo

15
15
15
30
0
15
15
15
15
0

15
15
30
0
30
15
15
15
0
30

5
3
4
3
1
3
3
3
2
2

zo
E
E
zo
E
E
zo
zo
zo
z

15

15

2

E

150

180

31

4

RAZEM

Doradztwo Finansowe
semestr IV
Ekonometria
Finanse międzynarodowe
Analiza finansowa
Rynek finansowy
Język obcy
Nauka o przedsiębiorstwie
Podatki w krajach Unii Europejskiej
Podstawy marketingu
Ochrona własności intelektualnej
Seminarium licencjackie
Informacje w podejmowaniu decyzji
finansowych
RAZEM
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Finanse i Rachunkowość w Samorządzie Terytorialnym
W

Inne

ECTS

E/Zo

Ekonometria
Finanse międzynarodowe
Analiza finansowa
Rynek finansowy
Język obcy
Nauka o przedsiębiorstwie
Podatki w krajach Unii Europejskiej
Podstawy marketingu
Ochrona własności intelektualnej
Seminarium licencjackie

15
15
15
30
0
15
15
15
15
0

15
15
30
0
30
15
15
15
0
30

5
3
4
3
1
3
3
3
2
2

zo
E
E
zo
E
E
zo
zo
zo
z

Ustrój samorządu terytorialnego

15

15

2

E

150

180

31

4

semestr IV

RAZEM

Finanse Przedsiębiorstw
W

Inne

ECTS

E/Zo

30
30
15
0
15
0

0
0
15
30
0
30

5
5
3
2
1
2

E
zo
E
E
zo
z

Podatkowe i pozapodatkowe obciążenia
przedsiębiorstw

15

15

4

zo

Controlling finansowy
Polityka finansowa przedsiębiorstwa

15
30

15
15

3
3

zo
zo

Finanse behawioralne

30

15

4

E

180

135

32

4

semestr V
Ubezpieczenia
Kontrola finansowo-księgowa
Planowanie finansowe
Język obcy
Zajęcia fakultatywne
Seminarium licencjackie

RAZEM

Bankowość i Ubezpieczenia
semestr V
Ubezpieczenia
Kontrola finansowo-księgowa
Planowanie finansowe
Język obcy
Zajęcia fakultatywne
Seminarium licencjackie
Zarządzanie finansami ubezpieczycieli
Ekonomia menedżerska
Międzynarodowe instytucje finansowe

W

Inne

ECTS

E/Zo

30
30
15
0
15
0
15
15
30

0
0
15
30
0
30
15
15
0

5
5
3
2
1
2
4
4
3

E
zo
E
E
zo
z
zo
E
zo

Ubezpieczenia gospodarcze

15

15

3

zo

165

120

32

4

RAZEM
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Doradztwo Finansowe
W

Inne

ECTS

E/Zo

Ubezpieczenia
Kontrola finansowo-księgowa
Planowanie finansowe
Język obcy
Zajęcia fakultatywne
Seminarium licencjackie
Zarządzanie ryzykiem i inżynieria
finansowa
Mikrofinanse

30
30
15
0
15
0

0
0
15
30
0
30

5
5
3
2
1
2

E
zo
E
E
zo
z

30

15

3

E

30

0

4

zo

Doradztwo na rynku finansowym
Podstawy analizy fundamentalnej,
technicznej i portfelowej

15

15

5

zo

15

15

2

E

180

120

32

5

semestr V

RAZEM

Finanse i Rachunkowość w Samorządzie Terytorialnym
W

Inne

ECTS

E/Zo

Ubezpieczenia
Kontrola finansowo-księgowa
Planowanie finansowe
Język obcy
Zajęcia fakultatywne
Seminarium licencjackie

30
30
15
0
15
0

0
0
15
30
0
30

5
5
3
2
1
2

E
zo
E
E
zo
z

Planowanie budżetowe w JST

15

30

4

zo

Rachunkowość budżetowa

30

30

6

E

semestr V

Analiza finansowa w JST
RAZEM

15

30

4

E

150

165

32

5

W

Inne

ECTS

E/Zo

15
15
15
0

15
15
0
30

6
6
1
6

E
zo
zo
zo

Finanse Przedsiębiorstw
semestr VI
Matematyka finansowa
Ekonomika sektora publicznego
Zajęcia fakultatywne
Seminarium licencjackie
Finanse małych i średnich przedsiębiorstw

15

15

4

E

Rynek usług ubezpieczeniowych

15

15

4

E

Gospodarka finansowa w jednostkach
samorządu terytorialnego

15

15

4

E

90

105

31

4

RAZEM

Bankowość i Ubezpieczenia
semestr VI
Matematyka finansowa
Ekonomika sektora publicznego
Zajęcia fakultatywne
Seminarium licencjackie
Operacje i procedury bankowe
Aktuariat ubezpieczeniowy

W

Inne

ECTS

E/Zo

15
15
15
0
30
15

15
15
0
30
15
15

6
6
1
6
4
4

E
zo
zo
zo
E
E

Rynek usług ubezpieczeniowych

15

15

4

E

105

105

31

4

RAZEM
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Doradztwo Finansowe
semestr VI
Matematyka finansowa
Ekonomika sektora publicznego
Zajęcia fakultatywne
Seminarium licencjackie
Doradztwo ekonomiczne dla podmiotów
gospodarczych
Finanse elektroniczne
Doradztwo podatkowe i na rynku
nieruchomości
RAZEM

W

Inne

ECTS

E/Zo

15
15
15
0

15
15
0
30

6
6
1
6

E
zo
zo
zo

30

15

5

zo

15

0

3

E

15

15

4

E

105

90

31

3

Finanse i Rachunkowość w Samorządzie Terytorialnym
semestr VI
Matematyka finansowa
Ekonomika sektora publicznego
Zajęcia fakultatywne
Seminarium licencjackie

W

Inne

ECTS

E/Zo

15
15
15
0

15
15
0
30

6
6
1
6

E
zo
zo
zo

Polityka kadrowa w JST

15

30

6

E

Strategie rozwoju lokalnego i regionalnego

15

15

5

E

RAZEM

75

105

30

3

4.2 Studia I stopnia – niestacjonarne
Finanse i Rachunkowość, I stopień,
niestacjonarne
W

Inne

ECTS

E/Zo

Matematyka
Mikroekonomia
Podstawy nauki o finansach

18
27
30

18
18
15

7
7
6

E
E
E

Historia gospodarcza lub geografia
ekonomiczna (do wyboru)

9

9

5

zo

Informatyka

0

18

2

zo

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

9

9

3

zo

Szkolenie BHP

4

0

0

z

Szkolenie biblioteczne

2

0

0

z

99

87

30

3

semestr I

RAZEM

semestr II
Elementy prawa
Makroekonomia
Podstawy rachunkowości
Finanse publiczne
Język obcy
Socjologia lub Inny przedmiot
humanistyczny (do wyboru)
Podstawy zarządzania
Finanse Unii Europejskiej
RAZEM

W

Inne

ECTS

E/Zo

21
27
27
24
0

9
18
18
0
18

4
6
6
3
1

E
E
E
E
zo

18

0

5

zo

9

9

3

zo

9

9

3

zo

135

81

31

4

38

semestr III
Statystyka
Finanse przedsiębiorstw
Rachunkowość finansowa
Finanse samorządu terytorialnego
Bankowość
Język obcy
Polityka społeczno-gospodarcza
Podstawy nauki o podatkach
Ocena projektów inwestycyjnych
RAZEM

W

Inne

ECTS

E/Zo

12
24
24
24
15
0
15
12

18
18
18
0
12
18
12
0

4
4
4
3
4
1
3
3

E
E
E
zo
zo
zo
zo
zo

9

18

3

zo

135

114

29

3

Finanse Przedsiębiorstw
semestr IV
Ekonometria
Finanse międzynarodowe
Analiza finansowa
Rynek finansowy
Język obcy
Nauka o przedsiębiorstwie
Podatki w krajach Unii Europejskiej
Podstawy marketingu
Ochrona własności intelektualnej
Seminarium licencjackie
Restrukturyzacja finansowa
przedsiębiorstw
RAZEM

W

Inne

ECTS

E/Zo

15
15
12
21
0
9
9
9
9
0

15
12
15
0
18
9
9
9
0
18

5
3
4
3
1
3
3
3
2
2

zo
E
E
zo
zo
E
zo
zo
zo
z

12

0

2

zo

111

105

31

3

Bankowość i Ubezpieczenia
semestr IV
Ekonometria
Finanse międzynarodowe
Analiza finansowa
Rynek finansowy
Język obcy
Nauka o przedsiębiorstwie
Podatki w krajach Unii Europejskiej
Podstawy marketingu
Ochrona własności intelektualnej
Seminarium licencjackie

W

Inne

ECTS

E/Zo

15
15
12
21
0
9
9
9
9
0

15
12
15
0
18
9
9
9
0
18

5
3
4
3
1
3
3
3
2
2

zo
E
E
zo
zo
E
zo
zo
zo
z

Bankowość komercyjna

9

9

2

E

108

114

31

4

RAZEM

39

Doradztwo Finansowe
semestr IV
Ekonometria
Finanse międzynarodowe
Analiza finansowa
Rynek finansowy
Język obcy
Nauka o przedsiębiorstwie
Podatki w krajach Unii Europejskiej
Podstawy marketingu
Ochrona własności intelektualnej
Seminarium licencjackie
Informacje w podejmowaniu decyzji
finansowych
RAZEM

W

Inne

ECTS

E/Zo

15
15
12
21
0
9
9
9
9
0

15
12
15
0
18
9
9
9
0
18

5
3
4
3
1
3
3
3
2
2

zo
E
E
zo
zo
E
zo
zo
zo
z

9

9

2

E

108

114

31

4

Finanse i Rachunkowość w Samorządzie Terytorialnym
semestr IV
Ekonometria
Finanse międzynarodowe
Analiza finansowa
Rynek finansowy
Język obcy
Nauka o przedsiębiorstwie
Podatki w krajach Unii Europejskiej
Podstawy marketingu
Ochrona własności intelektualnej
Seminarium licencjackie

W

Inne

ECTS

E/Zo

15
15
12
21
0
9
9
9
9
0

15
12
15
0
18
9
9
9
0
18

5
3
4
3
1
3
3
3
2
2

zo
E
E
zo
zo
E
zo
zo
zo
z

Ustrój samorządu terytorialnego

12

12

2

E

111

117

31

4

W

Inne

ECTS

E/Zo

Ubezpieczenia
Kontrola finansowo-księgowa
Planowanie finansowe
Język obcy
Zajęcia fakultatywne
Seminarium licencjackie

21
21
9
0
0
0

0
0
9
18
0
18

5
5
3
2
0
2

E
zo
E
E
zo
z

Podatkowe i pozapodatkowe obciążenia
przedsiębiorstw

9

9

4

zo

Controlling finansowy
Polityka finansowa przedsiębiorstwa

9
15

9
12

3
3

zo
zo

Finanse behawioralne

15

12

4

E

99

87

31

4

RAZEM

Finanse Przedsiębiorstw
semestr V

RAZEM

40

Bankowość i Ubezpieczenia
W

Inne

ECTS

E/Zo

Ubezpieczenia
Kontrola finansowo-księgowa
Planowanie finansowe
Język obcy
Zajęcia fakultatywne
Seminarium licencjackie
Zarządzanie finansami ubezpieczycieli
Ekonomia menedżerska
Międzynarodowe instytucje finansowe

21
21
9
0
0
0
9
9
18

0
0
9
18
0
18
9
9
0

5
5
3
2
0
2
4
4
3

E
zo
E
E
zo
z
zo
E
zo

Ubezpieczenia gospodarcze

9

9

3

zo

96

72

31

4

semestr V

RAZEM

Doradztwo Finansowe
semestr V
Ubezpieczenia
Kontrola finansowo-księgowa
Planowanie finansowe
Język obcy
Zajęcia fakultatywne
Seminarium licencjackie
Zarządzanie ryzykiem i inżynieria
finansowa
Mikrofinanse
Doradztwo na rynku finansowym
Podstawy analizy fundamentalnej,
technicznej i portfelowej
RAZEM

W

Inne

ECTS

E/Zo

21
21
9
0
0
0

0
0
9
18
0
18

5
5
3
2
0
2

E
zo
E
E
zo
z

15

12

3

E

18

0

4

zo

9

9

5

zo

9

9

2

E

102

75

31

5

Finanse i Rachunkowość w Samorządzie Terytorialnym
semestr V
Ubezpieczenia
Kontrola finansowo-księgowa
Planowanie finansowe
Język obcy
Zajęcia fakultatywne
Seminarium licencjackie

W

Inne

ECTS

E/Zo

21
21
9
0
0
0

0
0
9
18
0
18

5
5
3
2
0
2

E
zo
E
E
zo
z

Planowanie budżetowe w JST

12

12

4

zo

Rachunkowość budżetowa

15

15

6

E

Analiza finansowa w JST

12

12

4

E

90

84

31

5

RAZEM

41

Finanse Przedsiębiorstw
semestr VI
Matematyka finansowa
Ekonomika sektora publicznego
Zajęcia fakultatywne
Seminarium licencjackie

W

Inne

ECTS

E/Zo

12
9
0
0

15
9
0
18

6
6
0
6

E
zo
zo
zo

Finanse małych i średnich przedsiębiorstw

9

9

4

E

Rynek usług ubezpieczeniowych

9

9

4

E

Gospodarka finansowa w jednostkach
samorządu terytorialnego

9

9

4

E

48

69

30

4

RAZEM

Bankowość i Ubezpieczenia
semestr VI
Matematyka finansowa
Ekonomika sektora publicznego
Zajęcia fakultatywne
Seminarium licencjackie
Operacje i procedury bankowe
Aktuariat ubezpieczeniowy

W

Inne

ECTS

E/Zo

12
9
0
0
15
9

15
9
0
18
12
9

6
6
0
6
4
4

E
zo
zo
zo
E
E

Rynek usług ubezpieczeniowych

9

9

4

E

54

72

30

4

RAZEM

Doradztwo Finansowe
semestr VI
Matematyka finansowa
Ekonomika sektora publicznego
Zajęcia fakultatywne
Seminarium licencjackie
Doradztwo ekonomiczne dla podmiotów
gospodarczych
Finanse elektroniczne
Doradztwo podatkowe i na rynku
nieruchomości
RAZEM

W

Inne

ECTS

E/Zo

12
9
0
0

15
9
0
18

6
6
0
6

E
zo
zo
zo

15

12

5

zo

12

0

3

E

9

9

4

E

57

63

30

3

Finanse i Rachunkowość w Samorządzie Terytorialnym
semestr VI
Matematyka finansowa
Ekonomika sektora publicznego
Zajęcia fakultatywne
Seminarium licencjackie

W

Inne

ECTS

E/Zo

12
9
0
0

15
9
0
18

6
6
0
6

E
zo
zo
zo

Polityka kadrowa w JST

12

12

6

E

Strategie rozwoju lokalnego i regionalnego

12

12

5

E

RAZEM

45

66

29

3
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4.3 Studia II stopnia – stacjonarne
Finanse i Rachunkowość, II stopień,
stacjonarne
W

Inne

ECTS

E/Zo

30
30
15
30

30
30
15
30

9
7
5
9

E
zo
zo
E

RAZEM

105

105

30

2

semestr II
Rachunkowość zarządcza
Prawne podstawy funkcjonowania systemu
bankowego
Prawne podstawy działalności
ubezpieczeniowej
Zarządzanie instytucjami kredytowymi
Zarządzanie finansami w sektorze
publicznym
Seminarium

W

Inne

ECTS

E/Zo

30

30

8

E

15

15

4

zo

15

0

4

zo

30

30

5

E

30

30

5

E

0

30

4

z

120

135

30

3

semestr I
Polityka pieniężna
Zarządzanie portfelem akcji i obligacji
Zarządzanie portferlem kredytowym
Rachunek kosztów

RAZEM

Finanse Przedsiębiorstw Na Rynku Międzynarodowym
semestr III
Standardy sprawozdawczości finansowej
Kreatywność i innowacje
Seminarium
Zajęcia fakultatywne 1
Analiza fundamentalna przedsiębiorstwa
Polityka wsparcia przedsiębiorstw ze strony
JST
Ryzyko finansowe w obrocie zagranicznym
RAZEM

W

Inne

ECTS

E/Zo

15
15
0
15
15

30
30
30
0
15

8
3
4
1
5

E
zo
z
zo
E

15

15

3

E

15

0

3

zo

90

120

27

3

Bankowość i Pośrednictwo Finansowe
semestr III
Standardy sprawozdawczości finansowej
Kreatywność i innowacje
Seminarium
Zajęcia fakultatywne 1
Zarządzanie finansami banku
Bankowość specjalistyczna
Bankowość elektroniczna
RAZEM

W

Inne

ECTS

E/Zo

15
15
0
15
15
15
15

30
30
30
0
15
15
0

8
3
4
1
5
3
3

E
zo
z
zo
E
E
zo

90

120

27

3
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Doradztwo Podatkowe i Ubezpieczeniowe
semestr III
Standardy sprawozdawczości finansowej
Kreatywność i innowacje
Seminarium
Zajęcia fakultatywne 1
Administracja i postępowanie podatkowe
Podstawy doradztwa podatkowego
Podstawy doradztwa ubezpieczeniowego
RAZEM

W

Inne

ECTS

E/Zo

15
15
0
15
15
15
15

30
30
30
0
15
15
15

8
3
4
1
4
4
3

E
zo
z
zo
E
E
zo

90

135

27

4

Finanse i Rachunkowość w Samorządzie Terytorialnym
semestr III
Standardy sprawozdawczości finansowej
Kreatywność i innowacje
Seminarium
Zajęcia fakultatywne 1
Strategie finansowania gospodarki
samorządowej
Pomoc publiczna i wsparcie instytucjonalne
przedsiębiorczości
Kontrola zarządcza i audyt w jednostkach
samorządu terytorialnego
RAZEM

W

Inne

ECTS

E/Zo

15
15
0
15

30
30
30
0

8
3
4
1

E
zo
z
zo

30

30

6

E

15

15

4

E

15

0

3

zo

105

135

29

3

Finanse Przedsiębiorstw Na Rynku Międzynarodowym
semestr IV
Rachunkowość bankowa
Prawo pracy
Marketing usług finansowych i księgowych
Seminarium
Zajęcia fakultatywne 2
Strategie przedsiębiorstwa w biznesie
międzynarodowym
Przedsiębiorstwo na globalnym rynku
kapitałowym
RAZEM

W

Inne

ECTS

E/Zo

15
15
15
0
15

15
0
15
30
0

4
5
5
12
1

zo
E
zo
zo
zo

15

15

3

E

15

15

3

E

90

90

33

3

Bankowość i Pośrednictwo Finansowe
semestr IV
Rachunkowość bankowa
Prawo pracy
Marketing usług finansowych i księgowych
Seminarium
Zajęcia fakultatywne 2
Bankowa obsługa przedsiębiorstw
Współpraca sektora publicznego z bankami

W

Inne

ECTS

E/Zo

15
15
15
0
15
15
15

15
0
15
30
0
15
15

4
5
5
12
1
3
3

zo
E
zo
zo
zo
E
E

RAZEM

90

90

33

3
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Doradztwo Podatkowe i Ubezpieczeniowe
semestr IV
Rachunkowość bankowa
Prawo pracy
Marketing usług finansowych i księgowych
Seminarium
Zajęcia fakultatywne 2
Podstawy doradztwa ubezpieczeniowego
Podstawy doradztwa inwestycyjnego
RAZEM

W

Inne

ECTS

E/Zo

15
15
15
0
15
15
15

15
0
15
30
0
15
15

4
5
5
12
1
3
3

zo
E
zo
zo
zo
E
E

90

90

33

3

Finanse i Rachunkowość w Samorządzie Terytorialnym
semestr IV
Rachunkowość bankowa
Prawo pracy
Marketing usług finansowych i księgowych
Seminarium
Zajęcia fakultatywne 2
Gospodarka komunalna
RAZEM

W

Inne

ECTS

E/Zo

15
15
15
0
15
15

15
0
15
30
0
15

4
5
5
12
1
4

zo
E
zo
zo
zo
E

75

75

31

2

4.4 Studia II stopnia – niestacjonarne
Finanse i Rachunkowość, II stopień,
niestacjonarne
W

Inne

ECTS

E/Zo

18
18
15
18

21
18
12
18

9
7
5
9

E
zo
zo
E

RAZEM

69

69

30

2

semestr II
Rachunkowość zarządcza
Prawne podstawy funkcjonowania systemu
bankowego
Prawne podstawy działalności
ubezpieczeniowej
Zarządzanie instytucjami kredytowymi
Zarządzanie finansami w sektorze
publicznym
Seminarium

W

Inne

ECTS

E/Zo

18

21

8

E

15

9

4

zo

15

0

4

zo

18

18

5

E

18

21

5

E

0

18

4

z

84

87

30

3

semestr I
Polityka pieniężna
Zarządzanie portfelem akcji i obligacji
Zarządzanie portferlem kredytowym
Rachunek kosztów

RAZEM

45

Finanse Przedsiębiorstw Na Rynku Międzynarodowym
semestr III
Standardy sprawozdawczości finansowej
Kreatywność i innowacje
Seminarium
Analiza fundamentalna przedsiębiorstwa
Polityka wsparcia przedsiębiorstw ze strony
JST
Ryzyko finansowe w obrocie zagranicznym
RAZEM

W

Inne

ECTS

E/Zo

15
9
0
12

18
18
18
12

9
4
4
5

E
zo
z
E

12

12

3

E

12

0

3

zo

60

78

28

3

Bankowość i Pośrednictwo Finansowe
semestr III
Standardy sprawozdawczości finansowej
Kreatywność i innowacje
Seminarium
Zarządzanie finansami banku
Bankowość specjalistyczna
Bankowość elektroniczna
RAZEM

W

Inne

ECTS

E/Zo

15
9
0
12
12
12

18
18
18
12
12
0

9
4
4
5
3
3

E
zo
z
E
E
zo

60

78

28

3

Doradztwo Podatkowe i Ubezpieczeniowe
semestr III
Standardy sprawozdawczości finansowej
Kreatywność i innowacje
Seminarium
Administracja i postępowanie podatkowe
Podstawy doradztwa podatkowego
Podstawy doradztwa ubezpieczeniowego
RAZEM

W

Inne

ECTS

E/Zo

15
9
0
12
12
12

18
18
18
12
12
12

9
4
4
4
4
3

E
zo
z
E
E
zo

60

90

28

4

Finanse i Rachunkowość w Samorządzie Terytorialnym
semestr III
Standardy sprawozdawczości finansowej
Kreatywność i innowacje
Seminarium
Strategie finansowania gospodarki
samorządowej
Pomoc publiczna i wsparcie instytucjonalne
przedsiębiorczości
Kontrola zarządcza i audyt w jednostkach
samorządu terytorialnego
RAZEM

W

Inne

ECTS

E/Zo

15
9
0

18
18
18

9
4
4

E
zo
z

18

18

6

E

15

15

4

E

15

0

3

zo

72

87

30

3

Finanse Przedsiębiorstw Na Rynku Międzynarodowym
semestr IV
Rachunkowość bankowa
Prawo pracy
Marketing usług finansowych i księgowych
Seminarium
Strategie przedsiębiorstwa w biznesie
międzynarodowym
Przedsiębiorstwo na globalnym rynku
kapitałowym
RAZEM

W

Inne

ECTS

E/Zo

12
12
9
0

15
0
12
18

4
5
5
12

zo
E
zo
zo

15

15

3

E

15

15

3

E

90

90

33

3

46

Bankowość i Pośrednictwo Finansowe
semestr IV
Rachunkowość bankowa
Prawo pracy
Marketing usług finansowych i księgowych
Seminarium
Bankowa obsługa przedsiębiorstw
Współpraca sektora publicznego z bankami

W

Inne

ECTS

E/Zo

12
12
9
0
12
12

15
0
12
18
12
12

4
5
5
12
3
3

zo
E
zo
zo
E
E

RAZEM

57

69

32

3

W

Inne

ECTS

E/Zo

12
12
9
0
12
12

15
0
12
18
12
12

4
5
5
12
3
3

zo
E
zo
zo
E
E

57

69

32

3

Doradztwo Podatkowe i Ubezpieczeniowe
semestr IV
Rachunkowość bankowa
Prawo pracy
Marketing usług finansowych i księgowych
Seminarium
Podstawy doradztwa ubezpieczeniowego
Podstawy doradztwa inwestycyjnego
RAZEM

Finanse i Rachunkowość w Samorządzie Terytorialnym
semestr IV
Rachunkowość bankowa
Prawo pracy
Marketing usług finansowych i księgowych
Seminarium
Gospodarka komunalna
RAZEM

W

Inne

ECTS

E/Zo

12
12
9
0
12

15
0
12
18
15

4
5
5
12
4

zo
E
zo
zo
E

45

60

30

2
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5 OPISY PRZEDMIOTÓW (wg. kolejności z programu studiów)
5.1 Studia I stopnia – stacjonarne
MATEMATYKA
Nazwa przedmiotu:
Kod przedmiotu:
Matematyka
Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarządzani i Ekonomiki Usług
Katedra Metod Ilościowych
Rok 1 Semestr 1
Kierunek: Finanse i Rachunkowość
Rodzaj studiów:
Specjalność: wszystkie
I stopnia stacjonarne
Forma
wykład
ćwiczenia
laboratoriu seminarium
inne
zajęć
m
Wymiar
30
30
zajęć
Status przedmiotu obowiązkowy
Język wykładowy j. polski
Prowadzący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail)
dr Olgierd Rakowski olgierd.rakowski@wzieu.pl;
mgr Maria Dobek maria.dobek@wzieu.pl
Cel przedmiotu
Zapoznanie studentów z aparatem matematycznym jako podstawowym narzędziem w warsztacie
ekonomisty
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji
Podstawowa wiedza z matematyki z zakresu szkoły średniej
Efekty kształcenia
W zakresie wiedzy student potrafi nazwać i zdefiniować podstawowe narzędzia matematyki
wyższej
W zakresie umiejętności student wybiera właściwe narzędzie do rozwiązania określonego
problemu matematycznego, wyprowadza wnioski na podstawie twierdzeń
W zakresie kompetencji społecznych student w sposób samodzielny stosuje zdobytą wiedzę
matematyczną w badaniu zjawisk i procesów ekonomicznych
Treści programowe
Forma zajęć – wykłady
Liczba
godzin
1. Funkcja jednej i wielu zmiennych
6
2. Elementy rachunku różniczkowego i całkowego
6
3. Algebra liniowa i szeregi
6
4. Rachunek macierzowy
6
5. Zmienne losowe i ich rozkłady
6
Suma

Forma zajęć – ćwiczenia
1. Funkcja jednej i dwóch zmiennych
2. Pochodne częściowe i ekstrema funkcji
3. Układy równań i nierówności liniowych
4. Prawdopodobieństwo zdarzeń
5. Elementy rachunku prawdopodobieństwa

Suma
Metody i narzędzia dydaktyczne
Prezentacja multimedialna, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań
Forma i warunki zaliczenia

30
Liczba
godzin
6
6
6
6
6
30
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Zaliczenie ćwiczeń w formie pisemnej. Zaliczenie ćwiczeń następuje na podstawie kolokwiów
(rozwiązanie zadań) oraz aktywności na ćwiczeniach.
Egzamin pisemny obejmujący wiedzę z wykładu, ćwiczeń oraz zalecanej literatury, opiera się na
rozwiązaniu zestawu zadań.
Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności
Średnia liczba godzin na zrealizowanie
aktywności
Godziny kontaktowe z nauczycielem
60
Przygotowanie się do laboratorium
Przygotowanie się do zajęć
50
Studiowanie
literatury,
samodzielne
65
rozwiązywanie zadań
SUMA
175
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA
7
PRZEDMIOTU
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
Dobek M., Rakowski O.: Matematyka i jej zastosowania w ekonomii, PPH Zapol, Szczecin 2007
Dobek M., Rakowski O.: Zbiór zadań z matematyki dla studentów ekonomii, WN US, Szczecin
2002
Literatura uzupełniająca:
M. Matłoka, Matematyka dla ekonomistów, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2008
J. Piszczała, Matematyka i jej zastosowanie w naukach ekonomicznych, Wydawnictwo AE w
Poznaniu, Poznań 2008
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MIKROEKONOMIA
Nazwa przedmiotu: Mikroekonomia

Kod przedmiotu:

Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
Kierunek: Finanse i Rachunkowość
Specjalność: wszystkie
Forma zajęć
wykład
Wymiar
30
zajęć
Status przedmiotu

ćwiczenia
30

Rok / Semestr 1/1
Rodzaj studiów: pierwszego
stopnia, stacjonarne
laboratorium
seminarium
inne

Język wykładowy: polski

Prowadzący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail)
Dr Jolanta Kondratowicz-Pozorska jolanta.pozorska@wzieu.pl,
dr Agnieszka Bretyn, agnieszka.bretyn@wzieu.pl,
mgr Marcin Janowski, marcin.janowski@wzieu.pl
Cel przedmiotu
Głównym celem zajęć jest przekazanie studentom podstawowej wiedzy z dziedziny mikroekonomii w zakresie
koncepcji teoretycznych i umiejętności praktycznych. Zapoznanie studentów z mechanizmami
funkcjonowania gospodarki rynkowej, wskazanie złożoności problemów ekonomicznych, szerokich powiązań
z innymi aspektami życia (m.in. polityką) oraz rozwijanie u studentów zdolności wieloaspektowego spojrzenia
na procesy gospodarcze. Wskazanie możliwości praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy teoretycznej.
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji
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
Efekty kształcenia
W zakresie wiedzy student definiuje podstawowe kategorie ekonomiczne. Zna i prawidłowo interpretuje
zachowania rynkowe konsumenta i producenta, wyznacza optimum decyzji. Tłumaczy mechanizm rynkowy.
Rozróżnia struktury rynkowe i przedstawia ich cechy.
W zakresie umiejętności student analizuje decyzje podejmowane przez gospodarstwa domowe i producentów.
Ocenia wpływ określonych czynników na popyt i podaż rynkową.
W zakresie kompetencji społecznych (postaw) student posiada niezbędną wiedzę i umiejętności do
samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej, jak i do prowadzenia działalności gospodarczej w
imieniu właściciela.
Treści programowe
Forma zajęć – wykłady
Liczba
godzin
1. Podstawowe pojęcia ekonomii
2
2. Współczesne teorie ekonomiczne.
2
3. Podstawy gospodarki rynkowej.
2
4. Popyt i podaż oraz czynniki je kształtujące.
4
5. Elastyczność cenowa popytu i podaży.
4
6. Teorie zachowania konsumenta.
4
7. Przedsiębiorstwo na rynku.
4
8. Struktury rynkowe.
4
9. Rynki czynników produkcji
4
Suma
30
Forma zajęć – ćwiczenia
Liczba
godzin
1. Podstawowe kategorie i problemy ekonomiczne, wybór ekonomiczny, krzywa
2
możliwości produkcyjnych
2. Gospodarka rynkowa, elementy rynku i mechanizm rynkowy, równowaga
4
rynkowa, kontrola cen
3. Czynniki determinujące popyt i podaż oraz analiza ich wpływu na popyt i podaż
4
4. Badanie elastyczności popytu i podaży
4
5. Zachowanie konsumenta na rynku (racjonalność, użyteczność, równowaga
4
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konsumenta)
6. Przedsiębiorstwo na rynku (funkcja produkcji, koszty, przychód, zysk).
7. Struktury rynkowe (przedsiębiorstwo w konkurencji doskonałej, monopol,
konkurencja monopolistyczna, oligopol – pojęcie, cechy, przykłady, równowaga
przedsiębiorstwa w poszczególnych strukturach w krótkim i długim okresie)
8. Rynek ziemi, pracy i kapitału
Suma
Metody i narzędzia dydaktyczne
Prezentacje multimedialne, rozwiązywanie zadań, analiza przypadków, praca w grupach, dyskusja

4
4

4
30

Forma i warunki zaliczenia
Forma: zaliczenie , egzamin pisemny, ocenianie ciągłe
Czas trwania: zaliczenie pisemne-kolokwia 2 w semestrze po 1 h, egzamin pisemny - koniec semestru-1 h,
Terminy zapisów na egzaminy i sesji egzaminacyjnych: zapisy nie występują, egzamin odbywa się według
harmonogramu sesji z Dziekanatu dla danych grup studenckich; terminarz egzaminów znany studentom 1
miesiąc przed wyznaczoną datą
Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności
Średnia
liczba
godzin
na
zrealizowanie aktywności
15h konsultacji +30h ćwiczeń +30h
Godziny kontaktowe z nauczycielem
wykładów
Przygotowanie się do zajęć
Zapoznanie się ze wskazaną literaturą oraz fachową prasą
40 h
(czytanie/krytyczna analiza literatury, czytanie fachowej prasy)
Praca na platformie moodle (np. wypełnianie testów
20 h
sprawdzających wiedzę - przed lub po zajęciach z danego tematu)
Prace domowe (np. rozwiązywanie zadań)
30 h
Przygotowanie do kolokwium
35 h
200 h
SUMA
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA
7
PRZEDMIOTU
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
Begg D., Dornbush R, Fischer S., Ekonomia. Cz. 1. Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2007.
Drela K., Kiernożycka-Sobejko A., Pluskota P., Mikroekonomiczne ABC dla studenta, Uniwersytet
Szczeciński, Szczecin 2008.
Literatura uzupełniająca:
Bowden E.V., Ekonomia nauka zdrowego rozsądku, Fundacja Innowacja, Warszawa 2002.
Frank R. H., Mikroekonomia jakiej nie było, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2007.
Varian H. R., Mikroekonomia, PWN, Warszawa 2009.
Ekonomista, Gospodarka Narodowa, roczniki statystyczne, dzienniki, Internet, portale tematyczne
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PODSTAWY NAUKI O FINANSACH
Nazwa przedmiotu:
Podstawy nauki o finansach

Kod przedmiotu:

Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług,
Katedra Bankowości i Finansów Porównawczych
Rok / Semestr
Kierunek: Finanse i Rachunkowość
I rok, 1 semestr
Specjalność: wszystkie specjalności
Rodzaj studiów
Studia I stopnia, stacjonarne
Forma zajęć
wykład
ćwiczenia
laboratorium
seminarium
inne
Wymiar
30
15
zajęć
Status przedmiotu obowiązkowy
Język wykładowy polski
Prowadzący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail)
Stanisław Flejterski (stanisław.flejterski@wzieu.pl)
Monika Pettersen (monika.pettersen@wzieu.pl)
Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z podstawową, nowoczesną wiedzą z zakresu problematyki współczesnych
finansów. Przedmiot ten poprzedza studiowanie następnych przedmiotów, składających się na
szeroko rozumianą naukę finansów.
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji
Przedmiot prowadzony jest w pierwszym semestrze studiów. Studenci powinni dysponować wiedzą
ogólną z
zakresu szkoły średniej.
Efekty kształcenia
W zakresie wiedzy student zna podstawowe pojęcia z dziedziny finansów i bankowości. Porównuje
i klasyfikuje rodzaje instytucji finansowych w gospodarce.
W zakresie umiejętności student porównuje i klasyfikuje podstawowe pojęcia z zakresu finansów i
instytucji finansowych.
W zakresie kompetencji społecznych student swobodnie dyskutuje na temat finansów i instytucji
finansowych, wyrażając opinie, co świadczy jego zorientowaniu w temacie przedmiotu.
Treści programowe
Forma zajęć – wykłady

Suma

1. Przedmiot, struktura i metoda nauki finansów
2. Geneza, ewolucja i teorie pieniądza
3. Architektura współczesnego systemu finansowego
4. Banki i systemy bankowe
5. Bankowość centralna i polityka pieniężna
6. Bankowość komercyjna i spółdzielcza
7. Usługi, operacje i czynności bankowe
8. Elementy rynku kapitałowego. Giełda Papierów Wartościowych
9. Elementy finansów ubezpieczeń gospodarczych
10. Elementy finansów przedsiębiorstw i gospodarstw domowych
11. Elementy finansów publicznych (rządowych i samorządowych)
12. Elementy finansów Unii Europejskiej
Forma zajęć – ćwiczenia
1. Definicja nauki finansów. Geneza, ewolucja i teorie pieniądza
2. Charakterystyka współczesnych systemów finansowych, omówienie ich
architektury oraz roli jakie pełnią we współczesnych systemach gospodarczych
3. Rodzaje banków, systemy bankowe
4. Rola, znaczenie, funkcje, organy banku centralnego

Liczba
godzin
2
2
3
3
4
4
2
2
2
2
2
2
30
Liczba
godzin
2
2
2
2
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5. Polityka pieniężna
2
6. Elementy rynku kapitałowego oraz finansów ubezpieczeń gospodarczych
2
7. Elementy finansów przedsiębiorstw, gospodarstw domowych i finansów
2
publicznych
8. Zaliczenie z zajęć w formie pisemnej
1
Suma
15
Metody i narzędzia dydaktyczne
wykład z użyciem technik multimedialnych, ćwiczenia, case study, praca w grupach, eksperyment
myślowy, prezentacja
Forma i warunki zaliczenia
Zaliczenie ćwiczeń: jedno pisemne kolokwium na koniec semestru. Oceniany jest zasób wiedzy
studenta i umiejętność jej użycia do zaprezentowanych w pytaniach sytuacji. Ponadto warunkiem
zaliczenia ćwiczeń jest również aktywność na zajęciach.
Egzamin z przedmiotu: egzamin pisemny w zimowej sesji egzaminacyjnej.
Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności
Średnia
liczba
godzin
na
zrealizowanie aktywności
Godziny kontaktowe z nauczycielem
45
Przygotowanie się do zajęć
90
Studiowanie literatury i zadanych źródeł
45
SUMA
180
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA
6
PRZEDMIOTU
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa
1. Flejterski S., Świecka B. (red.), Elementy finansów i bankowości, CeDeWu, Warszawa 2007
2. M. Podstawka (red.), Finanse, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
Literatura uzupełniająca
1. J. Ostaszewski (red.), Finanse, Difin, Warszawa 2010
2. Bank, Bank i Kredyt, Gazeta Bankowa, Rzeczpospolita, Dziennik Gazeta Prawna, Puls
Biznesu itp.
3. Źródła internetowe: Portal NBP, www.alebank.pl i inne
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ELEMENTY PRAWA
Nazwa przedmiotu:
Elementy prawa
Jednostka organizacyjna US:
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
Kierunek Finanse i rachunkowość
Specjalność: wszystkie
Forma zajęć
wykład
ćwiczenia
Wymiar
30
15
zajęć
Status przedmiotu zaliczenie z oceną

Kod przedmiotu:

Rok / Semestr 1/2
Rodzaj studiów
stacjonarne I stopnia
laboratorium
seminarium

inne

Język wykładowy polski

Prowadzący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail)
Dr Daniel Dąbrowski , daniel.dabrowski@wzieu.pl
Dr Marek Białkowskimarek.bialkowski@wzieu.pl
Cel przedmiotu
Zapoznanie z podstawowymi pojęciami o państwie i prawie. Przybliżenie umiejętności posługiwania
się aktami normatywnymi. Zarys i krótka charakterystyka instytucji prawa cywilnego. Zapoznanie
studentów ze specyfiką języka prawnego i prawniczego.
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji
Posiadanie podstawowych wiadomości dotyczących funkcjonowania państwa oraz systemu
prawnego, w szczególności Konstytucji RP.
Efekty kształcenia
1. Efekty w zakresie wiedzy: student zna podstawy pojęcia prawne oraz instytucje prawa
cywilnego
2. Efekty umiejętności; student potrafi posługiwać się językiem prawniczym, rozumie terminy
prawnicze oraz jest zdolnym określić właściwy akt normatywny oraz poddać go analizie,
potrafi też pogrupować różne rodzaje czynności prawnych i ocenić skutki prawne z tym
związane
3. Efekty kompetencji społecznych: student wykazuje się samodzielność przy dokonywaniu
interpretacji przepisów prawnych , akceptuje i szanuje aksjologiczne wartość zawarte w
obowiązujących normach prawnych
Treści programowe
Forma zajęć – wykłady
Liczba
godzin
1. System prawa , podział na gałęzie, źródła prawa oraz stosowanie prawa
5
cywilnego, Źródła prawa UE,, elementy prawa konstytucyjnego,
administracyjnego
2. Podmioty (osoby fizyczne i osoby prawne) , czynności prawne
5
(systematyka zdarzeń prawnych, forma, treść, sposoby zawarcia
umowy, wady oświadczeń woli)
3. Treść prawa własności , użytkowanie wieczyste, ograniczone prawa
5
rzeczowe
4. Reprezentacja w spółkach handlowych, oraz umowy gospodarcze
5
5. Odpowiedzialność z tytułu niewykonania zobowiązań –zasady ogólne
5
6. Wstępne widomości o ochronie własności intelektualnej i przemysłowej
5
Suma

Forma zajęć – ćwiczenia
1. Wstępne pojęcia z zakresu teorii prawa
2. System prawa, podział na gałęzie, struktura sądownictwa, oraz zasady prawa
cywilnego
3 . Część ogólna prawa cywilnego -czynności prawne, pełnomocnictw, terminy ,
przedawnienie
4. Wstępne widomości o ochronie własności intelektualnej i przemysłowej

30
Liczba
godzin
2
2
3
2

54

5. Zarys prawa handlowego-spółki osobowe, kapitałowe, spółdzielnie i
3
przedsiębiorstwa państwowe
6 . Prawne uwarunkowania prowadzenia działalności gospodarczej, umowa o
2
pracę
Zaliczenie
1
Suma
15
Metody i narzędzia dydaktyczne
wykład z zastosowaniem prezentacji multimedialnej, ćwiczenia- case study, praca w grupach i
dyskusja nad konkretnymi stanami faktycznymi.
Forma i warunki zaliczenia
Egzamin Ćwiczenia - zaliczenie pisemne (test)
Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności

Średnia
liczba
godzin
zrealizowanie aktywności
45

na

Godziny kontaktowe z nauczycielem
Przygotowanie się do laboratorium
Przygotowanie się do zajęć
30
SUMA
75
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA 4
PRZEDMIOTU
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
1. Zarys prawa cywilnego (red, E. Gniewek), Warszawa 2010
2. T. Filipiak, E. Niezbecka, J. Mojak, M. Nazar, Podstawy prawa cywilnego, Lublin 2009
Literatura uzupełniająca:
1. Z. Radwański. Prawo cywilne , część ogólna , Warszawa 2010
2. A. Kawałko, H. Witczak, Prawo cywilne, Zarys wykładu, Warszawa 2008
3. J. Toczkowski, Kazusy z prawa cywilnego, Warszawa 2008
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MAKROEKONOMIA
Nazwa przedmiotu: Makroekonomia

Kod przedmiotu:

Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
Kierunek: Finanse i Rachunkowość
Specjalność: wszystkie
Forma zajęć
wykład
Wymiar
30
zajęć
Status przedmiotu

ćwiczenia
30

Rok / Semestr 1/2
Rodzaj studiów: pierwszego
stopnia, stacjonarne
laboratorium
seminarium
inne

Język wykładowy: polski

Prowadzący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail)
Dr Ireneusz Jaźwiński, ireneusz.jazwinski@wzieu.pl,
dr Agnieszka Kwarcińska, agnieszka.kwarcinska@wzieu.pl
Cel przedmiotu
Celem jest przedstawienie 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.
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji
Student powinien przed rozpoczęciem nauki makroekonomii przyswoić podstawowe umiejętności z zakresu
mikroekonomii lub podstaw ekonomii.
Efekty kształcenia
W zakresie wiedzy student definiuje podstawowe kategorie makroekonomiczne. Zna i prawidłowo interpretuje
procesy makroekonomiczne w skali kraju.
W zakresie umiejętności student wykorzystuje różne koncepcje teoretyczne do analizy równowagi
makroekonomicznej, rozpoznaje i ocenia zjawiska i procesy makroekonomiczne oraz analizuje skutki ich
zmian.
W zakresie kompetencji społecznych (postaw) student samodzielnie analizuje zmiany podstawowych
agregatów makroekonomicznych.
Treści programowe
Forma zajęć – wykłady
Liczba
godzin
1. Podstawowe pojęcia ekonomiczne
2
2. Model gospodarki rynkowej, jego uczestnicy i zależności ekonomiczne
2
3. Współczesne nurty makroekonomiczne
2
4. Produkt krajowy brutto i jego pochodne
2
5. Wzrost gospodarczy a rozwój społeczno – gospodarczy
2
6. Cykle koniunkturalne gospodarki i metody ich modyfikacji
2
7. Rynek pieniądza, współczesny system bankowy, polityka pieniężna
3
8. Inflacja i jej skutki
3
9. Bezrobocie i jego wpływ na gospodarkę
3
10. Rynek dóbr w modelu gospodarki zamkniętej i bez udziału państwa
3
11. Rynek dóbr w modelu gospodarki otwartej i z udziałem rządu
3
12. Współdziałanie dwóch rynków (rynku dóbr i pieniężnego), model IS -LM
3
Suma
30
Forma zajęć – ćwiczenia
Liczba
godzin
1. Podstawowe kategorie ekonomiczne
2
2. Obieg okrężny dochodu i produktu w różnych modelach gospodarki rynkowej,
2
równowaga makroekonomiczna
3. Produkt krajowy brutto jako podstawowa miara aktywności gospodarczej, mierniki
4
pochodne
4. Współczesne problemy wzrostu gospodarczego, czynniki wzrostu gospodarczego
4
oraz problemy pomiaru rozwoju społeczno-gospodarczego
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5.
6.
7.
8.

Cykle koniunkturalne w odniesieniu do współczesnych gospodarek
Pieniądz, jego funkcje i problemy stabilizacji, inflacja a deflacja, polityka pieniężna
Rynek dóbr w modelu gospodarki zamkniętej i bez udziału państwa
Rynek dóbr w modelu gospodarki otwartej i z udziałem rządu, problemy deficytu
budżetowego i długu publicznego, polityka fiskalna
9. Współdziałanie dwóch rynków (rynku dóbr i pieniężnego).
Suma
Metody i narzędzia dydaktyczne
Prezentacje multimedialne, rozwiązywanie zadań, analiza przypadków, praca w grupach, dyskusja

2
4
4
4
4
30

Forma i warunki zaliczenia
Forma: zaliczenie pisemne, egzamin pisemny, ocenianie ciągłe
Czas trwania: zaliczenie pisemne-kolokwia 2 w semestrze po 1 h, egzamin pisemny - koniec semestru-1 h,
Terminy zapisów na egzaminy i sesji egzaminacyjnych: zapisy nie występują, egzamin odbywa się według
harmonogramu sesji z Dziekanatu dla danych grup studenckich; terminarz egzaminów znany studentom 1
miesiąc przed wyznaczoną datą
Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności
Średnia
liczba
godzin
na
zrealizowanie aktywności
15h konsultacji +30h ćwiczeń +30h
Godziny kontaktowe z nauczycielem
wykładów
Przygotowanie się do zajęć:
Zapoznanie się ze wskazaną literaturą oraz fachową prasą
30 h
(czytanie/krytyczna analiza literatury, czytanie fachowej prasy)
Praca na platformie moodle (np. wypełnianie testów
20 h
sprawdzających wiedzę - przed lub po zajęciach z danego tematu)
Prace domowe (np. rozwiązywanie zadań)
20 h
Przygotowanie do kolokwium
25 h
SUMA
170 h
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA
6
PRZEDMIOTU
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
Begg D., Dornbush R, Fischer S., Ekonomia. Cz. 2. Makroekonomia, PWE, Warszawa 2008.
Grzywacz W., Podstawy makroekonomii, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin 2002.
Oleksiuk A., Białek J., Makroekonomia, Key Text, Warszawa 2008.
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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PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI
Nazwa przedmiotu:
Kod przedmiotu:
Podstawy rachunkowości
Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług,
Katedra Rachunkowości i Controllingu

Kierunek Finanse i Rachunkowość
Specjalności: wszystkie
Forma zajęć
wykład
ćwiczenia
Wymiar
30
30
zajęć
Status przedmiotu – przedmiot podstawowy

Rok / Semestr
I rok, 2 semestr
Rodzaj studiów
studia I stopnia, stacjonarne
laboratorium
seminarium
inne

Język wykładowy - polski

Prowadzący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail)
Dr Piotr Szczypa (piotr.szczypa@wzieu.pl),
dr Ewa Rogowska (ewa.rogowska@wzieu.pl),
dr inż. Małgorzata Cieciura (malgorzata.cieciura@wzieu.pl),
mgr Hanna Czaja-Cieszyńska (hanna.czaja@wzieu.pl),
mgr Konrad Kochański (konrad.kochanski@wzieu.pl),
mgr Bartosz Pilecki (bartosz.pilecki@wzieu.pl),
mgr Adam Lulek(adam.lulek@wzieu.pl)
Cel przedmiotu
Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami z zakresu systemu rachunkowości w
przedsiębiorstwie. Stworzenie podstaw do kształcenia w obszarze systemu rachunkowości
finansowej oraz systemu rachunkowości zarządczej.
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji
Umiejętność analizowania i interpretowania przepisów prawa, znajomość podstawowych zagadnień
matematycznych oraz ekonomicznych. Pożądane są takie cechy jak rzetelność, dokładność,
poczucie odpowiedzialności.
Efekty kształcenia
W zakresie wiedzy student zna podstawowe pojęcia z zakresu rachunkowości, rozumie i opisuje
istotę funkcjonowania systemu rachunkowości w jednostce gospodarczej.
W zakresie umiejętności student potrafi klasyfikować składniki aktywów i pasywów. Rozróżnia i
klasyfikuje przychody i koszty oraz dokonuje ewidencji operacji ekwiwalentnych i wynikowych.
Ponadto ustala i rozlicza wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe.
W zakresie kompetencji społecznych student wypracowuje nawyk systematyczności, rzetelności i
odpowiedzialności za generowanie użytecznych informacji w ramach stosowanego systemu
rachunkowości.
Treści programowe
Forma zajęć – wykłady
1. Funkcje i zasady systemu rachunkowości
2. Aktywa jednostek gospodarczych
3. Pasywa jednostek gospodarczych
4. Bilans
5. Wpływ operacji gospodarczych na składniki bilansu
6. Zasady funkcjonowania kont księgowych
7. Organizacja rachunkowości
8. Zakres ksiąg rachunkowych
9. Koszty w jednostkach gospodarczych

Liczba
godzin
2
2
2
2
2
2
2
2
2
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10. Przychody w jednostkach gospodarczych
11. Operacje ekwiwalentne
12. Operacje wynikowe
13. Wynik finansowy oraz jego rozliczenie
14. Obligatoryjna sprawozdawczość finansowa
15. Elementy rachunkowości zarządczej i rachunku kosztów
Suma
Forma zajęć – ćwiczenia

2
2
2
2
2
2
30
Liczba
godzin
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
3
2
2
30

1. Klasyfikacja aktywów jednostek gospodarczych
2. Klasyfikacja pasywów jednostek gospodarczych
3. Sporządzanie bilansu
4. Operacje gospodarcze oraz ich wpływ na składniki bilansu
5. Rodzaje kont księgowych i zasady ich funkcjonowania
6. Organizacja rachunkowości i zakres ksiąg rachunkowych
7. Kolokwium I (zakres tematów 1-6)
8. Koszty w jednostkach gospodarczych
9. Przychody i koszty uzyskania przychodów
10. Operacje ekwiwalentne
11. Operacje wynikowe
12. Ustalanie i podział wyniku finansowego
13. Sprawozdawczość finansowa
14. Kolokwium II (zakres tematów 8-13)
Suma
Metody i narzędzia dydaktyczne
Wykład z użyciem technik multimedialnych, wykład z pogadanką, dyskusja dydaktyczna,
rozwiązywanie zadań, analiza przypadków, praca w grupach
Forma i warunki zaliczenia
Podstawą zaliczenia ćwiczeń są dwa pisemne kolokwia (zadania do rozwiązania)
Egzamin z przedmiotu w formie testu – krótkie pytania otwarte oraz test wyboru.
Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności
Średnia
liczba
godzin
na
zrealizowanie aktywności
Godziny kontaktowe z nauczycielem
60
Przygotowanie się do zajęć
60
Studiowanie literatury
60
SUMA
180
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA
6
PRZEDMIOTU
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
1. Rachunkowość dla Ciebie. Podstawy rachunkowości, red. P. Szczypa, CeDeWu, Warszawa
2010
Literatura uzupełniająca:
1. E. Nowak: Rachunkowość. Kurs podstawowy, PWE, Warszawa 2010
2. P. Szczypa: Zasady rachunkowości. Teoria, przykłady i zadania, CeDeWu, Warszawa 2009
3. Podstawy rachunkowości, red. K. Sawicki, PWE, Warszawa 2005
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STATYSTYKA
Nazwa przedmiotu: Statystyka
Kod przedmiotu:
Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Katedra Metod
Ilościowych
Kierunek Finanse i Rachunkowość
Rok 2 / Semestr 3
Specjalność wszystkie
Rodzaj studiów: I stopnia stacjonarne
wykład
ćwiczenia
laboratorium seminarium
inne
Forma zajęć
Wymiar
15
30
zajęć
Status przedmiotu obowiązkowy
Język wykładowy polski
Prowadzący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail)
dr R.Kubicki robert.kubicki@wzieu.pl;
mgr M.Kulbaczewska magdalena.kulbaczewska@wzieu.pl
Cel przedmiotu
Pozyskanie, analizowanie, prezentowanie i interpretowanie danych statystycznych
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji
Podstawowa wiedza z zakresu matematyki
Efekty kształcenia
W zakresie wiedzy student potrafi interpretować podstawowe miary statystyki opisowej oraz potrafi
przeprowadzić analizę struktury, dynamiki i współzależności pomiędzy zjawiskami ekonomicznymi
W zakresie umiejętności student posiada umiejętności analizowania i interpretowania danych statystycznych
oraz stosowania określonych metod i narzędzi statystycznych a także posiada umiejętności statystycznej
analizy problemów ekonomicznych
W zakresie kompetencji społecznych student samodzielnie prowadzi statystyczne badanie procesów
ekonomicznych
Treści programowe
Forma zajęć – wykłady
Liczba
godzin
1. Podstawowe pojęcia statystyki opisowej
3
2.Metody analizy rozkładu cech
3
3.Metody analizy dynamiki
3
4.Współzależność zjawisk społeczno-ekonomicznych
3
5.Elementy wnioskowania statystycznego
3
Suma

Forma zajęć – ćwiczenia
1. Analiza opisowa struktury zjawisk
2. Analiza szeregów czasowych
3. Współzależność cech i jej miary
4. Model regresji liniowej
5. Estymacja i weryfikacja statystyczna

Suma
Metody i narzędzia dydaktyczne
Prezentacja multimedialna, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań

15
Liczba
godzin
6
8
6
4
6
30

Forma i warunki zaliczenia
Zaliczenie ćwiczeń w formie pisemnej. Zaliczenie ćwiczeń następuje na podstawie kolokwiów (rozwiązanie
zadań) oraz aktywności na ćwiczeniach.
Egzamin pisemny obejmujący wiedzę z wykładu, ćwiczeń oraz zalecanej literatury, opiera się na rozwiązaniu
zestawu zadań.
Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności
Średnia liczba godzin na zrealizowanie
aktywności
Godziny kontaktowe z nauczycielem
45
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Przygotowanie się do laboratorium
Przygotowanie się do zajęć
15
Studiowanie literatury, samodzielne rozwiązywanie zadań
40
SUMA
100
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA
4
PRZEDMIOTU
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
Kubicki R., Kulbaczewska M., Dumańska – Małyszko A., Grześkowiak U.: Elementy statystyki
matematycznej, Wydawnictwo Szczecin, 2007
R. Czyżycki,M.Hundert. R. Klóska: Wybrane zagadnienia ze statystyki, Economicus, 2008
Literatura uzupełniająca:
M.Sobczyk: Statystyka, PWN, 2007
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EKONOMETRIA
Nazwa przedmiotu: Ekonometria
Kod przedmiotu:
Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Katedra Metod
Ilościowych
Kierunek: Finanse i Rachunkowość
Rok 2 / Semestr 4
Specjalność: wszystkie
Rodzaj studiów: I stopnia stacjonarne
wykład
ćwiczenia
laboratorium seminarium
inne
Forma zajęć
Wymiar
15
15
zajęć
Status przedmiotu obowiązkowy
Język wykładowy polski
Prowadzący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail)
dr R.Kubicki robert.kubicki@wzieu.pl; dr Marcin Hundert marcin.hundert@wzieu.pl;
dr Rafał Klóska rafal.kloska@wzieu.pl; dr Rafał Czyżycki rafal.czyzycki@wzieu.pl
Cel przedmiotu
Zapoznanie studentów z modelem ekonometrycznym jako podstawowym narzędziem opisywania,
diagnozowania i prognozowania zjawisk ekonomicznych.
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji
Podstawowa wiedza z zakresu matematyki oraz statystyki opisowej
Efekty kształcenia
W zakresie wiedzy student potrafi opisać charakter wzajemnego oddziaływania na siebie zjawisk
ekonomicznych na podstawie oszacowanego modelu ekonometrycznego
W zakresie umiejętności student potrafi zdefiniować zmienne objaśniające określone zjawiska ekonomiczne,
posiada umiejętności budowy i weryfikowania modeli ekonometrycznych
W zakresie kompetencji społecznych student zachowuje ostrożność i krytycyzm w wyrażaniu opinii na
podstawie przeprowadzonych badań z wykorzystaniem aparatu ekonometrycznego
Treści programowe
Forma zajęć – wykłady
Liczba
godzin
1. Przepływy międzygałęziowe
5
2. Optymalizacja liniowa
5
3. Jednorównaniowe modele ekonometryczne
5
Suma

Forma zajęć – ćwiczenia
1. Specyfikacja zmiennych modelu
2. Metoda najmniejszych kwadratów,
3. Prognozowanie ekonometryczne

15
Liczba
godzin
4
6
5
15

Suma
Metody i narzędzia dydaktyczne
Prezentacja multimedialna, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań
Forma i warunki zaliczenia
Zaliczenie ćwiczeń w formie pisemnej. Zaliczenie ćwiczeń następuje na podstawie kolokwiów (rozwiązanie
zadań) oraz aktywności na ćwiczeniach.
Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności
Średnia liczba godzin na zrealizowanie
aktywności
Godziny kontaktowe z nauczycielem
30
Przygotowanie się do laboratorium
Przygotowanie się do zajęć
30
Studiowanie literatury, samodzielne rozwiązywanie zadań
65
SUMA
125
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA
5
PRZEDMIOTU
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
R.Czyżycki, R.Klóska: Ekonometria i prognozowanie zjawisk ekonomicznych w przykładach i zadaniach,
Economicus, Szczecin 2011
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R. Czyżycki, M. Hundert, R. Klóska: Wybrane zagadnienia z ekonometrii, Economicus, Szczecin 2007
Literatura uzupełniająca:
G.S. Maddala: Ekonometria, PWN, 2008
Wprowadzenie do ekonometrii, pod red K. Kukuły, PWN, 2009
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FINANSE PUBLICZNE
Nazwa przedmiotu: Finanse publiczne

Kod przedmiotu:

Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług,
Katedra Finansów Publicznych
Kierunek Finanse i rachunkowość
Specjalność wszystkie
Forma zajęć
wykład
ćwiczenia
Wymiar
30
zajęć
Status przedmiotu obowiązkowy

Rok I Semestr II
Rodzaj studiów stacjonarne
laboratorium
seminarium
inne

Język wykładowy polski

Prowadzący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail)
Dr Małgorzata Gorzałczyńska-Koczkodaj (m.g.koczkodaj@wzieu.pl)
Dr Magdalena Kogut-Jaworska (magdalena.kogut@wzieu.pl)
Dr Magdalena Zioło (magdalena.ziolo@wzieu.pl)
Mgr Marta Szaja (marta.szaja@wzieu.pl)
Cel przedmiotu
Zapoznanie studentów z teorią i praktyką finansów publicznych; przedstawienie podstawowych
pojęć i prawidłowości związanych z przedmiotem, przedstawienie problemów i dysfunkcji
funkcjonujących w sektorze publicznym oraz ukazanie sposobów ich rozwiązywania; stworzenie
podstaw do krytycznej refleksji i oceny proponowanych rozwiązań systemowych oraz propozycji
dokonywania różnorodnych zmian
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji
Wiedza z zakresu makroekonomii (przede wszystkim znajomość pojęć inflacji, bezrobocia, produktu
krajowego brutto, wzrostu gospodarczego, cyklu koniunkturalnego, systemu podatkowego, polityki
pieniężnej i fiskalnej)
Efekty kształcenia
W zakresie wiedzy student zna i charakteryzuje podstawowe pojęcia i zjawiska z dziedziny
finansów publicznych, wyciąga proste wnioski z zachodzących w tym sektorze procesów, rozumie
funkcjonowanie i specyfikę sektora publicznego.
W zakresie umiejętności student potrafi ocenić skutki proponowanych rozwiązań i zachodzących
zjawisk, wyjaśnia zależności przyczynowo-skutkowe zachodzące w sektorze publicznym, poddaje
krytyce pewne regulacje organizacyjno-prawne dotyczące tego sektora, wyprowadza wnioski na
podstawie rzeczywistych sytuacji społeczno-gospodarczych.
W zakresie kompetencji społecznych student pracuje samodzielnie, zachowuje otwartość na
różne rozwiązania poznanych problemów i zidentyfikowanych dysfunkcji, chętnie podejmuje się
samodzielnego rozwiązywania postawionych problemów.
Treści programowe
Forma zajęć – wykłady
Liczba
godzin
1. Zdefiniowanie sektora finansów publicznych i jego podsektorów.
2
Wyjaśnienie podstawowych pojęć i zagadnień
2. Podmiotowy i przedmiotowy podział sektora finansów publicznych.
2
Funkcje finansów publicznych
3. Gospodarka finansowa jednostek sektora finansów publicznych
3
4. Formy organizacyjno-prawne jednostek sektora finansów publicznych
3
5. Procedura projektowania i uchwalania budżetu państwa. Źródła
3
dochodów i wydatków budżetowych
6. System podatkowy
3
7. Wieloletni plan finansowy państwa
3
8. Deficyt budżetowy i dług publiczny. Przychody i rozchody budżetowe
2
9. Audyt i kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych
3
10. Polityka fiskalna i monetarna państwa
3
11. Dyscyplina finansów publicznych
3
Suma
30
Metody i narzędzia dydaktyczne
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Wykład z użyciem technik multimedialnych, case study, dyskusja otwarta
Forma i warunki zaliczenia
Forma pisemna: pytania testowe oraz opisowe (wyjaśniająco-problematyczne)
Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności

Średnia
liczba
godzin
zrealizowanie aktywności
30
30
60
3

na

Godziny kontaktowe z nauczycielem
Przygotowanie się do zajęć
SUMA
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA
PRZEDMIOTU
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
1. Red. S. Owsiak: Nowe zarządzanie finansami publicznymi w warunkach kryzysu. Red. PWE
2011
2. T. Lubińska: Budżet a finanse publiczne. Wyd. Difin 2010
3. S. Owsiak: Finanse publiczne. Teoria i praktyka. Wyd. Naukowe PWN 2008
Literatura uzupełniająca:
1. C. Kosikowski: „Ustawa o finansach publicznych. Komentarz” Wyd. LexisNexis 2011
2. A. Mikos-Sitek, P. Zapadka: „Prawo finansów publicznych”, Wyd. C.H. Beck 2011
3. Czasopisma ”Finanse publiczne”, „Wspólnota”
4. Strony internetowe: www.mf.gov.pl, finansepubliczne.bdo.pl
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FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW
Nazwa przedmiotu:
Kod przedmiotu:
FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW
Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
Katedra Finansów Przedsiębiorstwa
Rok / Semestr 2/3
Kierunek: Finanse i Rachunkowość
Rodzaj studiów
Specjalność: wszystkie
Studia I stopnia, stacjonarne
Forma zajęć
wykład
ćwiczenia
laboratorium
seminarium
inne
Wymiar
30
30
zajęć
Status przedmiotu: obowiązkowy
Język wykładowy: polski
Prowadzący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail)
prof. zw. dr hab. Aurelia Bielawska, kierownik katedry; aurelia.bielawska@wzieu.pl
dr Anna Bera, adiunkt ; anna.bera@wzieu.pl
mgr Dominika Kordela, asystent ; dominika.kordela@wzieu.pl
dr hab. prof. US Bogusław Walczak, profesor
bogusław.walczak@wzieu.pl
dr Sławomir Zarębski, adiunkt; sławomir.zarebski@wzieu.pl
mgr Magdalena Kosowska, asystent; magdalena.kosowska@wzieu.pl
mgr Maciej Pawłowski, asystent ; maciej.pawlowski@wzieu.pl
mgr Dariusz Pauch, asystent; dariusz.pauch@wzieu.pl
Cel przedmiotu
Zapoznanie studentów z teorią i praktyką zarządzania finansami przedsiębiorstw; prezentacja
podstawowych pojęć i problemów gospodarki finansowej w przedsiębiorstwach, funkcjonujących na
rynkach konkurencyjnych; zdobycie przez studentów umiejętności w zakresie rozumienia i
rozwiązywania problemów w omawianych kwestiach finansowych.
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji
Podstawowa wiedza z zakresu mikro- i makro-ekonomii.
Efekty kształcenia
W zakresie wiedzy student zna podstawowe pojęcia z dziedziny finansów przedsiębiorstwa,
zaznajomiony jest także z
podstawowymi decyzjami finansowymi w przedsiębiorstwach
W zakresie umiejętności student potrafi zrozumieć działanie instrumentów finansowych, służących
do zarządzania poszczególnymi składnikami majątku przedsiębiorstwa, potrafi ocenić i dobrać
optymalne źródła finansowania przedsiębiorstwa.
W zakresie kompetencji społecznych student akceptuje i rozumie znaczenie decyzji finansowych
na efektywne działanie przedsiębiorstw rynkowych.
Treści programowe
Forma zajęć – wykłady
1. Źródła pozyskania kapitału w przedsiębiorstwie
2. Podstawy funkcjonowania rynku kapitałowego
3. Ryzyko i dochód w decyzjach finansowych w przedsiębiorstwie
4. Koszt kapitału obcego i własnego i modele wyceny aktywów kapitałowych
5. Strategie finansowania majątku w przedsiębiorstwie
6. Struktura kapitału a wartość firmy
7. Decyzje inwestycyjne w przedsiębiorstwie
8. Ryzyko w działalności przedsiębiorstwa (operacyjne, finansowe, walutowe)
9. Finanse małych i średnich przedsiębiorstw

Liczba
godzin
4
4
4
4
4
4
2
2
2
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Suma
Treści programowe
Forma zajęć – ćwiczenia

-

1. Źródła pozyskania kapitału w przedsiębiorstwie
2. Podstawy funkcjonowania rynku kapitałowego
3. Ryzyko i dochód w decyzjach finansowych w przedsiębiorstwie
4. Koszt kapitału obcego i własnego i modele wyceny aktywów kapitałowych
5. Strategie finansowania majątku w przedsiębiorstwie
6. Struktura kapitału a wartość firmy
7. Decyzje inwestycyjne w przedsiębiorstwie
8. Ryzyko w działalności przedsiębiorstwa (operacyjne, finansowe, walutowe)
9. Finanse małych i średnich przedsiębiorstw
Suma

-

30
Liczba
godzin
4
4
4
4
4
4
2
2
2
30

Metody i narzędzia dydaktyczne
Wykład z wykorzystaniem rzutnika multimedialnego umożliwiającego prezentowanie i analizowanie
przypadków i zdarzeń z praktyki. Ćwiczenia oparte na praktycznym wykorzystaniu źródeł pozyskania kapitału
przez przedsiębiorstwa
Forma i warunki zaliczenia
Zaliczenie ćwiczeń: dwa pisemne kolokwia w semestrze: pytania otwarte i zadania. Oceniany jest
zasób wiedzy studenta i umiejętność jego użycia do zaprezentowanych w pytaniach sytuacji.
Egzamin z przedmiotu: egzamin pisemny w sesji egzaminacyjnej.
Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności
Średnia liczba godzin na zrealizowanie
aktywności
Godziny kontaktowe z nauczycielem
60
Przygotowanie się do zajęć
40
Studiowanie literatury i zadanych źródeł
20
SUMA
120
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA
4
PRZEDMIOTU
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa
1. A. Bielawska – Podstawy finansów przedsiębiorstwa. Wyd. ZSB, Szczecin 2001
2. A. Duliniec – Finansowanie przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2007
3. A. Damodaran – Finanse korporacyjne. Teoria i praktyka. Gliwice 2007
Literatura uzupełniająca
1. A. Bielawska – Finanse zagraniczne MSP. PWN, Warszawa 2006
2. W. Dębski, Teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania finansami przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa
2005
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RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA
Nazwa przedmiotu:
Kod przedmiotu:
Rachunkowość finansowa
Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra
Rachunkowości i Controllingu
Rok / Semestr: II rok, 3 semestr
Kierunek: Finanse i Rachunkowość
Rodzaj studiów:
Specjalność: wszystkie
Studia I stopnia, stacjonarne
Forma zajęć
wykład
ćwiczenia
laboratorium
seminarium
inne
30
30
Wymiar
zajęć
Status przedmiotu: kierunkowy
Język wykładowy - polski
Prowadzący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail)
Dr Piotr Szczypa (piotr.szczypa@wzieu.pl),
dr Ewa Rogowska (ewa.rogowska@wzieu.pl) ,
dr inż. Małgorzata Cieciura (malgorzata.cieciura@wzieu.pl),
mgr Hanna Czaja-Cieszyńska (hanna.czaja@wzieu.pl),
mgr Bartosz Pilecki (bartosz.pilecki@wzieu.pl),
mgr Adam Lulek (adam.lulek@wzieu.pl),
mgr Konrad Kochański (konrad.kochanski@wzieu.pl)
Cel przedmiotu
Zapoznanie studentów z wyceną i ewidencją poszczególnych składników aktywów, pasywów oraz
kosztów i przychodów. Poznanie zasad ustalania i interpretacji miernika wartości jakim jest wynik
finansowy. Ponadto zrozumienie istoty i znaczenia systemu rachunkowości finansowej w
przedsiębiorstwie i gospodarce rynkowej.
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji
Wiedza z zakresu podstaw rachunkowości- w szczególności znajomość zasad ewidencji księgowej,
rozróżnianie składników aktywów, pasywów, rozróżnianie kosztów bieżącej działalności, przychodów i
kosztów uzyskania przychodów, wstępne zagadnienia dotyczące ustalania wyniku finansowego.
Umiejętność analizowania i interpretowania przepisów prawa.
Efekty kształcenia
W zakresie wiedzy student zna podstawowe pojęcia z zakresu rachunkowości, posługuje się fachową
terminologią związaną z wyceną aktywów i pasywów, rozumie zasady (politykę) rachunkowości i
rozróżnia elementy sprawozdania finansowego.
W zakresie umiejętności student potrafi zaewidencjonować zaawansowane operacje wynikowe i
ekwiwalentne, identyfikuje możliwe metody wyceny właściwe dla poszczególnych składników aktywów
i pasywów oraz dostosowuje do wybranej polityki rachunkowości przedsiębiorstwa. Ponadto student
potrafi przeprowadzić pomiar kosztów postaci naliczania amortyzacji i wyceny rozchodów materiałów,
a także jest w stanie sporządzić podstawowe elementy sprawozdania finansowego.
W zakresie kompetencji społecznych student wypracowuje nawyk systematyczności, rzetelności i
odpowiedzialności za generowanie użytecznych informacji o sytuacji majątkowej i finansowej
przedsiębiorstwa, a także o jego przychodach i kosztach. Ponadto student wypracowuje poczucie
odpowiedzialności za jakość informacji płynących z ksiąg rachunkowych, a także docenia zalety
sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z zasadą true and fair view.
Treści programowe
Forma zajęć – wykłady
Liczba
godzin
1. Istota i zakres rachunkowości finansowej
2
2. Klasyfikacja i wycena środków pieniężnych i kredytów bankowych
2
3. Pojęcie, podział i wycena rozrachunków
4
4. Istota i zasady ewidencji wartości niematerialnych i prawnych
2
5. Wycena i ewidencja rzeczowych aktywów trwałych
4
6. Istota i zasady ewidencji inwestycji długoterminowych oraz
3
krótkoterminowych aktywów finansowych
7. Sposoby ewidencji i metody wyceny produktów gotowych, materiałów i
4
towarów
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8.
9.
10.
11.

Klasyfikacja i wycena kapitałów
Istota rozliczeń międzyokresowych w podziale na przychody i koszty
Wynik finansowy i jego podział
Istota i znaczenie sprawozdań finansowych

Suma
Forma zajęć – ćwiczenia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Istota i zasady ewidencji środków pieniężnych
Istota i zasady ewidencji kredytów bankowych
Istota i zasady ewidencji rozrachunków
Istota i zasady ewidencji wartości niematerialnych i prawnych
Istota i zasady ewidencji środków trwałych
Istota i zasady ewidencji środków trwałych w budowie
Istota i zasady ewidencji inwestycji długoterminowych oraz
krótkoterminowych aktywów finansowych
Istota i zasady ewidencji zapasów
Istota i zasady ewidencji rozliczeń przychodów i kosztów
Istota i zasady ewidencji kapitałów
Istota i zasady ewidencji wyniku finansowego
Sporządzanie sprawozdań finansowych
Kolokwium

Suma
Metody i narzędzia dydaktyczne
Wykład z użyciem technik multimedialnych, wykład z
rozwiązywanie zadań, analiza przypadków, praca w grupach

pogadanką,

3
2
2
2
30
Liczba
godzin
1
1
4
2
4
2
2
4
2
2
2
2
2
30

dyskusja

dydaktyczna,

Forma i warunki zaliczenia
Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest pisemne kolokwium (zadania do rozwiązania)
Egzamin z przedmiotu w formie testu – krótkie pytania otwarte oraz test wyboru.
Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności
Godziny kontaktowe z nauczycielem
Przygotowanie się do zajęć
Studiowanie literatury
SUMA
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW
PRZEDMIOTU
Literatura podstawowa i uzupełniająca

ECTS

DLA

Średnia
liczba
godzin
zrealizowanie aktywności
60
30
30
120
4

na

Literatura podstawowa:
1. Rachunkowość dla Ciebie. Rachunkowość finansowa, red. P. Szczypa, CeDeWu, Warszawa
2010.
2. Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2009 nr 152 poz. 1223 ze
zm.).
Literatura uzupełniająca:
1. Rachunkowość finansowa część II. Rachunkowość dla zaawansowanych, red. W.
Gabrusewicz, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2008.
2. Rachunkowość finansowa i podatkowa, red. T. Cebrowska, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 2005
3. Rachunkowość zaawansowana, red. K. Winiarska, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006
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FINANSE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
Nazwa przedmiotu:
Finanse samorządu terytorialnego

Kod przedmiotu:

Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra
Finansów Publicznych
Kierunek Finanse i rachunkowość
Specjalność wszystkie
Forma zajęć
wykład
ćwiczenia
Wymiar
30
zajęć
Status przedmiotu obowiązkowy

Rok II Semestr III
Rodzaj studiów stacjonarne
laboratorium
seminarium
inne

Język wykładowy polski

Prowadzący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail)
Dr Małgorzata Gorzałczyńska-Koczkodaj (m.g.koczkodaj@wzieu.pl)
Cel przedmiotu
Zapoznanie studentów z teorią i praktyką finansów samorządu terytorialnego; przedstawienie
podstawowych pojęć i prawidłowości związanych z przedmiotem, przedstawienie problemów i
dysfunkcji funkcjonujących w podsektorze samorządowym oraz ukazanie sposobów ich
rozwiązywania; stworzenie podstaw do krytycznej refleksji i oceny proponowanych rozwiązań
systemowych oraz propozycji dokonywania różnorodnych zmian
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji
Wiedza z zakresu makroekonomii, finansów publicznych.
Efekty kształcenia
W zakresie wiedzy student zna i charakteryzuje podstawowe pojęcia i zjawiska z dziedziny finansów
samorządu terytorialnego, wyciąga proste wnioski z zachodzących w tym sektorze procesów, rozumie
funkcjonowanie i specyfikę sektora publicznego.
W zakresie umiejętności student potrafi ocenić skutki proponowanych rozwiązań i zachodzących
zjawisk, wyjaśnia zależności przyczynowo-skutkowe zachodzące w podsektorze samorządowym,
poddaje krytyce pewne regulacje organizacyjno-prawne dotyczące tego podsektora, wyprowadza
wnioski na podstawie rzeczywistych sytuacji społeczno-gospodarczych.
W zakresie kompetencji społecznych student pracuje samodzielnie, zachowuje otwartość na różne
rozwiązania poznanych problemów i zidentyfikowanych dysfunkcji, chętnie podejmuje się
samodzielnego rozwiązywania postawionych problemów.
Treści programowe
Forma zajęć – wykłady
Liczba
godzin
1. Zdefiniowanie
podsektora
finansów
publicznych.
Wyjaśnienie
1
podstawowych pojęć i zagadnień
2. Formy organizacyjno-prawne jednostek sektora samorządu terytorialnego
2
3. Kompetencje organów stanowiących i wykonawczych w gospodarowaniu
2
środkami publicznymi
4. Planowanie budżetowe w samorządzie terytorialnym
2
5. Uchwała budżetowa i jej elementy
2
6. Zasady pobierania i gromadzenia dochodów
2
7. Źródła dochodów samorządów i sposoby ich planowania
2
8. Zasady wydatkowania środków w podsektorze samorządowym
2
9. Metody planowania wydatków
2
10. Budżet zadaniowy w jednostkach samorządu terytorialnego
2
11. Zasady przyznawania i przekazywania dotacji celowych z budżetu JST
2
12. Charakterystyka i konstrukcja Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz
3
procedura jej opracowywania i uchwalania
13. Środki bezzwrotne i ich znaczenie dla JST
2
14. Deficyt budżetowy i sposoby jego finansowania
2
15. Audyt i kontrola zarządcza
2
Suma
30
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Metody i narzędzia dydaktyczne
Wykład z użyciem technik multimedialnych, case study, dyskusja otwarta
Forma i warunki zaliczenia
Forma pisemna: pytania testowe oraz opisowe (wyjaśniająco-problematyczne)
Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności

Średnia
liczba
godzin
zrealizowanie aktywności
30
30
60
3

na

Godziny kontaktowe z nauczycielem
Przygotowanie się do zajęć
SUMA
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA
PRZEDMIOTU
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
1. L. Patrzałek: Finanse samorządu terytorialnego. Wyd. Uniwersytet Ekonomiczny we
Wrocławiu, 2010.
2. Red. J. Salachna: Budżet i wieloletnia prognoza finansowa jednostek samorządu
terytorialnego od projektu do sprawozdania. Wyd. ODDK, 2010
3. Red. D. Hałaburda: Finanse samorządu terytorialnego. Wyd. WSE Białystok, 2010.
Literatura uzupełniająca:
1. B. Kołaczkowski, M. Ratajczak: Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego w Polsce.
Wyd. Wolters Kluwer, 2010
2. Czasopisma ”Finanse publiczne”, „Wspólnota”, „Finanse Komunalne”
3. Strony internetowe: www.mf.gov.pl, finansepubliczne.bdo.pl
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BANKOWOŚĆ
Nazwa przedmiotu: Bankowość

Kod przedmiotu:

Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra
Bankowości i Finansów Porównawczych
Rok / Semestr
Kierunek: Finanse i Rachunkowość
II rok, 3 semestr
Specjalność: wszystkie
Rodzaj studiów
Studia I stopnia, stacjonarne
Forma zajęć
wykład
ćwiczenia
laboratorium
seminarium
inne
Wymiar
30
15
zajęć
Status przedmiotu obowiązkowy
Język wykładowy polski
Prowadzący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail)
Przemysław Pluskota (przemyslaw.pluskota@wzieu.pl)
Cel przedmiotu
Zapoznanie z zagadnieniami z szeroko rozumianej bankowości, w tym w szczególności sektorów:
bankowości
centralnej, komercyjnej, spółdzielczej i specjalistycznej i elektronicznej, w kontekście obsługi klientów:
detalicznych, korporacyjnych, jak i jednostek samorządu terytorialnego.
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji
Wymagana jest wiedza z zakresu podstaw finansów: w tym w szczególności mechanizmów,
instrumentów i
instytucji finansowych.
Efekty kształcenia
W zakresie wiedzy student zna podstawowe pojęcia z dziedziny bankowości centralnej, jak i
komercyjnej. Porównuje i klasyfikuje rodzaje systemów, instytucji, usług i produktów bankowych na
współczesnym rynku finansowym.
W zakresie umiejętności student porównuje i klasyfikuje podstawowe pojęcia z zakresu bankowości
w ujęciu instytucjonalnym i instrumentalnym.
W zakresie kompetencji społecznych student swobodnie dyskutuje na temat bankowości, instytucji
bankowych i para bankowych oraz produktów i usług na współczesnym rynku finansowym, wyrażając
opinie, co świadczy jego zorientowaniu w temacie przedmiotu.
Treści programowe
Forma zajęć – wykłady

Suma

1. Bank i system bankowy
2. Rodzaje banków
3. Polityka pieniężna banku centralnego i rynek pieniężny
4. Instytucje wspierające sektor bankowy
5. Czynne operacje bankowe
6. Bierne operacje bankowe
7. Bankowe rozliczenia pieniężne oraz inne usługi bankowe
8. Bankowość komercyjna i spółdzielcza
9. Bankowość elektroniczna
10. Ryzyko bankowe
11. Bank komercyjny cele działania
12. Podstawy formowania operacji aktywnych
13. Kształtowanie funduszów obcych w banku
14. Formy sprzedaży produktów bankowych
Forma zajęć – ćwiczenia
1. Definicja i rodzaje banków oraz systemów bankowych
2. Rola, funkcje, znaczenie i organy banku centralnego
3. Polityka pieniężna banku centralnego

Liczba
godzin
2
2
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
30
Liczba
godzin
2
2
2
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4. Czynne operacje bankowe
2
5. Bierne operacje bankowe
2
6. Ryzyko bankowe
2
7. Cele i zasady działania banku komercyjnego
2
8. Zaliczenie z zajęć w formie pisemnej
1
Suma
15
Metody i narzędzia dydaktyczne
wykład z użyciem technik multimedialnych, ćwiczenia, case study, praca w grupach, eksperyment
myślowy, prezentacja
Forma i warunki zaliczenia
Zaliczenie ćwiczeń: jedno pisemne kolokwium na koniec semestru. Oceniany jest zasób wiedzy
studenta i umiejętność jej użycia do zaprezentowanych w pytaniach sytuacji. Ponadto warunkiem
zaliczenia ćwiczeń jest również aktywność na zajęciach.
Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności
Średnia
liczba
godzin
na
zrealizowanie aktywności
Godziny kontaktowe z nauczycielem
45
Przygotowanie się do zajęć
60
Studiowanie literatury i zadanych źródeł
45
SUMA
150
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA
4
PRZEDMIOTU
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa
1. Flejterski S., Świecka B. (red.), Elementy finansów i bankowości, CeDeWu, Warszawa 2007
2. M. Zaleska (red.), Współczesna bankowość, Tom I, Difin, Warszawa 2007.
Literatura uzupełniająca
1. M. Iwanicz-Drozdowska, W.L. Jaworski, Z. Zawadzka, Bankowość, zagadnienia podstawowe,
Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2010.
2. Bank, Bank i Kredyt, Gazeta Bankowa, Rzeczpospolita, Dziennik Gazeta Prawna, Puls
Biznesu itp.
3. Źródła internetowe: Portal NBP, www.alebank.pl i inne
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FINANSE MIĘDZYNARODOWE
Nazwa przedmiotu:
FINANSE MIĘDZYNARODOWE

Kod przedmiotu:

Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług,
Katedra Finansów Przedsiębiorstwa
Rok / Semestr 2/4
Kierunek: Finanse i Rachunkowość
Rodzaj studiów Studia I
Specjalność: wszystkie
stopnia, stacjonarne
Forma zajęć
wykład
ćwiczenia
laboratorium
seminarium
inne
Wymiar
15
15
zajęć
Status przedmiotu: obowiązkowy
Język wykładowy: polski
Prowadzący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail)
prof. zw. dr hab. Aurelia Bielawska, kierownik katedry aurelia.bielawska@wzieu.pl
dr Anna Bera, adiunkt
anna.bera@wzieu.pl
mgr Dominika Kordela, asystent
dominika.kordela@wzieu.pl
dr hab. prof. US Bogusław Walczak, profesor
bogusław.walczak@wzieu.pl
dr Sławomir Zarębski, adiunkt
sławomir.zarebski@wzieu.pl
mgr Magdalena Kosowska, asystent
magdalena.kosowska@wzieu.pl
mgr Maciej Pawłowski, asystent
maciej.pawlowski@wzieu.pl
mgr Dariusz Pauch, asystent
dariusz.pauch@wzieu.pl
Cel przedmiotu
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z cechami finansów międzynarodowych i międzynarodowego
rynku finansowego, prezentacja tematyki związanej z kursami walut: systemy kursowe, kurs krzyżowy,
transakcje walutowe, a także omówienie głównych aspektów związanych z bilansem płatniczym. Na zajęciach
przedstawione zostaną formy rozliczeń międzynarodowych i kontrakty handlowe wykorzystywane w obrocie z
zagranicą oraz problematyka finansowania obrotu gospodarczego z zagranicą.
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji
Podstawowa wiedza ogólnoekonomiczna; znajomość zagadnień z dziedziny stosunków międzynarodowych i
finansów.
Efekty kształcenia
W zakresie wiedzy student zna podstawowe pojęcia z dziedziny międzynarodowych finansów
przedsiębiorstwa, zaznajomiony jest także z podstawowymi decyzjami finansowymi w
przedsiębiorstwach tym zakresie.
W zakresie umiejętności student potrafi zrozumieć działanie instrumentów finansowych, służących do
zarządzania międzynarodową aktywnością przedsiębiorstwa, potrafi ocenić i dobrać optymalne
narzędzia takiego finansowania.
W zakresie kompetencji społecznych student akceptuje i rozumie specyfikę i znaczenie
międzynarodowych decyzji finansowych przedsiębiorstw rynkowych.
Treści programowe
Forma zajęć – wykłady
1.Definicje i klasyfikacja kursów walutowych.
2.Rynek walutowy.
3.Systemy kursowe.
4.Bilans płatniczy.
5.Międzynarodowe rynki i kryzysy finansowe.
6.Rozliczenia międzynarodowe.
7.Kontrakty handlowe w obrocie gospodarczym z zagranicą.
8.Ryzyko finansowe transakcji zagranicznych.
9.Finansowanie obrotu gospodarczego z zagranicą.

Liczba
godzin
2
2
2
2
2
2
1
1
1
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Suma

-

Treści programowe
Forma zajęć – ćwiczenia
1.Definicje i klasyfikacja kursów walutowych.
2.Rynek walutowy.
3.Systemy kursowe.
4.Bilans płatniczy.
5.Międzynarodowe rynki i kryzysy finansowe.
6.Rozliczenia międzynarodowe.
7.Kontrakty handlowe w obrocie gospodarczym z zagranicą.
8.Ryzyko finansowe transakcji zagranicznych.
9.Finansowanie obrotu gospodarczego z zagranicą.
Suma

-

15

Liczba
godzin
2
2
2
2
2
2
1
1
1
15

Metody i narzędzia dydaktyczne
wykłady z wykorzystaniem foliogramów i prezentacji multimedialnych, ćwiczenia, których podstawą jest
rozwiązywanie zadań z problematyki przedmiotu oraz case study.
Forma i warunki zaliczenia
Zaliczenie ćwiczeń na podstawie zaliczeń pisemnych.
Egzamin w formie pisemnej (pytania otwarte), pod warunkiem zaliczenia ćwiczeń.
Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności
Średnia liczba godzin na zrealizowanie
aktywności
Godziny kontaktowe z nauczycielem
30
Przygotowanie się do zajęć
30
Studiowanie literatury i zadanych źródeł
30
SUMA
90
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA
3
PRZEDMIOTU
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
1.Bernaś B., Finanse międzynarodowe, WN PWN, Warszawa 2006,
2.Bielawska A. Finanse zagraniczne małych i średnich przedsiębiorstw. Wybrane problemy. WN PWN,
Warszawa 2006,
3.Najlepszy E., Finanse międzynarodowe przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2007
4.Najlepszy E., Zarządzanie finansami międzynarodowymi, PWE, Warszawa 2000
Literatura uzupełniająca:
Małecki K., Sławiński L., Piaseczki E., Żuławska I., Kryzysy walutowe, PWN, Warszawa 2001
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ANALIZA FINANSOWA
Nazwa przedmiotu:
Kod przedmiotu:
ANALIZA FINANSOWA
Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług,
Katedra Finansów Przedsiębiorstwa
Rok / Semestr 2/4
Kierunek: Finanse i Rachunkowość
Rodzaj studiów
Specjalność: wszystkie
Studia I stopnia, stacjonarne
Forma zajęć
wykład
ćwiczenia
laboratorium
seminarium
inne
Wymiar
15
30
zajęć
Status przedmiotu: obowiązkowy
Język wykładowy: polski
Prowadzący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail)
prof. zw. dr hab. Aurelia Bielawska, kierownik katedry aurelia.bielawska@wzieu.pl
dr Anna Bera, adiunkt
anna.bera@wzieu.pl
mgr Dominika Kordela, asystent
dominika.kordela@wzieu.pl
dr hab. prof. US Bogusław Walczak, profesor
bogusław.walczak@wzieu.pl
dr Sławomir Zarębski, adiunkt
sławomir.zarebski@wzieu.pl
mgr Magdalena Kosowska, asystent
magdalena.kosowska@wzieu.pl
mgr Maciej Pawłowski, asystent
maciej.pawlowski@wzieu.pl
mgr Dariusz Pauch, asystent
dariusz.pauch@wzieu.pl
Cel przedmiotu
Zapoznanie studentów z zasadami analizy finansowej prowadzonej w przedsiębiorstwie. Omówione zostaną
sprawozdania finansowe oraz przy wykorzystaniu wskaźników, wyjaśnione zostaną metody oceny kondycji
finansowej przedsiębiorstwa. Przedstawione zostaną metody oceny struktury kształtowania kapitału w
przedsiębiorstwie, koszt kapitału oraz dźwignia finansowa.
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji
Znajomość podstawowych zagadnień z finansów przedsiębiorstwa i nauki o przedsiębiorstwie
Efekty kształcenia
W zakresie wiedzy student zna podstawowe pojęcia z dziedziny analizy finansowej przedsiębiorstwa,
zaznajomiony jest także z narzędziami i procedurami analizy finansowej w przedsiębiorstwach
W zakresie umiejętności student potrafi zrozumieć działanie poszczególnych instrumentów
analitycznych w zakresie finansów, potrafi ocenić i dobrać efektywne narzędzia analityczne.
W zakresie kompetencji społecznych student akceptuje i rozumie znaczenie analizy finansowej w
dla efektywnego działania przedsiębiorstw rynkowych.
Treści programowe
Forma zajęć – ćwiczenia
1. Podstawy metodyczne analiz sporządzanych w przedsiębiorstwie
2. Istota i miejsce analizy finansowej w procesie podejmowania decyzji
3. Źródła informacji potrzebnych do analizy
4. Rodzaje sprawozdań finansowych i ich wstępna ocena
5. Kapitał pracujący i jego rola w przedsiębiorstwie
6. Istota i pomiar płynności finansowej
7. Ocena sprawności funkcjonowania przedsiębiorstwa
8. Istota analizy wskaźnikowej
9. Ocena rentowności
10. Ocena zadłużenia
11. Czynniki kształtujące wynik finansowy
12. Koszt i struktura kapitału
13. Dźwignia finansowa - mechanizm funkcjonowania
14. Analiza Du Pointa i model Altmana
15. Analiza cash flow. Całościowa analiza sprawności funkcjonowania przedsiębiorstwa

Liczba
godzin
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Suma
Treści programowe
Forma zajęć – ćwiczenia

-

15
Liczba
godzin
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
30

1. Podstawy metodyczne analiz sporządzanych w przedsiębiorstwie
2. Istota i miejsce analizy finansowej w procesie podejmowania decyzji
3. Źródła informacji potrzebnych do analizy
4. Rodzaje sprawozdań finansowych i ich wstępna ocena
5. Kapitał pracujący i jego rola w przedsiębiorstwie
6. Istota i pomiar płynności finansowej
7. Ocena sprawności funkcjonowania przedsiębiorstwa
8. Istota analizy wskaźnikowej
9. Ocena rentowności
10. Ocena zadłużenia
11. Czynniki kształtujące wynik finansowy
12. Koszt i struktura kapitału
13. Dźwignia finansowa - mechanizm funkcjonowania
14. Analiza Du Pointa i model Altmana
15. Analiza cash flow. Całościowa analiza sprawności funkcjonowania przedsiębiorstwa
Suma
Metody i narzędzia dydaktyczne
Wykład z wykorzystaniem rzutnika multimedialnego umożliwiającego prezentowanie i analizowanie
przypadków i zdarzeń z praktyki. Ćwiczenia oparte na praktycznym wykorzystaniu i obliczaniu wskaźników
stosowanych w analizie finansowej oraz interpretacja sprawozdań finansowych stosowanych w
przedsiębiorstwach.
Forma i warunki zaliczenia
Zaliczenie w formie pisemnej, obowiązują treści przekazywane w trakcie wykładów i w trakcie
ćwiczeń.Egzamin w formie pisemnej (pytania otwarte), pod warunkiem zaliczenia ćwiczeń.
Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności
Średnia liczba godzin na zrealizowanie
aktywności
Godziny kontaktowe z nauczycielem
45
Przygotowanie się do zajęć
45
Studiowanie literatury i zadanych źródeł
30
SUMA
120
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA
4
PRZEDMIOTU
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
1. M. Sierpińska, T. Jachna - Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. PWN, Warszawa 2006
2. J. Kowalczyk, A. Kusak - Decyzje finansowe firmy. Metody oceny. C.H. Beck, Warszawa 2006
3. M. Sierpińska, D. Wędzki - Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie. PWN, Warszawa 2005
Literatura uzupełniająca:
1. W. Gabrusewicz - Podstawy analizy finansowej. PWE, Warszawa 2002

77

RYNEK FINANSOWY
Nazwa przedmiotu:
Kod przedmiotu:
RYNEK FINANSOWY
Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług,
Katedra Finansów Przedsiębiorstwa
Rok / Semestr 2/4
Kierunek: Finanse i Rachunkowość
Rodzaj studiów
Specjalność: wszystkie
Studia I stopnia, stacjonarne
Forma zajęć
wykład
ćwiczenia
laboratorium
seminarium
inne
Wymiar
30
zajęć
Status przedmiotu: obowiązkowy
Język wykładowy: polski
Prowadzący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail)
prof. zw. dr hab. Aurelia Bielawska, kierownik katedry aurelia.bielawska@wzieu.pl
dr Anna Bera, adiunkt
anna.bera@wzieu.pl
mgr Dominika Kordela, asystent
dominika.kordela@wzieu.pl
dr hab. prof. US Bogusław Walczak, profesor
bogusław.walczak@wzieu.pl
dr Sławomir Zarębski, adiunkt
sławomir.zarebski@wzieu.pl
mgr Magdalena Kosowska, asystent
magdalena.kosowska@wzieu.pl
mgr Maciej Pawłowski, asystent
maciej.pawlowski@wzieu.pl
mgr Dariusz Pauch, asystent
dariusz.pauch@wzieu.pl
Cel przedmiotu
Cele przedmiotu:
•
przedstawienie wiedzy z zakresu organizacji i funkcjonowania rynków finansowych,
•
zapoznanie z podstawowymi instrumentami rynku finansowego,
•
omówienie zagadnień związanych z zastosowaniem instrumentów pochodnych,
•
przedstawienie celów działania i funkcji giełd papierów wartościowych,
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji
Podstawowa wiedza ekonomiczna oraz wiedza w zakresie finansów.
Efekty kształcenia
W zakresie wiedzy student zna podstawowe pojęcia z dziedziny podstaw funkcjonowania rynków
finansowych.
W zakresie umiejętności student potrafi zrozumieć działanie instrumentów rynku finansowego oraz
najważniejszych instytucji rynku finansowego.
W zakresie kompetencji społecznych student akceptuje i rozumie znaczenie decyzji
podejmowanych na rynku finansowych dla efektywności polityki inwestycyjnej przedsiębiorstw i
gospodarstw domowych. .
Treści programowe
Forma zajęć –wykłady
1.Struktura i funkcje rynku finansowego.
2. Podmioty i instytucje rynku finansowego.
3.Podstwawowe informacje o nadzorze finansowym.
4.Podział papierów wartościowych.
5.Podstawowe zasady obrotu instrumentami finansowymi.
6.Organizacja i funkcje giełdy papierów wartościowych.
7.Podstawowe wskaźniki giełdowe.
Suma
Metody i narzędzia dydaktyczne
Wykłady z wykorzystaniem foliogramów i prezentacji multimedialnych.

Liczba
godzin
4
4
4
4
6
6
2
30

Forma i warunki zaliczenia
Zaliczenie pisemne:: pytania otwarte i zadania.
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Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności

Średnia liczba godzin na zrealizowanie
aktywności
30
30
30
90
3

Godziny kontaktowe z nauczycielem
Przygotowanie się do zajęć
Studiowanie literatury i zadanych źródeł
SUMA
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA
PRZEDMIOTU
Literatura podstawowa i uzupełniająca
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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UBEZPIECZENIA
Nazwa przedmiotu:
Kod przedmiotu:
UBEZPIECZENIA
Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług,
Katedra Finansów Przedsiębiorstwa
Rok / Semestr 3/5
Kierunek: Finanse i Rachunkowość
Rodzaj studiów
Specjalność: wszystkie
Studia I stopnia,
stacjonarne
Forma zajęć
wykład
ćwiczenia
laboratorium
seminarium
inne
Wymiar
30
zajęć
Status przedmiotu: obowiązkowy
Język wykładowy: polski
Prowadzący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail)
prof. zw. dr hab. Aurelia Bielawska, kierownik katedry aurelia.bielawska@wzieu.pl
dr Anna Bera, adiunkt
anna.bera@wzieu.pl
mgr Dominika Kordela, asystent
dominika.kordela@wzieu.pl
dr hab. prof. US Bogusław Walczak, profesor
bogusław.walczak@wzieu.pl
dr Sławomir Zarębski, adiunkt
sławomir.zarebski@wzieu.pl
mgr Magdalena Kosowska, asystent
magdalena.kosowska@wzieu.pl
mgr Maciej Pawłowski, asystent
maciej.pawlowski@wzieu.pl
mgr Dariusz Pauch, asystent
dariusz.pauch@wzieu.pl
Cel przedmiotu
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami z zakresu ubezpieczeń. Omówione
zostanie wieloaspektowo pojęcie ryzyka, przedstawiona zostanie regulacja prawna działalności
ubezpieczeniowej oraz techniczna charakterystyka kontraktu ubezpieczeniowego. Wyjaśniona zostanie rola
pośrednictwa na ryku ubezpieczeniowym a następnie omówione zostaną poszczególne grupy produktów
ubezpieczeniowych: majątkowych, finansowych, osobowych i życiowych. Wyjaśnione zostaną także zasady
gospodarki finansowej ubezpieczycieli
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji
Podstawowa wiedza z zakresu mikro- i makro-ekonomii.
Efekty kształcenia
W zakresie wiedzy student zna podstawowe pojęcia z dziedziny ubezpieczeń, zaznajomiony jest
także z
podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi ryzyka oraz z prawnymi i ekonomicznymi aspektami rynku
ubezpieczeń.
W zakresie umiejętności student potrafi rozpoznać podstawowe grupy produktów ubezpieczeniowych
i się nimi posługiwać oraz rozumie funkcje pośredników na rynku ubezpieczeń. .
W zakresie kompetencji społecznych student akceptuje i rozumie znaczenie kontraktów
ubezpieczeniowych oraz wpływu działalności w zakresie ubezpieczeniowym na bezpieczeństwo
finansowe działania przedsiębiorstw.
Treści programowe
Forma zajęć – wykłady
1. Rozwój ubezpieczeń na świecie i w Polsce
2. Ryzyko ubezpieczeniowe, zarządzanie ryzykiem w organizacji, ryzyko ubezpieczyciela
3. Istota, funkcje i zasady ubezpieczeń
4. Regulacja prawna działalności ubezpieczeniowej. Instytucje ubezpieczeniowe
5. Techniczne charakterystyki kontraktu ubezpieczeniowego
6. Wybrane produkty ubezpieczeń majątkowych
7. Istota i zakres ubezpieczeń finansowych
8. Charakterystyka ubezpieczeń osobowych
9. Rola pośrednictwa ubezpieczeniowego na rynkach ubezpieczeniowych
10. Gospodarka finansowa zakładu ubezpieczeń

Liczba
godzin
2
2
4
4
2
2
2
2
2
2
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11. Upadłość zakładu ubezpieczeń
12. Mierniki oceny towarzystwa ubezpieczeniowego
13. Rynek ubezpieczeń w Polsce – stan obecny i perspektywy rozwoju

Suma
Metody i narzędzia dydaktyczne
wykład z użyciem technik multimedialnych, ćwiczenia, case study, studia literaturowe

2
2
2

30

Forma i warunki zaliczenia
Zaliczenie pisemne: pytania otwarte i zadania.
Egzamin w formie pisemnej (pytania otwarte), pod warunkiem zaliczenia ćwiczeń.
Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności
Średnia liczba godzin na zrealizowanie
aktywności
Godziny kontaktowe z nauczycielem
30
Przygotowanie się do zajęć
60
Studiowanie literatury i zadanych źródeł
50
SUMA
140
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA
5
PRZEDMIOTU
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
Podstawy ubezpieczeń, tom I - mechanizmy i funkcje. Red. J. Monkiewicz, Wydawnictwo Poltext, Warszawa
2004,
Podstawy ubezpieczeń, tom II - produkty. Red. J.Monkiewicz Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2005,
Podstawy ubezpieczeń, tom III - przedsiębiorstwo. Red. J.Monkiewicz, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2004,
Ubezpieczenia w Unii Europejskiej. Red. J.Monkiewicz, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2003.
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KONTROLA FINANSOWO-KSIĘGOWA
Nazwa przedmiotu:
Kod przedmiotu:
Kontrola Finansowo-Księgowa
Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra
Rachunkowości i Controllingu

Kierunek - Finanse i Rachunkowość
Specjalność wszystkie
Forma zajęć
wykład
ćwiczenia
Wymiar
30
zajęć
Status przedmiotu kierunkowy

Rok / Semestr
III rok, 5 semestr
Rodzaj studiów
studia I stopnia, stacjonarne
laboratorium
seminarium
inne

Język wykładowy - polski

Prowadzący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail)
Dr Piotr Szczypa (piotr.szczypa@wzieu.pl),
dr Ewa Rogowska (ewa.rogowska@wzieu.pl) ,
dr inż. Małgorzata Cieciura (malgorzata.cieciura@wzieu.pl),
mgr Hanna Czaja-Cieszyńska (hanna.czaja@wzieu.pl),
mgr Konrad Kochański (konrad.kochanski@wzieu.pl)
mgr Bartosz Pilecki (bartosz.pilecki@wzieu.pl),
mgr Adam Lulek(adam.lulek@wzieu.pl)
Cel przedmiotu
Zapoznanie studentów z rolą, znaczeniem i celem przeprowadzania kontroli finansowo-księgowej w
przedsiębiorstwie. Ponadto ukazanie związku kontroli finansowo – księgowej z organizacją
rachunkowości w jednostce gospodarczej i etyką zawodu księgowego i biegłego rewidenta.
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji
Znajomość rachunkowości finansowej
Efekty kształcenia
W zakresie wiedzy student zna i definiuje podstawowe pojęcia z zakresu kontroli finansowo księgowej. Wyjaśnia podstawowe zasady przeprowadzania kontroli finansowo – księgowej
poszczególnych elementów majątku jednostki gospodarczej, źródeł finansowania, kosztów i
przychodów.
W zakresie umiejętności student potrafi rozróżniać i klasyfikować rodzaje kontroli. Projektuje
przeprowadzenie kontroli finansowo – księgowej w jednostce gospodarczej uwzględniając aspekty
kontrolnej funkcji systemu rachunkowości finansowej.
W zakresie kompetencji społecznych student wypracowuje nawyk systematyczności, rzetelności i
odpowiedzialności za generowanie przez system rachunkowości finansowej użytecznych informacji
ekonomicznych.
Treści programowe
Forma zajęć – wykłady
1. Znaczenie informacyjnej funkcji rachunkowości w gospodarce informacji i
wiedzy
2. Znaczenie etyki zawodu księgowych i biegłych rewidentów
3. Kontrola i pojęcia bliskoznaczne
4. Istota, zadania, zakres, funkcje kontroli finansowo - księgowej
5. Kontrolne aspekty systemu rachunkowości finansowej
6. Związek kontroli finansowo – księgowej z organizacją rachunkowości w
przedsiębiorstwie i polityką bilansową
7. Odpowiedzialność głównego księgowego w zakresie kontroli F-K
8. Kontrola obrotów gotówkowych i bezgotówkowych
9. Kontrola rozrachunków

Liczba
godzin
2
2
2
2
2
2
2
2
2
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10.
11.
12.
13.
14.
15.

Kontrola rzeczowych i niematerialnych elementów majątku trwałego
Kontrola zapasów
Kontrola zatrudnienia i wynagrodzeń
Kontrola kosztów i przychodów
Inwentaryzacja jako element kontroli F-K
Kolokwium

2
2
2
2
2
2
30

Suma
Metody i narzędzia dydaktyczne
Wykład z użyciem technik multimedialnych, wykład z pogadanką, dyskusja dydaktyczna, analiza
przypadków, praca w grupach
Forma i warunki zaliczenia
Podstawą zaliczenia jest rozwiązanie testu wyboru.
Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności

Średnia
liczba
godzin
zrealizowanie aktywności
30
60
60

na

Godziny kontaktowe z nauczycielem
Przygotowanie się do zajęć
Studiowanie literatury
…
SUMA
150
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA
5
PRZEDMIOTU
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
1. K. Winiarska, Wewnętrzna kontrola finansowo – księgowa w firmie, ODDK, Gdańsk 2006
2. Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości, red. B. Micherda, Difin,
Warszawa 2011
Literatura uzupełniająca:
1. J. Uryga, W. Magielski, I. Bienias, Organizacja kontroli wewnętrznej, obiegu dokumentów i
rachunkowości w firmie a zagrożenia związane z rozliczaniem środków unijnych, ODDK,
Gdańsk 2008
2. T. Kiziukiewicz, Organizacja rachunkowości w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2002
3. T. Naumiuk, Dowody księgowe, obieg i kontrola, Infor, Warszawa 2003
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MATEMATYKA FINANSOWA
Nazwa przedmiotu:
Matematyka Finansowa
Jednostka organizacyjna US:
Katedra Metod Ilościowych

Kod przedmiotu:

Kierunek Finanse i Rachunkowość
Specjalność Wszystkie
Forma zajęć
wykład
ćwiczenia
Wymiar
15
15
zajęć
Status przedmiotu obowiązkowy

Rok / Semestr
III rok/ VI semestr
Rodzaj studiów
stacjonarne I stopnia
laboratorium
seminarium

inne

Język wykładowy polski

Prowadzący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail)
Prof. zw. dr hab. Jan Purczyński Jan.Purczyński@wzieu.pl;
mgr Kamila Bednarz Kamila.Bednarz@wzieu.pl
Cel przedmiotu
Celem przedmiotu jest wykształcenie u studenta umiejętność posługiwania się podstawowymi
narzędziami oceny wartości pieniądza w czasie
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji
Podstawowa wiedza z zakresu matematyki
Efekty kształcenia
W zakresie wiedzy student potrafi wskazać różnicę między obecną a przyszłą wartością pieniądza oraz ocenić
różnice pomiędzy oferowanymi kredytami
W zakresie umiejętności student posiada umiejętności analizowania i interpretowania ekonomicznych i
finansowych wyników oraz posługiwania się różnymi narzędziami oceny wartości pieniądza w czasie.
W zakresie kompetencji społecznych student samodzielnie dokonuje oceny oferowanych na rynku kredytów
oraz krytycznie podchodzi do kwestii wartości pieniądza w czasie.
Treści programowe
Forma zajęć – wykłady
Liczba
godzin
1. Stopy procentowe – pojęcie, rodzaje. Stopa zwrotu.
5
2. Dyskontowanie
4
3. Kredyty – schematy spłaty, koszt kredytu, rzeczywista stopa procentowa kredytu.
3
4. Wycena instrumentów dłużnych metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych
3
Suma

Forma zajęć – ćwiczenia
1. Wartość pieniądza w czasie – przyszła i obecna.
2. Kapitalizacja prosta, złożona i ciągła.
3. Rachunek rent – wartość przyszła i obecna.
4. Składki jednorazowe netto i składki bieżące w ubezpieczeniach na życie

Suma
Metody i narzędzia dydaktyczne
Prezentacja multimedialna, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań

15
Liczba
godzin
4
4
4
3
15

Forma i warunki zaliczenia
Zaliczenie ćwiczeń w formie pisemnej. Zaliczenie ćwiczeń następuje na podstawie kolokwiów (rozwiązanie
zadań) oraz aktywności na ćwiczeniach.
Egzamin pisemny obejmujący wiedzę z wykładu, ćwiczeń oraz zalecanej literatury, opiera się na rozwiązaniu
zestawu zadań.
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Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności

Średnia
liczba
godzin
zrealizowanie aktywności
30

na

Godziny kontaktowe z nauczycielem
Przygotowanie się do laboratorium
Przygotowanie się do zajęć
50
Studiowanie literatury, samodzielne rozwiązywanie zadań
70
SUMA
150
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA
6
PRZEDMIOTU
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
M. Podgórska, J. Klimkowska: Matematyka finansowa, PWN, Warszawa 2011
Literatura uzupełniająca:

P. Kowalczyk, E. Poprawska, W. Ronka-Chmielowiec: Metody aktuarialne. Zastosowania
matematyki w ubezpieczeniach, PWN, Warszawa 2006
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JĘZYKI OBCE
Jednostka organizacyjna US:
Kierunek: Finanse i Rachunkowość
Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Specjalność: wszystkie
Poziom studiów: I stopień
Kod przedmiotu
Nazwa przedmiotu: Język angielski A1
04.0VI1232.K1204
Rok

Semestr

Rodzaj zajęć

stacjonarne 1,2,3 2,3,4,5 ćwiczenia

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Typ przedmiotu

Język nauczania

30/120
2/9

obowiązkowy angielski/polski

Prowadzący przedmiot: mgr A. Borkowski, mgr D. Malinowska-Bartków,
mgr S. Nupryjonek, mgr D. Stolarek, mgr M. Obojska
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:
Kierunek: Finanse i Rachunkowość
Studium
Praktycznej
Nauki Specjalność: wszystkie
Języków Obcych
Poziom studiów: I stopień
Kod przedmiotu
Nazwa przedmiotu: JĘZYK ANGIELSKI – poziom A 2
04.0VI1232.K1204
Rok

Semestr

stacjonarne 1,2,3 2,3,4,5

Rodzaj
zajęć

Liczba
godzin

ćwiczenia

30/120

Punkty
ECTS

2/9

Typ przedmiotu

Język nauczania

obowiązkowy angielski/polski

Prowadzący przedmiot: mgr A. Borkowski, mgr D. Malinowska-Bartków,
mgr S. Nupryjonek, mgr D. Stolarek, mgr M. Obojska
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:
Kierunek: Finanse i Rachunkowość
Studium
Praktycznej
Nauki Specjalność: wszystkie
Języków Obcych
Poziom studiów: I stopień
Kod przedmiotu
Nazwa przedmiotu: JĘZYK ANGIELSKI - poziom B 1
04.0VI1232.K1204
Rok

stacjonarne

Semestr

Rodzaj
zajęć

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Typ przedmiotu

Język nauczania

1,2,3 2,3,4,5 ćwiczenia 30/120
2/9

obowiązkowy angielski/polski

Prowadzący przedmiot: mgr A. Borkowski, mgr D. Malinowska-Bartków,
mgr S. Nupryjonek, mgr D. Stolarek, mgr M. Obojska
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)
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Jednostka organizacyjna US:
Kierunek: Finanse i Rachunkowość
Studium
Praktycznej
Nauki Specjalność: wszystkie
Języków Obcych
Poziom studiów: I stopień
Kod przedmiotu
Nazwa przedmiotu: JĘZYK ANGIELSKI - poziom B 2
04.0VI1232.K1204
Rok

Semestr

stacjonarne 1,2,3 2,3,4,5

Rodzaj
zajęć

Liczba
godzin

ćwiczenia

30/120

Punkty
ECTS

2/9

Typ przedmiotu

Język nauczania

obowiązkowy angielski/polski

Prowadzący przedmiot: mgr A. Borkowski, mgr D. Malinowska-Bartków,
mgr S. Nupryjonek, mgr D. Stolarek, mgr M. Obojska
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:
Kierunek: Finanse i Rachunkowość
Studium Praktycznej Nauki Języków Specjalność: wszystkie
Obcych
Poziom studiów: I stopień
Kod przedmiotu
Nazwa przedmiotu: JĘZYK FRANCUSKI – poziom A
04.0VI1232.K1204
Rok

stacjonarne

Semestr

Rodzaj zajęć

1,2,3 2,3,4,5 ćwiczenia

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Typ przedmiotu

Język nauczania

30/120
2/9

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:
Kierunek: Finanse i Rachunkowość
Studium Praktycznej Nauki Języków Specjalność: wszystkie
Obcych
Poziom studiów: I stopień
Kod przedmiotu
Nazwa przedmiotu: JĘZYK FRANCUSKI – poziom B
04.0VI1232.K1204
Rok

stacjonarne

Semestr

Rodzaj zajęć

1,2,3 2,3,4,5 ćwiczenia

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Typ przedmiotu

Język nauczania

30/120
2/9

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:
Kierunek: Finanse i Rachunkowość
Studium Praktycznej Nauki Języków Specjalność: wszystkie
Obcych
Poziom studiów: I stopień
Kod przedmiotu
Nazwa przedmiotu: JĘZYK FRANCUSKI – poziom C
04.0VI1232.K1204
Rok

Semestr

Rodzaj zajęć

stacjonarne

1,2,3 1,2,3,4 ćwiczenia

niestacjonarne

1,2,3 1,
2,3,4

ćwiczenia

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Typ przedmiotu

Język nauczania

30/120
18/72

2/9

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:
Kierunek: Finanse i Rachunkowość
Studium
Praktycznej
Nauki Specjalność: wszystkie
Języków Obcych
Poziom studiów: I stopień
Kod przedmiotu
Nazwa przedmiotu: JĘZYK NIEMIECKI – poziom A
04.0VI1232.K1204
Rodzaj
Liczba Punkty
Typ
Język nauczania
Rok Semestr
zajęć
godzin ECTS
przedmiotu
stacjonarne 1,2,3 2,3,4,5 ćwiczenia 30/120
2/9

obowiązkowy niemiecki/polski

Prowadzący przedmiot:
mgr H. Karaśkiewicz

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:
Kierunek: Finanse i Rachunkowość
Studium Praktycznej Nauki Języków Specjalność: wszystkie
Obcych
Poziom studiów: I stopień
Kod przedmiotu
Nazwa przedmiotu: JĘZYK NIEMIECKI – poziom B
04.0VI1232.K1204
Rok

stacjonarne

Semestr

Rodzaj zajęć

1,2,3 2,3,4,5 ćwiczenia

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Typ przedmiotu

Język nauczania

30/120
2/9

obowiązkowy niemiecki/polski

Prowadzący przedmiot: mgr H. Karaśkiewicz
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.)
Oryginalne materiały, np. prospekty, reklamówki, pisma handlowe, katalogi , itp
inne podręczniki, np.: „Deutsch- Lesetexte”, „Tatsachen uber Deutschland”

94

Jednostka organizacyjna US:
Kierunek: Finanse i Rachunkowość
Studium Praktycznej Nauki Języków Specjalność: wszystkie
Obcych
Poziom studiów: I stopień
Kod przedmiotu
Nazwa przedmiotu: JĘZYK NIEMIECKI – poziom C
04.0VI1232.K1204
Rok

stacjonarne

Semestr

Rodzaj
zajęć

1,2,3 2,3,4,5 ćwiczenia

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Typ przedmiotu

Język nauczania

30/120
2/9

obowiązkowy niemiecki/polski

Prowadzący przedmiot: mgr H. Karaśkiewicz
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:
Kierunek: Finanse i Rachunkowość
Studium Praktycznej Nauki Języków Specjalność: wszystkie
Obcych
Poziom studiów: I stopień
Kod przedmiotu
Nazwa przedmiotu: JĘZYK ROSYJSKI – poziom A
04.0VI1232.K1204
Rok

stacjonarne

Semestr

Rodzaj zajęć

1,2,3 2,3,4,5 ćwiczenia

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Typ przedmiotu

Język nauczania

30/120
2/9

obowiązkowy rosyjski/polski

Prowadzący przedmiot: mgr H. Stelmach
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:
Kierunek: Finanse i Rachunkowość
Studium Praktycznej Nauki Języków Specjalność: wszystkie
Obcych
Poziom studiów: I stopień
Kod przedmiotu
Nazwa przedmiotu: JĘZYK ROSYJSKI – poziom B
04.0VI1232.K1204
Rok

stacjonarne

Semestr

Rodzaj zajęć

1,2,3 2,3,4,5 ćwiczenia

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Typ przedmiotu

Język nauczania

30/120
2/9

obowiązkowy rosyjski/polski

Prowadzący przedmiot: mgr H. Stelmach
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 gazeta
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Jednostka organizacyjna US:
Kierunek: Finanse i Rachunkowość
Studium
Praktycznej
Nauki Specjalność: wszystkie
Języków Obcych
Poziom studiów: I stopień
Kod przedmiotu
Nazwa przedmiotu: JĘZYK ROSYJSKI – poziom C
04.0VI1232.K1204
Rok

Semestr

stacjonarne 1,2,3 2,3,4,5

Rodzaj
zajęć

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Typ przedmiotu

Język nauczania

2/9

obowiązkowy

rosyjski/polski

ćwiczenia 30/120

Prowadzący przedmiot: mgr H. Stelmach

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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HISTORIA GOSPODARCZA
Nazwa przedmiotu:
Kod przedmiotu:
Historia gospodarcza
Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra
Historii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej
Kierunek : Finanse i Rachunkowość
Specjalność: wszystkie
Forma zajęć
wykład
ćwiczenia
Wymiar
15
15
zajęć
Status przedmiotu: do wyboru

Rok 1 / Semestr 1
Rodzaj studiów:
I stopnia stacjonarne
laboratorium
seminarium
-

inne
-

Język wykładowy: polski

Prowadzący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail)
Andrzej Mielcarek, andrzej.mielcarek@wzieu.pl,
Agnieszka Tomaszewicz, agnieszka.tomaszewicz@wzieu.pl
Cel przedmiotu
Przedstawienie i wyjaśnienie studentom uwarunkowań i czynników przemian gospodarczych na
świecie
i w Polsce od średniowiecza do czasów dzisiejszych. Ukazanie historycznych źródeł współczesnych
problemów gospodarczych.
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji
Znajomość historii w zakresie programu szkoły średniej.
Efekty kształcenia
W zakresie wiedzy student potrafi wyjaśnić przebieg i uwarunkowania procesów gospodarczych w
Polsce i na świecie od średniowiecza do XX wieku. Student jest w stanie scharakteryzować proces
globalizacji.
W zakresie umiejętności student identyfikuje przyczyny najważniejszych przemian gospodarczych w
Europie i w Polsce do XX w. Student analizuje i ocenia proces globalizacji.
W zakresie kompetencji społecznych student pracuje w zespole dążąc do wskazania czynników
odpowiedzialnych za powstanie kryzysów gospodarczych.
Treści programowe
Forma zajęć – wykłady

Suma

1. Przedmiot historii gospodarczej. Gospodarka w Europie i w Polsce – X –
XV w.
2. Przemiany gospodarcze w Europie i w Polsce XVI – XVIII.
3. Pierwsza rewolucja przemysłowa. Czynniki przemian gospodarczych w
Europie Zachodniej i Stanach Zjednoczonych – koniec XVIII wieku - 1870.
4. Lata 1870 – 1914. Druga rewolucja przemysłowa. Nowe kraje
przemysłowe. Imperializm. I wojna światowa.
5. Gospodarka na ziemiach polskich w XIX w.
6. Gospodarka światowa 1918 – 1939. Wielki kryzys gospodarczy.
Interwencja państwa. Systemy gospodarcze państw faszystowskich i
ZSRR. II wojna światowa.
7. Gospodarka Polski w latach 1918 – 1939 i w okresie II wojny.
8. Przemiany w gospodarce światowej po roku 1945.
9. Gospodarka Polski po roku 1945.
Forma zajęć – ćwiczenia
1. Problemy gospodarki w Europie i w Polsce – X – XV w.
2. Dualizm agrarny i przemiany gospodarcze w Europie i w Polsce XVI –
XVIII.
3. Pierwsza rewolucja przemysłowa i jej wpływ na przemiany gospodarcze.

Liczba
godzin
1
1
2
2
1
2

2
2
2
15
Liczba
godzin
2
2
2
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4. Druga rewolucja przemysłowa i jej wpływ na przemiany gospodarcze.
2
5. Wielki kryzys gospodarczy i jego znaczenie dla rozwoju gospodarki.
2
6. Odbudowa powojenna, integracja gospodarcza, procesy globalizacji po
2
1945 roku.
7. Gospodarka Polski po roku 1945.
2
8. Kolokwium pisemne.
1
Suma
15
Metody i narzędzia dydaktyczne
Wykład audytoryjny. Ćwiczenia – prezentacje z wykorzystaniem technik multimedialnych, zadania dla
studentów.
Forma i warunki zaliczenia
Zaliczenie pisemne w formie pytań otwartych, obejmujące znajomość treści wykładów i ćwiczeń oraz
zalecanej literatury.
Zaliczenie następuje na podstawie wyników uzyskanych z kolokwium oraz pracy na ćwiczeniach.
Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności

Średnia
liczba
godzin
zrealizowanie aktywności
30
45
50
125
5

na

Godziny kontaktowe z nauczycielem
Przygotowanie się do zajęć
Studiowanie literatury
SUMA
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA
PRZEDMIOTU
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
Cameron R., Neal L., Historia gospodarcza świata, Warszawa 2004.
Jezierski A., Leszczyńska C., Dzieje gospodarcze Polski do 1989 r., Warszawa 2002.
Małecki J. M., Zarys historii gospodarczej Polski dla studiów ekonomicznych, Kraków 1998.
Literatura uzupełniająca:
Morawski W., Kronika kryzysów gospodarczych. Warszawa 2003.
Landes D. S., Bogactwo i nędza narodów. Warszawa 2000.
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GEOGRAFIA EKONOMICZNA
Nazwa przedmiotu:
Kod przedmiotu:
Geografia ekonomiczna
Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra
Historii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej
Kierunek : Finanse i Rachunkowość
Specjalność: wszystkie
Forma zajęć
wykład
ćwiczenia
Wymiar
15
15
zajęć
Status przedmiotu: do wyboru

Rok 1 / Semestr 1
Rodzaj studiów:
I stopnia stacjonarne
laboratorium
seminarium
-

inne
-

Język wykładowy: polski

Prowadzący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail):
Krzysztof Małachowski, krzysztof.malachowski@wzieu.pl
Agnieszka Tomaszewicz, agnieszka.tomaszewicz@wzieu.pl
Cel przedmiotu
Przekazanie studentom wiedzy z geografii gospodarczej w oparciu o środowisko geograficzne jako
podstawę działalności człowieka.
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji
Znajomość geografii w zakresie programu szkoły średniej.
Umiejętność obserwacji zjawisk społeczno-gospodarczych oraz wykorzystania wiedzy z różnych
dziedzin nauki.
Efekty kształcenia
W zakresie wiedzy student identyfikuje przebieg i uwarunkowania zjawisk przestrzennych
wykorzystując elementarne podstawy teoretyczne z zakresu geografii gospodarczej.
W zakresie umiejętności student potrafi zanalizować i zinterpretować struktury społecznogospodarcze w ujęciu przestrzennym.
W zakresie kompetencji społecznych student chętnie podejmuje się dyskusji związanej z
problemami demograficznymi świata oraz akceptuje przestrzeń jako dobro rzadkie.
Treści programowe
Forma zajęć – wykłady
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Suma

Geografia gospodarcza jako nauka.
Problemy demograficzne świata.
Wyżywienie ludności świata.
Migracje ludności.
System osadnictwa i jego struktura.
Urbanizacja na świecie.
Przestrzeń jako dobro rzadkie.
Regiony ekonomiczne.
Forma zajęć – ćwiczenia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Polityka demograficzna.
Możliwości likwidacji głodu i niedożywienia na świecie.
Przykłady migracji ekonomicznych i przymusowych na świecie.
Sposoby określania odległości.
Struktura przestrzenna gospodarki światowej.
Polityczna mapa świata i jej zmiany.
Kolokwium pisemne.
Suma
Metody i narzędzia dydaktyczne

Liczba
godzin
2
2
2
2
1
2
2
2
15
Liczba
godzin
2
1
2
3
2
4
1
15
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Wykład audytoryjny. Ćwiczenia – prezentacje z wykorzystaniem technik multimedialnych, zadania dla
studentów.
Forma i warunki zaliczenia
Zaliczenie pisemne w formie pytań testowych, obejmujące znajomość treści wykładów i ćwiczeń oraz
zalecanej literatury.
Zaliczenie następuje na podstawie wyników uzyskanych z kolokwium oraz pracy na ćwiczeniach.
Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności

Średnia
liczba
godzin
zrealizowanie aktywności
30
45
50
125
5

na

Godziny kontaktowe z nauczycielem
Przygotowanie się do zajęć
Studiowanie literatury
SUMA
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA
PRZEDMIOTU
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
Kuciński K., Geografia ekonomiczna, SGH, Warszawa 2004.
Dziedziul B., Geografia społeczno-ekonomiczna, PTE, Szczecin 1994.

Literatura uzupełniająca:
Wrona J. (red.), Podstawy geografii ekonomicznej, PWE, Warszawa 2006.
Domański R., Geografia ekonomiczna. Ujęcie dynamiczne, PWN, Warszawa 2005.
Domański R., Geografia ekonomiczna, PWN, Warszawa 1997.
Fierla I., Geografia gospodarcza Polski, PWE, Warszawa 2004.
Fierla I., Geografia gospodarcza świata, PWE, Warszawa 2005.
Małachowski K. (red.), Gospodarka a środowisko i ekologia, cedetu, Warszawa 2007.
Meyer B., Gospodarka przestrzenna, PTE, Szczecin 1999.
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SOCJOLOGIA
Nazwa przedmiotu: Socjologia

Kod przedmiotu:

Jednostka organizacyjna US:
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
Katedra Organizacji i Zarządzania
Kierunek Finanse i Rachunkowość
Specjalność wszystkie

Rok I Semestr II
Rodzaj studiów
stacjonarne I stopnia
laboratorium
seminarium

Forma zajęć
wykład
ćwiczenia
Wymiar
30
zajęć
Status przedmiotu
Język wykładowy
do wyboru
polski
Prowadzący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail)
Włodzimierz Durka, wlodzimierz.durka@wzieu.pl

inne

Cel 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
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji
brak
Efekty kształcenia
W zakresie wiedzy student rozróżnia i definiuje podstawowe pojęcia z zakresu socjologii, posługuje
się językiem socjologicznym;
w zakresie umiejętności student potrafi analizować teksty socjologiczne i wyciągać z nich wnioski,
rozwiązuje podstawowe zagadnienia socjologiczne;
w zakresie kompetencji społecznych wykazuje kreatywność na zajęciach i chętnie pracuje w grupie.
Treści programowe
Forma zajęć – wykłady
Liczba
godzin
1.Wprowadzenie. Przedmiot socjologii. Zakres i podstawowe funkcje.
2
2.Główne kierunki i szkoły socjologiczne. Funkcjonalizm, strukturalizm, szkoła
4
humanistyczna, pluralizm behawioralny, etnometodologia. Teoria wymiany,
socjologia kognitywna.
3.Metody i techniki badawcze. Metody jakościowe versus metody parametryczne.
4
4.Społeczeństwo a jednostka ludzka. Socjalizacja, instytucjonalizacja. Moralność i
2
prawo.
5.Zyciwe społeczne jako rzeczywistość sui generis. Pojęcie więzi społecznej,
4
klasyfikacja zbiorowości społecznych. Struktury pośredniczące: grupy pierwotne.
Grupy odniesienia.
6.Teoria osobowości społecznej, klasyfikacja teorii osobowości, podejmowanie ról
4
społecznych i ich realizacja.
7. Jednostka w małej grupie społecznej. Konformizm, struktura społeczna.
2
8. Różne pojęcia klasy społecznej. Warstwy, stany, kasty. Ruchliwość społeczna,
4
zachowania zbiorowe: plotka, pogłoska, tłum, audytorium i publiczność.
9. Osobowość a otoczenie społeczne w zachowaniach zbiorowych. Kultura i
2
uczestnictwo w kulturze, Pojęcie kultury, wielość kultur, typy uczestnictwa w
kulturze. Kultura masowa.
10. Zmiana i rozwój społeczny. Teorie zmiany społecznej, typy społeczeństw.
2
Globalizacja.
Suma
30
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Metody i narzędzia dydaktyczne
Wykład z elementami konwersatorium, analiza tekstów
Forma i warunki zaliczenia
Zaliczenie z oceną na podstawie testu wiedzy i odpowiedzi na pytania otwarte dotyczęce zakresu wykładu.
Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności

Średnia
liczba
godzin
zrealizowanie aktywności
30
30
60
2

na

Godziny kontaktowe z nauczycielem
Przygotowanie się do laboratorium
Przygotowanie się do zajęć, studiowanie literatury
SUMA
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA
PRZEDMIOTU
Literatura podstawowa i uzupełniająca
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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INFORMATYKA
Nazwa przedmiotu: Informatyka

Kod przedmiotu:

Jednostka organizacyjna US:
WZiEU, Katedra Efektywności Innowacji
Kierunek: Finanse i Rachunkowość
Specjalność: wszystkie
Forma zajęć
wykład
ćwiczenia
Wymiar
0
0
zajęć
Status przedmiotu: obowiązkowy

Rok / Semestr: I rok, 1 semestr
Rodzaj studiów:
Studia I stopnia, stacjonarne
laboratorium
seminarium
inne
30
0
0
Język wykładowy: PL

Prowadzący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail)
mgr Małgorzata Skweres-Kuchta (malgorzata.skweres@wzieu.pl),
mgr Ewelina Burzec Burzyńska (ewelina.burzec@wzieu.pl),
mgr Paweł Ogrodnik (pawel.ogrodnik@wzieu.pl)
Cel przedmiotu
Przygotowanie studentów do korzystania z wybranych programów pakietu Microsoft Office i ich
praktycznego zastosowania do tworzenia dokumentów użytkowych np. cv. Zapoznanie studentów z
metodami tworzenia czytelnych i estetycznych prezentacji multimedialnych.
Zdobycie przez
studentów umiejętności prowadzenia analiz, obliczeń oraz rozwiązywania zadań i problemów
ekonomicznych za pomocą programu MS Excel.
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji
Znajomość podstawowych zagadnień dotyczących pracy w systemie operacyjnym Microsoft Windows.
Znajomość narzędzi edycyjnych oraz podstaw formatowania dokumentów tekstowych i obiektów
graficznych.
Efekty kształcenia
W zakresie wiedzy student zyskuje wyczerpującą wiedzę praktyczną z zakresu korzystania z narzędzi
MS Officze (MS Word, MS Power Point i MS Excel).
W zakresie umiejętności student efektywnie wykorzystuje wybrane oprogramowanie z pakietu MS
Office. Student tworzy i edytuje podstawowe dokumenty w programie MS Word. Student rozróżnia i
umie praktycznie zastosować narzędzia programu MS Word. Potrafi samodzielnie skonfigurować
oprogramowanie pod swoje preferencje. Potrafi zapisywać pliki w pożądanym formacie i wersji.
Tworzy tematyczną i czytelną prezentację multimedialną. Zyskuje umiejętność spójnego łączenia
treści oraz efektów wizualnych w programie MS Power Point. Potrafi samodzielnie wykorzystać
przyswojone umiejętności do rozwiązywania zadań np. z dziedziny logistyki. Umie przeprowadzać
analizy i porównania danych statystycznych a ich efekty zaprezentować w formie graficznej.
W zakresie kompetencji społecznych student zachowuje otwartość na pracę w zespole w celu
osiągnięcia wspólnego celu. Wykazuje kreatywność w rozwiązywaniu problemów i zadań z dziedziny
ekonomii za pomocą narzędzi pakietu MS Office. Student jest wrażliwy na błędy i ograniczenia w
oprogramowaniu równocześnie chętnie poszukując alternatywnych rozwiązań.

Treści programowe
Forma zajęć – logistyka
1.Zajęcia organizacyjne (zapoznanie się z regulaminem pracowni, zasady pracy z
komputerami itp.); przedstawienie i omówienie programu zajęć; wstępne
informacje o pakiecie MS Office ze szczególną uwagą skierowaną na omówienie i
zapoznanie studentów z narzędziami MS Excel; stworzenie konta w systemie
MOODLE, oraz podstawowe zasady korzystania z platformy e – learningowej
2. Powtórzenie wiadomości z gimnazjum z zakresu umiejętności korzystania z

Liczba
godzin
2

4
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programów MS Word i MS Power Point. Ćwiczenia praktyczne i rozwiązywanie
zadań
3. Pierwsze kolokwium sprawdzające (z zajęć 1 – 2)
2
4.Funkcje logiczne i formuły w programie MS Excel oraz ich praktyczne
4
zastosowanie w zadaniach
5. Rozwiązywanie zadań w programie MS Excel. Wprowadzenie pojęcia sumy
4
warunkowej. Podstawowe działania z zakresu ekonomii matematycznej w
zadaniach.
6. Tworzenie tabel przestawnych na podstawie danych statystycznych. Graficzna
4
interpretacja danych w programie MS Excel
7. Scenariusze i narzędzie „szukanie wyniku” w zadaniach w MS Excel
4
8. Dodatek solver. Rozwiązywanie zadań
4
9. Drugie kolokwium sprawdzające (z zajęć 4-8)
2
RAZEM
30
Metody i narzędzia dydaktyczne
Nauczanie komplementarne (blended learning) w oparciu o platformę elearningową LAMS i MOODLE.
Zajęcia w laboratorium komputerowym. Prezentacje multimedialne.
Forma i warunki zaliczenia
Zaliczenie w pracowni komputerowej; zadania realizowane na platformie elearningowej. Dwa kolokwia
sprawdzające. Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z dwóch kolokwiów (z uwagą,
że na ocenę końcową wpływa w 40% ocena z pierwszego kolokwium i w 60% ocena z drugiego
kolokwium)
Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności
Średnia
liczba
godzin
na
zrealizowanie aktywności
Godziny kontaktowe z nauczycielem
30
Przygotowanie się do laboratorium
10
Materiały i lekcje e - learningowe
20
SUMA
60
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA
2
PRZEDMIOTU
Literatura podstawowa i uzupełniająca
a) 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
b) Literatura komplemaentarna
J. Walkenbach, Excel 2007 Biblia, Helion 2007
S. baham, Word 2007 PL. Seria praktyk, Helion 2009
A. Edeny, PowerPoint 2007 PL. Seria praktyk, Helion 2009
M. Groszek, OpenOffice.ux.pl Calc 2.0. Funkcje arkusza kalkulacyjnego, Helion 2007
A.Stecyk, ABC elearningu. System LAMS, Difin 2008
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MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE
Nazwa przedmiotu:
Kod przedmiotu:
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Jednostka organizacyjna US:
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
Katedra Gospodarki Światowej i Transportu Morskiego
Kierunek FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
Rok / Semestr 1/1
Specjalność
Finanse
przedsiębiorstw,
Rodzaj studiów
Bankowość i ubezpieczenia, Doradztwo
pierwszego
stopnia
finansowe, Finanse i rachunkowość w
stacjonarne
samorządzie terytorialnym
Forma zajęć
wykład
ćwiczenia
laboratorium
seminarium
inne
Wymiar
15
15
zajęć
Status przedmiotu
Język wykładowy Polski
Prowadzący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail)
dr Agnieszka Malkowska agnieszka.malkowska@wzieu.pl
Cel przedmiotu
Zapoznanie studentów z następującymi zagadnieniami: gospodarka światowa i międzynarodowy
podział pracy, teorie wymiany międzynarodowej, przemiany strukturalne w gospodarce światowej,
tendencje integracyjne we współczesnym świecie, międzynarodowe organizacje gospodarcze i ich
wpływ na procesy gospodarcze we współczesnym świecie, globalne problemy gospodarki światowej.
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji
Znajomość zagadnień z mikroekonomii i makroekonomii
Efekty kształcenia
W zakresie wiedzy student zna i charakteryzuje podstawowe pojęcia i zjawiska z zakresu
międzynarodowych stosunków gospodarczych, rozumie funkcjonowanie gospodarki światowej, zna
cele i istotę działania wybranych organizacji międzynarodowych, identyfikuje problemy globalne we
współczesnym
świecie.
W zakresie umiejętności student potrafi ocenić procesy integracyjne we współczesnym świecie,
klasyfikuje organizacje międzynarodowe wg wybranych kryteriów, wyjaśnia zależności przyczynowoskutkowe zachodzące w sferze funkcjonowania ceny światowej, kursów walutowych i bilansu
płatniczego,
wyprowadza
wnioski i dokonuje interpretacji zjawisk gospodarczych w stosunkach międzynarodowych.
W zakresie kompetencji społecznych student dyskutuje na temat aktualnych wydarzeń w sferze
międzynarodowych stosunków gospodarczych, pracuje samodzielnie, jest wrażliwy na problemy
globalne, wykazuje odpowiedzialność za przedstawione opinie, oceny i krytykę.
Treści programowe
Forma zajęć – wykłady
Liczba
godzin
1. Międzynarodowe stosunki gospodarcze jako dyscyplina naukowa
2
2. Międzynarodowy podział pracy
2
3. Teorie wymiany międzynarodowej
2
4. Cena światowa
2
5. Kursy walut
2
6. Bilans płatniczy
2
7. Globalizacja
3
Suma
15
Forma zajęć – ćwiczenia
Liczba
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1. Międzynarodowe stosunki gospodarcze – podstawowe pojęcia
2. Międzynarodowa integracja gospodarcza
3. Przykłady ugrupowań integracyjnych o charakterze regionalnym
4. Przykłady organizacji międzynarodowych o charakterze globalnym
5. Światowa Organizacja Handlu
6. Korporacje transnarodowe we współczesnej gospodarce światowej
Suma
Metody i narzędzia dydaktyczne

godzin
2
2
4
3
2
2
15

Prezentacja multimedialna, dyskusja
Forma i warunki zaliczenia
Zaliczenie następuje na podstawie oceny z kolokwium końcowego z zajęć oraz aktywności na
zajęciach
Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności
Średnia
liczba
godzin
na
zrealizowanie aktywności
Godziny kontaktowe z nauczycielem (zajęcia + konsultacje)
35
Przygotowanie się do zajęć, lektura
30
Przygotowanie do kolokwium i egzaminu
25
SUMA
90
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA
3
PRZEDMIOTU
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
1. A. Budnikowski, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWE, Warszawa 2006, Wyd.Zach.
Szkoły Biznesu, Szczecin 2005.
2. B. Bernaś (red.), Finanse międzynarodowe, PWN, Warszawa 2006.
3. E. Latoszek, M. Proczek, Organizacje międzynarodowe we współczesnym świecie, Elipsa,
Warszawa 2006.
4. J. Dudziński, H. Nakonieczna-Kisiel (red.), Międzynarodowe stosunki ekonomiczne. Wybrane
problemy,. Wyd. Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, Szczecin 2005.
5. Krugman P. R., Obstfeld M., Ekonomia międzynarodowa, t. I i II, PWN, Warszawa 2007.
6. M. F. Gawrycki, Procesy integracyjne w Ameryce Łacińskiej, Difin, Warszawa 2007.
7. P. Bożyk, J. Misala, Integracja ekonomiczna, PWE, Warszawa 2003.
8. W. Szymański, Globalizacja – wyzwania i zagrożenia, Difin, Warszawa 2001.
9. J. Świerkocki, Zarys ekonomii międzynarodowej, PWE, Warszawa 2011.
10. P. Bożyk, Międzynarodowe stosunki ekonomiczne, PWE, Warszawa 2008.
11. J. Bilski, Międzynarodowy system walutowy, PWE, Warszawa 2006.
12. I. Filera, Geografia ekonomiczna Unii Europejskiej, PWE, Warszawa 2011.
13. E. Najlepszy, Determinanty bilansu płatniczego w krajach europejskich, PWN, Warszawa 2008.
14. A. Zorska, Korporacje transnarodowe, PWN, Warszawa 2010.
Literatura uzupełniająca:
1. T. Łoś-Nowak (red.), Współczesne stosunki międzynarodowe, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego,
Wrocław 2010.
2. J. Kotyński (red.), Globalizacja i integracja europejska. Szanse i zagrożenia dla polskiej
gospodarki, PWE, Warszawa 2005.
3. J. Misala, Współczesne teorie wymiany międzynarodowej i zagranicznej polityki ekonomicznej,
Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2001 (lub wydanie następne).
4. S. Miklaszewski, E. Molendowski (red.), Gospodarka światowa w warunkach globalizacji i
regionalizacji rynków, Difin, Warszawa 2009.
5. A. Kaźmierczak, Polityka pieniężna w gospodarce otwartej, PWN, Warszawa 2009.
6. E. Czernichowski, Integracja afrykańska- uwarunkowania, formy współpracy, instytucje, CeDeWu,
warszwa 2010.
7. M. Noga, M. Stawiska, Kraje rozwijające się Azji Południowo-Wschodniej i ich wpływ na rozwój
gospodarczy, CeDeWu, warszwa 2009.
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PODSTAWY ZARZĄDZANIA
Kod przedmiotu:

Nazwa przedmiotu: Podstawy zarządzania
Jednostka organizacyjna US:
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
Katedra Organizacji i Zarządzania
Kierunek Finanse i rachunkowość
Specjalność wszystkie

Rok I Semestr II
Rodzaj studiów stacjonarne I
stopnia
laboratorium
seminarium
inne

Forma zajęć
wykład
ćwiczenia
Wymiar
15
15
zajęć
Status przedmiotu
Język wykładowy
obowiązkowy
polski
Prowadzący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail)
Adam Kowalczyk, adam.kowalczyk@wzieu.pl
Magda Sznabowicz, magda.sznabowicz@wzieu.pl
Magdalena Ławicka, magda.lawicka@wzieu.pl
Małgorzata Smolska, malgorzata.smolska@wzieu.pl
Katarzyna Zioło, katarzyna.ziolo@wzieu.pl

Cel przedmiotu
Celem zajęć jest przyswojenie podstawowych pojęć z zakresu zarządzania, omówienia różnych typów
organizacji, form organizacyjnych i prawnych przedsiębiorstw oraz istoty zarządzania nimi, a także
zapoznania studentów z zasadami planowania, organizowania, kierowania ludźmi i kontroli, metodami
organizatorskimi i technikami zarządzania oraz ich zastosowaniami w zarządzaniu.
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji
Znajomość podstawowych zagadnień z zakresu mikro- i makroekonomii.
Efekty kształcenia
W zakresie wiedzy student definiuje, wymienia i rozróżnia podstawowe pojęcia i koncepcje z zakresu
zarządzania;
w zakresie umiejętności ocenia i analizuje problemy występujące w zarządzaniu, porównuje
podstawowe typy organizacji, wyprowadza wnioski z omawianych przypadków z zakresu zarządzania;
w zakresie kompetencji społecznych angażuje się w pracę na zajęciach, podejmuje się
dodatkowych zadań, pracuje w zespole.
Treści programowe
Forma zajęć – wykłady
1. Podstawowe pojęcia w zarządzaniu
2. Kierunki i szkoły zarządzania
3. Organizacja i uwarunkowania jej działania
4. Analiza procesu decyzyjnego w organizacji
5. Zarządzanie celami i planowanie w organizacji
6. Zarządzanie strategiczne
7. Organizowanie w zarządzaniu
8. Zarządzanie zmianą, rozwojem i innowacjami
9. Przywództwo i proces oddziaływania w organizacji
10. Motywowanie w zarządzaniu
11. Zarządzanie zasobami ludzkimi
12. Kultura i etyka w zarządzaniu
13. Kontrola i controlling w przedsiębiorstwie
14. Zarządzanie jakością
15. Zarządzanie systemami informacyjnymi

Liczba
godzin
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Suma

Forma zajęć – ćwiczenia
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 (pojęcie, rodzaje), czynniki oceny informacji, elementy procesu
komunikacji
12. Proces decyzyjny, modele i narzędzia podejmowania decyzji, grupowe podejmowanie
decyzji
13. Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania

15
Liczba
godzin
2
1
1

2
1
1
1
1
1
1
1
1

1
Suma
15
Metody i narzędzia dydaktyczne
1. Wykłady
2. Prezentacje multimedialne
3. Studia przypadków
4. Ćwiczenia w grupach
Forma i warunki zaliczenia
Kolokwium zaliczeniowe w formie pisemnej z zagadnień omawianych na ćwiczeniach, egzamin w formie ustnej
obejmujący treści przedstwione na wykładzie oraz z zalecanej literatury.
Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności
Średnia
liczba
godzin
na
zrealizowanie aktywności
Godziny kontaktowe z nauczycielem
15/15
Przygotowanie się do laboratorium
Przygotowanie się do zajęć, studiowanie literatury
60
SUMA
90
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA
3
PRZEDMIOTU
Literatura podstawowa i uzupełniająca
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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FINANSE UNII EUROPEJSKIEJ
Nazwa przedmiotu: Finanse Unii Europejskiej

Kod przedmiotu:

Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra
Finansów Publicznych
Kierunek Finanse i rachunkowość
Specjalność wszystkie
Forma zajęć
wykład
ćwiczenia
Wymiar
15
15
zajęć
Status przedmiotu obowiązkowy

Rok I Semestr II
Rodzaj studiów
I stopnia stacjonarne
laboratorium
seminarium

inne

Język wykładowy polski

Prowadzący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail)
Dr Małgorzata Gorzałczyńska-Koczkodaj (m.g.koczkodaj@wzieu.pl)
Dr Magdalena Kogut-Jaworska (magdalena.kogut@wzieu.pl)
Cel przedmiotu
Zapoznanie studentów z teorią i praktyką finansów Unii Europejskiej; przedstawienie podstawowych
pojęć i prawidłowości związanych z przedmiotem, zaprezentowanie możliwościami otrzymywania
wsparcia w ramach środków otrzymywanych z UE; przedstawienie problemów i dysfunkcji
towarzyszących przekazywaniu i rozliczaniu środków oraz ukazanie sposobów ich rozwiązywania;
stworzenie podstaw do krytycznej refleksji i oceny proponowanych rozwiązań systemowych oraz
propozycji dokonywania różnorodnych zmian
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji
Wiedza z zakresu makroekonomii, finansów publicznych.
Efekty kształcenia
W zakresie wiedzy student zna i charakteryzuje podstawowe pojęcia i zjawiska z dziedziny finansów
Unii Europejskiej, wyciąga proste wnioski z zachodzących w tym obszarze procesów, rozumie
funkcjonowanie i specyfikę tego sektora.
W zakresie umiejętności student potrafi ocenić skutki proponowanych rozwiązań i zachodzących
zjawisk, wyjaśnia zależności przyczynowo-skutkowe zachodzące w sektorze finansów unijnych,
poddaje krytyce pewne regulacje organizacyjno-prawne dotyczące tego sektora, wyprowadza wnioski
na podstawie rzeczywistych sytuacji społeczno-gospodarczych.
W zakresie kompetencji społecznych student pracuje samodzielnie, zachowuje otwartość na różne
rozwiązania poznanych problemów i zidentyfikowanych dysfunkcji, chętnie podejmuje się
samodzielnego rozwiązywania postawionych problemów.
Treści programowe
Forma zajęć – wykłady
Liczba
godzin
1. Zdefiniowanie sektora finansów Unii Europejskiej. Wyjaśnienie podstawowych
1
pojęć
i zagadnień
2. Instytucje finansowe Unii Europejskiej
2
3. Funkcjonowanie Unii gospodarczej i walutowej
2
4. Zasady funkcjonowania Europejskiego Banku Centralnego
2
5. Europejski Bank Inwestycyjny
2
6. Procedura planowania i uchwalania budżetu Unii Europejskiej
2
7. Charakterystyka funduszy Unii Europejskiej
2
8. Audyt i kontrola środków unijnych
2
Suma
15
Forma zajęć – ćwiczenia
1. Polityka pieniężna i budżetowa w strefie euro (praca w grupach, analiza
2
wniosków)
2. Programowanie wieloletnie i jego rola w kształtowaniu budżetu (praca w
2
grupach, case study, analiza wniosków)
3. Procedura projektowania i uchwalania budżetu Unii Europejskiej (praca w
3
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grupach, case study, analiza wniosków)
4. Źródła dochodów budżetowych (prezentacje studentów dotyczące tematu
zajęć)
5. Zasady wydatkowania środków (praca w grupach)
6. Charakterystyka poszczególnych programów operacyjnych na szczeblu
centralnym i regionalnym (prezentacje studentów dotyczące tematu zajęć)
7. Pisemne kolokwium z zagadnień prezentowanych na zajęciach
Suma
Metody i narzędzia dydaktyczne
Wykład z użyciem technik multimedialnych, Ćwiczenia: case study, dyskusja otwarta

2
2
2
2
15

Forma i warunki zaliczenia
Forma pisemna: pytania testowe oraz opisowe (wyjaśniająco-problematyczne)
Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności

Średnia
liczba
godzin
zrealizowanie aktywności
30
30
60
3

na

Godziny kontaktowe z nauczycielem
Przygotowanie się do zajęć
SUMA
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA
PRZEDMIOTU
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
1. L. Oręziak: Finanse Unii Europejskiej. Wyd 2. Wyd. PWN 2009.
2. A. Nowak-Far: Finanse Unii Europejskiej. Aspekty instytucjonalne i prawne. Wyd. 2, Wyd.
Instytut Wydawniczy Europrawo 2010.
Literatura uzupełniająca:
1. Red. B. Bernaś: Finanse Unii Europejskiej, Wyd. AE Wrocław 2005
2. Czasopisma „Fundusze Europejskie””
3. Strony internetowe: www.mf.gov.pl, funduszeeuropejskie.gov.pl, fundusze-europejskie.pl
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POLITYKA SPOŁECZNO – GOSPODARCZA
Nazwa przedmiotu:
Polityka społeczno - gospodarcza

Kod przedmiotu:

Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra
Polityki Gospodarczej
Rok / Semestr
II rok, 3 semestr
Kierunek Finanse i rachunkowość
Rodzaj studiów
Specjalność wszystkie
I stopnia, stacjonarne
Forma zajęć
wykład
ćwiczenia
laboratorium
seminarium
inne
Wymiar
30
15
zajęć
Status przedmiotu obowiązkowy
Język wykładowy polski
Prowadzący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail)
dr Tomasz Sondej tomasz.sondej@wzieu.pl, dr Anna Drab-Kurowska anna drab@wzieu.pl
Cel 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.
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji
Znajomość podstawowych zagadnień z ekonomii i prawa
Efekty kształcenia
W zakresie wiedzy student zna podstawowe pojęcia z dziedziny polityki społeczno-gospodarczej,
rozpoznaje działania w zakresie polityki społeczno gospodarczej, potrafi przedstawić proces
kreowania i wdrażania polityki społeczno-gospodarczej, rozumie przyczyny zachowań podmiotów
wymienionej polityki, rozróżnia poszczególne polityki, ich cele i instrumenty i metody.
W zakresie umiejętności student potrafi analizować zachowania podmiotów polityki społecznogospodarczej, oceniać stosowane metody i i strategie w polityce społeczno-gospodarczej
W zakresie kompetencji społecznych student akceptuje podjęcie odpowiedzialności za wpływ
działań podmiotów polityki społeczno-gospodarczej na państwo i region oraz świat; szanuje prawa
obywatelskie i swobodę działalności gospodarczej stawia ich dobro ponad realizację celów
indywidualnych
Treści programowe
Forma zajęć – wykłady

Suma

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 gospodarczej z zagranicą
9. Polityka ochrony środowiska
10. Polityka innowacyjna
11. Polityka energetyczna
12. Polityka łączności
13. Polityka przemysłowa
14Polityka transportowa
15. Polityka rolna
Forma zajęć – ćwiczenia

Liczba
godzin
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
30
Liczba
godzin
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1.Pojęcie polityki, państwa, funkcji państwa i polityki, w tym polityki gospodarczej
2. Przedmiot, podmioty i cele polityki społeczno-gospodarczej
3.Instrumenty polityki gospodarczej
4. Polityki makroekonomiczne
5. Polityki wspierania konkurencji
6. Polityki szczegółowe (branżowe)
7. Pisemne kolokwium z zagadnień prezentowanych na zajęciach
Suma
Metody i narzędzia dydaktyczne
wykład z użyciem technik multimedialnych, ćwiczenia, praca w grupach, prezentacja

3
2
2
2
2
2
2
15

Forma i warunki zaliczenia
Zaliczenie ćwiczeń: na koniec semestru kolokwium w formie pisemnej – cztery lub pięć pytań opisowych – czas
pracy: 50 minut
Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności
Średnia
liczba
godzin
na
zrealizowanie aktywności
Godziny kontaktowe z nauczycielem
45
Przygotowanie się do laboratorium
0
Przygotowanie się do zajęć
60
SUMA
105
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA
3
PRZEDMIOTU
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
Polityka gospodarcza, red. R. Czaplewski, WN US, Szczecon 2009,
Polityka gospodarcza, red B. Winiarski, WN PWN, Warszawa 2008,
Polityka gospodarcza, red. H. Ćwikliński, 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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PODSTAWY NAUKI O PODATKACH
Nazwa przedmiotu:
Kod przedmiotu:
Podstawy nauki o podatkach
Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług,
Katedra Finansów Przedsiębiorstwa
Rok / Semestr 2/3
Kierunek: Finanse i Rachunkowość
Rodzaj studiów
Specjalność: wszystkie
I stopnia, stacjonarne
Forma zajęć
Wykład
ćwiczenia
laboratorium
seminarium
inne
Wymiar
15
zajęć
Status przedmiotu: obowiązkowy
Język wykładowy: polski
Prowadzący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail)
prof. zw. dr hab. Aurelia Bielawska, kierownik katedry aurelia.bielawska@wzieu.pl
dr Anna Bera, adiunkt
anna.bera@wzieu.pl
mgr Dominika Kordela, asystent
dominika.kordela@wzieu.pl
dr hab. prof. US Bogusław Walczak, profesor
bogusław.walczak@wzieu.pl
dr Sławomir Zarębski, adiunkt
sławomir.zarebski@wzieu.pl
mgr Magdalena Kosowska, asystent
magdalena.kosowska@wzieu.pl
mgr Maciej Pawłowski, asystent
maciej.pawlowski@wzieu.pl
mgr Dariusz Pauch, asystent
dariusz.pauch@wzieu.pl
Cel przedmiotu
- zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami z zakresu podatków, systemów podatkowych i polityki
podatkowej
- prezentacja sposobu funkcjonowania polskiego systemu podatkowego
- prezentacja podstawowych form opodatkowania w Polsce
- przedstawienie ekonomicznego oddziaływania podatków na przedsiębiorstwa
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji
Znajomość podstawowych kategorii ekonomicznych
Efekty kształcenia
W zakresie wiedzy student zna podstawowe pojęcia z dziedziny podatków, systemów podatkowych i
polityki podatkowej.
W zakresie umiejętności student potrafi zrozumieć działanie polskiego systemu podatkowego i jego
podstawowych elementów, rozpoznaje podstawowe rodzaje podatków, ich części składowe i funkcje.
W zakresie kompetencji społecznych student akceptuje i rozumie znaczenie decyzji podatkowych
państwa i strategii podatkowych przedsiębiorstw.
Treści programowe
Forma zajęć – ćwiczenia
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
Suma
Metody i narzędzia dydaktyczne
Wykład z użyciem technik multimedialnych

-

Liczba
godzin
3
2
2
2
2
2
2
15

Forma i warunki zaliczenia
Zaliczenie w formie pisemnej / pytania otwarte.
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Egzamin z przedmiotu: egzamin pisemny w sesji egzaminacyjnej.
Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności

Średnia liczba godzin na zrealizowanie
aktywności
15
30
45
90
3

Godziny kontaktowe z nauczycielem
Przygotowanie się do zajęć
Studiowanie literatury i zadanych źródeł
SUMA
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA
PRZEDMIOTU
Literatura podstawowa i uzupełniająca
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.
Literatura uzupełniająca:
Gazeta prawna, Przegląd podatkowy.
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OCENA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH
Nazwa przedmiotu:
Kod przedmiotu:
Ocena projektów inwestycyjnych
Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług,
Katedra Efektywności Innowacji
Kierunek Finanse i Rachunkowość
Rok / Semestr 3
Specjalność Finanse Przedsiębiorstw, Bankowość i
Rodzaj studiów
Ubezpieczenia, Doradztwo Finansowe, Finanse i
I stopień stacjonarne
Rachunkowość w Samorządzie Terytorialnym
Forma zajęć
wykład
ćwiczenia
laboratorium
seminarium
inne
Wymiar
15
30
zajęć
Status przedmiotu
Język wykładowy polski
Prowadzący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail)
Prof.Us dr hab. Piotr Niedzielski piotr.niedzielski@wzieu.pl,
Mgr Joanna Rzempała , joanna.rzempala@wzieu.pl
Mgr Małgorzata Skweres-Kuchta, malgorzata.skweres@wzieu.pl
Cel przedmiotu
Wyjaśnienie 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.
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji
Znajomość elementów analizy finansowej i ekonomicznej przedsiębiorstwa, umiejętność z zakresu
elementów rachunkowości finansowej i rachunkowości zarządczej.
Efekty kształcenia
W zakresie wiedzy student zna i charakteryzuje podstawowe pojęcia i zjawiska z zakresu oceny
projektów gospodarczych, rozumie funkcjonowanie i specyfikę mechanizmu finansowania projektów,
identyfikuje ryzyko finansowe , zna metody badania efektywności.
W zakresie umiejętności student potrafi ocenić projekt inwestycyjny poprzez dobór i zastosowanie
odpowiednich metod rachunku ekonomicznego., wyjaśnia zależności
pomiędzy zmiennymi
wpływającymi na efektywność inwestycji
W zakresie kompetencji społecznych student pracuje samodzielnie, zachowuje ostrożność w
interpretacji wyników oceny efektywności, potrafi analizować je w kontekście środowiska projektu.

Treści programowe
Forma zajęć – wykłady
1.Definicje, struktura projektu gospodarczego, wyjaśnienie pojęć: czas, dyskonto,
koszt kapitału, wartość rezydualna

Liczba
godzin
1

2. Kalkulacja przepływów pieniężnych, wartości przepływów pieniężnych,
3 Narzędzia oceny efektywności finansowej - metody proste
4 Narzędzia oceny efektywności finansowej - dyskontowe, analiza strumieni
korzyści i nakładów; wartość bieżąca netto - NPV; wewnętrzna stopa zwrotu - IRR)

2
1
2

5. Plan realizacji projektu i analiza finansowa, analiza opłacalności

1

6. Analiza wyników realizacji projektu w długim okresie czasu (projektowanie
i analiza rentowności projektu; projektowanie i analiza płynności)

1
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7.Źródła finansowania projektu

2

8.Źródła finansowania a płynność

1

9.Analiza wrażliwości, analiza ryzyka
10. Ocena projektów europejskich
Suma

Forma zajęć – ćwiczenia
1.Definicje, struktura projektu gospodarczego, wyjaśnienie pojęć: czas, dyskonto,
koszt kapitału, wartość rezydualna - studium przypadku ,praktyczne tworzenie
poszczególnych elementów z zakresu problematyki tematu zajęć,

2
2
15
Liczba
godzin
2

2. Kalkulacja przepływów pieniężnych, wartości przepływów pieniężnych - studium
przypadku ,praktyczne tworzenie poszczególnych elementów z zakresu
problematyki tematu zajęć,

4

3 Narzędzia oceny efektywności finansowej - metody proste - studium przypadku
,praktyczne tworzenie poszczególnych elementów z zakresu problematyki tematu
zajęć,

2

4 Narzędzia oceny efektywności finansowej - dyskontowe, analiza strumieni
korzyści i nakładów; wartość bieżąca netto - NPV; wewnętrzna stopa zwrotu - IRR)
- studium przypadku ,praktyczne tworzenie poszczególnych elementów z zakresu
problematyki tematu zajęć,

4

5. Plan realizacji projektu i analiza finansowa, analiza opłacalności - studium
przypadku ,praktyczne tworzenie poszczególnych elementów z zakresu
problematyki tematu zajęć,

2

6. Analiza wyników realizacji projektu w długim okresie czasu (projektowanie
i analiza rentowności projektu; projektowanie i analiza płynności) - studium
przypadku ,praktyczne tworzenie poszczególnych elementów z zakresu
problematyki tematu zajęć,

2

7.Źródła finansowania projektu - studium przypadku ,praktyczne tworzenie
poszczególnych elementów z zakresu problematyki tematu zajęć,

2

8.Źródła finansowania a płynność- studium przypadku ,praktyczne tworzenie
poszczególnych elementów z zakresu problematyki tematu zajęć,

2

9.Analiza wrażliwości, analiza ryzyka- studium przypadku ,praktyczne tworzenie
poszczególnych elementów z zakresu problematyki tematu zajęć,

4

10. Ocena projektów europejskich - studium przypadku ,praktyczne tworzenie
poszczególnych elementów z zakresu problematyki tematu zajęć.

4

Suma
30
Metody i narzędzia dydaktyczne
Przeprowadzenie wykładów,
Prezentacje multimedialne
Przedstawienie literatury przedmiotu - studia literaturowe,
Dyskusja poprzedzona samodzielnym zdobyciem informacji na dany temat
Przedstawienie przykładów z praktyki biznesowej - studia przypadku,
Praca zespołowa - zespołowe rozwiązywanie problemu na zasadzie burzy mózgów z możliwością
konsultacji.
Ćwiczenie poznanych metod oceny efektywności w określonych sytuacjach rynkowych – praktyczne
tworzenie poszczególnych elementów z zakresu problematyki przedmiotu,
Forma i warunki zaliczenia
Test, pytania zamknięte, wybór jednokrotny
Pytanie problemowe, zadanie wymagajace wykorzystania metod oceny efektywności,
Obciążenie pracą studenta
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Forma aktywności
Średnia
liczba
godzin
na
-rozwiązywanie zadań z zakresu oceny efektywności zrealizowanie aktywności
inwestycji,
- rozwiązywanie zaan problemowych,
-studia przypadków,
- wykonanie oceny dowolnie wybranej inwestycji w
zakresie oceny efektywności inwestycji, wykorzystując
poznane metody,
Godziny kontaktowe z nauczycielem
45
Przygotowanie się do laboratorium
Przygotowanie się do zajęć
35
…
SUMA
80
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA
3
PRZEDMIOTU
Literatura podstawowa i uzupełniająca
• Dziworska K., Decyzje inwestycyjne przedsiębiorstw. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego,
Gdańsk 2000.
• Jakubczyc J.; Metody oceny projektu gospodarczego, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 2008,
• 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.
• Pazio W.J. Analiza finansowa i ocena efektywności projektów inwestycyjnych przedsiębiorstw,
Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2001.
• Rogowski W.; Rachunek efektywności inwestycji, Oficyna a Wolters Kluwer bussiness,
Kraków 2008.
• Sierpińska M, Jachna T.; Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych,
Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 2004.
• Wrzosek S. (red.), Ocena efektywności inwestycji, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,
Wrocław 2008.
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NAUKA O PRZEDSIĘBIORSTWIE
Nazwa przedmiotu: Nauka o przedsiębiorstwie Kod przedmiotu:
Jednostka organizacyjna US: WZiEU Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
Rok / Semestr II/4
Kierunek Finanse i Rachunkowość
Rodzaj studiów
Specjalność wszystkie
I stopnia stacjonarne
Forma zajęć
wykład
ćwiczenia
laboratorium
seminarium
Wymiar
15
15
zajęć
Status przedmiotu obowiązkowy
Język wykładowy polski

inne

Prowadzący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail)
Prof.zw.dr hab. J. Engelhardt (juliusz.engelhardt@wzieu.pl),
dr M. Brojak-Trzaskowska (malgorzata.brojak@wzieu.pl)
Cel przedmiotu
Celem procesu dydaktycznego jest wprowadzenie studentów w problematykę funkcjonowania
przedsiębiorstw w gospodarce narodowej, a przede wszystkim przygotowanie teoretyczne podparte
wiedzą praktyczną bazującą głównie na fachowej literaturze zwartej i czasopiśmienniczej tj. wiedzy i
doświadczeniu świata nauki i przedsiębiorców. Ponadto, wsparcie studentów w podejmowaniu
działalności gospodarczej na własny rachunek, w tym efektywnych decyzji zarządczych.
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji
Znajomość podstaw mikroekonomii i makroekonomii, elementy prawa gospodarczego i cywilnego oraz
podstaw zarządzania przedsiębiorstwem
Efekty kształcenia
W zakresie wiedzy student potrafi zidentyfikować podstawowe formy przedsiębiorstw funkcjonujących
w gospodarce, rozumie podstawowe zasady ich funkcjonowania oraz umie zidentyfikować zmiany w
przedsiębiorstwie.
W zakresie umiejętności student indywidualnie oraz grupowo potrafi zaproponować odpowiednie
metody/koncepcje/rozwiązania na rzecz usprawnienia funkcjonowania przedsiębiorstwa. Ponadto,
chętnie prezentuje swoje poglądy na temat przedsiębiorczości czy aktualnych nowatorskich rozwiązań
stosowanych przez menedżerów w celu sprostania współczesnym wyzwaniom otoczenia.
W zakresie kompetencji społecznych student akceptuje podjęcie odpowiedzialności za racjonalne
gospodarowanie zasobami, a także konieczność współdziałania z innymi, szczególnie przy wdrażaniu
zmian organizacyjnych.
Treści programowe
Forma zajęć – wykłady
Liczba
godzi
n
1.Wprowadzenie do nauki o przedsiębiorstwie – istota, cele, zasady działania, typy,
2
zasoby, otoczenie przedsiębiorstwa
2.Współczesne wyzwania dla przedsiębiorstw
2
3.Typologia przedsiębiorstwie
3
4.Organizacyjno-prawne formy przedsiębiorstw
4
5.Instytucjonalne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej
2
6.Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym
2
Suma
15
Forma zajęć – ćwiczenia
Liczba
godzi
n
1.Przedsiębiorca w obrocie gospodarczym
2
2.Gospodarowanie majątkiem przedsiębiorstwa
3
3.Nowoczesne koncepcje (praktyki) biznesowe
3
4.Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości
3
5.Zarządzanie kapitałem ludzkim
2
6. Kolokwium zaliczeniowe
2
Suma
15
Metody i narzędzia dydaktyczne
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Prezentacja multimedialna, dyskusja, studia literatury czasopiśmienniczej, analiza przypadków
Forma i warunki zaliczenia
Zaliczenie ćwiczeń następuje na podstawie pisemnego kolokwium , a także aktywności na zajęciach.
Zaliczenie wykładów odbywa się na podstawie egzaminu pisemnego obejmującego tematykę
ćwiczeniową i wykładową
Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności
Średnia
liczba
godzin
na
zrealizowanie aktywności
Godziny kontaktowe z nauczycielem
30
Studia literaturowe
30
Przygotowanie się do zajęć
30
SUMA
90
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA
3
PRZEDMIOTU
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
1. W. M. Grudzewski, J.K. Hejduk, A. Sankowska, M. Wańtuchowicz, Sustainbility w biznesie,
czyli Przedsiębiorstwo przyszłości. Zmiany paradygmatów i koncepcji zarządzania, Poltext,
Warszawa 2010.
2. Współczesne przedsiębiorstwo, pod red. J. Engelhardta, CeDeWu, Warszawa 2009.
3. Podstawy nauki o organizacji, praca zbiorowa pod red. S. Marka, M. Białasiewicz, PWE,
Warszawa 2008.
Literatura uzupełniająca:
1. Ekonomika przedsiębiorstw, pod red. J. Engelhardta, Ce De Wu, Warszawa 2011.
2. Współczesne wyzwania dla przedsiębiorstw, praca zbiorowa pod red. M. Aluchny, SGH,
Warszawa 2010.
3. Prasa ekonomiczna
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PODATKI W KRAJACH UE
Nazwa przedmiotu:
Kod przedmiotu:
Podatki w krajach UE
Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług,
Katedra Finansów Przedsiębiorstwa
Rok / Semestr 2/4
Kierunek: Finanse i Rachunkowość
Rodzaj studiów
Specjalność: wszystkie
I stopnia, stacjonarne
Forma zajęć
Wykład
ćwiczenia
laboratorium
seminarium
inne
Wymiar
15
15
zajęć
Status przedmiotu: obowiązkowy
Język wykładowy: polski
Prowadzący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail)
prof. zw. dr hab. Aurelia Bielawska, kierownik katedry aurelia.bielawska@wzieu.pl
dr Anna Bera, adiunkt
anna.bera@wzieu.pl
mgr Dominika Kordela, asystent
dominika.kordela@wzieu.pl
dr hab. prof. US Bogusław Walczak, profesor
bogusław.walczak@wzieu.pl
dr Sławomir Zarębski, adiunkt
sławomir.zarebski@wzieu.pl
mgr Magdalena Kosowska, asystent
magdalena.kosowska@wzieu.pl
mgr Maciej Pawłowski, asystent
maciej.pawlowski@wzieu.pl
mgr Dariusz Pauch, asystent
dariusz.pauch@wzieu.pl
Cel przedmiotu
Cele przedmiotu:
- zapoznanie studentów z kształtem i funkcjonowaniem systemu podatkowego UE
- prezentacja podstawowych form opodatkowania w państwach UE (zwłaszcza przedsiębiorstw)
- przedstawienie ekonomicznego oddziaływania podatków na przedsiębiorstwa w UE
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji
Podstawowe wiadomości z zakresu przedmiotu finanse publiczne i systemy podatkowe
Efekty kształcenia
W zakresie wiedzy student zna podstawowe pojęcia z dziedziny podatków europejskich, zna
najważniejsze formy opodatkowania w krajach UE.
W zakresie umiejętności student potrafi zrozumieć cele, istotę i zasady prawa europejskiego,
wskazać różnicę pomiędzy poszczególnymi systemami krajowymi, wpływ organów UE na kształt
polskiego systemu podatkowego.
W zakresie kompetencji społecznych student akceptuje i rozumie znaczenie decyzji podatkowych
(wynikających z europejskiego prawa podatkowego) na efektywne działanie przedsiębiorstw.
Treści programowe
Forma zajęć – wykłady
1.Polityka podatkowa Unii Europejskiej; założenia i analiza porównawcza,
2.Charakterystyka systemów podatkowych krajów Europy Zachodniej
3.Charakterystyka systemów podatkowych krajów Europy Środkowo-Wschodniej
4.Podstawowe tendencje systemów podatkowych w UE
5.Wybrane elementy podatkowego prawa międzynarodowego
Suma
Treści programowe
Forma zajęć – ćwiczenia

-

1.Polityka podatkowa Unii Europejskiej; założenia i analiza porównawcza,
2.Charakterystyka systemów podatkowych krajów Europy Zachodniej
3.Charakterystyka systemów podatkowych krajów Europy Środkowo-Wschodniej
4.Podstawowe tendencje systemów podatkowych w UE
5.Wybrane elementy podatkowego prawa międzynarodowego

Liczba
godzin
3
3
3
3
3
15
Liczba
godzin
3
3
3
3
3
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Suma
Metody i narzędzia dydaktyczne
Wykład z użyciem technik multimedialnych, ćwiczenia, prezentacje

15

Forma i warunki zaliczenia
Zaliczenie ćwiczeń: pisemne kolokwia ( pytania otwarte i zadania).
Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności

Średnia liczba godzin na zrealizowanie
aktywności
30
30
30
90
3

Godziny kontaktowe z nauczycielem
Przygotowanie się do zajęć
Studiowanie literatury i zadanych źródeł
SUMA
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA
PRZEDMIOTU
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
1. K. Wach - Systemy podatkowe krajów Unii Europejskiej, Oficyna Ekonomiczna Kraków 2007
2. J. Ostaszewski, Z. Fedorowicz, T. Kierczyński – Teoretyczne podstawy reformy podatków w Polsce.
Warszawa Difin 2004,
3. A. Krajewska – Podatki . Unia Europejska, Polska , kraje Nadbałtyckie PWE Warszawa 2004.
Literatura uzupełniająca:
Gazeta Prawna, Przegląd Podatkowy
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PODSTAWY MARKETINGU
Nazwa przedmiotu:
Podstawy marketingu

Kod przedmiotu:

Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług,
Katedra Marketingu Usług
Kierunek: Finanse i Rachunkowość
Rok / Semestr 2/4
Specjalność: wszystkie
Rodzaj studiów: stacjonarne
Forma zajęć
wykład
ćwiczenia
laboratorium
seminarium
inne
Wymiar
15
15
zajęć
Status przedmiotu: obowiązkowy
Język wykładowy: polski
Prowadzący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail)
Dr Agnieszka Smalec; agnieszka.smalec@wzieu.pl
Cel przedmiotu
Zapoznanie studentów z teorią i praktyką marketingu; przedstawienie podstawowych pojęć,
prawidłowości i problemów marketingu; ukazanie sposobów rozwiązywanie problemów marketingu;
zdobycie przez studentów umiejętności dostosowania działań marketingowych do potrzeb
przedsiębiorstwa w otoczeniu rynkowym.
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji
wiedza z zakresu mikroekonomii (przede wszystkim znajomość pojęć rynek, mechanizm rynkowy,
podstawowe prawa rynku)
Efekty kształcenia
W zakresie wiedzy student zna podstawowe pojęcia z dziedziny marketingu, rozpoznaje sytuacje
marketingowej, potrafi przedstawić proces marketingu w przedsiębiorstwie, rozumie przyczyny
zachowań rynkowych konsumentów, rozróżnia zachowania rynkowe podmiotów indywidualnych i
instytucjonalnych.
W zakresie umiejętności student potrafi dobrać i zaprojektować instrumenty marketingowe dla
wskazanego przykładowego przedsiębiorstwa, identyfikuje segmenty na wybranym rynku i
dostosowuje do nich rozwiązania marketingowe, bada i ocenia marketingowe otoczenie
przedsiębiorstwa
W zakresie kompetencji społecznych student akceptuje podjęcie odpowiedzialności za wpływ
działań marketingowych na otoczenie; szanuje prawa konsumenta i stawia jego dobro ponad
realizację celów sprzedażowych
Treści programowe
Forma zajęć – wykłady

Suma

1. Zdefiniowanie marketingu. Instrumenty marketingu. Orientacje marketingowe.
Nowoczesne ujęcie marketingu. Otoczenie marketingowe, czynniki otoczenia,
trendy w otoczeniu
2. Segmentacja rynku i określanie rynku docelowego
3. Zachowania konsumentów indywidualnych na rynku, potrzeby, czynniki, proces
zakupu
4. System informacji marketingowej. Podstawowe metody i techniki badań
marketingowych.
5. Polityka produktu,
6. Polityka cenowa na rynku, polityka dystrybucji
7. Komunikacja marketingowa
8. Istota strategii marketingowej, strategie instrumentów marketingu a strategie
relacji i partnerstwa.
Forma zajęć – ćwiczenia

Liczba
godzin
2

2
2
2
2
2
2
1
15
Liczba
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godzin
1. Rozpoznawanie i ocena stosowanych instrumentów marketingowych na
2
wybranych przykładach. Dobór instrumentów marketingowych. Rozpoznawanie
orientacji działania przedsiębiorstw na wybranych przykładach. Krótko- i długookresowe skutki orientacji sprzedażowej i marketingowej. Eksperyment myślowy,
praca w grupach, analiza wniosków
2. Identyfikowania marketingowego otoczenia przedsiębiorstwa na wybranych
2
przykładach. Ocena istotności znalezionych elementów i ich wpływu na
przedsiębiorstwo. Wybór odpowiednich działań marketingowych dostosowanych
do otoczenia rynkowego. Praca w grupach na wybranych przykładach.
3. Procedury segmentacji rynku. Dokonanie segmentacji. Identyfikacja segmentów
2
odpowiednich dla przedsiębiorstwa z różnych punktów widzenia. Dostosowanie
działań do wybranych segmentów.
4. Rozpoznawanie i przewidywanie zachowań rynkowych konsumentów
2
indywidualnych; określanie głównych czynników wpływających na decyzję
nabywczą w konkretnych sytuacjach. Dobór metody badawczej w zależności od
problemu badawczego i sytuacji badacza – praca na wybranych przykładach.
5. Analiza struktury warstwowej produktu. Znaczenie marki; rodzaje marek,
2
elementy kreacji marki. Kształtowanie asortymentu produktów. Rozpozawanie faz
w cyklu życia produktu i charakterystycznych zjawisk w każdej z nich na
wybranych przykładach
6 .Analiza ceny jako instrumentu marketingowego. Projektowanie kanałów
2
dystrybucji na wybranych przykładach
7. Komunikacja marketingowa - sposoby docierania z ofertą do odbiorcy
2
docelowego
8. Pisemne kolokwium z zagadnień prezentowanych na zajęciach
1
Suma
15
Metody i narzędzia dydaktyczne
wykład z użyciem technik multimedialnych, ćwiczenia, case study, praca w grupach, eksperyment
myślowy, prezentacja
Forma i warunki zaliczenia
Zaliczenie ćwiczeń: jedno kolokwium w semestrze: pytania otwarte i zadania. Oceniany jest zasób
wiedzy studenta i umiejętność jego użycia do zaprezentowanych w pytaniach sytuacji. Ponadto
warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest zrealizowanie minimum trzech aktywności z zajęć.
Egzamin z przedmiotu: egzamin pisemny w sesji egzaminacyjnej. Krótkie pytania otwarte oraz test
wyboru
Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności

Średnia liczba godzin na zrealizowanie
aktywności
30
30
30
90
3

Godziny kontaktowe z nauczycielem
Przygotowanie się do zajęć
Studiowanie literatury i zadanych źródeł
SUMA
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA
PRZEDMIOTU
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa
1. Podstawy marketingu. Problemy na dziś i na jutro. red. J. Perenc, Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008
2. Marketing. Materiały do ćwiczeń, red G. Rosa, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2011

Literatura uzupełniająca
3. Ph. Kotler: Marketing. XII edycja. Rebis, Poznan 2006.
4. L. Garbarski, I. Rutkowski, W. Wrzosek: Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy, PWE,
Warszawa 2006
5. Czasopisma „Marketing i rynek”, „Marketing w praktyce” „Brief”
6. strony internetowe: marketing-news.pl ;
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OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
Nazwa przedmiotu:
Kod przedmiotu:
Ochrona własności intelektualnej
Jednostka organizacyjna US:
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra Prawa Gospodarczego i
Ubezpieczeń,
Rok / Semestr
Kierunek Finanse i Rachunkowość
II rok, IV semestr
Specjalność Finanse Przedsiębiorstw
Rodzaj studiów
I stopnia stacjonarne
Forma zajęć
wykład
ćwiczenia
Laboratorium seminarium
inne
Wymiar
15
zajęć
Status przedmiotu
Język wykładowy polski
Prowadzący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail)
dr Sławomir Tomczyk, slawomir.tomczyk@wzieu.pl
Cel przedmiotu
Zapoznanie studentów z zasadami ochrony prawnej dóbr niematerialnych, w szczególności utworów
oraz przedmiotów własności przemysłowej.
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji
Ogólne informacje z zakresu prawa publicznego i prywatnego w zakresie problematyki systemu źródeł
prawa, wykładni i stosowania prawa oraz ogólnych instytucji prawa cywilnego: podmiotów prawa,
czynności prawnych, przedmiotów prawa, odpowiedzialności cywilnoprawnej, pojęcia dóbr
niematerialnych, w tym powszechnych dóbr osobistych prawa cywilnego.
Efekty kształcenia
W zakresie wiedzy student:
1. zna źródła prawa własności intelektualnej
2. definiuje przedmioty prawa w zakresie prawa własności intelektualnej
3. rozumie kryteria obrotu chronionymi przedmiotami prawa własności intelektualnej
4. zna konsekwencje naruszeń prawa własności intelektualnej
W zakresie umiejętności student:
1. potrafi zawierać podstawowe czynności prawne
2. dokonuje interpretacji przepisów prawa własności intelektualnej
W zakresie kompetencji społecznych student:
1. szanuje prawa twórców i innych podmiotów praw własności intelektualnej
Treści programowe
Forma zajęć – wykłady
Liczba
godzin
1. charakterystyka źródeł prawa własności intelektualnej
2
2. definicje podstawowych przedmiotów prawa własności intelektualnej
4
3. warunki uzyskania ochrony prawnej
2
4. charakterystyka ustanowionych dla poszczególnych przedmiotów prawa
2
monopoli eksploatacyjnych
5. zasady dokonywania czynności prawnych na dobrach niematerialnych
3
6. roszczenia ochronne
2
Suma
15
Metody i narzędzia dydaktyczne
Prezentacja multimedialna źródeł prawa własności intelektualnej w oparciu o program LEX, analiza
tekstów poszczególnych ustaw rozszerzona o rozwiązywanie praktycznych kazusów, opracowanie
projektów podstawowych umów o korzystanie z chronionych przedmiotów prawa.
Forma i warunki zaliczenia
Zaliczenie z oceną – forma pisemna w postaci testu
Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności

Średnia

liczba

godzin

na
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zrealizowanie aktywności
Godziny kontaktowe z nauczycielem
15
Przygotowanie się do laboratorium
Przygotowanie się do zajęć
Praca własna studenta
50
SUMA
65
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA
2
PRZEDMIOTU
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
1. J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie, Warszawa 2010
2. E. Nowińska, U. Promińska, M. du Vall, Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2011
Literatura uzupełniająca:
1. E. Ferenc-Szydełko (red.), Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz,
Warszawa 2011
2. P. Kostański (red.), Prawo własności przemysłowej. Komentarz, Warszawa 2010
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PLANOWANIE FINANSOWE
Nazwa przedmiotu:
Kod przedmiotu:
Planowanie finansowe
Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług,
Katedra Finansów Przedsiębiorstwa
Rok / Semestr 3/5
Kierunek: Finanse i Rachunkowość
Rodzaj studiów
Specjalność: wszystkie
I stopnia, stacjonarne
Forma zajęć
Wykład
ćwiczenia
laboratorium
seminarium
inne
Wymiar
15
15
zajęć
Status przedmiotu: obowiązkowy
Język wykładowy: polski
Prowadzący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail)
prof. zw. dr hab. Aurelia Bielawska, kierownik katedry aurelia.bielawska@wzieu.pl
dr Anna Bera, adiunkt
anna.bera@wzieu.pl
mgr Dominika Kordela, asystent
dominika.kordela@wzieu.pl
dr hab. prof. US Bogusław Walczak, profesor
bogusław.walczak@wzieu.pl
dr Sławomir Zarębski, adiunkt
sławomir.zarebski@wzieu.pl
mgr Magdalena Kosowska, asystent
magdalena.kosowska@wzieu.pl
mgr Maciej Pawłowski, asystent
maciej.pawlowski@wzieu.pl
mgr Dariusz Pauch, asystent
dariusz.pauch@wzieu.pl
Cel przedmiotu
Cele przedmiotu:
- przedstawienie pojęcia, roli i znaczenia planowania finansowego w zarządzaniu przedsiębiorstwem
- przedstawienie struktury planów finansowych w podmiotach gospodarczych
- opis podstawowych metod i technik wykorzystywanych w planowaniu finansowym
- prezentacja podstawowych obszarów planowania finansowego przedsiębiorstwa
- omówienie zagadnień związanych z finansowaniem krótkookresowym, finansowaniem długookresowym,
inwestycjami, zarządzaniem podatkami w podmiotach gospodarczych.
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji
Znajomość zagadnień z zakresu rachunkowości, finansów oraz analizy finansowej przedsiębiorstwa; umiejętność
korzystania z programu obliczeniowego MS Excel
Efekty kształcenia
W zakresie wiedzy student zna podstawowe pojęcia z dziedziny planowania finansowego w
przedsiębiorstwie, zna podstawowe rodzaje planów finansowych w przedsiębiorstwach.
W zakresie umiejętności student zna i rozumie działanie podstawowych narzędzi planistycznych
oraz potrafi samodzielnie skonstruować prosty plan finansowy przedsiębiorstwa.
W zakresie kompetencji społecznych student akceptuje i rozumie znaczenie decyzji planistycznych
na efektywne działanie przedsiębiorstw rynkowych.
Treści programowe
Forma zajęć – wykłady
1. Pojęcie i znaczenie planowania finansowego w przedsiębiorstwie.
2. Podstawowe rodzaje planów finansowych tworzonych przez podmioty gospodarcze oraz
ich specyfika.
3. Źródła informacji procesów planistycznych.
4. Planowanie finansowe w procesie zarządzania przedsiębiorstwem.
5. Podstawowe metody i techniki planowania finansowego w przedsiębiorstwie.
6. Planowanie płynności finansowej.
7. Planowanie procesów inwestycyjnych w przedsiębiorstwie.
8. Planowanie podatkowe w przedsiębiorstwie.
Suma

-

Liczba
godzin
2
2
2
2
2
2
2
1
15
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Treści programowe
Forma zajęć – ćwiczenia
1. Pojęcie i znaczenie planowania finansowego w przedsiębiorstwie.
2. Podstawowe rodzaje planów finansowych tworzonych przez podmioty gospodarcze oraz
ich specyfika.
3. Źródła informacji procesów planistycznych.
4. Planowanie finansowe w procesie zarządzania przedsiębiorstwem.
5. Tworzenie planów finansowych

Liczba
godzin
2
2
2
1
8

Suma
15
Metody i narzędzia dydaktyczne
Wykłady z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych; ćwiczenia poświęcone analizie przypadków oraz
opracowywaniu planów finansowych przez studiujących
Forma i warunki zaliczenia
Zaliczenie ćwiczeń – pisemne.
Egzamin z przedmiotu: egzamin pisemny w sesji egzaminacyjnej.
Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności

Średnia liczba godzin na zrealizowanie
aktywności
30
30
30
90
3

Godziny kontaktowe z nauczycielem
Przygotowanie się do zajęć
Studiowanie literatury i zadanych źródeł
SUMA
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA
PRZEDMIOTU
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
W. Naruć, J. Nowak, M. Wieloch, Operacyjne planowanie finansowe, Difin, Warszawa 2008
E. Duda-Piechaczek, Analiza i planowanie finansowe, Helion, Warszawa 2007
W. Pluta, Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2003
E. F. Brigham, J. F. Houston, Podstawy zarządzania finansami, tom 1 i tom 2, PWE, Warszawa 2007
Literatura uzupełniająca:
M. Sierpińska, T. Jachna, Metody podejmowania decyzji finansowych - analiza przykładów i przypadków,
PWN, Warszawa 2007
J. Franc-Dąbrowska, Zarządzanie finansami przedsiębiorstw - wybrane zagadnienia, SGGW, Warszawa 2008
W. Bień, Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Difin, 2008
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EKONOMIKA SEKTORA PUBLICZNEGO
Nazwa przedmiotu:
Ekonomika sektora publicznego

Kod przedmiotu:

Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra
Finansów Publicznych
Kierunek Finanse i rachunkowość
Specjalność
Finanse
Przedsiębiorstw,
Rok / Semestr III / VI
Bankowość i Ubezpieczenia, Doradztwo
Rodzaj studiów stacjonarne
Finansowe, Finanse i Rachunkowość w
Samorządzie Terytorialnym
Forma zajęć
wykład
ćwiczenia
laboratorium
seminarium
inne
Wymiar
15
15
zajęć
Status przedmiotu obowiązkowy
Język wykładowy polski
Prowadzący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail)
dr Magdalena Zioło magdalena.ziolo@wzieu.pl
mgr Marta Szaja marta.szaja@wzieu.pl
Cel przedmiotu
Zapoznanie studentów z miejscem, rolą i zasadami funkcjonowania sektora publicznego w
gospodarce wolnorynkowej. Identyfikacja produktów sektora publicznego (public sector performance),
jego zasobów oraz ryzyka w działalności jednostek publicznych. Przedstawienie organizacji, struktury
oraz specyfiki działania sektora publicznego w Polsce i na świecie. Omówienie źródeł zasileń i
systemu finansowania zadań jednostek sektora publicznego oraz mechanizmów jego kontroli.
Przybliżenie roli planowania wieloletniego w sektorze publicznym. Wskazanie nowych trendów i
kierunków zmian dokonujących się w sektorze publicznym.
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji
Znajomość zagadnień z zakresu finansów (w tym finansów publicznych), administracji publicznej,
makro i mikroekonomii.
Efekty kształcenia
W zakresie wiedzy student zna podstawy i mechanizmy funkcjonowania sektora publicznego w
Polsce
W zakresie umiejętności student powinien umieć zdefiniować podstawowe pojęcia z zakresu sektora
publicznego, wyjaśnić związki przyczynowo-skutkowe zachodzące w sektorze publicznym,
zidentyfikować podstawowe problemy pojawiające się w sektorze publicznym i ich skutki
W zakresie kompetencji społecznych student wyraża opinie i oceny na temat działalności sektora
publicznego oraz identyfikuje możliwe konsekwencje podejmowanych działań
Treści programowe
Forma zajęć – wykłady
Liczba
godzin
1. Miejsce, rola, funkcje i zadania sektora publicznego
2
2. Dobro publiczne w teorii i praktyce
2
3. Proces podejmowania decyzji w sektorze publicznym
2
4. Źródła zasileń sektora publicznego i problem planowania wieloletniego
3
5. Problem zadłużenia i zagrożenia niewypłacalnością podmiotów publicznych
2
6. Analiza finansowa w sektorze publicznym
2
7. Nowe zarządzanie publiczne a efektywność wydatków publicznych
2
Suma
15
Forma zajęć – ćwiczenia
Liczba
godzin
1. Czynnik ludzki w sektorze publicznym
2
2. Partnerstwo publiczno-prywatne jako nowa forma wzmocnienia działalności
2
sektora publicznego
3. Marketing publiczny i jego instrumenty
3
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4. Kontrola, audyt i ewaluacja w sektorze publicznym
2
5. Ryzyko w sektorze publicznym
2
6. Funkcjonowanie sektora publicznego w wybranych krajach
2
7. Współczesne trendy i koncepcje zmian w organizacji oraz zarządzaniu sektorem
2
publicznym
Suma
15
Metody i narzędzia dydaktyczne
prezentacja multimedialna, analiza tekstów z dyskusją, praca w grupach, analiza przypadków,
rozwiązywanie zadań
Forma i warunki zaliczenia
Zaliczenie pisemne. Zaliczenie obejmuje wiedzę z wykładu, ćwiczeń oraz zalecanej literatury.
Zaliczenie ćwiczeń następuję na podstawie kolokwiów (test+pytania otwarte) oraz aktywności na
wykładach i ćwiczeniach.
Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności
Średnia
liczba
godzin
na
zrealizowanie aktywności
Godziny kontaktowe z nauczycielem
30
Przygotowanie się do zajęć
70
Studiowanie literatury
80
SUMA
180
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA
6
PRZEDMIOTU
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa
Nowe zarządzanie finansami publicznymi w warunkach kryzysu. Red. S. Owsiak, PWE, Warszawa
2011
Szewczuk A., Zioło M.: Zarys ekonomiki sektora publicznego, Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego,
Szczecin 2008
Kleer J.: Sektor publiczny w Polsce i na świecie między upadkiem a rozkwitem. CeDeWu, Warszawa
2005
Kosikowski C.: Sektor finansów publicznych w Polsce, ABC, Warszawa 2006
Literatura uzupełniająca
Kosikowski C.: „Ustawa o finansach publicznych. Komentarz” Wyd. LexisNexis 2011
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wraz z ustawą wprowadzającą
Czasopisma branżowe „Samorząd Terytorialny” „Finanse Komunalne” „Wspólnota”
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RESTRUKTURYZACJA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTW
Nazwa przedmiotu:
Kod przedmiotu:
RESTRUKTURYZACJA
FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTW
Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług,
Katedra Finansów Przedsiębiorstwa
Rok / Semestr 2/4
Kierunek: Finanse i Rachunkowość
Rodzaj studiów
Specjalność: Finanse przedsiębiorstw
I stopnia, Stacjonarne
Forma zajęć
wykład
ćwiczenia
laboratorium
seminarium
inne
Wymiar
15
zajęć
Status przedmiotu: obowiązkowy
Język wykładowy: polski
Prowadzący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail)
prof. zw. dr hab. Aurelia Bielawska, kierownik katedry aurelia.bielawska@wzieu.pl
dr Anna Bera, adiunkt
anna.bera@wzieu.pl
mgr Dominika Kordela, asystent
dominika.kordela@wzieu.pl
dr hab. prof. US Bogusław Walczak, profesor
bogusław.walczak@wzieu.pl
dr Sławomir Zarębski, adiunkt
sławomir.zarebski@wzieu.pl
mgr Magdalena Kosowska, asystent
magdalena.kosowska@wzieu.pl
mgr Maciej Pawłowski, asystent
maciej.pawlowski@wzieu.pl
mgr Dariusz Pauch, asystent
dariusz.pauch@wzieu.pl
Cel przedmiotu
Celem procesu dydaktycznego jest wprowadzenie studentów w problematykę restrukturyzacji finansów w
przedsiębiorstwie. W szczególności nacisk jest położony na zrozumienie procesu dostosownia przedsiębiorstwa
w wyniku przeprowadzenia procesów naprawczych i rozwojowych do aktualnie panujących warunków
gospodarczych. Równie ważnym zagadnieniem jest zapoznanie studentów ze specyfiką współdziałania z
interesariuszami w procesach restrukturyzacji.
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji
Znajomość podstaw finansów oraz zarządzania .
Efekty kształcenia
W zakresie wiedzy student zna podstawowe pojęcia z dziedziny restrukturyzacji, zaznajomiony jest
także z
podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi procesów naprawczych przedsiębiorstw.
W zakresie umiejętności student potrafi rozpoznać podstawowe narzędzia w procesie naprawczym,
zna specyfikę współpracy z interesariuszami w procesach restrukturyzacji.
W zakresie kompetencji społecznych student rozumie znaczenie procesów restrukturyzacyjnych
oraz wewnętrzne zewnętrzne uwarunkowania tego procesu.
Treści programowe
Forma zajęć – wykłady
Liczba
godzin
1. specyfika restrukturyzacji finansowej
3
2. diagnostyka zjawisk kryzysowych w przedsiębiorstwie
3
3. model procesu restrukturyzacji finansowej w kryzysie
2
4. narzędzia restrukturyzacji finansowej
2
5. rola interesariuszy w procesie restrukturyzacji finansowej
2
6. case study
3
Suma
Metody i narzędzia dydaktyczne
Wykład z użyciem technik multimedialnych, case study.

15

Forma i warunki zaliczenia
Kolokwium oraz indywidualne zaangażowanie studenta
Obciążenie pracą studenta
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Forma aktywności
Godziny kontaktowe z nauczycielem
Przygotowanie się do zajęć
Studiowanie literatury i zadanych źródeł
SUMA
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA
PRZEDMIOTU
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie adaptacji
międzynarodowa. Pod red. M. Porady – Rochoń. Difin, 2009

Średnia liczba godzin na zrealizowanie
aktywności
15
25
10
50
2

do

współczesnego

otoczenia.

Perspektywa
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PODATKOWE I POZAPODATKOWE OBCIĄŻENIA PRZEDSIĘBIORSTW
Nazwa przedmiotu:
Kod przedmiotu:
Podatkowe
i
pozapodatkowe
obciążenia przedsiębiorstw
Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług,
Katedra Finansów Przedsiębiorstwa
Rok / Semestr 3/5
Kierunek: Finanse i Rachunkowość
Rodzaj studiów
Specjalność: Finanse przedsiębiorstw
I stopnia, Stacjonarne
Forma zajęć
Wykład
ćwiczenia
laboratorium
seminarium
inne
Wymiar
15
15
zajęć
Status przedmiotu: obowiązkowy
Język wykładowy: polski
Prowadzący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail)
prof. zw. dr hab. Aurelia Bielawska, kierownik katedry aurelia.bielawska@wzieu.pl
dr Anna Bera, adiunkt
anna.bera@wzieu.pl
mgr Dominika Kordela, asystent
dominika.kordela@wzieu.pl
dr hab. prof. US Bogusław Walczak, profesor
bogusław.walczak@wzieu.pl
dr Sławomir Zarębski, adiunkt
sławomir.zarebski@wzieu.pl
mgr Magdalena Kosowska, asystent
magdalena.kosowska@wzieu.pl
mgr Maciej Pawłowski, asystent
maciej.pawlowski@wzieu.pl
mgr Dariusz Pauch, asystent
dariusz.pauch@wzieu.pl
Cel przedmiotu
Cele przedmiotu:
- omówienie znaczenia podatkowych i pozapodatkowych form obciążenia przedsiębiorstwa dla jego sytuacji
finansowej
przegląd podstawowych form opodatkowania przedsiębiorstw
przegląd podstawowych pozapodatkowych form obciążenia przedsiębiorstw
prezentacja praktycznych zagadnień dotyczących zarządzania podatkami i obciążeniami
pozapodatkowymi w przedsiębiorstwie (strategie podatkowe przedsiębiorstw)
dyskusja nad zmianami polskiego systemu podatkowego i systemu świadczeń socjalnych i pożądanymi
kierunkami tych zmian.
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji
Podstawowe wiadomości z zakresu przedmiotów: Finanse przedsiębiorstwa, Rachunkowość, Systemy
podatkowe
Efekty kształcenia
W zakresie wiedzy student zna podstawowe pojęcia z dziedziny podatkowych i pozapodatkowych
form obciążenia przedsiębiorstw.
W zakresie umiejętności student potrafi zrozumieć cele, istotę i zasady systemu obowiązkowych
obciążeń przedsiębiorstw i ma umiejętność analizy praktycznych problemów dotyczących tych
obciążeń (np. kalkulacji ich poziomu w przedsiębiorstwie)..
W zakresie kompetencji społecznych student akceptuje i rozumie znaczenie decyzji dotyczących
obowiązkowych obciążeń przedsiębiorstwa na efektywne działanie firm.
Treści programowe
Forma zajęć – wykłady
1. Ekonomiczne skutki obciążeń podatkowych i pozapodatkowych dla
przedsiębiorstw. Poziom obciążeń przedsiębiorstw polskich na tle państw UE.
2. Podatki bezpośrednie jako element obciążenia przedsiębiorstw.
3. Podatki pośrednie jako element obciążenia przedsiębiorstw.
4. Podatki lokalne jako element obciążenia przedsiębiorstw.
5. Ubezpieczenia emerytalne i rentowe jako element pozapodatkowych form obciążenia
przedsiębiorstw.
6. Ubezpieczenia chorobowe i wypadkowe jako element pozapodatkowych form

Liczba
godzin
3
2
2
2
2
2
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obciążenia przedsiębiorstw.
7. Reformy podatkowych i pozapodatkowych obciążeń przedsiębiorstwa.
Suma
Treści programowe
Forma zajęć – ćwiczenia
1. Ekonomiczne skutki obciążeń podatkowych i pozapodatkowych dla
przedsiębiorstw. Poziom obciążeń przedsiębiorstw polskich na tle państw UE.
2. Podatki bezpośrednie jako element obciążenia przedsiębiorstw.
3. Podatki pośrednie jako element obciążenia przedsiębiorstw.
4. Podatki lokalne jako element obciążenia przedsiębiorstw.
5. Ubezpieczenia emerytalne i rentowe jako element pozapodatkowych form obciążenia
przedsiębiorstw.
6. Ubezpieczenia chorobowe i wypadkowe jako element pozapodatkowych form
obciążenia przedsiębiorstw.
7. Reformy podatkowych i pozapodatkowych obciążeń przedsiębiorstwa.
Suma
Metody i narzędzia dydaktyczne
Wykład z użyciem technik multimedialnych, ćwiczenia, prezentacje

2
15
Liczba
godzin
3
2
2
2
2
2
2
15

Forma i warunki zaliczenia
Zaliczenie ćwiczeń: pisemne kolokwia ( pytania otwarte i zadania).
Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności

Średnia liczba godzin na zrealizowanie
aktywności
30
30
60
120
4

Godziny kontaktowe z nauczycielem
Przygotowanie się do zajęć
Studiowanie literatury i zadanych źródeł
SUMA
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA
PRZEDMIOTU
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
1. K. Wach – Systemy podatkowe krajów Unii Europejskiej. Wyd. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006
2. B. Walczak – System podatkowy Polski, PTE, Szczecin, 2008
3. G. Szczodrowski - Polski system podatkowy, PWN, Warszawa 2006
4. Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne,
Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (broszura informacyjna ZUS) –
Warszawa, 2007
Literatura uzupełniająca:
Gazeta Prawna, Przegląd Podatkowy
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CONTROLLING FINANSOWY
Nazwa przedmiotu:
Kod przedmiotu:
Controlling finansowy
Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra
Rachunkowości i Controllingu
Kierunek - Finanse i Rachunkowość
Specjalność Finanse Przedsiębiorstw
Forma zajęć
wykład
Wymiar
15
zajęć
Status przedmiotu

ćwiczenia
15

Rok / Semestr III rok, 5 semestr
Rodzaj studiów
studia I stopnia, stacjonarne
laboratorium
seminarium
inne

Język wykładowy - polski

Prowadzący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail)
Dr Piotr Szczypa (piotr.szczypa@wzieu.pl),
dr Ewa Rogowska (ewa.rogowska@wzieu.pl) ,
dr inż. Małgorzata Cieciura (malgorzata.cieciura@wzieu.pl),
mgr Hanna Czaja-Cieszyńska (hanna.czaja@wzieu.pl),
mgr Konrad Kochański (konrad.kochanski@wzieu.pl)
mgr Bartosz Pilecki (bartosz.pilecki@wzieu.pl),
mgr Adam Lulek(adam.lulek@wzieu.pl)
Cel przedmiotu
Zapoznanie studentów z rolą, znaczeniem i celem controllingu finansowego. Ponadto przedstawienie
zasad sporządzania sprawozdań pro forma oraz analizy odchyleń.
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji
Znajomość rachunkowości finansowej, zasad rachunku kosztów w przedsiębiorstwie
Efekty kształcenia
W zakresie wiedzy student zna i definiuje podstawowe pojęcia z zakresu controllingu finansowego.
Wyjaśnia podstawowe zasady sporządzania sprawozdań pro forma. W zakresie umiejętności student
potrafi budżetować przychody, koszty, zasoby, wpływy i wydatki. Projektuje sprawozdania pro forma.
Analizuje odchylenia między planem a realizacją i wyciąga wnioski. W zakresie kompetencji
społecznych student wypracowuje nawyk systematyczności, rzetelności i odpowiedzialności za
generowanie użytecznych informacji ekonomicznych.
Treści programowe
Forma zajęć – wykłady
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Istota i zakres controllingu finansowego
Wstępna charakterystyka narzędzi controllingu finansowego
Istota sporządzania sprawozdań pro forma
Charakterystyka planowanego rachunku zysków i strat
Planowanie zasobów – bilans pro forma
Planowany rachunek przepływów pieniężnych – budżet wpływów i
wydatków
7. Znaczenie analizy odchyleń
8. Charakterystyka wskaźników równowagi finansowej przedsiębiorstwa
Suma
Forma zajęć - ćwiczenia
1. Sporządzanie budżetów operacyjnych
2. Sporządzanie planowanego rachunku zysków i strat
3. Sporządzanie planowanego bilansu
4. Sporządzanie planowanego rachunku przepływów pieniężnych
5. Analiza odchyleń – studium przypadków
6. Ustalenie i analiza wskaźników oceny równowagi finansowej

Liczba
godzin
2
1
2
2
2
2
2
2
15
2
3
2
2
2
2
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przedsiębiorstwa
7. Kolokwium

2
Suma
15
Metody i narzędzia dydaktyczne
Wykład z użyciem technik multimedialnych, wykład z pogadanką, dyskusja dydaktyczna,
rozwiązywanie zdań, analiza przypadków, praca w grupach
Forma i warunki zaliczenia
Podstawą zaliczenia jest sporządzenie wskazanych sprawozdań pro forma na podstawie podanych
założeń.
Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności
Średnia
liczba
godzin
na
zrealizowanie aktywności
Godziny kontaktowe z nauczycielem
30
Przygotowanie się do zajęć
30
Studiowanie literatury
30
SUMA
90
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA
3
PRZEDMIOTU
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
1. Controlling funkcyjny w przedsiębiorstwie, red. M. Sierpińska, Oficyna Ekonomiczna, Kraków
2004
Literatura uzupełniająca:
1. Controlling w działalności przedsiębiorstwa , red. E. Nowak, PWE, Warszawa 2004
2. Od auditingu do sponsoringu w rachunkowości, red. K. Czubakowska, PWE, Warszawa 2007
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POLITYKA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTWA
Nazwa przedmiotu:
Kod przedmiotu:
Polityka finansowa przedsiębiorstwa
Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług,
Katedra Finansów Przedsiębiorstwa
Rok / Semestr 3/5
Kierunek: Finanse i Rachunkowość
Rodzaj studiów
Specjalność: Finanse przedsiębiorstw
I stopnia, Stacjonarne
Forma zajęć
Wykład
ćwiczenia
laboratorium
seminarium
inne
Wymiar
15
15
zajęć
Status przedmiotu: obowiązkowy
Język wykładowy: polski
Prowadzący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail)
prof. zw. dr hab. Aurelia Bielawska, kierownik katedry aurelia.bielawska@wzieu.pl
dr Anna Bera, adiunkt
anna.bera@wzieu.pl
mgr Dominika Kordela, asystent
dominika.kordela@wzieu.pl
dr hab. prof. US Bogusław Walczak, profesor
bogusław.walczak@wzieu.pl
dr Sławomir Zarębski, adiunkt
sławomir.zarebski@wzieu.pl
mgr Magdalena Kosowska, asystent
magdalena.kosowska@wzieu.pl
mgr Maciej Pawłowski, asystent
maciej.pawlowski@wzieu.pl
mgr Dariusz Pauch, asystent
dariusz.pauch@wzieu.pl
Cel przedmiotu
Cele przedmiotu:
- przedstawienie pojęcia, rola i znaczenie polityki finansowej w zarządzaniu przedsiębiorstwem
- przedstawienie powiązań polityki finansowej ze strategią finansową i problematyką planowania finansowego
- prezentacja podstawowych obszarów polityki finansowej przedsiębiorstwa (finansowanie krótkookresowe,
finansowanie długookresowe, inwestycje, zarządzanie podatkami)
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji
Znajomość zagadnień z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstwa
Efekty kształcenia
W zakresie wiedzy student zna podstawowe pojęcia z dziedziny polityki finansowej i strategii
finansowych przedsiębiorstw.
W zakresie umiejętności student potrafi dokonać sformułowania podstawowych celów i założeń
polityki finansowej oraz zidentyfikować najważniejsze obszary tej polityki i dobrać do niej odpowiednie
instrumenty finansowe.
W zakresie kompetencji społecznych student akceptuje i rozumie znaczenie polityki finansowej i jej
elementów na efektywne działanie firm.
Treści programowe
Forma zajęć – wykłady
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.
Suma
Treści programowe
Forma zajęć – ćwiczenia

Liczba
godzin
4
4
4
4
4
4
4
2
30
Liczba
godzin
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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.

4
4
4
4
4
4
4
2

Suma
30
Metody i narzędzia dydaktyczne
Wykłady z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych; ćwiczenia poświęcone prezentacji instrumentarium
wspierającego realizację polityki finansowej przedsiębiorstwa
Forma i warunki zaliczenia
Zaliczenie ćwiczeń: pisemne kolokwia ( pytania otwarte i zadania), obejmujące treść wykładów i
ćwiczeń.
Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności

Średnia liczba godzin na zrealizowanie
aktywności
45
35
10
90
3

Godziny kontaktowe z nauczycielem
Przygotowanie się do zajęć
Studiowanie literatury i zadanych źródeł
SUMA
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA
PRZEDMIOTU
Literatura podstawowa i uzupełniająca
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
Literatura uzupełniająca:
A. Duliniec, Finansowanie przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2007
W. Bień, Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2008
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FINANSE BEHAWIORALNE
Nazwa przedmiotu:
Kod przedmiotu:
FINANSE BEHAWIORALNE
Jednostka organizacyjna US: WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG,
KATEDRA BANKOWOŚCI I FINANSÓW PORÓWNAWCZYCH
Rok / Semestr:
Kierunek: Finanse i Rachunkowość
III rok, V semestr
Specjalność: Finanse Przedsiębiorstw
Rodzaj studiów:
Studia I stopnia, stacjonarne
Forma zajęć
wykład
ćwiczenia
laboratorium
seminarium
inne
Wymiar
30
15
zajęć
Status przedmiotu: obowiązkowy
Język wykładowy: polski
Prowadzący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail)
dr hab. prof. US Beata Świecka (beata.swiecka@wzieu.pl)
mgr Marta Zdanowska (marta.zdanowska@wzieu.pl)
Cel przedmiotu
Zapoznanie studentów z podstawami teoretycznymi oraz praktycznymi aspektami finansów
behawioralnych; przedstawienie podstawowych teorii i pojęć z finansów behawioralnych; ukazanie
interesujących wyników badań naukowych z finansów behawioralnych; zdobycie przez studentów
umiejętności brania pod uwagę aspektów behawioralnych w analizie rynku finansowego; zdobycie
umiejętności dostrzegania psychologicznych mechanizmów podkreślających behawioralne wzorce
istotne dla zjawisk ekonomicznych oraz umiejętności obserwowania i analizowania zachowań
jednostek na rynkach finansowych.
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji
Wiedza z zakresu podstaw finansów, psychologii oraz rachunku prawdopodobieństwa.
Efekty kształcenia
W zakresie wiedzy student zna podstawowe pojęcia i teorie z dziedziny finansów behawioralnych,
takie jak teoria perspektyw czy heurystyki, opisuje anomalie występujące na rynkach finansowych,
rozpoznaje autorytety ważne w świecie finansów behawioralnych, prezentuje wyniki i wnioski badań
naukowych z dziedziny finansów behawioralnych.
W zakresie umiejętności student rozpoznaje szereg czynników behawioralnych wpływających na
rynki finansowe, firmy i jednostki, rozpoznaje również własności i cechy danych empirycznych
wskazujące na zjawiska behawioralne, interpretuje zjawiska finansowe w świetle finansów
behawioralnych, wyjaśnia pojęcia i teorie finansów behawioralnych ilustrując ja na przykładach.
W zakresie kompetencji społecznych student potrafi pracować w zespole, wyraża swoje poglądy w
sposób poprawny, spójny i logiczny, rozwiązuje samodzielnie powierzone mu zadania, interpretuje
zachowania osób indywidualnych w świetle finansów behawioralnych.
Treści programowe
Forma zajęć – wykłady
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Finanse behawioralne w naukach ekonomicznych
Finanse behawioralne a psychologia finansowa i socjologia ekonomiczna
Koncepcje psychologiczne człowieka a rola pieniądza w życiu jednostek
Postawy wobec pieniądza
Osobowości finansowe
Zachowania podmiotów na rynkach finansowych
Racjonalność w ujęciu ekonomicznym i behawioralnym
Działania inwestorów w świetle teorii finansów behawioralnych
Decyzje finansowe – ujęcie behawioralne
Zadłużenie w ujęciu ekonomicznym i psychologicznym
Behawioralny aspekt w finansach osobistych
Współczesne przedsiębiorstwo – ujęcie behawioralne
Edukacja finansowa a socjalizacja ekonomiczna

Liczba
godzin
2
2
2
2
2
4
2
2
2
2
2
2
2
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14. Dochód a dobrostan. Pieniądze a szczęście

Suma

2

Forma zajęć – ćwiczenia
1. Źródła finansów behawioralnych
2. Jak mierzyć nastawienie do ryzyka? – eksperyment. Analiza wyników w świetle
teorii użyteczności Neumanna-Morgensterna
3. Teoria perspektywy Kahnemana i Tversky’go. Analiza zastosowań w różnych
aspektach życia społecznego i aktywności ekonomicznej
4. Efektywność rynku i anomalie. Ryzyko irracjonalnego handlu
5. Heurystyki
6. Elementy teorii gier w ocenie racjonalności podejmowania decyzji
7. Turbulencje na rynkach finansowych w świetle finansów behawioralnych
8. Kolokwium

30
Liczba
godzin
1
2
2
2
2
2
2
2

Suma
15
Metody i narzędzia dydaktyczne
Wykład z użyciem technik multimedialnych, ćwiczenia, case study, praca w grupach, eksperymenty,
ankiety, artykuły do samodzielnego czytania, dyskusje, prezentacje
Forma i warunki zaliczenia
Zaliczeniem przedmiotu jest aktywność w czasie ćwiczeń – udział w dyskusjach, eksperymentach i
ankietach, praca w grupach nad case study, kolokwium końcowe zawierające pytania zamknięte i
otwarte. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest otrzymanie pozytywnej oceny z ćwiczeń. Egzamin
odbywa się w formie pisemnej, preferowana jest aktywność w czasie wykładów (udział w dyskusjach).
Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności

Średnia
liczba
godzin
zrealizowanie aktywności
45
45
30
120
4

na

Godziny kontaktowe z nauczycielem
Przygotowanie się do zajęć
Studiowanie literatury i artykułów
SUMA
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA
PRZEDMIOTU
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa
1. Czerwonka M., Gorlewski B., Finanse behawioralne, SGH, Warszawa 2008.
2. Flejterski S., Świecka B. (red.), Elementy finansów i bankowości, Cedewu, Warszawa 2008.

Literatura uzupełniająca
3. Komorowski J. Cele i wartości współczesnego przedsiębiorstwa. Ujęcie behawioralne, Oficyna
Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2011.
4. Ostaszewski J. (red.), Finanse, Difin, Warszawa 2010.
5. Tyszka T., Falkowski A., Psychologia zachowań konsumenckich, Gdańskie Wydawnictwo
Psychologiczne, Gdańsk 2009.
6. Wąsowicz - Kiryło G., Psychologia finansowa. O pieniądzach w życiu człowieka, Difin, Warszawa
2008.
7. Zielonka P., Behawioralne aspekty inwestowania na rynku papierów wartościowych, Cedewu,
Warszawa 2008.
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FINANSE MŚP
Nazwa przedmiotu:
Kod przedmiotu:
Finanse MŚP
Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług,
Katedra Finansów Przedsiębiorstwa
Rok / Semestr 2/4
Kierunek: Finanse i Rachunkowość
Rodzaj studiów
Specjalność: Finanse przedsiębiorstw
I stopnia, Stacjonarne
Forma zajęć
Wykład
ćwiczenia
laboratorium
seminarium
inne
Wymiar
15
15
zajęć
Status przedmiotu: obowiązkowy
Język wykładowy: polski
Prowadzący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail)
prof. zw. dr hab. Aurelia Bielawska, kierownik katedry aurelia.bielawska@wzieu.pl
dr Anna Bera, adiunkt
anna.bera@wzieu.pl
mgr Dominika Kordela, asystent
dominika.kordela@wzieu.pl
dr hab. prof. US Bogusław Walczak, profesor
bogusław.walczak@wzieu.pl
dr Sławomir Zarębski, adiunkt
sławomir.zarebski@wzieu.pl
mgr Magdalena Kosowska, asystent
magdalena.kosowska@wzieu.pl
mgr Maciej Pawłowski, asystent
maciej.pawlowski@wzieu.pl
mgr Dariusz Pauch, asystent
dariusz.pauch@wzieu.pl
Cel przedmiotu
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z problematyką prowadzenie finansów w małych
przedsiębiorstwach. Omówione zostaną podstawowe instrumenty finansowania działalności bieżącej i
inwestycyjnej małych przedsiębiorstw. Przedstawione zostaną metody oceny sytuacji finansowej jak również
instrumenty i programy wspierające ich rozwój. Omówione zostanie zarządzanie podatkami, inwestycjami
rzeczowymi oraz wartością małego przedsiębiorstwa.
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji
Znajomość zagadnień z podstaw finansów
Efekty kształcenia
W zakresie wiedzy student zna podstawowe pojęcia z dziedziny finansów małych i średnich
podmiotów gospodarczych.
W zakresie umiejętności student potrafi wykorzystywać najważniejsze instrumenty finansowania
działalności bieżącej i inwestycyjnej małych przedsiębiorstw oraz dokonywać analizy tych instrumentów pod
kątem ich wykorzystania w MŚP.
W zakresie kompetencji społecznych student akceptuje i rozumie znaczenie polityki finansowej dla
efektywnego funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw.
Treści programowe
Forma zajęć – wykłady
1. Funkcjonowanie małych przedsiębiorstw w otoczeniu rynkowym,
2. Finansowanie działalności bieżącej małych przedsiębiorstw:
3. Finansowanie działalności inwestycyjnej małych przedsiębiorstw,
4. Działalność małych przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych,
5. Analiza i ocena sytuacji finansowej małych przedsiębiorstw,
6. Zarządzanie kapitałem pracującym,
7. Wsparcie sektora MSP:
8. Zarządzanie podatkami w małym przedsiębiorstwie,
9. Analiza inwestycji rzeczowych w małym przedsiębiorstwie. Ocena projektów
inwestycyjnych,
10. Planowanie finansowe, zarządzanie wartością małego przedsiębiorstwa.
Suma
Treści programowe

Liczba
godzin
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
15
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Forma zajęć – ćwiczenia
1. Funkcjonowanie małych przedsiębiorstw w otoczeniu rynkowym,
2. Finansowanie działalności bieżącej małych przedsiębiorstw:
3. Finansowanie działalności inwestycyjnej małych przedsiębiorstw,
4. Działalność małych przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych,
5. Analiza i ocena sytuacji finansowej małych przedsiębiorstw,
6. Zarządzanie kapitałem pracującym,
7. Wsparcie sektora MSP:
8. Zarządzanie podatkami w małym przedsiębiorstwie,
9. Analiza inwestycji rzeczowych w małym przedsiębiorstwie. Ocena projektów
inwestycyjnych,
10. Planowanie finansowe, zarządzanie wartością małego przedsiębiorstwa.
Suma
Metody i narzędzia dydaktyczne
Wykłady z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych; ćwiczenia, case study, studia literaturowe

Liczba
godzin
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
15

Forma i warunki zaliczenia
Zaliczenie ćwiczeń: pisemne kolokwia ( pytania otwarte i zadania), obejmujące treść wykładów i
ćwiczeń.
Egzamin w formie pisemnej (pytania otwarte), pod warunkiem zaliczenia ćwiczeń.
Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności

Średnia liczba godzin na zrealizowanie
aktywności
30
60
30
120
4

Godziny kontaktowe z nauczycielem
Przygotowanie się do zajęć
Studiowanie literatury i zadanych źródeł
SUMA
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA
PRZEDMIOTU
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
Finanse małych i średnich przedsiębiorstw. Red. W. Pluta, Wydawnictwo PWE, Warszawa 2004.
A.Bielawska: Finanse zagraniczne MSP. Wybrane problemy. Wydawnictwo PWN, Warszawa 2006.
Pomoc publiczna dla małych i średnich przedsiębiorstw. Mity i rzeczywistość. Red. F.Misiąg, Wydawnictwo
PWE, Warszawa 2005.
Finanse przedsiębiorstwa. Red. J. Szczepański, L.Szyszko, Wydawnictwo PWE, Warszawa 2006.
W.Pluta: Zarządzanie wartością w małych i średnich przedsiębiorstwach, PWE, Warszawa 2009.
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RYNEK USŁUG UBEZPIECZENIOWYCH
Nazwa przedmiotu:
Kod przedmiotu:
RYNEK USŁUG
UBEZPIECZENIOWYCH
Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług,
Katedra Finansów Przedsiębiorstwa
Rok / Semestr 3/6
Kierunek: Finanse i Rachunkowość
Rodzaj studiów
Specjalność: Finanse przedsiębiorstw
I stopnia, stacjonarne
Forma zajęć
wykład
ćwiczenia
laboratorium
seminarium
inne
Wymiar
15
15
zajęć
Status przedmiotu: obowiązkowy
Język wykładowy: polski
Prowadzący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail)
prof. zw. dr hab. Aurelia Bielawska, kierownik katedry aurelia.bielawska@wzieu.pl
dr Anna Bera, adiunkt
anna.bera@wzieu.pl
mgr Dominika Kordela, asystent
dominika.kordela@wzieu.pl
dr hab. prof. US Bogusław Walczak, profesor
bogusław.walczak@wzieu.pl
dr Sławomir Zarębski, adiunkt
sławomir.zarebski@wzieu.pl
mgr Magdalena Kosowska, asystent
magdalena.kosowska@wzieu.pl
mgr Maciej Pawłowski, asystent
maciej.pawlowski@wzieu.pl
mgr Dariusz Pauch, asystent
dariusz.pauch@wzieu.pl
Cel przedmiotu
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami z zakresu rynku usług
ubezpieczeniowych. Przedstawiona zostanie regulacja prawna działalności ubezpieczeniowej oraz techniczna
charakterystyka kontraktu ubezpieczeniowego. Szczegółowo omówione zostaną poszczególne rynku
ubezpieczeń majątkowych: komunikacyjnych, przemysłowych, rolnych, finansowych, ,rynkiem
odpowiedzialności cywilnej. Wyjaśnione zostaną także zasady gospodarki finansowej ubezpieczycieli.
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji
Podstawowa wiedza z zakresu ubezpieczeń
Efekty kształcenia
W zakresie wiedzy student zna podstawowe pojęcia z zakresu rynku ubezpieczeń i kontraktów
ubezpieczeniowych.
W zakresie umiejętności student potrafi rozpoznać i analizować podstawowe grupy produktów
ubezpieczeniowych, związanych z rynkiem ubezpieczeń majątkowych.
W zakresie kompetencji społecznych student akceptuje i rozumie znaczenie kontraktów
ubezpieczeniowych oraz wpływu działalności w zakresie ubezpieczeniowym na bezpieczeństwo
finansowe działania przedsiębiorstw.
Treści programowe
Forma zajęć – wykłady
1. Rozwój ubezpieczeń na świecie i w Polsce
2. Ryzyko ubezpieczeniowe
3. Istota, funkcje i zasady ubezpieczeń
4. Regulacja prawna działalności ubezpieczeniowej. Instytucje ubezpieczeniowe
5. Techniczne charakterystyki kontraktu ubezpieczeniowego
6. Charakterystyka rynku usług ubezpieczeniowych: ubezpieczeń komunikacyjnych,
przemysłowych, rolnych, finansowych, odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczeń
transportowych
7. Gospodarka finansowa zakładu ubezpieczeń
8. Rynek ubezpieczeń w Polsce – stan obecny i perspektywy rozwoju

Liczba
godzin
2
2
2
2
2
2

2
1
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Suma
Treści programowe
Forma zajęć – ćwiczenia

-

1. Rozwój ubezpieczeń na świecie i w Polsce
2. Ryzyko ubezpieczeniowe
3. Istota, funkcje i zasady ubezpieczeń
4. Regulacja prawna działalności ubezpieczeniowej. Instytucje ubezpieczeniowe
5. Techniczne charakterystyki kontraktu ubezpieczeniowego
6. Charakterystyka rynku usług ubezpieczeniowych: ubezpieczeń komunikacyjnych,
przemysłowych, rolnych, finansowych, odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczeń
transportowych
7. Gospodarka finansowa zakładu ubezpieczeń
8. Rynek ubezpieczeń w Polsce – stan obecny i perspektywy rozwoju

Suma
Metody i narzędzia dydaktyczne
wykład z użyciem technik multimedialnych, ćwiczenia, case study, studia literaturowe

15
Liczba
godzin
2
2
2
2
2
2

2
1

15

Forma i warunki zaliczenia
Zaliczenie pisemne: pytania otwarte i zadania.
Egzamin w formie pisemnej (pytania otwarte), pod warunkiem zaliczenia ćwiczeń.
Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności
Średnia liczba godzin na zrealizowanie
aktywności
Godziny kontaktowe z nauczycielem
30
Przygotowanie się do zajęć
60
Studiowanie literatury i zadanych źródeł
30
SUMA
120
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA
4
PRZEDMIOTU
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
Podstawy ubezpieczeń, tom I - mechanizmy i funkcje. Red. J. Monkiewicz, Wydawnictwo Poltext, Warszawa
2004,
Podstawy ubezpieczeń, tom II - produkty. Red. J.Monkiewicz Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2005,
Podstawy ubezpieczeń, tom III - przedsiębiorstwo. Red. J.Monkiewicz, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2004,
Ubezpieczenia gospodarcze. Red. T.Sangowski, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2001.
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GOSPODARKA
FINANSOWA
W
JEDNOSTKACH
SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO
Nazwa przedmiotu:
Kod przedmiotu:
Gospodarka
finansowa
w
jednostkach
samorządu terytorialnego
Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług,
Katedra Finansów Publicznych
Kierunek Finanse i rachunkowość
Specjalność
Forma zajęć
wykład
ćwiczenia
Wymiar
15
15
zajęć
Status przedmiotu obowiązkowy

Rok III Semestr VI
Rodzaj studiów
I stopnia, stacjonarne
laboratorium
seminarium

inne

Język wykładowy polski

Prowadzący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail)
Dr Małgorzata Gorzałczyńska-Koczkodaj (m.g.koczkodaj@wzieu.pl)
Mgr Marta Szaja (marta.szaja@wzieu.pl)
Cel przedmiotu
Zapoznanie studentów z teorią i praktyką gospodarki finansowej na szczeblu samorządowym w
gminach, powiatach i województwach samorządowych; przedstawienie podstawowych pojęć i
prawidłowości związanych z przedmiotem; przedstawienie problemów i dysfunkcji towarzyszących
gospodarowaniu publicznymi środkami pieniężnymi; stworzenie podstaw do krytycznej refleksji i oceny
proponowanych rozwiązań systemowych oraz propozycji dokonywania różnorodnych zmian
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji
Wiedza z zakresu makroekonomii, finansów publicznych.
Efekty kształcenia
W zakresie wiedzy student zna i charakteryzuje podstawowe pojęcia i zjawiska z dziedziny finansów
Unii Europejskiej, wyciąga proste wnioski z zachodzących w tym obszarze procesów, rozumie
funkcjonowanie i specyfikę tego sektora.
W zakresie umiejętności student potrafi ocenić skutki proponowanych rozwiązań i zachodzących
zjawisk, wyjaśnia zależności przyczynowo-skutkowe zachodzące w sektorze finansów unijnych,
poddaje krytyce pewne regulacje organizacyjno-prawne dotyczące tego sektora, wyprowadza wnioski
na podstawie rzeczywistych sytuacji społeczno-gospodarczych.
W zakresie kompetencji społecznych student pracuje samodzielnie, zachowuje otwartość na różne
rozwiązania poznanych problemów i zidentyfikowanych dysfunkcji, chętnie podejmuje się
samodzielnego rozwiązywania postawionych problemów.
Treści programowe
Forma zajęć – wykłady
Liczba
godzin
1. Wyjaśnienie podstawowych pojęć i zagadnień
1
2. Podział zadań pomiędzy szczeblem rządowym a samorządowym
2
3. Samodzielność dochodowa i wydatkowa samorządu
2
4. Samorządowe dochody własne
2
5. Systemy zasilania zewnętrznego budżetów samorządowych
2
6. Potrzeby i wydatki inwestycyjne w samorządzie terytorialnym a możliwości
3
i źródła ich finansowania
7. Nowe zarządzanie publiczne w aspekcie gospodarowania środkami
3
finansowymi
Suma
15
Forma zajęć – ćwiczenia
1. Rodzaje i formy realizacji lokalnych zadań publicznych w aspekcie
2
samodzielności dochodowej (praca w grupach, analiza wniosków)
2. Własne źródła pozyskiwania dochodów (prezentacje studentów dotyczące
2
tematu zajęć)
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3. Porównanie poszczególnych zwrotnych źródeł pozyskiwania środków i ich
wpływu na sytuację finansową jednostek samorządu terytorialnego (praca
w grupach, case study, analiza wniosków, metoda scenariuszy)
4. Lokalny deficyt budżetowy i dług publiczny (praca w grupach, case study,
analiza wniosków, metoda scenariuszy)
5. Kontrola wewnętrzna i zewnętrzna gospodarki oraz finansów
samorządu terytorialnego (praca w grupach)
6. Pisemne kolokwium z zagadnień prezentowanych na zajęciach
Suma
Metody i narzędzia dydaktyczne
Wykład z użyciem technik multimedialnych, Ćwiczenia: case study, dyskusja otwarta

4

3
2
2
15

Forma i warunki zaliczenia
Forma pisemna: pytania testowe oraz opisowe (wyjaśniająco-problematyczne)
Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności

Średnia
liczba
godzin
zrealizowanie aktywności
30
30
60
4

na

Godziny kontaktowe z nauczycielem
Przygotowanie się do zajęć
SUMA
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA
PRZEDMIOTU
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
1. H. Sochacka-Krysiak: Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego w
warunkach decentralizacji zarządzania sektorem publicznym, Wyd. SGH 2011.
2. B. Kołaczkowski, M. Ratajczak: Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego w Polsce.
Wyd. Wolters Kluwer, 2010.
3. M. Jastrzębska: Zarządzanie długiem jednostek samorządu terytorialnego, Wyd. Wolters
Kluwer 2009.
Literatura uzupełniająca:
1. Red. T. Famulska: Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego w warunkach integracji
europejskiej. Wyd. AE Katowice 2009.
2. Czasopisma ”Finanse publiczne”, „Wspólnota”, „Finanse Komunalne”
3. Strony internetowe: www.mf.gov.pl, finansepubliczne.bdo.pl
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BANKOWOŚĆ KOMERCYJNA
Nazwa przedmiotu: Bankowość komercyjna

Kod przedmiotu:

Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra
Bankowości i Finansów Porównawczych
Rok / Semestr
Kierunek: Finanse i Rachunkowość
II rok / 4 semestr
Specjalność: Bankowość i Ubezpieczenia
Rodzaj studiów
I stopnia, stacjonarne
Forma zajęć
wykład
ćwiczenia
laboratorium
seminarium
inne
Wymiar
15
15
zajęć
Status przedmiotu obowiązkowy
Język wykładowy polski
Prowadzący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail)
Stanisław Flejterski (stanisław.flejterski@wzieu.pl)
Krystyna Brzozowska (krystyna.brzozowska@wzieu.pl)
Beata Świecka (beata.swiecka@wzieu.pl)
Przemysław Pluskota (przemyslaw.pluskota@wzieu.pl)
Robert Rumiński (robert.ruminski@wzieu.pl)
Cel przedmiotu
- zapoznanie studentów z istotą bankowości komercyjnej oraz relacjami między bankami
komercyjnymi a niebankowymi jednostkami gospodarującymi,
- zapoznanie studentów z operacjami, usługami i produktami banków komercyjnych,
- poznanie szczegółowych zasad obowiązujących w działalności przedsiębiorstwa bankowego,
- zapoznanie studentów z pojęciem ryzyka towarzyszącego działalności banku komercyjnego.
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji
Podstawowa wiedza z zakresu makroekonomii, mikroekonomii, finansów oraz bankowości.
Efekty kształcenia
W zakresie wiedzy student zna i identyfikuje podstawowe pojęcia z dziedziny bankowości
komercyjnej. Porównuje i klasyfikuje rodzaje usług i produktów banków komercyjnych.
W zakresie umiejętności student porównuje i klasyfikuje podstawowe pojęcia z zakresu bankowości
komercyjnej w ujęciu instytucjonalnym i instrumentalnym.
W zakresie kompetencji społecznych student swobodnie dyskutuje na temat bankowości
komercyjnej i banków komercyjnych oraz produktów i usług, wyrażając opinie, co świadczy jego
zorientowaniu w tematyce przedmiotu.
Treści programowe
Forma zajęć – wykłady

Suma

1. Zasady funkcjonowania systemu bankowego na świecie i w Polsce
2. Współczesne relacje finansowe między bankiem komercyjnym a bankiem
centralnym
3. Operacje, usługi i produkty banków komercyjnych
4. Strategia rozwoju, polityka i ekonomika przedsiębiorstwa bankowego
5. Zarządzanie bankiem komercyjnym
6. Aktywa i pasywa banku komercyjnego
7. Pojęcie, klasyfikacja i metody ograniczania ryzyka działalności banku
komercyjnego
Forma zajęć – ćwiczenia
1. Modele współczesnego systemu bankowego
2. Relacje między bankiem komercyjnym a bankiem centralnym na rynku
międzybankowym
3. Klasyfikacja i rodzaje operacji, usług i produktów banków komercyjnych

Liczba
godzin
2
2
2
2
2
2
3
15
Liczba
godzin
2
2
2
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4. Cele i zasady działania banku komercyjnego
2
5. Zarządzanie bankiem komercyjnym
2
6. Aktywa i pasywa banku komercyjnego oraz relacje między nimi
2
7. Metody i sposoby ograniczania ryzyka banku komercyjnego
2
8. Zaliczenie z zajęć w formie pisemnej
1
Suma
15
Metody i narzędzia dydaktyczne
wykład z użyciem technik multimedialnych, ćwiczenia, case study, praca w grupach, eksperyment
myślowy, prezentacja
Forma i warunki zaliczenia
Zaliczenie ćwiczeń: jedno pisemne kolokwium na koniec semestru. Oceniany jest zasób wiedzy
studenta i umiejętność jej użycia do zaprezentowanych w pytaniach sytuacji. Ponadto warunkiem
zaliczenia ćwiczeń jest również aktywność na zajęciach.
Egzamin z przedmiotu: egzamin pisemny
Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności
Średnia
liczba
godzin
na
zrealizowanie aktywności
Godziny kontaktowe z nauczycielem
30
Przygotowanie się do zajęć
30
Studiowanie literatury i zadanych źródeł
30
…
SUMA
90
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA
2
PRZEDMIOTU
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa
1. W. Wąsowski, Ekonomika i finanse banku komercyjnego, Difin. Warszawa 2007.
2. M. Iwanicz-Drozdowska, W.L. Jaworski, Z. Zawadzka, Bankowość, zagadnienia podstawowe,
Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2010.
Literatura uzupełniająca
1. E. Bogacka-Kisiel (red.), Usługi i procedury bankowe, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej
we Wrocławiu, Wrocław 2000.
2. M. Zaleska (red.), Współczesna bankowość, Tom I, Difin, Warszawa 2007.
3. Bank, Bank i Kredyt, Gazeta Bankowa, Rzeczpospolita, Dziennik Gazeta Prawna, Puls
Biznesu itp.
4. Źródła internetowe: Portal NBP, www.alebank.pl i inne
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ZARZĄDZANIE FINANSAMI UBEZPIECZYCIELI
Nazwa przedmiotu:
Kod przedmiotu:
ZARZĄDZANIE
FINANSAMI
UBEZPIECZYCIELI
Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług,
Katedra Finansów Przedsiębiorstwa
Rok / Semestr 3/5
Kierunek: Finanse i Rachunkowość
Rodzaj studiów
Specjalność: FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW
I stopnia, stacjonarne
Forma zajęć
wykład
ćwiczenia
laboratorium
seminarium
inne
Wymiar
15
15
zajęć
Status przedmiotu: obowiązkowy
Język wykładowy: polski
Prowadzący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail)
prof. zw. dr hab. Aurelia Bielawska, kierownik katedry aurelia.bielawska@wzieu.pl
dr Anna Bera, adiunkt
anna.bera@wzieu.pl
mgr Dominika Kordela, asystent
dominika.kordela@wzieu.pl
dr hab. prof. US Bogusław Walczak, profesor
bogusław.walczak@wzieu.pl
dr Sławomir Zarębski, adiunkt
sławomir.zarebski@wzieu.pl
mgr Magdalena Kosowska, asystent
magdalena.kosowska@wzieu.pl
mgr Maciej Pawłowski, asystent
maciej.pawlowski@wzieu.pl
mgr Dariusz Pauch, asystent
dariusz.pauch@wzieu.pl
Cel przedmiotu
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z mechanizmami i specyfiką zarządzania finansami w
przedsiębiorstwach ubezpieczeniowych
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji
Podstawowa wiedza z zakresu ubezpieczeń
Efekty kształcenia
W zakresie wiedzy student zna podstawowe pojęcia z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem
ubezpieczeniowym. .
W zakresie umiejętności student potrafi rozpoznać i analizować podstawowe sprawozdania
finansowe ubezpieczycieli oraz potrafi dokonać oceny finansowej sytuacji ubezpieczyciela. Zna
podstawowe zasady działalności techniczno-ubezpieczeniowej, lokacyjnej i asekuracyjnej
ubezpieczycieli.
W zakresie kompetencji społecznych student akceptuje i rozumie znaczenie i specyfikę
zarządzania w firmach ubezpieczeniowych.
Treści programowe
Forma zajęć – wykłady
1.Specyfika działalności ubezpieczeniowej i podstawowe zasady zarządzania finansami
ubezpieczycieli
2.Wymogi ustawowe gospodarki finansowej ubezpieczycieli,
3. Zasady sporządzania sprawozdawczości finansowej,
4.Zarządzanie działalnością techniczno – ubezpieczeniową
5.Zarządzanie polityką lokacyjną
6.Zasady i znaczenie reasekuracji w zarządzaniu finansami ubezpieczycieli
7.Metody oceny finansowej zakładów ubezpieczeń
8.Znaczenie controllingu finansowego
9.Znaczenie zarządzania finansami zakładu ubezpieczeń dla ubezpieczonych i rynku
finansowego
Suma
Treści programowe

-

Liczba
godzin
2
2
2
2
2
1
1
1
2

15

150

Forma zajęć – ćwiczenia
1.Specyfika działalności ubezpieczeniowej i podstawowe zasady zarządzania finansami
ubezpieczycieli
2.Wymogi ustawowe gospodarki finansowej ubezpieczycieli,
3. Zasady sporządzania sprawozdawczości finansowej,
4.Zarządzanie działalnością techniczno – ubezpieczeniową
5.Zarządzanie polityką lokacyjną
6.Zasady i znaczenie reasekuracji w zarządzaniu finansami ubezpieczycieli
7.Metody oceny finansowej zakładów ubezpieczeń
8.Znaczenie controllingu finansowego
9.Znaczenie zarządzania finansami zakładu ubezpieczeń dla ubezpieczonych i rynku
finansowego
Suma
Metody i narzędzia dydaktyczne
Wykład z użyciem technik multimedialnych, ćwiczenia, case study, studia literaturowe

Liczba
godzin
2
2
2
2
2
1
1
1
2

15

Forma i warunki zaliczenia
Zaliczenie pisemne: pytania otwarte i zadania.
Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności

Średnia liczba godzin na zrealizowanie
aktywności
30
60
30
120
4

Godziny kontaktowe z nauczycielem
Przygotowanie się do zajęć
Studiowanie literatury i zadanych źródeł
SUMA
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA
PRZEDMIOTU
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
J.Monkiewicz, L.Gąsiorkiewicz, B.Hadyniuk: Zarządzanie finasami ubezpieczeń, Poltex, Warszawa 1999.
Ubezpieczenia gospodarcze. Pod red. T.Sangowskiego, Poltext, Warszawa 2003
Podstawy ubezpieczeń. Tom I – mechanizmy i funkcje. Pod red. J.Monkiewicza. Poltext, Warszawa 2003
Podstawy ubezpieczeń. Tom II – mechanizmy i funkcje. Pod red. J.Monkiewicza. Poltext, Warszawa 2002
Zarządzanie finansami w zakładach ubezpieczeń. Red. W.Ronka-Chmielowiec, Branta, Bydgoszcze - Wrocław
2004.
Finansowe narzędzia zarządzania zakładem ubezpieczeń Red. T.Sangowski, Poltext 2005,
K Przewalska, M. Orlicki: Nowe prawo ubezpieczeń gospodarczych, branta, Wydawnictwo Branta , Bydgoszcz Warszawa 2006.
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EKONOMIA MENEDŻERSKA
Nazwa przedmiotu:
Ekonomia menedżerska

Kod przedmiotu:

Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług,
Katedra Ekonomii
Kierunek Finanse i Rachunkowość
Specjalność Bankowość i Ubezpieczenia
Forma zajęć
wykład
Wymiar
15
zajęć
Status przedmiotu

ćwiczenia
15

Rok / Semestr 3/5
Rodzaj studiów
I stopnia, stacjonarne
laboratorium
seminarium

inne

Język wykładowy polski

Prowadzący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail)
Dr Jolanta Kondratowicz-Pozorska, jolanta.pozorska@wzieu.pl,
mgr Marcin Janowski, marcin.janowski@wzieu.pl
Cel przedmiotu
Zapoznanie studentów z narzędziami umożliwiającymi podejmowanie decyzji menedżerskich w warunkach
niepełnej informacji oraz zdobycie umiejętności ich wykorzystania przy formułowaniu wniosków dotyczących
zachodzących procesów gospodarczych
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji
Student powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu ekonomii (mikroekonomii i makroekonomii) oraz
umiejętność analizowania zjawisk ekonomicznych.
Efekty kształcenia
W zakresie wiedzy student wyjaśnia procesy i zjawiska ekonomiczne w powiązaniu z procesem podejmowania
decyzji w aspekcie zarządzania przedsiębiorstwem. Opisuje ryzyko przy podejmowaniu optymalnych decyzji
menedżerskich w warunkach gospodarki otwartej.
W zakresie umiejętności student swobodnie stosuje narzędzia analizy mikroekonomicznej w podejmowaniu
decyzji menedżerskich; wyznacza podaż i popyt na produkty przedsiębiorstw; potrafi także uwzględniać i ocenić
ryzyko w decyzjach kierowniczych i docenia rolę otoczenia biznesowego przy podejmowaniu decyzji.
W zakresie kompetencji społecznych (postaw) student wykorzystując zdobytą wiedzę i umiejętności chętnie
podejmuje się piastowania ważnych stanowisk w przedsiębiorstwach i innych organizacjach.
Treści programowe
Forma zajęć – wykłady
Liczba
godzin
1. Fundamentalne teorie rynku
1
2. Struktury rynkowe
1
3. Mikroekonomiczne podstawy teorii firmy
1
4. Teoria podejmowania decyzji menedżerskich
2
5. Pojęcie ryzyka i niepewności w teorii podejmowania decyzji
2
6. Decyzje producentów i konsumentów przy wykorzystaniu elastyczności popytu i
2
podaży
7. Optymalizacja decyzji na podstawie analizy marginalnej
2
8. Decyzje przedsiębiorstw w różnych strukturach konkurencji
2
9. Decyzje optymalizacyjne w zakresie pracy i kapitału
2
Suma
15
Forma zajęć – ćwiczenia
Liczba
godzin
1. Wyjaśnienie pojęć: menedżeryzmu, zarządzania, przedsiębiorczości oraz kosztu
2
alternatywnego na praktycznych przykładach, wziętych z aktualnego otoczenia
gospodarczego.
2. Określanie możliwości produkcyjnych przedsiębiorstwa za pomocą Krzywej
4
Transformacji Produkcji-zadania i przykłady praktyczne.
3. Struktura procesu podejmowania decyzji, ćwiczenia w grupach, polegające na analizie
3
sytuacji problemowych, przedstawionych przez prowadzącego ćwiczenia.
4. Analiza pojęć ryzyka i niepewności – określenie różnic i podobieństw tych zjawisk.
2
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5. Proces zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie.
6. Analiza wybranych narzędzi służących do określania stopnia ryzyka w firmie –
rozwiązywanie zadań.
Suma
Metody i narzędzia dydaktyczne
Prezentacje multimedialne, rozwiązywanie zadań, analiza przypadków, praca w grupach, dyskusja

2
2
15

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 ćwiczeń.
Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności
Średnia
liczba
godzin
na
zrealizowanie aktywności
15h konsultacji +15h ćwiczeń +15h
Godziny kontaktowe z nauczycielem
wykładów
Przygotowanie się do zajęć
Zapoznanie się ze wskazaną literaturą oraz fachową prasą
30 h
(czytanie/krytyczna analiza literatury, czytanie fachowej prasy)
Praca na platformie moodle (np. wypełnianie testów
15 h
sprawdzających wiedzę - przed lub po zajęciach z danego tematu)
Prace domowe (np. rozwiązywanie zadań)
15 h
Przygotowanie do kolokwium
15 h
SUMA
120h
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA
4
PRZEDMIOTU
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
W. F. Samuelson, S. G. Marks: Ekonomia menedżerska, PWE, Warszawa 2008.
S. Piocha, R. Gabryszak: Ekonomia menedżerska dla MPS, Difin, Warszawa 2008.
Literatura uzupełniająca:
D. Begg, S. Fischer, R. Dornbusch: Ekonomia. Mikroekonomia, PWE, Warszawa 1997.
D. Kamerschen, R. McKenzie, C. Nardinelli: Ekonomia, Fundacja Gospodarcza NSZZ Solidarność, Gdańsk
1999.
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MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
Nazwa przedmiotu:
Kod przedmiotu:
Międzynarodowe instytucje finansowe
14.9VI210.S0041
Jednostka organizacyjna US:
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
Katedra Bankowości i Finansów
Porównawczych
Rok / Semestr III rok, 5 semestr
Kierunek Finanse i Rachunkowość
Rodzaj studiów
Specjalność Bankowość i Ubezpieczenia
I stopnia, stacjonarne
Forma zajęć
wykład
ćwiczenia
laboratorium
seminarium
inne
Wymiar
30
zajęć
Status przedmiotu obowiązkowy
Język wykładowy polski
Prowadzący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail)
dr Robert Rumiński robert.ruminski@wzieu.pl
Cel przedmiotu
Zapoznanie studentów kierunku z nowoczesną wiedzą z zakresu problematyki współczesnych
międzynarodowych instytucji finansowych, odgrywających ważną rolę w gospodarce światowej i
międzynarodowych stosunkach finansowych, mających bezpośredni lub pośredni wpływ na
gospodarki narodowe, a także rozwój regionalny i lokalny.
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji
Podstawowa wiedza z zakresu makroekonomii, mikroekonomii, finansów
Efekty kształcenia
W zakresie wiedzy student zna podstawowe pojęcia i rodzaje międzynarodowych instytucji
finansowych. Porównuje i klasyfikuje rodzaje instrumentów i instytucji finansowych w ujęciu
międzynarodowym.
W zakresie umiejętności student porównuje i klasyfikuje podstawowe rodzaje międzynarodowych
instytucji finansowych.
W zakresie kompetencji społecznych student swobodnie dyskutuje na temat instrumentów i
międzynarodowych instytucji finansowych.
Treści programowe
Forma zajęć – wykłady
Liczba
godzin
1. Międzynarodowa architektura finansowa – pojęcie, struktura, rola we
5
współczesnej gospodarce światowej i finansach międzynarodowych.
2. Normy i standardy dotyczące międzynarodowego systemu finansowego.
4
3. Funkcje dawnych i współczesnych międzynarodowych instytucji finansowych.
2
4. Międzynarodowy Fundusz Walutowy.
2
5. Bank Światowy i Grupa Banku Światowego.
4
6. Europejski Bank Centralny, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju.
5
7. Europejski Bank Inwestycyjny, Bank Rozrachunków Międzynarodowych.
5
8. Perspektywy międzynarodowych instytucji finansowych.
2
9. Zaliczenie
1
Suma
30
Metody i narzędzia dydaktyczne
wykład z użyciem technik multimedialnych, ćwiczenia, case study, praca w grupach, eksperyment
myślowy, prezentacja
Forma i warunki zaliczenia
Zaliczenie pisemne na koniec semestru. Oceniany jest zasób wiedzy studenta i umiejętność jej użycia
do zaprezentowanych w pytaniach sytuacji.
Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności
Średnia
liczba
godzin
na
zrealizowanie aktywności
Godziny kontaktowe z nauczycielem
30
Przygotowanie się do zajęć
30
Studiowanie literatury i zadanych źródeł
20
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SUMA
80
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA
3
PRZEDMIOTU
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa
1.Bernaś B., Finanse międzynarodowe, Warszawa 2006.
2. Dudzinski J., Nakonieczna-Kisiel H. (red. pr. zbior), Miedzynarodowe stosunki gospodarcze.
Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, Szczecin 2007.
Literatura uzupełniająca
3.Flejterski S., Świecka B. (red. pr. zbior), Elementy finansów i bankowości, CeDeWu, Warszawa
2007.
4.Flejterski S., Metodologia finansów, WN PWN, Warszawa 2007.
5.Pietrzak B. i inni (red.), System finansowy w Polsce, WN PWN, Warszawa 2005.
6.Solarz J.K. Międzynarodowy system finansowy. Analiza instytucjonalno – porównawcza, Warszawa
2001.
7.Wierzba R., Europejski Bank Centralny, Warszawa 2003.
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UBEZPIECZENIA GOSPODARCZE
Nazwa przedmiotu:
Kod przedmiotu:
UBEZPIECZENIA GOSPODARCZE
Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług,
Katedra Finansów Przedsiębiorstwa
Rok / Semestr 2/4
Kierunek: Finanse i Rachunkowość
Rodzaj studiów
Specjalność: Finanse przedsiębiorstw
I stopnia, stacjonarne
Forma zajęć
wykład
ćwiczenia
laboratorium
seminarium
inne
Wymiar
15
15
zajęć
Status przedmiotu: obowiązkowy
Język wykładowy: polski
Prowadzący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail)
prof. zw. dr hab. Aurelia Bielawska, kierownik katedry aurelia.bielawska@wzieu.pl
dr Anna Bera, adiunkt
anna.bera@wzieu.pl
mgr Dominika Kordela, asystent
dominika.kordela@wzieu.pl
dr hab. prof. US Bogusław Walczak, profesor
bogusław.walczak@wzieu.pl
dr Sławomir Zarębski, adiunkt
sławomir.zarebski@wzieu.pl
mgr Magdalena Kosowska, asystent
magdalena.kosowska@wzieu.pl
mgr Maciej Pawłowski, asystent
maciej.pawlowski@wzieu.pl
mgr Dariusz Pauch, asystent
dariusz.pauch@wzieu.pl
Cel przedmiotu
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami z zakresu ubezpieczeń gospodarczych.
Omówione zostanie wieloaspektowo pojęcie ryzyka, przedstawiona zostanie regulacja prawna działalności
ubezpieczeniowej oraz techniczna charakterystyka kontraktu ubezpieczeniowego. Szczegółowo omówione
zostaną poszczególne grupy ubezpieczeń majątkowych: komunikacyjne, przemysłowe, rolne, finansowe,
odpowiedzialności cywilnej, transportowe. Wyjaśnione zostaną także zasady gospodarki finansowej
ubezpieczycieli
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji
Podstawowa wiedza z zakresu ubezpieczeń
Efekty kształcenia
W zakresie wiedzy student zna podstawowe pojęcia z zakresu ubezpieczeń gospodarczych. Zna
prawne i ekonomiczne aspekty kontraktów ubezpieczeniowych, dotyczących ubezpieczeń
gospodarczych.
W zakresie umiejętności student potrafi rozpoznać i analizować podstawowe grupy produktów
ubezpieczeniowych, związanych z rynkiem ubezpieczeń majątkowych.
W zakresie kompetencji społecznych student akceptuje i rozumie znaczenie kontraktów
ubezpieczeniowych oraz wpływu działalności w zakresie ubezpieczeniowym na bezpieczeństwo
finansowe działania przedsiębiorstw.
Treści programowe
Forma zajęć – wykłady
1. Rozwój ubezpieczeń na świecie i w Polsce
2. Ryzyko ubezpieczeniowe, zarządzanie ryzykiem w organizacji, ryzyko ubezpieczyciela
3. Istota, funkcje i zasady ubezpieczeń
4. Regulacja prawna działalności ubezpieczeniowej. Instytucje ubezpieczeniowe
5. Techniczne charakterystyki kontraktu ubezpieczeniowego
6. Charakterystyka poszczególnych grup ubezpieczeń majątkowych (
7. Gospodarka finansowa zakładu ubezpieczeń
8. Rynek ubezpieczeń w Polsce – stan obecny i perspektywy rozwoju

Suma
Treści programowe

-

Liczba
godzin
4
4
4
4
4
4
4
2

30
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Forma zajęć – ćwiczenia
1. Rozwój ubezpieczeń na świecie i w Polsce
2. Ryzyko ubezpieczeniowe, zarządzanie ryzykiem w organizacji, ryzyko ubezpieczyciela
3. Istota, funkcje i zasady ubezpieczeń
4. Regulacja prawna działalności ubezpieczeniowej. Instytucje ubezpieczeniowe
5. Techniczne charakterystyki kontraktu ubezpieczeniowego
6. Charakterystyka poszczególnych grup ubezpieczeń majątkowych (
7. Gospodarka finansowa zakładu ubezpieczeń
8. Rynek ubezpieczeń w Polsce – stan obecny i perspektywy rozwoju

Suma
Metody i narzędzia dydaktyczne
wykład z użyciem technik multimedialnych, ćwiczenia, case study, studia literaturowe

Liczba
godzin
2
2
2
2
2
2
2
1

15

Forma i warunki zaliczenia
Zaliczenie pisemne: pytania otwarte i zadania.
Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności

Średnia liczba godzin na zrealizowanie
aktywności
30
60
30
120
4

Godziny kontaktowe z nauczycielem
Przygotowanie się do zajęć
Studiowanie literatury i zadanych źródeł
SUMA
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA
PRZEDMIOTU
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
Podstawy ubezpieczeń, tom I - mechanizmy i funkcje. Red. J. Monkiewicz, Wydawnictwo Poltext, Warszawa
2004,
Podstawy ubezpieczeń, tom II - produkty. Red. J.Monkiewicz Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2005,
Podstawy ubezpieczeń, tom III - przedsiębiorstwo. Red. J.Monkiewicz, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2004,
Ubezpieczenia gospodarcze. Red. T.Sangowski, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2001.
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OPERACJE I PROCEDURY BANKOWE
Nazwa przedmiotu: Operacje i procedury Kod przedmiotu:
bankowe
Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra
Bankowości i Finansów Porównawczych
Rok / Semestr III rok, 6 semestr
Kierunek: Finanse i Rachunkowość
Rodzaj studiów Studia I
Specjalność: Bankowość i Ubezpieczenia
stopnia, stacjonarne
Forma zajęć
wykład
ćwiczenia
laboratorium
seminarium
inne
Wymiar
30
15
zajęć
Status przedmiotu obowiązkowy
Język wykładowy polski
Prowadzący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail)
Przemysław Pluskota (przemyslaw.pluskota@wzieu.pl)
Cel przedmiotu
Zapoznanie studentów z problemami współczesnego rynku usług finansowych ze szczególnym
uwzględnieniem usług bankowych i para bankowych. Ukazanie specyfiki i różnorodności operacji i
procedur bankowych na konkurencyjnym rynku finansowym.
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji
Wymagana jest podstawowa wiedza z zakresu funkcjonowania systemu finansowego, w tym banków i
instytucji para i pozabankowych.
Efekty kształcenia
W zakresie wiedzy student zna podstawowe pojęcia z dziedziny współczesnej bankowości.
Porównuje i klasyfikuje rodzaje usług i produktów bankowych na współczesnym rynku finansowym.
W zakresie umiejętności student porównuje i klasyfikuje podstawowe pojęcia z zakresu bankowości
w ujęciu instytucjonalnym i instrumentalnym.
W zakresie kompetencji społecznych student swobodnie dyskutuje na temat instytucji bankowych i
para bankowych oraz produktów i usług na współczesnym rynku finansowym, wyrażając opinie, co
świadczy jego zorientowaniu w temacie przedmiotu.
Treści programowe
Forma zajęć – wykłady

Suma

1. Współczesny rynek usług bankowych
2. Pojęcie, cechy i klasyfikacja usług, operacji i czynności bankowych
3. Segmentacja klientów sektora usług bankowych
4. Usługi i procedury bankowe w sektorze klientów indywidualnych
5. Usługi i procedury bankowe w sektorze klientów instytucjonalnych
6. Odbiorcy i oferenci usług bankowych
7. Instytucje zwiększające bezpieczeństwo odbiorców usług bankowych
8. Formy sprzedaży usług bankowych
9. Usługi banku w środowisku elektronicznym
10. Usługi bankowe o charakterze innowacyjnym
11. Zachowania klientów na rynku usług bankowych
12. Działalność operacyjna banków – rozliczenia międzybankowe
13. Usługi dla zamożnych klientów
14. Ochrona klienta usług bankowych
15. Jakość i marketing usług bankowych
Forma zajęć – ćwiczenia
1. Pojęcie, cechy i klasyfikacja usług, operacji i czynności bankowych
2. Segmentacja klientów sektora usług bankowych
3. Usługi bankowe dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych
4. Bezpieczeństwo odbiorców usług bankowych

Liczba
godzin
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
30
Liczba
godzin
2
2
2
2
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5. Formy sprzedaży usług bankowych
2
6. Usługi dla zamożnych klientów
2
7. Usługi bankowe o charakterze innowacyjnym
2
8. Zaliczenie z zajęć w formie pisemnej
1
Suma
15
Metody i narzędzia dydaktyczne
wykład z użyciem technik multimedialnych, ćwiczenia, case study, praca w grupach, eksperyment
myślowy, prezentacja
Forma i warunki zaliczenia
Zaliczenie ćwiczeń: jedno pisemne kolokwium na koniec semestru. Oceniany jest zasób wiedzy
studenta i umiejętność jej użycia do zaprezentowanych w pytaniach sytuacji. Ponadto warunkiem
zaliczenia ćwiczeń jest również aktywność na zajęciach.
Egzamin z przedmiotu: egzamin pisemny
Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności
Średnia
liczba
godzin
na
zrealizowanie aktywności
Godziny kontaktowe z nauczycielem
45
Przygotowanie się do zajęć
60
Studiowanie literatury i zadanych źródeł
45
…
SUMA
150
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA
4
PRZEDMIOTU
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa
1. Flejterski S., Świecka B. (red.), Elementy finansów i bankowości, CeDeWu, Warszawa 2007
2. E. Bogacka-Kisiel (red.), Usługi i procedury bankowe, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej
we Wrocławiu, Wrocław 2000.
3. D. Korenik (red.), Innowacyjne usługi banku, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
Literatura uzupełniająca
1. M. Zaleska (red.), Współczesna bankowość, Tom I, Difin, Warszawa 2007.
2. G. Rytelewska (red.), Bankowość detaliczna, PWE, Warszawa 2005.
3. A. Dmowski, D. Prokopowicz, Rynki finansowe, Difin, Warszawa 2010.
4. Bank, Bank i Kredyt, Gazeta Bankowa, Rzeczpospolita, Dziennik Gazeta Prawna, Puls
Biznesu itp.
5. Źródła internetowe: Portal NBP, www.alebank.pl i inne
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AKTUARIAT UBEZPIECZENIOWY
Nazwa przedmiotu: Aktuariat Ubezpieczeniowy Kod przedmiotu:
Jednostka organizacyjna US: Katedra Metod Ilościowych
Kierunek Finanse i Rachunkowość
Rok III Semestr VI
Specjalność Bankowość i Ubezpieczenia
Rodzaj studiów I stopnia stacjonarne
wykład
ćwiczenia
laboratorium seminarium
inne
Forma zajęć
Wymiar
15
15
zajęć
Status przedmiotu obowiązkowy
Język wykładowy polski
Prowadzący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail)
Dr Robert Kubicki Robert.Kubicki@wzieu.pl
Cel przedmiotu
Zapoznanie studenta pojęciem ryzyka, specyfiką ryzyka w różnych dziedzinach życia, szacowaniem ryzyka oraz
metodologią jego ograniczenia poprzez ubezpieczenia
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji
Podstawowa wiedza z zakresu matematyki, statystyki oraz ekonometrii
Efekty kształcenia
W zakresie wiedzy student potrafi sformułować podstawowe problemy związane z ryzykiem w języku
matematycznym oraz rozumie współzależności między ryzykiem a innymi zjawiskami mikro i mi
W zakresie umiejętności student potrafi przedstawić ryzyko wystąpienia określonego zjawiska w języku
matematycznym oraz posiada umiejętność szacowania prawdopodobieństwa jego wystąpienia oraz określenia
stawki ubezpieczenia przed jego następstwami.
W zakresie kompetencji społecznych student zachowuje ostrożność i krytycyzm w wyrażaniu opinii na
podstawie przeprowadzonych badań z wykorzystaniem aparatu matematyczno-statystyczno-ekonometrycznego
Treści programowe
Forma zajęć – wykłady
Liczba godzin
1. Probabilistyczne modele ryzyka ubezpieczeniowego
5
2. Modelowanie ryzyka ubezpieczeniowego w portfelach
5
3. Proces ryzyka w działalności ubezpieczeniowej
3
4. Reasekuracja
2
Suma

Forma zajęć – ćwiczenia
1. Metody kalkulacji składki w ubezpieczeniach typu non-life
2. Metody kalkulacji składki w ubezpieczeniach na życie
3. Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe i metody ich tworzenia
Suma
Metody i narzędzia dydaktyczne
Prezentacja multimedialna, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań

15
Liczba godzin
5
5
5
15

Forma i warunki zaliczenia
Zaliczenie ćwiczeń w formie pisemnej. Zaliczenie ćwiczeń następuje na podstawie kolokwiów (rozwiązanie
zadań) oraz aktywności na ćwiczeniach.
Egzamin pisemny obejmujący wiedzę z wykładu, ćwiczeń oraz zalecanej literatury, opiera się na rozwiązaniu
zestawu zadań.
Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności
Średnia liczba godzin na zrealizowanie
aktywności
Godziny kontaktowe z nauczycielem
30
Przygotowanie się do laboratorium
Przygotowanie się do zajęć
30
Studiowanie literatury, samodzielne rozwiązywanie zadań
40
SUMA
100
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA
4
PRZEDMIOTU
Literatura podstawowa i uzupełniająca
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Literatura podstawowa:

P. Kowalczyk, E. Poprawska, W. Ronka-Chmielowiec: Metody aktuarialne. Zastosowania
matematyki w ubezpieczeniach, PWN, Warszawa 2006
Literatura uzupełniająca:
M. Podgórska, J. Klimkowska: Matematyka finansowa, PWN, Warszawa 2005
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RYNEK USŁUG UBEZPIECZENIOWYCH
Nazwa przedmiotu:
Kod przedmiotu:
RYNEK USŁUG
UBEZPIECZENIOWYCH
Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług,
Katedra Finansów Przedsiębiorstwa
Kierunek: Finanse i Rachunkowość
Rok / Semestr 3/6
Specjalność: Bankowość i ubezpieczenia Rodzaj studiów
przedsiębiorstw
I stopnia, stacjonarne
Forma zajęć
wykład
ćwiczenia
laboratorium
seminarium
inne
Wymiar
15
15
zajęć
Status przedmiotu: obowiązkowy
Język wykładowy: polski
Prowadzący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail)
prof. zw. dr hab. Aurelia Bielawska, kierownik katedry aurelia.bielawska@wzieu.pl
dr Anna Bera, adiunkt
anna.bera@wzieu.pl
mgr Dominika Kordela, asystent
dominika.kordela@wzieu.pl
dr hab. prof. US Bogusław Walczak, profesor
bogusław.walczak@wzieu.pl
dr Sławomir Zarębski, adiunkt
sławomir.zarebski@wzieu.pl
mgr Magdalena Kosowska, asystent
magdalena.kosowska@wzieu.pl
mgr Maciej Pawłowski, asystent
maciej.pawlowski@wzieu.pl
mgr Dariusz Pauch, asystent
dariusz.pauch@wzieu.pl
Cel przedmiotu
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami z zakresu rynku usług
ubezpieczeniowych. Przedstawiona zostanie regulacja prawna działalności ubezpieczeniowej oraz techniczna
charakterystyka kontraktu ubezpieczeniowego. Szczegółowo omówione zostaną poszczególne rynku
ubezpieczeń majątkowych: komunikacyjnych, przemysłowych, rolnych, finansowych, ,rynkiem
odpowiedzialności cywilnej. Wyjaśnione zostaną także zasady gospodarki finansowej ubezpieczycieli.
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji
Podstawowa wiedza z zakresu ubezpieczeń
Efekty kształcenia
W zakresie wiedzy student zna podstawowe pojęcia z zakresu rynku ubezpieczeń i kontraktów
ubezpieczeniowych.
W zakresie umiejętności student potrafi rozpoznać i analizować podstawowe grupy produktów
ubezpieczeniowych, związanych z rynkiem ubezpieczeń majątkowych.
W zakresie kompetencji społecznych student akceptuje i rozumie znaczenie kontraktów
ubezpieczeniowych oraz wpływu działalności w zakresie ubezpieczeniowym na bezpieczeństwo
finansowe działania przedsiębiorstw.
Treści programowe
Forma zajęć – wykłady
1. Rozwój ubezpieczeń na świecie i w Polsce
2. Ryzyko ubezpieczeniowe
3. Istota, funkcje i zasady ubezpieczeń
4. Regulacja prawna działalności ubezpieczeniowej. Instytucje ubezpieczeniowe
5. Techniczne charakterystyki kontraktu ubezpieczeniowego
6. Charakterystyka rynku usług ubezpieczeniowych: ubezpieczeń komunikacyjnych,
przemysłowych, rolnych, finansowych, odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczeń
transportowych
7. Gospodarka finansowa zakładu ubezpieczeń
8. Rynek ubezpieczeń w Polsce – stan obecny i perspektywy rozwoju

Liczba
godzin
2
2
2
2
2
2

2
1
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Suma
Treści programowe
Forma zajęć – ćwiczenia

-

1. Rozwój ubezpieczeń na świecie i w Polsce
2. Ryzyko ubezpieczeniowe
3. Istota, funkcje i zasady ubezpieczeń
4. Regulacja prawna działalności ubezpieczeniowej. Instytucje ubezpieczeniowe
5. Techniczne charakterystyki kontraktu ubezpieczeniowego
6. Charakterystyka rynku usług ubezpieczeniowych: ubezpieczeń komunikacyjnych,
przemysłowych, rolnych, finansowych, odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczeń
transportowych
7. Gospodarka finansowa zakładu ubezpieczeń
8. Rynek ubezpieczeń w Polsce – stan obecny i perspektywy rozwoju

Suma
Metody i narzędzia dydaktyczne
wykład z użyciem technik multimedialnych, ćwiczenia, case study, studia literaturowe

15
Liczba
godzin
2
2
2
2
2
2

2
1

15

Forma i warunki zaliczenia
Zaliczenie pisemne: pytania otwarte i zadania.
Egzamin w formie pisemnej (pytania otwarte), pod warunkiem zaliczenia ćwiczeń.
Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności
Średnia liczba godzin na zrealizowanie
aktywności
Godziny kontaktowe z nauczycielem
30
Przygotowanie się do zajęć
40
Studiowanie literatury i zadanych źródeł
50
SUMA
120
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA
4
PRZEDMIOTU
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
Podstawy ubezpieczeń, tom I - mechanizmy i funkcje. Red. J. Monkiewicz, Wydawnictwo Poltext, Warszawa
2004,
Podstawy ubezpieczeń, tom II - produkty. Red. J.Monkiewicz Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2005,
Podstawy ubezpieczeń, tom III - przedsiębiorstwo. Red. J.Monkiewicz, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2004,
Ubezpieczenia gospodarcze. Red. T.Sangowski, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2001.
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INFORMACJE W PODEJMOWANIU DECYZJI FINANSOWYCH
Nazwa
przedmiotu:
Informacje
w Kod przedmiotu:
podejmowaniu decyzji finansowych
Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra
Bankowości i Finansów Porównawczych
Rok / Semestr II rok, 4 semestr
Kierunek: Finanse i Rachunkowość
Rodzaj studiów
Specjalność: Doradztwo Finansowe
I stopnia, stacjonarne
Forma zajęć
wykład
ćwiczenia
laboratorium
seminarium
inne
Wymiar
15
15
zajęć
Status przedmiotu obowiązkowy
Język wykładowy polski
Prowadzący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail)
Stanisław Flejterski (stanisław.flejterski@wzieu.pl)
Krystyna Brzozowska (krystyna.brzozowska@wzieu.pl)
Beata Świecka (beata.swiecka@wzieu.pl)
Przemysław Pluskota (przemyslaw.pluskota@wzieu.pl)
Robert Rumiński (robert.ruminski@wzieu.pl)
Cel przedmiotu
Zapoznanie studentów z problemami współczesnego rynku usług finansowych ze szczególnym
uwzględnieniem metod i sposobów pozyskiwania informacji niezbędnych w procesie podejmowania
decyzji finansowych.
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji
Wymagana jest podstawowa wiedza z zakresu funkcjonowania systemu finansowego oraz instytucji
wspomagających działanie instytucji finansowych.
Efekty kształcenia
W zakresie wiedzy student zna podstawowe pojęcia z zakresu pozyskiwania informacji w procesie
podejmowania decyzji finansowych. Porównuje i klasyfikuje rodzaje informacji niezbędnych do
podjęcia decyzji finansowych.
W zakresie umiejętności student porównuje i klasyfikuje podstawowe rodzaje i źródła informacji.
W zakresie kompetencji społecznych student swobodnie dyskutuje na temat źródeł i sposobów
pozyskiwania informacji w podejmowaniu decyzji finansowych, wyrażając opinie, co świadczy jego
zorientowaniu w tematyce przedmiotu.
Treści programowe
Forma zajęć – wykłady
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Suma

Ryzyko w podejmowaniu decyzji finansowych
Rynek informacji w Europie i na świecie
Transgraniczna wymiana informacji kredytowej i gospodarczej
Aspekty organizacyjne rynku informacji gospodarczych w Polsce
Działalność biur informacji gospodarczej
Rynek wymiany informacji kredytowych w Polsce
Elektroniczne płatności i rozliczenia
Narzędzia elektronicznego biznesu
Forma zajęć – ćwiczenia
1. Ryzyko w podejmowaniu decyzji finansowych
2. Wymiana informacji gospodarczych w Europie i na świecie
3. Biura informacji gospodarczej
4. Biura informacji kredytowych
5. Wymiana informacji na polskim rynku
6. Informacje kredytowe i sposoby ich wymiany
7. Elektroniczne systemy w podejmowani decyzji finansowych
8. Narzędzia elektronicznego biznesu

Liczba
godzin
2
2
2
2
2
2
2
1
15
Liczba
godzin
2
2
2
2
2
2
2
1

164

Suma
15
Metody i narzędzia dydaktyczne
wykład z użyciem technik multimedialnych, ćwiczenia, case study, praca w grupach, eksperyment
myślowy, prezentacja
Forma i warunki zaliczenia
Zaliczenie ćwiczeń: jedno pisemne kolokwium na koniec semestru. Oceniany jest zasób wiedzy
studenta i umiejętność jej użycia do zaprezentowanych w pytaniach sytuacji. Ponadto warunkiem
zaliczenia ćwiczeń jest również aktywność na zajęciach.
Egzamin z przedmiotu: egzamin pisemny
Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności
Średnia
liczba
godzin
na
zrealizowanie aktywności
Godziny kontaktowe z nauczycielem
30
Przygotowanie się do zajęć
20
Studiowanie literatury i zadanych źródeł
20
SUMA
70
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA
2
PRZEDMIOTU
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa
1. Nowoczesne zarządzanie biznesem z wykorzystaniem informacji finansowych i narzędzi egospodarki, Materiały przygotowane w ramach projektu :Nowoczesne zarządzanie biznesem,
Warszawa 2010.
Literatura uzupełniająca
1. M. Zaleska (red.), Współczesna bankowość, Tom I, Difin, Warszawa 2007.
2. Bank, Bank i Kredyt, Gazeta Bankowa, Rzeczpospolita, Dziennik Gazeta Prawna, Puls
Biznesu itp.
3. Źródła internetowe: Portal NBP, www.alebank.pl i inne
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ZARZĄDZANIE RYZYKIEM I INŻYNIERIA FINANSOWA
Nazwa przedmiotu:
Zarządzanie ryzykiem i inżynieria finansowa

Kod przedmiotu:

Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra
Bankowości i Finansów Porównawczych
Rok / Semestr III rok, 5 semestr
Kierunek: Finanse i Rachunkowość
Rodzaj studiów
Specjalność: Doradztwo Finansowe
I stopnia, stacjonarne
Forma zajęć
wykład
ćwiczenia
laboratorium
seminarium
inne
Wymiar
30
15
zajęć
Status przedmiotu obowiązkowy
Język wykładowy polski
Prowadzący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail)
Stanisław Flejterski (stanisław.flejterski@wzieu.pl)
Krystyna Brzozowska (krystyna.brzozowska@wzieu.pl)
Beata Świecka (beata.swiecka@wzieu.pl)
Przemysław Pluskota (przemyslaw.pluskota@wzieu.pl)
Robert Rumiński (robert.ruminski@wzieu.pl)
Cel przedmiotu
Zapoznanie studentów z problemami zarządzania ryzykiem oraz sposobami i metodami jego
ograniczania. Ponadto zostanie przekazana wiedza na temat mechanizmów współczesnego rynku
finansowego oraz metod i sposobów jego analizy.
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji
Wymagana jest podstawowa wiedza z zakresu funkcjonowania rynku finansowego oraz instytucji
finansowych.
Efekty kształcenia
W zakresie wiedzy student zna podstawowe pojęcia z zakresu pozyskiwania informacji w procesie
podejmowania decyzji finansowych. Porównuje i klasyfikuje rodzaje informacji niezbędnych do
podjęcia decyzji finansowych, poszczególne rodzaje ryzyk towarzyszących rynkom finansowym.
W zakresie umiejętności student porównuje i analizuje elementy rynku finansowego oraz
podstawowe rodzaje i źródła ryzyk.
W zakresie kompetencji społecznych student swobodnie dyskutuje na temat współczesnego rynku
finansowego, jego analizy oraz metod i sposobów ograniczania ryzyka finansowego, we
współczesnym gospodarkach.
Treści programowe
Forma zajęć – wykłady
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Suma

Ryzyko w podejmowaniu decyzji finansowych
Rodzaje i źródła ryzyka finansowego
Ryzyko rynkowe
Ryzyko kredytowe
Ryzyko operacyjne
Pozostałe rodzaje ryzyka
Zarządzanie ryzykiem
Sposoby i metody ograniczania ryzyka
Rynek wymiany informacji finansowych w Polsce
Istota i klasyfikacja rynku finansowego
Instrumenty finansowe
Innowacje finansowe
Instrumenty pochodne
Giełda papierów wartościowych
Forma zajęć – ćwiczenia

Liczba
godzin
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
2
2
2
30
Liczba
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godzin
1. Rodzaje i źródła ryzyka finansowego
4
2. Sposoby i metody ograniczania ryzyka
2
3. Istota i klasyfikacja rynku finansowego
1
4. Instrumenty finansowe
2
5. Innowacje finansowe
2
6. Instrumenty pochodne
2
7. Giełda papierów wartościowych
1
8. Zaliczenie przedmiotu
1
Suma
15
Metody i narzędzia dydaktyczne
wykład z użyciem technik multimedialnych, ćwiczenia, case study, praca w grupach, eksperyment
myślowy, prezentacja
Forma i warunki zaliczenia
Zaliczenie ćwiczeń: jedno pisemne kolokwium na koniec semestru. Oceniany jest zasób wiedzy
studenta i umiejętność jej użycia do zaprezentowanych w pytaniach sytuacji. Ponadto warunkiem
zaliczenia ćwiczeń jest również aktywność na zajęciach.
Egzamin z przedmiotu: egzamin pisemny
Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności
Średnia
liczba
godzin
na
zrealizowanie aktywności
Godziny kontaktowe z nauczycielem
45
Przygotowanie się do zajęć
45
Studiowanie literatury i zadanych źródeł
30
…
SUMA
120
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA
3
PRZEDMIOTU
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa
1. A. Weron, R. Weron, Inżynieria finansowa, Wydawnictwa Naukowo Techniczne, Warszawa
2009.
2. A. Zaremba, Giełda. Podstawy inwestowania, Wydawnictwo Helion, Warszawa 2010.
3. M. Zaleska (red.), Współczesna bankowość, Tom I, Difin, Warszawa 2007.
Literatura uzupełniająca
1. W. Tarczyński, M. Zwolankowski, Inżyniera finansowa, Wydawnictwo Placet, Warszawa 1999.
2. A. Huterska, Kredytowe instrumenty pochodne w zarządzaniu ryzykiem kredytowym,
CeDeWu.pl, Warszawa 2010.
3. J. Grzywacz (red.), Finansowe instrumenty pochodne, Wydawnictwo Szkoły Głównej
Handlowej, Warszawa 2009.
4. M. Sobczyk, Kalkulacje finansowe, Wydawnictwo Placet, Warszawa 2007.
5. A. Zaremba, Produkty strukturyzowane – inwestycje nowych czasów, Wydawnictwo Helion,
Warszawa 2008.
6. Bank, Bank i Kredyt, Gazeta Bankowa, Rzeczpospolita, Dziennik Gazeta Prawna, Puls
Biznesu itp.
7. Źródła internetowe: www.gpw.pl, www.ferk.pl, www.alebank.pl i inne
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MIKROFINANSE
Nazwa przedmiotu: Mikrofinanse

Kod przedmiotu:

Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra
Bankowości i Finansów Porównawczych
Rok / Semestr III rok, 5 semestr
Kierunek: Finanse i Rachunkowość
Rodzaj studiów
Specjalność: Doradztwo Finansowe
I stopnia, stacjonarne
Forma zajęć
wykład
ćwiczenia
laboratorium
seminarium
inne
Wymiar
30
zajęć
Status przedmiotu obowiązkowy
Język wykładowy polski
Prowadzący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail)
Przemysław Pluskota (przemyslaw.pluskota@wzieu.pl)
Cel przedmiotu
Zapoznanie z zagadnieniami mikrofinansów w teorii finansów oraz wykluczenia społecznego i ubóstwa
we współczesnych gospodarkach.
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji
Wymagana jest wiedza z zakresu podstaw finansów, bankowości oraz instytucji parabankowych.
Efekty kształcenia
W zakresie wiedzy student zna podstawowe pojęcia z dziedziny finansów i bankowości oraz
mikrofinansów. Porównuje i klasyfikuje rodzaje instytucji mikrofinansowych
W zakresie umiejętności student porównuje i klasyfikuje podstawowe rodzaje i zadania instytucji
mikrofinansowych oraz produkty aktywizacji gospodarczej społeczeństwa.
W zakresie kompetencji społecznych student swobodnie dyskutuje na temat bankowości,
mikrofinansów, instytucji parabankowych oraz ich produktów i usług na współczesnym rynku
finansowym, wyrażając opinie, co świadczy jego zorientowaniu w temacie przedmiotu.
Treści programowe
Forma zajęć – wykłady

Liczba
godzin
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
4
2
2
30

1. Mikrofinanse w teorii nauki o finansach
2. Istota i cel mikrofinansów
3. Problem wykluczenia finansowego i ubóstwa na świecie
4. Geneza mikrofinansów
5. Typologia instytucji mikrofinansowych
6. Spółdzielnie kredytowe
7. Pożyczki grupowe
8. Istota oferty mikrofinansowej
9.Produkty mikrofinansowe
10. Zjawisko mikrofinansów na świecie (Azja, Ameryka, Afryka)
11. Działalność mikrofinansowa w Unii Europejskiej
12. Bankowe instytucje mikrofinansowe w Polsce
13. Niebankowe instytucje mikrofinansowe w Polsce
Suma
Metody i narzędzia dydaktyczne
wykład z użyciem technik multimedialnych, ćwiczenia, case study, praca w grupach, eksperyment
myślowy, prezentacja
Forma i warunki zaliczenia
Zaliczenie ćwiczeń: jedno pisemne kolokwium na koniec semestru. Oceniany jest zasób wiedzy
studenta i umiejętność jej użycia do zaprezentowanych w pytaniach sytuacji. Ponadto warunkiem
zaliczenia ćwiczeń jest również aktywność na zajęciach.
Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności
Średnia
liczba
godzin
na
zrealizowanie aktywności
Godziny kontaktowe z nauczycielem
30
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Przygotowanie się do zajęć
60
Studiowanie literatury i zadanych źródeł
30
SUMA
120
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA
4
PRZEDMIOTU
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa
1. B. Armendariz de Aghion, J. Morduch, Ekonomia mikrofinansów, Anwero Wydawnictwo,
Gdańsk 2009.
2. W. Szwajkowski, Tajemnice mikrofinansowania, CeDeWu, Warszawa 2002.
3. J. Adamek, Mikrofinanse islamskie – założenia, produkty, praktyka, CeDeWu.pl, Warszawa
2010.
4. A. Alińska, Instytucje mikrofinansowe w lokalnym rozwoju społeczno-gospodarczym, Szkoła
Głowna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2008.
Literatura uzupełniająca
1. S. Flejterski, P. Pluskota, I. Szymczak, Instytucje i usługi doręczeniowe na rynku finansowym,
Difin, Warszawa 2005.
2. B. Bartkowiak, S. Flejterski, P. Pluskota, Fundusze i usługi pożyczkowe dla mikro, małych i
średnich przedsiębiorstw, Difin, Warszawa 2006.
3. Bank, Bank i Kredyt, Gazeta Bankowa, Rzeczpospolita, Dziennik Gazeta Prawna, Puls
Biznesu itp.
4. Źródła internetowe: www.psfp.org.pl; www.ksfp.org.pl; www.bgk.pl
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DORADZTWO NA RYNKU FINANSOWYM
Nazwa przedmiotu:
Kod przedmiotu:
DORADZTWO
NA
RYNKU
FINANSOWYM
Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług,
Katedra Finansów Przedsiębiorstwa, Katedra Bankowości i Finansów
Porównawczych
Rok / Semestr 3/5
Kierunek: Finanse i Rachunkowość
Rodzaj studiów
Specjalność: Doradztwo finansowe
I stopnia, Stacjonarne
Forma zajęć
Wykład
ćwiczenia
laboratorium
seminarium
inne
Wymiar
15
15
zajęć
Status przedmiotu: obowiązkowy
Język wykładowy: polski
Prowadzący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail)
prof. zw. dr hab. Aurelia Bielawska, kierownik katedry aurelia.bielawska@wzieu.pl
dr Anna Bera, adiunkt
anna.bera@wzieu.pl
mgr Dominika Kordela, asystent
dominika.kordela@wzieu.pl
dr hab. prof. US Bogusław Walczak, profesor
bogusław.walczak@wzieu.pl
dr Sławomir Zarębski, adiunkt
sławomir.zarebski@wzieu.pl
mgr Magdalena Kosowska, asystent
magdalena.kosowska@wzieu.pl
mgr Maciej Pawłowski, asystent
maciej.pawlowski@wzieu.pl
mgr Dariusz Pauch, asystent
dariusz.pauch@wzieu.pl
Stanisław Flejterski (stanisław.flejterski@wzieu.pl)
Krystyna Brzozowska (krystyna.brzozowska@wzieu.pl)
Beata Świecka (beata.swiecka@wzieu.pl)
Przemysław Pluskota (przemyslaw.pluskota@wzieu.pl)
Robert Rumiński (robert.ruminski@wzieu.pl)
Cel przedmiotu
Cel przedmiotu: zapoznanie studentów z podstawami funkcjonowania doradztwa podatkowego oraz
doradztwa w zakresie nieruchomości w Polsce, zwłaszcza w kontekście uwarunkowań prawnych oraz
niezbędnych kompetencji dla rozpoczęcia i prowadzenia działalności doradczej w tym zakresie.
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji
Podstawowe wiadomości z zakresu przedmiotów: Finanse przedsiębiorstwa, Rachunkowość, Rynki i
instrumenty finansowe
Efekty kształcenia
W zakresie wiedzy student zna podstawowe zadania doradców oraz podstawy prawne prowadzenia
takiej działalności w Polsce.
W zakresie umiejętności student potrafi przeprowadzić procedury zmierzające do zdobycia
uprawnień doradcy finansowego oraz posiada umiejętność analizy praktycznych problemów
dotyczących takiego doradztwa.
W zakresie kompetencji społecznych student akceptuje i rozumie znaczenie doradców finansowych
dla funkcjonowania przedsiębiorstw i gospodarstw domowych.
Treści programowe
Forma zajęć – wykłady
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Istota i znaczenie rynku finansowego w gospodarce
Elementy rynku finansowego
Istota doradztwa doradztwa finansowego.
Instrumenty rynku pieniężnego
Instrumenty rynku finansowego
Instrumenty pochodne
Podstawy prawne funkcjonowania doradztwa na rynku finansowym

Liczba
godzin
2
2
2
1
1
1
1
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8. Podstawowy zakres obowiązków doradców
9. Procedury zdobywania uprawnień doradcy finansowego
10. Instytucje doradztwa finansowego w Polsce
Suma
Treści programowe
Forma zajęć – ćwiczenia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

-

Istota i znaczenie rynku finansowego w gospodarce
Elementy rynku finansowego
Istota doradztwa doradztwa finansowego.
Instrumenty rynku pieniężnego
Instrumenty rynku finansowego
Instrumenty pochodne
Podstawy prawne funkcjonowania doradztwa na rynku finansowym
Podstawowy zakres obowiązków doradców
Procedury zdobywania uprawnień doradcy finansowego
Instytucje doradztwa finansowego w Polsce
Zaliczenie
Suma
Metody i narzędzia dydaktyczne
Wykład z użyciem technik multimedialnych, ćwiczenia, prezentacje

2
2
1
15
Liczba
godzin
2
2
2
1
1
1
1
1
1
2
1
15

Forma i warunki zaliczenia
Zaliczenie ćwiczeń: pisemne kolokwia ( pytania otwarte i zadania).
Egzamin pisemny.
Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności
Średnia liczba godzin na zrealizowanie
aktywności
Godziny kontaktowe z nauczycielem
30
Przygotowanie się do zajęć
30
Studiowanie literatury i zadanych źródeł
60
SUMA
120
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA
5
PRZEDMIOTU
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
1. 1. A. Weron, R. Weron, Inżynieria finansowa, Wydawnictwa Naukowo Techniczne, Warszawa
2009.
2. A. Zaremba, Giełda. Podstawy inwestowania, Wydawnictwo Helion, Warszawa 2010.
3. W. Dębski, Rynek finansowy i jego mechanizmy. Podstawy teorii i praktyki, PWN, Warszawa
2010.
4. Doradztwo Finansowe w Polsce. Waliszewski Krzysztof, CeDeWu, Warszawa 2011
Literatura uzupełniająca:
1. A. Zaremba, Giełda. Podstawy inwestowania, Wydawnictwo Helion, Warszawa 2010.
2. M.Kalinowski, M. Pronobis (red.), Innowacje na rynkach finansowych, CeDeWu.pl, Warszawa
2010.
3. S. Antkiewicz, M. Kalinowski (red.), Innowacje finansowe, CeDeWu.pl, Warszawa 2008.
4. Bank, Bank i Kredyt, Gazeta Bankowa, Rzeczpospolita, Dziennik Gazeta Prawna, Puls
Biznesu itp.
5. Źródła internetowe: Portal NBP, www.alebank.pl i inne
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PODSTAWY
ANALIZY
FUNDAMENTALNEJ,
TECHNICZNEJ
I PORTFELOWEJ
Nazwa przedmiotu:
Kod przedmiotu:
Podstawy analizy fundamentalnej, technicznej
i portfelowej
Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra
Bankowości i Finansów Porównawczych
Rok / Semestr III rok, 5 semestr
Kierunek: Finanse i Rachunkowość
Rodzaj studiów
Specjalność: Doradztwo Finansowe
I stopnia, stacjonarne
Forma zajęć
wykład
ćwiczenia
laboratorium
seminarium
inne
Wymiar
15
15
zajęć
Status przedmiotu obowiązkowy
Język wykładowy polski
Prowadzący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail)
Przemysław Pluskota (przemyslaw.pluskota@wzieu.pl)
Cel przedmiotu
Zapoznanie studentów z wiedzą na temat podejmowania decyzji inwestycyjnych przy wykorzystaniu
podstawowych narzędzi.
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji
Wymagana jest podstawowa wiedza z zakresu funkcjonowania rynku finansowego oraz instytucji i
instrumentów finansowych.
Efekty kształcenia
W zakresie wiedzy student zna podstawowe pojęcia z zakresu podejmowania decyzji inwestycyjnych
oraz narzędzi wykorzystywanych w tym celu.
W zakresie umiejętności student potrafi na podstawie dostępnych informacji podjąć optymalną dla
siebie decyzję inwestycyjną, przy zachowaniu określonego poziomu ryzyka.
W zakresie kompetencji społecznych student swobodnie dyskutuje na temat inwestycji finansowych
oraz podstawowych narzędzi wspomagających podejmowanie decyzji inwestycyjnych na
współczesnych rynkach finansowych.
Treści programowe
Forma zajęć – wykłady
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Suma

Ryzyko w podejmowaniu decyzji finansowych
Rodzaje i źródła ryzyka finansowego
Sposoby i metody ograniczania ryzyka finansowego
Giełda papierów wartościowych
Instrumenty finansowe
Metody zarządzania wolnymi środkami
Metody zarządzania portfelem
Podstawy analizy fundamentalnej
Analiza techniczna
Analiza portfelowa
Forma zajęć – ćwiczenia
1. Rodzaje i źródła ryzyka finansowego
2. Sposoby i metody ograniczania ryzyka
3. Giełda papierów wartościowych
4. Instrumenty finansowe
5. Metody zarządzania wolnymi środkami
6. Metody zarządzania portfelem
7. Podstawy analizy fundamentalnej
8. Analiza techniczna
9. Zaliczenie

Liczba
godzin
1
2
1
1
1
2
1
2
2
2
15
Liczba
godzin
1
1
2
2
2
2
2
2
1
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Suma
15
Metody i narzędzia dydaktyczne
wykład z użyciem technik multimedialnych, ćwiczenia, case study, praca w grupach, eksperyment
myślowy, prezentacja
Forma i warunki zaliczenia
Zaliczenie ćwiczeń: jedno pisemne kolokwium na koniec semestru. Oceniany jest zasób wiedzy
studenta i umiejętność jej użycia do zaprezentowanych w pytaniach sytuacji. Ponadto warunkiem
zaliczenia ćwiczeń jest również aktywność na zajęciach.
Egzamin z przedmiotu: egzamin pisemny
Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności
Średnia
liczba
godzin
na
zrealizowanie aktywności
Godziny kontaktowe z nauczycielem
30
Przygotowanie się do zajęć
30
Studiowanie literatury i zadanych źródeł
20
SUMA
80
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA
2
PRZEDMIOTU
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa
1. A. Weron, R. Weron, Inżynieria finansowa, Wydawnictwa Naukowo Techniczne, Warszawa
2009.
2. A. Zaremba, Giełda. Podstawy inwestowania, Wydawnictwo Helion, Warszawa 2010.
Literatura uzupełniająca
1. W. Tarczyński, M. Zwolankowski, Inżyniera finansowa, Wydawnictwo Placet, Warszawa 1999.
2. A. Huterska, Kredytowe instrumenty pochodne w zarządzaniu ryzykiem kredytowym,
CeDeWu.pl, Warszawa 2010.
3. J. Grzywacz (red.), Finansowe instrumenty pochodne, Wydawnictwo Szkoły Głównej
Handlowej, Warszawa 2009.
4. M. Sobczyk, Kalkulacje finansowe, Wydawnictwo Placet, Warszawa 2007.
5. A. Zaremba, Produkty strukturyzowane – inwestycje nowych czasów, Wydawnictwo Helion,
Warszawa 2008.
6. J. Deporre, Zostań rekinem giełdowym, Difin, Warszawa 2008.
7. Bank, Bank i Kredyt, Gazeta Bankowa, Rzeczpospolita, Dziennik Gazeta Prawna, Puls
Biznesu itp.
8. Źródła internetowe: www.gpw.pl, www.ferk.pl, www.alebank.pl i inne
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DORADZTWO EKONOMICZNE DLA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH
Nazwa przedmiotu:
Kod przedmiotu:
Doradztwo ekonomiczne dla podmiotów
gospodarczych
Jednostka organizacyjna US:
Katedra Finansów Publicznych, Katedra Bankowości i Finansów
Porównawczych
Rok / Semestr II rok/6 semestr
Kierunek Finanse i Rachunkowość
Rodzaj studiów: I stopnia
Specjalność Doradztwo finansowe
stacjonarne
Forma zajęć
wykład
ćwiczenia
laboratorium
seminarium
inne
Wymiar
15
12
zajęć
Status przedmiotu obowiązkowy
Język wykładowy polski
Prowadzący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail)
Stanisław Flejterski (stanisław.flejterski@wzieu.pl)
Krystyna Brzozowska (krystyna.brzozowska@wzieu.pl)
Beata Świecka (beata.swiecka@wzieu.pl)
Przemysław Pluskota (przemyslaw.pluskota@wzieu.pl)
Robert Rumiński (robert.ruminski@wzieu.pl)
Dr Magdalena Kogut-Jaworska (magdalena.kogut@wzieu.pl)
Cel przedmiotu
Wykształcenie umiejętność praktycznego wykorzystania wiedzy w zakresie nowoczesnych metod
oceny, nabycie doświadczenia w analizie złożonych przedsięwzięć i umiejętności optymalizacji
zindywidualizowanych rozwiązań.
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji
Wiedza z zakresu mikroekonomii, funkcjonowania gospodarki, organizacji przedsiębiorstw, JST,
podstaw finansów
Efekty kształcenia
W zakresie wiedzy student zna rodzaje podmiotów gospodarczych na współczesnym rynku oraz
porównuje usługi doradcze świadczone tym podmiotom.
W zakresie umiejętności student klasyfikuje podstawowe rodzaje usług doradczych.
W zakresie kompetencji społecznych student swobodnie dyskutuje na temat rodzajów podmiotów
gospodarczych oraz świadczonych im usług doradczych, co świadczy jego zorientowaniu w temacie
przedmiotu.
Treści programowe
Forma zajęć – wykłady
Liczba
godzin
1. Znaczenie doradztwa ekonomicznego i finansowego w życiu
1
gospodarczym
2. Rola i rodzaje podmiotów gospodarczych we współczesnych
1
gospodarkach
3. Szacowanie wartości podmiotu gospodarczego i zdarzenia wpływające na
1
jego wycenę (transakcje fuzji, przejęć, kupna, wycenę sprzedaży akcji,
prywatyzację
4. Doradztwo w zakresie zarządzania wartością przedsięwzięć
1
gospodarczych (ocena efektywności inwestycji, cena sytuacji finansowej
5. Optymalizacja procesów zarządzania ryzykiem w biznesie
1
6. Doradztwo w zakresie montaży finansowych i optymalizacji struktury
2
finansowania
7. Doradztwo strategiczne analizy strategiczne, strategie rozwoju, biznes
1
plany, analizy sektorowe)
8. Doradztwo inwestycyjne (kryteria klasyfikacji instrumentów finansowych)
1
9. Restrukturyzacja działalności gospodarczej
1
10. Określenie potrzeb kapitałowych podmiotów gospodarczych do ich
1
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Suma

dalszego rozwoju
11. Doradztwo w pozyskiwaniu kapitałów
12. Doradztwo w zakresie zasad corporate governance
13. Doradztwo w zakresie pozyskiwania środków finansowych przez JST
Forma zajęć – ćwiczenia

2
1
1
15
Liczba
godzin
1

1. Szacowanie wartości podmiotu gospodarczego i zdarzenia wpływające na jego
wycenę (transakcje fuzji, przejęć, kupna, wycenę sprzedaży akcji,
prywatyzację
2. Doradztwo w zakresie zarządzania wartością przedsięwzięć gospodarczych
1
(ocena efektywności inwestycji, cena sytuacji finansowej
3. Optymalizacja procesów zarządzania ryzykiem w biznesie
1
4. Doradztwo w zakresie montaży finansowych i optymalizacji struktury
1
finansowania
5. Doradztwo strategiczne analizy strategiczne, strategie rozwoju, biznes plany,
1
analizy sektorowe)
6. Doradztwo inwestycyjne (kryteria klasyfikacji instrumentów finansowych)
2
7. Restrukturyzacja działalności gospodarczej
1
8. Określenie potrzeb kapitałowych podmiotów gospodarczych do ich dalszego
1
rozwoju
9. Doradztwo w zakresie zasad corporate governance
1
10. Doradztwo w zakresie pozyskiwania środków finansowych przez JST
1
11. Kolowium zaliczeniowe
1
Suma
12
Metody i narzędzia dydaktyczne
Wykład i ćwiczenia: z użyciem technik multimedialnych, analiza przykładów, ćwiczenia, prezentacja
Forma i warunki zaliczenia
Zaliczenie wykładu i ćwiczeń: kolokwium pisemne, pytania testowe oraz opisowe
Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności

Średnia
liczba
godzin
zrealizowanie aktywności
27
45
60
132
5

na

Godziny kontaktowe z nauczycielem
Przygotowanie się do zajęć
Studiowanie literatury i zadanych źródeł
SUMA
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA
PRZEDMIOTU
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa
1. Waliszewski K., Doradztwo finansowe w Polsce, CeDeWu, Warszawa 2010,
2. Czekaj J., Dresler Z., Zarządzanie finansami przedsiębiorstw, Wydawnictw Naukowe PWN, 2008.
3. W. Dębski, Rynek finansowy i jego mechanizmy. Podstawy teorii i praktyki, PWN, Warszawa
2010.
Literatura uzupełniająca
1. M. Korenik (red.), Innowacyjne usługi banku, PWN, Warszawa 2006.
2. A. Zaremba, Giełda. Podstawy inwestowania, Wydawnictwo Helion, Warszawa 2010.
3. M.Kalinowski, M. Pronobis (red.), Innowacje na rynkach finansowych, CeDeWu.pl, Warszawa
2010.
4. S. Antkiewicz, M. Kalinowski (red.), Innowacje finansowe, CeDeWu.pl, Warszawa 2008.
5. Bank, Bank i Kredyt, Gazeta Bankowa, Rzeczpospolita, Dziennik Gazeta Prawna, Puls
Biznesu itp.
6. Źródła internetowe: Portal NBP, www.alebank.pl i inne
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FINANSE ELEKTRONICZNE
Nazwa przedmiotu: Finanse elektroniczne

Kod przedmiotu:

Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra
Bankowości i Finansów Porównawczych
Rok / Semestr III rok, 6 semestr
Kierunek Finanse i Rachunkowość
Rodzaj studiów
Specjalność Doradztwo finansowe
I stopnia, stacjonarne
Forma zajęć
wykład
ćwiczenia
laboratorium
seminarium
inne
Wymiar
15
zajęć
Status przedmiotu obowiązkowy
Język wykładowy: polski
Prowadzący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail)
dr hab. prof. US Beata Świecka, beata.swiecka@wzieu.pl
Cel przedmiotu
Zapoznanie studentów z teoretycznymi oraz praktycznymi aspektami finansów elektronicznych.
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji
Słuchacz powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu finansów i bankowości
Efekty kształcenia
W zakresie wiedzy student zna podstawowe pojęcia z zakresu finansów elektronicznych. Porównuje i
klasyfikuje rodzaje produktów elektronicznych.
W zakresie umiejętności student doskonali umiejętności korzystania z produktów poprzez
elektroniczne media.
W zakresie kompetencji społecznych student swobodnie dokonuje oceny szans i zagrożeń z
wykorzystania elektronicznych usług w praktyce.
Treści programowe
Forma zajęć – wykłady
Liczba
godzin
1. Istota finansów elektronicznych
2
2. Bankowość elektroniczna
4
3. Elektroniczne instrumenty płatnicze
2
4. Ubezpieczenia przez Internet
2
5. Płatności elektroniczne
2
6. Inwestowanie poprzez Internet. Giełda Papierów Wartościowych
2
7. Podatki a Internet
1
Suma
15
Metody i narzędzia dydaktyczne
Wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, projekcja filmu, dyskusja, praca w grupach
Forma i warunki zaliczenia
Zaliczenie ćwiczeń: jedno pisemne kolokwium na koniec semestru. Oceniany jest zasób wiedzy
studenta i umiejętność jej użycia do zaprezentowanych w pytaniach sytuacji. Ponadto warunkiem
zaliczenia ćwiczeń jest również aktywność na zajęciach.
Egzamin z przedmiotu: egzamin pisemny
Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności
Średnia
liczba
godzin
na
zrealizowanie aktywności
Godziny kontaktowe z nauczycielem
15
Przygotowanie się do zajęć
15
Studiowanie literatury i zadanych źródeł
30
SUMA
60
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA
3
PRZEDMIOTU
Literatura podstawowa i uzupełniająca
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Literatura podstawowa
Flejterski S., Świecka B. (red.), Elementy finansów i bankowości, Cedewu, Warszawa 2008.
Świecka B., Bankowość elektroniczna, Cedewu, Warszawa 2010.
Literatura uzupełniająca
Borcuch A., Społeczeństwo wirtualne a wirtualny obieg pieniądza, Cedewu, Warszawa 2009.
Matuszyk A. , P. Matuszyk P., Instrumenty bankowości elektronicznej, Cedewu, Warszawa 2011.
Polasik M., Bankowość elektroniczna – istota, stan, perspektywy, Cedewu, Warszawa 2008.
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DORADZTWO PODATKOWE I NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI
Nazwa przedmiotu:
Kod przedmiotu:
DORADZTWO PODATKOWE I NA
RYNKU NIERUCHOMOŚCI
Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług,
Katedra Finansów Przedsiębiorstwa
Rok / Semestr 3/6
Kierunek: Finanse i Rachunkowość
Rodzaj studiów
Specjalność: Doradztwo finansowe
I stopnia, Stacjonarne
Forma zajęć
Wykład
ćwiczenia
laboratorium
seminarium
inne
Wymiar
15
15
zajęć
Status przedmiotu: obowiązkowy
Język wykładowy: polski
Prowadzący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail)
prof. zw. dr hab. Aurelia Bielawska, kierownik katedry aurelia.bielawska@wzieu.pl
dr Anna Bera, adiunkt
anna.bera@wzieu.pl
mgr Dominika Kordela, asystent
dominika.kordela@wzieu.pl
dr hab. prof. US Bogusław Walczak, profesor
bogusław.walczak@wzieu.pl
dr Sławomir Zarębski, adiunkt
sławomir.zarebski@wzieu.pl
mgr Magdalena Kosowska, asystent
magdalena.kosowska@wzieu.pl
mgr Maciej Pawłowski, asystent
maciej.pawlowski@wzieu.pl
mgr Dariusz Pauch, asystent
dariusz.pauch@wzieu.pl
Cel przedmiotu
Cel przedmiotu: zapoznanie studentów z podstawami funkcjonowania doradztwa podatkowego oraz doradztwa
w zakresie nieruchomości w Polsce, zwłaszcza w kontekście uwarunkowań prawnych oraz niezbędnych
kompetencji dla rozpoczęcia i prowadzenia działalności doradczej w tym zakresie.
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji
Podstawowe wiadomości z zakresu przedmiotów: Finanse przedsiębiorstwa, Rachunkowość, Systemy
podatkowe
Efekty kształcenia
W zakresie wiedzy student zna podstawowe zadania doradców podatkowych i doradców w zakresie
nieruchomości oraz podstawy prawne prowadzenia takiej działalności w Polsce.
W zakresie umiejętności student potrafi przeprowadzić procedury zmierzające do zdobycia
uprawnień doradcy podatkowego oraz doradcy w zakresie nieruchomości i ma umiejętność analizy
praktycznych problemów dotyczących takiego doradztwa.
W zakresie kompetencji społecznych student akceptuje i rozumie znaczenie doradców
podatkowych i doradców
w zakresie nieruchomości dla funkcjonowania przedsiębiorstw i
gospodarstw domowych.
Treści programowe
Forma zajęć – wykłady
1. Doradztwo podatkowe ora doradztwa w zakresie nieruchomości jako element doradztwa
finansowego.
2. Podstawy prawne funkcjonowania doradztwa podatkowego i doradztwa w zakresie
nieruchomości w Polsce.
3. Podstawowy zakres obowiązków doradców podatkowych
4. Podstawowy zakres obowiązków doradców w zakresie nieruchomości.
5. Procedury zdobywania uprawnień doradcy podatkowego i doradcy w zakresie
nieruchomości.
5. Instytucje doradztwa podatkowego w Polsce..
6. Odpowiedzialność karna i administracyjna doradców podatkowych i doradców w
zakresie nieruchomości.

Liczba
godzin
3
3
3
2
2
1
1
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Suma
Treści programowe
Forma zajęć – ćwiczenia

-

1. Doradztwo podatkowe ora doradztwa w zakresie nieruchomości jako element doradztwa
finansowego.
2. Podstawy prawne funkcjonowania doradztwa podatkowego i doradztwa w zakresie
nieruchomości w Polsce.
3. Podstawowy zakres obowiązków doradców podatkowych
4. Podstawowy zakres obowiązków doradców w zakresie nieruchomości.
5. Procedury zdobywania uprawnień doradcy podatkowego i doradcy w zakresie
nieruchomości.
5. Instytucje doradztwa podatkowego w Polsce..
6. Odpowiedzialność karna i administracyjna doradców podatkowych i doradców w
zakresie nieruchomości.
Suma
Metody i narzędzia dydaktyczne
Wykład z użyciem technik multimedialnych, ćwiczenia, prezentacje

15
Liczba
godzin
3
3
3
2
2
1
1

15

Forma i warunki zaliczenia
Zaliczenie ćwiczeń: pisemne kolokwia ( pytania otwarte i zadania).
Egzamin pisemny.
Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności
Średnia liczba godzin na zrealizowanie
aktywności
Godziny kontaktowe z nauczycielem
30
Przygotowanie się do zajęć
30
Studiowanie literatury i zadanych źródeł
60
SUMA
120
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA
4
PRZEDMIOTU
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
1. Ustawa o Doradztwie Podatkowym. Komentarz. Mariański Adam. Wolters Kluwer, Warszawa 2010
2. Doradztwo Finansowe w Polsce. Waliszewski Krzysztof, CeDeWu, Warszawa 2011
Literatura uzupełniająca:
B. Walczak – System podatkowy Polski, PTE, Szczecin, 2008
G. Szczodrowski - Polski system podatkowy, PWN, Warszawa 2006
Gazeta Prawna, Przegląd Podatkowy
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USTRÓJ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
Nazwa przedmiotu:
Kod przedmiotu:
Ustrój samorządu terytorialnego
Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra
Finansów Publicznych
Kierunek Finanse i rachunkowość
Rok II Semestr IV
Specjalność Finanse i rachunkowość w
Rodzaj studiów stacjonarne
samorządzie terytorialnym
Forma zajęć
wykład
ćwiczenia
laboratorium
seminarium
inne
Wymiar
15
15
zajęć
Status przedmiotu obowiązkowy
Język wykładowy polski
Prowadzący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail)
Dr Małgorzata Gorzałczyńska-Koczkodaj (m.g.koczkodaj@wzieu.pl)
Cel przedmiotu
Zapoznanie studentów z teorią i praktyką zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce;
przedstawienie podstawowych pojęć i prawidłowości związanych z przedmiotem; stworzenie podstaw
do krytycznej refleksji i oceny proponowanych rozwiązań systemowych oraz propozycji dokonywania
różnorodnych zmian
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji
Wiedza z zakresu makroekonomii, finansów publicznych, finansów samorządu terytorialnego,
gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego
Efekty kształcenia
W zakresie wiedzy student zna i charakteryzuje podstawowe pojęcia i zjawiska z zakresu
samorządności na szczeblu lokalnym i regionalnym, wyciąga proste wnioski z zachodzących w tym
obszarze procesów, rozumie funkcjonowanie i specyfikę tego sektora.
W zakresie umiejętności student potrafi ocenić skutki proponowanych rozwiązań i zachodzących
zjawisk w samorządzie terytorialnym, poddaje krytyce pewne regulacje organizacyjno-prawne
dotyczące tego sektora, wyprowadza wnioski na podstawie rzeczywistych sytuacji.
W zakresie kompetencji społecznych student pracuje samodzielnie, zachowuje otwartość na różne
rozwiązania poznanych problemów i zidentyfikowanych dysfunkcji, chętnie podejmuje się
samodzielnego rozwiązywania postawionych problemów.
Treści programowe
Forma zajęć – wykłady
Liczba
godzin
1. Prawne pojęcie samorządu terytorialnego
1
2. Charakterystyka jednostek samorządu terytorialnego
2
3. Organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego i ich kompetencje
3
4. Organy wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego i ich
3
kompetencje
5. Zadania gmin, powiatów i województw samorządowych
3
6. Regionalne Izby Obrachunkowe
2
7. Samorządowe Kolegia Odwoławcze
1
Suma
15
Forma zajęć – ćwiczenia
1. Geneza samorządu terytorialnego w Polsce (praca w grupach, analiza
2
wniosków)
2. Źródła prawa samorządu terytorialnego (prezentacje studentów dotyczące
2
tematu zajęć)
3. Zakres i możliwości współdziałania jednostek samorządu terytorialnego
4
(praca w grupach, case study, analiza wniosków, metoda scenariuszy)
4. Aparat administracyjny samorządu terytorialnego i jednostki pomocnicze
3
gmin (praca w grupach, case study)
5. Akty prawa miejscowego organów samorządu terytorialnego oraz
2
procedura uchwałodawcza gmin (praca w grupach, case study)
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6. Pisemne kolokwium z zagadnień prezentowanych na zajęciach
Suma
Metody i narzędzia dydaktyczne
Wykład z użyciem technik multimedialnych, Ćwiczenia: case study, dyskusja otwarta

2
15

Forma i warunki zaliczenia
Forma pisemna: pytania testowe oraz opisowe (wyjaśniająco-problematyczne)
Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności

Średnia
liczba
godzin
zrealizowanie aktywności
30
30
60
2

na

Godziny kontaktowe z nauczycielem
Przygotowanie się do zajęć
SUMA
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA
PRZEDMIOTU
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
1. Z. Bukowski, T. Jędrzejewski, P. Rączka: Ustrój samorządu terytorialnego, Wyd. TNOIK Toruń
2011.
2. Red. M. Chmaj: Ustrój samorządu terytorialnego w Polsce, Wyd. WSHIP,2007.
3. Red. M. Jaworska-Dębska, M. Stahl: Encyklopedia samorządu terytorialnego dla każdego.
Część I. Ustrój, Wyd. Difin 2010.
Literatura uzupełniająca:
1. Red. D.K. Miaskowska--Daszkiewicz, Red. B. Szmulik: Encyklopedia samorządu
terytorialnego. Wyd. Oficyna 2009.
2. Czasopisma ”Finanse publiczne”, „Wspólnota”, „Finanse Komunalne”
3. Strony internetowe:www.mswia.gov.pl, finansepubliczne.bdo.pl
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PLANOWANIE
BUDŻETOWE
TERYTORIALNEGO

W

JEDNOSTKACH

SAMORZĄDU

Nazwa przedmiotu: Planowanie budżetowe w Kod przedmiotu:
jednostkach samorządu terytorialnego
Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług,
Katedra Finansów Publicznych
Kierunek Finanse i rachunkowość
Rok III Semestr V
Specjalność Finanse i rachunkowość w Rodzaj studiów
samorządzie terytorialnym
I stopnia stacjonarne
Forma zajęć
wykład
ćwiczenia
laboratorium
seminarium
inne
Wymiar
15
30
zajęć
Status przedmiotu obowiązkowy
Język wykładowy polski
Prowadzący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail)
Dr Małgorzata Gorzałczyńska-Koczkodaj (m.g.koczkodaj@wzieu.pl)
Mgr Marta Szaja (marta.szaja@wzieu.pl)
Cel przedmiotu
Zapoznanie studentów z teorią i praktyką planowania budżetowego w jednostkach samorządu
terytorialnego; przedstawienie podstawowych pojęć i prawidłowości związanych z przedmiotem;
przedstawienie problemów i dysfunkcji towarzyszących planowaniu budżetowemu; stworzenie
podstaw do krytycznej refleksji i oceny proponowanych rozwiązań systemowych oraz propozycji
dokonywania różnorodnych zmian.
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji
Wiedza z zakresu makroekonomii, finansów publicznych, finansów samorządu terytorialnego,
gospodarki finansowej w jednostkach samorządu terytorialnego
Efekty kształcenia
W zakresie wiedzy student zna i charakteryzuje podstawowe pojęcia i zjawiska z zakresu planowania
budżetowego, wyciąga proste wnioski z zachodzących w tym obszarze procesów, rozumie
funkcjonowanie i specyfikę planowania oraz uwarunkowania jemu towarzyszące.
W zakresie umiejętności student potrafi ocenić skutki proponowanych rozwiązań i zachodzących
zjawisk, wyjaśnia zależności przyczynowo-skutkowe zachodzące przy planowaniu budżetowym,
poddaje krytyce pewne regulacje ekonomiczno-prawne warunkujące właściwe planowanie,
wyprowadza wnioski na podstawie rzeczywistych sytuacji społeczno-gospodarczych.
W zakresie kompetencji społecznych student pracuje samodzielnie, zachowuje otwartość na różne
rozwiązania poznanych problemów i zidentyfikowanych dysfunkcji, chętnie podejmuje się
samodzielnego rozwiązywania postawionych problemów.
Treści programowe
Forma zajęć – wykłady
Liczba
godzin
1. Wyjaśnienie podstawowych pojęć i zagadnień
2
2. Procedura planowania budżetu
2
3. Makroekonomiczne uwarunkowania i państwowe wytyczne w planowaniu
3
budżetu na szczeblu samorządowym
4. Budżet jako podstawowy instrument procesu planowania
3
5. Metody planowania dochodów i wydatków
3
6. Klasyfikacja budżetowa
2
Suma
15
Forma zajęć – ćwiczenia
1. Procedura planowania, uchwalania i wykonywania budżetu (praca w
4
grupach, analiza wniosków)
2. Zasady opracowywania planów finansowych jednostek budżetowych i
4
samorządowych zakładów budżetowych (praca w grupach, case study,
analiza wniosków, metoda scenariuszy)
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3. Harmonogramy dochodów i wydatków (prezentacje studentów dotyczące
tematu zajęć)
4. Zasady udzielania i rozliczania dotacji
5. Pisemne kolokwium z zagadnień prezentowanych na zajęciach 1-4
6. Planowanie deficytu i długu samorządowego. Prognoza długu (praca w
grupach, case study, analiza wniosków, metoda scenariuszy)
7. Zasady opracowywania montaży finansowych zadań współfinansowanych
środkami unijnymi (praca w grupach, case study, analiza wniosków,
metoda scenariuszy)
8. Metodyka planowania długoletniego - Wieloletnia Prognoza Finansowa
(praca w grupach, case study, analiza wniosków, metoda scenariuszy)
9. Żasady i kalendarium sporządzania sprawozdań budżetowych (praca w
grupach, case study)
10. Pisemne kolokwium z zagadnień prezentowanych na zajęciach 6-9
Suma
Metody i narzędzia dydaktyczne
Wykład z użyciem technik multimedialnych, Ćwiczenia: case study, dyskusja otwarta

2
4
2
4
2

3
3
2
30

Forma i warunki zaliczenia
Forma pisemna: pytania testowe oraz opisowe (wyjaśniająco-problematyczne)
Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności

Średnia
liczba
godzin
zrealizowanie aktywności
45
30
75
4

na

Godziny kontaktowe z nauczycielem
Przygotowanie się do zajęć
SUMA
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA
PRZEDMIOTU
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
1. M. Dylewski: Planowanie budżetowe w podsektorze samorządowym. Uwarunkowania,
procedury, modele. Wyd. Difin 2007.
2. M. Dylewski: Planowanie budżetowe w sektorze komercyjnym i samorządowym. 2004.
Literatura uzupełniająca:
1. Red. S. Owsiak: Planowanie budżetowe a alokacja zasobów. Wyd. PWE 2008.
2. B. Bakalarska: Sprawozdawczość budżetowa 2011. sprawozdania budżetowe i sprawozdania
z zakresu operacji finansowych. Wyd. C.H.Beck 2011.
3. Czasopisma ”Finanse publiczne”, „Wspólnota”, „Finanse Komunalne”
4. Strony internetowe: www.mf.gov.pl, finansepubliczne.bdo.pl
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RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA
Nazwa przedmiotu:
Kod przedmiotu:
Rachunkowość budżetowa
Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra
Rachunkowości i Controllingu
Rok / Semestr III rok, 5 semestr
Kierunek - Finanse i Rachunkowość
Specjalność Finanse i rachunkowość w Rodzaj studiów
samorządzie terytorialnym
I stopnia, stacjonarne
Forma zajęć
wykład
ćwiczenia
laboratorium
seminarium
inne
Wymiar
30
30
zajęć
Status przedmiotu
Język wykładowy - polski
Prowadzący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail)
Dr Piotr Szczypa (piotr.szczypa@wzieu.pl),
dr Ewa Rogowska (ewa.rogowska@wzieu.pl) ,
dr inż. Małgorzata Cieciura (malgorzata.cieciura@wzieu.pl),
mgr Hanna Czaja-Cieszyńska (hanna.czaja@wzieu.pl),
mgr Konrad Kochański (konrad.kochanski@wzieu.pl)
mgr Bartosz Pilecki (bartosz.pilecki@wzieu.pl),
mgr Adam Lulek(adam.lulek@wzieu.pl)
Cel przedmiotu
Zapoznanie studentów z rolą, znaczeniem i celem rachunkowości w jednostkach sektora finansów
publicznych.
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji
Znajomość podstaw rachunkowości i rachunkowości finansowej.
Efekty kształcenia
W zakresie wiedzy student zna podstawowe pojęcia z zakresu rachunkowości budżetowej, posługuje
się fachową terminologią związaną z finansami JST, rozumie zasady (politykę) rachunkowości i
rozróżnia elementy sprawozdania finansowego JST.
W zakresie umiejętności student potrafi zaewidencjonować podstawowe operacje wynikowe i
ekwiwalentne w JST, identyfikuje możliwe metody wyceny właściwe dla poszczególnych składników
aktywów i pasywów oraz dostosowuje do wybranej polityki rachunkowości JST. Ponadto student
potrafi sporządzić i interpretować elementy sprawozdania finansowego.
W zakresie kompetencji społecznych student wypracowuje nawyk systematyczności, rzetelności i
odpowiedzialności za generowanie użytecznych informacji o sytuacji majątkowej i finansowej JST.
Treści programowe
Forma zajęć – wykłady
Liczba
godzin
1. Zadania i organizacja rachunkowości budżetowej
2
2. Realizacja i ewidencja dochodów jednostek budżetowych
3
3. Realizacja i ewidencja wydatków jednostek budżetowych
3
4. Wynik finansowy jednostek budżetowych
3
5. Rachunkowość budżetów samorządów terytorialnych
6
6. Sprawozdawczość budżetowa
4
7. Kontrola finansowo-księgowa gospodarki budżetowej
3
8. Rachunkowość zarządcza JST
6
Suma
30
Forma zajęć - ćwiczenia
1. Organizacja rachunkowości budżetowej, w tym plan kont
1
2. Ewidencja i rozliczanie dochodów budżetowych zrealizowanych przez
2
jednostkę budżetową
3. Ewidencja syntetyczna i analityczna dochodów budżetowych
2
4. Ewidencja wydatków i kosztów w jednostce budżetowej
2
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Ewidencja wydatków budżetowych u dysponenta II stopnia
Ewidencja syntetyczna i analityczna wydatków budżetowych
Ustalanie wyniku finansowego w jednostce budżetowej
Kolokwium I (tematy 1-7)
Ewidencja środków pieniężnych JST
Ewidencja zobowiązań samorządów terytorialnych
Ewidencja dochodów budżetów samorządów terytorialnych
Ewidencja wydatków budżetów samorządów terytorialnych
Ewidencja wyników wykonania budżetów samorządów terytorialnych
Sporządzanie sprawozdań finansowych JST
Rachunkowość zarządcza w JST
Kolokwium II (tematy 9-15)

2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
30

Suma
Metody i narzędzia dydaktyczne
Wykład z użyciem technik multimedialnych, wykład z pogadanką, dyskusja dydaktyczna,
rozwiązywanie zdań, analiza przypadków, praca w grupach
Forma i warunki zaliczenia
Podstawą zaliczenia są pisemne dwa sprawdziany.
Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności

Średnia
liczba
godzin
zrealizowanie aktywności
60
60
30
150
5

na

Godziny kontaktowe z nauczycielem
Przygotowanie się do zajęć
Studiowanie literatury
SUMA
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA
PRZEDMIOTU
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
1. K. Potoczny, Rachunkowość budżetowa, Wydawnictwo eMPi², Warszawa 2010.
2. A. Zysnarska, Rachunkowość jednostek budżetowych i gospodarki pozabudżetowej, ODDK,
Gdańsk 2006.
Literatura uzupełniająca:
1. Metodyka kompleksowej oceny gospodarki finansowej JST, red. B. Filipiak, Difin, Warszawa
2009.
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ANALIZA FINANSOWA W JST
Nazwa przedmiotu: Analiza finansowa w JST

Kod przedmiotu:

Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług,
Uniwersytet Szczeciński, Katedra Finansów Publicznych
Rok III Semestr VI
Kierunek Finanse i Rachunkowość
Specjalność Finanse i rachunkowość w Rodzaj studiów
samorządzie terytorialnym
stacjonarne I stopnia
Forma zajęć
wykład
ćwiczenia
laboratorium
seminarium
inne
Wymiar
15
30
zajęć
Status przedmiotu obowiązkowy
Język wykładowy polski
Prowadzący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail)
dr Magdalena Zioło (magdalena.ziolo@wzieu.pl)
Cel przedmiotu
Celem procesu dydaktycznego jest zapoznanie studentów z istotą i metodyką analizy finansowej w
jednostkach samorządu terytorialnego.
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji
Znajomość finansów publicznych i finansów samorządu terytorialnego oraz zasad gospodarki
finansowej
Efekty kształcenia
W zakresie wiedzy student zna podstawowe pojęcia z zakresu analizy finansowej,
W zakresie umiejętności student potrafi dokonać oceny sytuacji finansowej JST z wykorzystaniem
wskaźników i poprawnie zinterpretować wyniki
W zakresie kompetencji społecznych student potrafi pracować samodzielnie oraz dyskutować na
tematy związane z analiza finansową w JST
Treści programowe
Forma zajęć – wykłady
Liczba
godzin
1. Zasady gospodarki finansowej JST
2
2. Kryteria oceny gospodarki finansowej JST
2
3. Pojęcie, cel i zakres analizy finansowej w jednostkach samorządu terytorialnego
2
(JST)
4. Źródła informacji o sytuacji finansowej JST
2
5. Rodzaje analiz w JST
2
6. Metody analiz wykorzystywane w analizie finansowej JST
2
7 Rating komunalny i jego elementy
3
Suma
15
Forma zajęć – ćwiczenia
Liczba
godzin
1. Analiza pozioma w JST
4
2. Analiza pionowa w JST
4
3. Analiza dochodów budżetowych JST
4
4. Analiza wydatków budżetowych JST
4
5. Analiza samodzielności finansowej JST
4
6. Analiza wzajemnych relacji pomiędzy dochodami / przychodami, wydatkami /
4
rozchodami
7. Analiza wskaźnikowa (analiza płynności finansowej, analiza zadłużenia, analiza
4
atrakcyjności)
8. Ocena standingu finansowego JST – case study
2
Suma
30
Metody i narzędzia dydaktyczne
wykład z użyciem technik multimedialnych, ćwiczenia, case study, praca w grupach, rozwiązywanie
zadań
Forma i warunki zaliczenia
Zaliczenie ćwiczeń: kolokwium pisemne: test + pytania otwarte i zadania. Oceniany jest zasób wiedzy
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studenta i umiejętność jego użycia do zaprezentowanych w pytaniach sytuacji oraz rozwiązywania
zadań. Ponadto warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest zrealizowanie minimum trzech aktywności z zajęć.
Egzamin z przedmiotu: egzamin pisemny w sesji egzaminacyjnej. Test wyboru oraz zadanie.
Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności
Średnia
liczba
godzin
na
zrealizowanie aktywności
Godziny kontaktowe z nauczycielem
45
Przygotowanie się do laboratorium
Przygotowanie się do zajęć
45
Studiowanie literatury
60
SUMA
150
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA
5
PRZEDMIOTU
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
Dylewski M., Filipiak B., Gorzałczyńska-Koczkodaj M., Metody analityczne w działalności jednostek
podsektora samorządowego, Difin, Warszawa 2010
Metodyka kompleksowej oceny gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Red. B.
Filipiak, Difin, Warszawa 2009
Literatura uzupełniająca:
Finanse Komunalne Samorząd Terytorialny
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POLITYKA KADROWA W JST
Nazwa przedmiotu: Polityka kadrowa w JST

Kod przedmiotu:

Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
Katedra Organizacji i Zarządzania
Kierunek Finanse i rachunkowość
Rok III Semestr VI
Specjalność Finanse i rachunkowość w Rodzaj studiów
Samorządzie Terytorialnym
stacjonarne I stopnia
Forma zajęć
wykład
ćwiczenia
laboratorium
seminarium
inne
Wymiar
15
30
zajęć
Status przedmiotu obowiązkowy
Język wykładowy polski
Prowadzący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail)
Magda Sznabowicz, magda.sznabowicz@wzieu.pl
Adam Kowalczyk, adam.kowalczyk@wzieu.pl
Małgorzata Smolska, malgorzata.smolska@wzieu.pl
Katarzyna Zioło, katarzyna.ziolo@wzieu.pl
Cel przedmiotu
Dostarczenie studentom wiedzy oraz niezbędnych narzędzi z zakresu zarządzania kadrami w
jednostkach samorządu terytorialnego. Wyjaśnienie i omówienie podstawowych pojęć, prawidłowości i
problemów w polityce kadrowej JST. Oprócz wiedzy teoretycznej podczas zajęć studenci zapoznają
się ze stosowanymi w praktyce rozwiązaniami w zakresie polityki kadrowej.
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji
Wiedza z zakresu Podstaw zarządzania oraz znajomość specyfiki jednostek samorządu
terytorialnego.
Efekty kształcenia
W zakresie wiedzy student rozróżnia i wyjaśnia podstawowe pojęcia z zakresu polityki kadrowej,
wymienia najważniejsze zasady, procedury i metody zarządzania kadrami w JST; w zakresie
umiejętności analizuje problemy z zakresu polityki kadrowej w JST; w zakresie kompetencji
społecznych rozwija zdolności i umiejętności w zakresie autoprezentacji, komunikacji, merytorycznej
dyskusji.
Treści programowe
Forma zajęć – wykłady
Liczba
godzin
1. Rola i zadania działu personalnego
2
2. Modele polityki personalnej
1
3. Planowanie personelu w JST
3
4. Rekrutacja i selekcja pracowników w jednostce samorządu terytorialnego
2
5. Nawiązanie stosunku pracy i wprowadzanie pracownika w środowisko pracy
2
6. Motywowanie pracowników w JST
2
7. Kształcenie i rozwój personelu
3
Suma
15
Forma zajęć – ćwiczenia
Liczba
godzin
1. Znaczenie polityki kadrowej w JST, podmioty zarządzania kadrami
2
2. Zadania i funkcje działu personalnego i jego miejsce w strukturze organizacyjnej
3
JST
3. Model sita i model kapitału ludzkiego
2
4. Planowanie popytu i podaży pracy, bilans stanu zatrudnienia, przemieszczanie
3
pracowników
5. Rodzaje rekrutacji, źródła pozyskiwania kandydatów do pracy, zasady
4
konstruowania ogłoszeń rekrutacyjnych
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6.Techniki selekcji kandydatów (wywiady, testy psychologiczne, testy w oparciu o
4
prace, ośrodki oceny, dane biograficzne, referencje, badania grafologiczne) i ich
zastosowanie w odniesieniu do JST
7. Metody oceny efektywności procesu rekrutacji i selekcji kandydatów do pracy
2
8. Obowiązki pracodawcy z tytułu zatrudnienia pracownika, obowiązki pracownika
2
związane z zawarciem umowy o prace
9. Motywowanie i systemy motywacji pracowników w JST
2
10. Cele kształcenia i rozwoju personelu, źródła informacji o potrzebach
2
szkoleniowych pracowników, sposoby podnoszenia kwalifikacji zawodowych
personelu
11. Metody szkolenia personelu (szkolenie stanowiskowe, wykłady i ćwiczenia, gry
2
i symulacje, rotacja pracowników, konferencje, czytanie literatury)
12. Ocena efektywności szkoleń pracowniczych, budowanie ścieżki kariery
2
zawodowej
Suma
30
Metody i narzędzia dydaktyczne
1. Wykłady
2. Prezentacje multimedialne
3. Studia przypadków
4. Ćwiczenia w grupach
Forma i warunki zaliczenia
Kolokwium zaliczeniowe w formie pisemnej z zagadnień omawianych na ćwiczeniach, egzamin w
formie pisemnej obejmujący treści przedstwione na wykładzie oraz z zalecanej literatury.
Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności

Średnia
liczba
godzin
zrealizowanie aktywności
15/30
105
150
6

na

Godziny kontaktowe z nauczycielem
Przygotowanie się do laboratorium
Przygotowanie się do zajęć, studiowanie literatury
SUMA
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA
PRZEDMIOTU
Literatura podstawowa i uzupełniająca
1. Król H., Ludwiczyński A., Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Wydwanictwo PWN, Warszawa 2006
2. Listwan T. [red.], Zarządzanie kadrami, C. H. Beck, Warszawa 2006
3. Kostera M., Zarządzanie personelem, PWE, Warszawa 2006
4. Marszałek-Kawa J. [red.]. Samorząd terytorialny, Dom Wydawniczy Duet, Łysomice 2007
5. Izdebski H., Samorząd terytorialny: podstawy ustroju i działalności, Wydawnictwo Prawnicze Lexis
Nexis, Warszawa 2009
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5.2 Studia I stopnia – niestacjonarne
MATEMATYKA
Nazwa przedmiotu: Matematyka
Kod przedmiotu:
Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
Katedra Metod Ilościowych
Rok 1 Semestr 1
Kierunek: Finanse i Rachunkowość
Rodzaj studiów
Specjalność: wszystkie
I stopnia niestacjonarne
Forma
wykład
ćwiczenia
laboratorium
seminarium
inne
zajęć
Wymiar
18
18
zajęć
Status przedmiotu obowiązkowy
Język wykładowy j. polski
Prowadzący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail)
Dr Olgierd Rakowski
olgierd.rakowski@wzieu.pl; mgr Maria Dobek
maria.dobek@wzieu.pl
Cel przedmiotu
Zapoznanie studentów z aparatem matematycznym jako podstawowym narzędziem w warsztacie
ekonomisty
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji
Podstawowa wiedza z matematyki z zakresu szkoły średniej
Efekty kształcenia
W zakresie wiedzy student potrafi nazwać i zdefiniować podstawowe narzędzia matematyki
wyższej
W zakresie umiejętności student wybiera właściwe narzędzie do rozwiązania określonego
problemu matematycznego, wyprowadza wnioski na podstawie twierdzeń
W zakresie kompetencji społecznych student w sposób samodzielny stosuje zdobytą wiedzę
matematyczną w badaniu zjawisk i procesów ekonomicznych
Treści programowe
Forma zajęć – wykłady
Liczba
godzin
1. Funkcja jednej i wielu zmiennych
3
2. Elementy rachunku różniczkowego i całkowego
4
3. Algebra liniowa i szeregi
5
4. Rachunek macierzowy
3
5. Zmienne losowe i ich rozkłady
3
Suma

Forma zajęć – ćwiczenia
1. Funkcja jednej i dwóch zmiennych
2. Pochodne częściowe i ekstrema funkcji
3. Układy równań i nierówności liniowych
4. Prawdopodobieństwo zdarzeń
5. Elementy rachunku prawdopodobieństwa

18
Liczba
godzin
3
3
4
4
4

Suma
18
Metody i narzędzia dydaktyczne
Prezentacja multimedialna, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań
Forma i warunki zaliczenia
Zaliczenie ćwiczeń w formie pisemnej. Zaliczenie ćwiczeń następuje na podstawie kolokwiów
(rozwiązanie zadań) oraz aktywności na ćwiczeniach.
Egzamin pisemny obejmujący wiedzę z wykładu, ćwiczeń oraz zalecanej literatury, opiera się na
rozwiązaniu zestawu zadań.
Obciążenie pracą studenta
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Forma aktywności

Średnia liczba godzin
aktywności
36
50

na zrealizowanie

Godziny kontaktowe z nauczycielem
Przygotowanie się do laboratorium
Przygotowanie się do zajęć
Studiowanie
literatury,
samodzielne
89
rozwiązywanie zadań
SUMA
175
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA
7
PRZEDMIOTU
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
Dobek M., Rakowski O.: Matematyka i jej zastosowania w ekonomii, PPH Zapol, Szczecin 2007
Dobek M., Rakowski O.: Zbiór zadań z matematyki dla studentów ekonomii, WN US, Szczecin
2002
Literatura uzupełniająca:
M. Matłoka, Matematyka dla ekonomistów, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2008
J. Piszczała, Matematyka i jej zastosowanie w naukach ekonomicznych, Wydawnictwo AE w
Poznaniu, Poznań 2008
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MIKROEKONOMIA
Nazwa przedmiotu: Mikroekonomia

Kod przedmiotu:

Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
Kierunek Finanse i Rachunkowość
Specjalność wszystkie
Forma zajęć
wykład
Wymiar
27
zajęć
Status przedmiotu

ćwiczenia
18

Rok / Semestr 1/1
Rodzaj studiów:
I stopnia, niestacjonarne
laboratorium
seminarium
inne

Język wykładowy: polski

Prowadzący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail)
Dr hab. prof. US Grażyna Wolska, grazyna.wolska@wzieu.pl
dr Agnieszka Kwarcińska, agnieszka.kwarcinska@wzieu.pl
Dr Jolanta Kondratowicz-Pozorska, jolanta.pozorska@wzieu.pl
Dr Agnieszka Bretyn, agnieszka.bretyn@wzieu.pl
Mgr Marcin Janowski, marcin.janowski@wzieu.pl
Cel przedmiotu
Głównym celem zajęć jest przekazanie studentom podstawowej wiedzy z dziedziny mikroekonomii w zakresie
koncepcji teoretycznych i umiejętności praktycznych. Zapoznanie studentów z mechanizmami
funkcjonowania gospodarki rynkowej, wskazanie złożoności problemów ekonomicznych, szerokich powiązań
z innymi aspektami życia (m.in. polityką) oraz rozwijanie u studentów zdolności wieloaspektowego spojrzenia
na procesy gospodarcze. Wskazanie możliwości praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy teoretycznej.
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji
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
Efekty kształcenia
W zakresie wiedzy student definiuje podstawowe kategorie ekonomiczne. Zna i prawidłowo interpretuje
zachowania rynkowe konsumenta i producenta, wyznacza optimum decyzji. Tłumaczy mechanizm rynkowy.
Rozróżnia struktury rynkowe i przedstawia ich cechy.
W zakresie umiejętności student analizuje decyzje podejmowane przez gospodarstwa domowe i producentów.
Ocenia wpływ określonych czynników na popyt i podaż rynkową.
W zakresie kompetencji społecznych (postaw) student posiada niezbędną wiedzę i umiejętności do
samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej, jak i do prowadzenia działalności gospodarczej w
imieniu właściciela.
Treści programowe
Forma zajęć – wykłady
Liczba
godzin
1. Podstawowe pojęcia ekonomii
2
2. Współczesne teorie ekonomiczne.
2
3. Podstawy gospodarki rynkowej.
2
4. Popyt i podaż oraz czynniki je kształtujące.
3
5. Elastyczność cenowa popytu i podaży.
3
6. Teorie zachowania konsumenta.
3
7. Przedsiębiorstwo na rynku.
4
8. Struktury rynkowe.
4
9. Rynki czynników produkcji
4
Suma
27
Forma zajęć – ćwiczenia
Liczba
godzin
1. Podstawowe kategorie i problemy ekonomiczne, wybór ekonomiczny, krzywa
1
możliwości produkcyjnych
2. Gospodarka rynkowa, elementy rynku i mechanizm rynkowy, równowaga
2
rynkowa, kontrola cen
3. Czynniki determinujące popyt i podaż oraz analiza ich wpływu na popyt i podaż
2
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4.
5.

Badanie elastyczności popytu i podaży
Zachowanie konsumenta na rynku (racjonalność, użyteczność, równowaga
konsumenta)
6. Przedsiębiorstwo na rynku (funkcja produkcji, koszty, przychód, zysk).
7. Struktury rynkowe (przedsiębiorstwo w konkurencji doskonałej, monopol,
konkurencja monopolistyczna, oligopol – pojęcie, cechy, przykłady,
równowaga przedsiębiorstwa w poszczególnych strukturach w krótkim i długim
okresie)
8. Rynek ziemi, pracy i kapitału
Suma
Metody i narzędzia dydaktyczne
Prezentacje multimedialne, rozwiązywanie zadań, analiza przypadków, praca w grupach, dyskusja

4
2
2
2

3
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Forma i warunki zaliczenia
Forma: zaliczenie , egzamin pisemny, ocenianie ciągłe
Czas trwania: zaliczenie pisemne-kolokwia 2 w semestrze po 1 h, egzamin pisemny - koniec semestru-1 h,
Terminy zapisów na egzaminy i sesji egzaminacyjnych: zapisy nie występują, egzamin odbywa się według
harmonogramu sesji z Dziekanatu dla danych grup studenckich; terminarz egzaminów znany studentom 1
miesiąc przed wyznaczoną datą
Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności
Średnia
liczba
godzin
na
zrealizowanie aktywności
15h konsultacji +18h ćwiczeń +27h
Godziny kontaktowe z nauczycielem
wykładów
Przygotowanie się do zajęć
Zapoznanie się ze wskazaną literaturą oraz fachową prasą
50 h
(czytanie/krytyczna analiza literatury, czytanie fachowej prasy)
Praca na platformie moodle (np. wypełnianie testów
20 h
sprawdzających wiedzę - przed lub po zajęciach z danego tematu)
Prace domowe (np. rozwiązywanie zadań)
30 h
Przygotowanie do kolokwium
40 h
200 h
SUMA
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA
7
PRZEDMIOTU
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
Begg D., Dornbush R, Fischer S., Ekonomia. Cz. 1. Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2007.
Drela K., Kiernożycka-Sobejko A., Pluskota P., Mikroekonomiczne ABC dla studenta, Uniwersytet
Szczeciński, Szczecin 2008.
Literatura uzupełniająca:
Bowden E.V., Ekonomia nauka zdrowego rozsądku, Fundacja Innowacja, Warszawa 2002.
Frank R. H., Mikroekonomia jakiej nie było, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2007.
Varian H. R., Mikroekonomia, PWN, Warszawa 2009.
Ekonomista, Gospodarka Narodowa, roczniki statystyczne, dzienniki, Internet, portale tematyczne
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PODSTAWY NAUKI O FINANSACH
Nazwa przedmiotu:
Podstawy nauki o finansach

Kod przedmiotu:

Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług,
Katedra Bankowości i Finansów Porównawczych
Rok / Semestr
Kierunek: Finanse i Rachunkowość
I rok, 1 semestr
Specjalność: wszystkie specjalności
Rodzaj studiów
I stopnia, niestacjonarne
Forma zajęć
wykład
ćwiczenia
laboratorium
seminarium
inne
Wymiar
30
15
zajęć
Status przedmiotu obowiązkowy
Język wykładowy polski
Prowadzący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail)
Stanisław Flejterski (stanisław.flejterski@wzieu.pl)
Monika Pettersen (monika.pettersen@wzieu.pl)
Cel przedmiotu
Zapoznanie studentów z podstawową, nowoczesną wiedzą z zakresu problematyki współczesnych
finansów. Przedmiot ten poprzedza studiowanie następnych przedmiotów, składających się na
szeroko rozumianą naukę finansów.
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji
Przedmiot prowadzony jest w pierwszym semestrze studiów. Studenci powinni dysponować wiedzą
ogólną z
zakresu szkoły średniej.
Efekty kształcenia
W zakresie wiedzy student zna podstawowe pojęcia z dziedziny finansów i bankowości. Porównuje
i klasyfikuje rodzaje instytucji finansowych w gospodarce.
W zakresie umiejętności student porównuje i klasyfikuje podstawowe pojęcia z zakresu finansów i
instytucji finansowych.
W zakresie kompetencji społecznych student swobodnie dyskutuje na temat finansów i instytucji
finansowych, wyrażając opinie, co świadczy jego zorientowaniu w temacie przedmiotu.
Treści programowe
Forma zajęć – wykłady

Suma

1. Przedmiot, struktura i metoda nauki finansów
2. Geneza, ewolucja i teorie pieniądza
3. Architektura współczesnego systemu finansowego
4. Banki i systemy bankowe
5. Bankowość centralna i polityka pieniężna
6. Bankowość komercyjna i spółdzielcza
7. Usługi, operacje i czynności bankowe
8. Elementy rynku kapitałowego. Giełda Papierów Wartościowych
9. Elementy finansów ubezpieczeń gospodarczych
10. Elementy finansów przedsiębiorstw i gospodarstw domowych
11. Elementy finansów publicznych (rządowych i samorządowych)
12. Elementy finansów Unii Europejskiej
Forma zajęć – ćwiczenia
1. Definicja nauki finansów. Geneza, ewolucja i teorie pieniądza
2. Charakterystyka współczesnych systemów finansowych, omówienie ich
architektury oraz roli jakie pełnią we współczesnych systemach gospodarczych
3. Rodzaje banków, systemy bankowe

Liczba
godzin
2
2
3
3
4
4
2
2
2
2
2
2
30
Liczba
godzin
2
2
2
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4. Rola, znaczenie, funkcje, organy banku centralnego
2
5. Polityka pieniężna
2
6. Elementy rynku kapitałowego oraz finansów ubezpieczeń gospodarczych
2
7. Elementy finansów przedsiębiorstw, gospodarstw domowych i finansów
2
publicznych
8. Zaliczenie z zajęć w formie pisemnej
1
Suma
15
Metody i narzędzia dydaktyczne
wykład z użyciem technik multimedialnych, ćwiczenia, case study, praca w grupach, eksperyment
myślowy, prezentacja
Forma i warunki zaliczenia
Zaliczenie ćwiczeń: jedno pisemne kolokwium na koniec semestru. Oceniany jest zasób wiedzy
studenta i umiejętność jej użycia do zaprezentowanych w pytaniach sytuacji. Ponadto warunkiem
zaliczenia ćwiczeń jest również aktywność na zajęciach.
Egzamin z przedmiotu: egzamin pisemny w zimowej sesji egzaminacyjnej.
Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności
Średnia
liczba
godzin
na
zrealizowanie aktywności
Godziny kontaktowe z nauczycielem
45
Przygotowanie się do zajęć
90
Studiowanie literatury i zadanych źródeł
45
SUMA
180
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA
6
PRZEDMIOTU
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa
1. Flejterski S., Świecka B. (red.), Elementy finansów i bankowości, CeDeWu, Warszawa 2007
2. M. Podstawka (red.), Finanse, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
Literatura uzupełniająca
1. J. Ostaszewski (red.), Finanse, Difin, Warszawa 2010
2. Bank, Bank i Kredyt, Gazeta Bankowa, Rzeczpospolita, Dziennik Gazeta Prawna, Puls
Biznesu itp.
3. Źródła internetowe: Portal NBP, www.alebank.pl i inne
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ELEMENTY PRAWA
Nazwa przedmiotu:
Elementy prawa
Jednostka organizacyjna US:
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
Kierunek Finanse i rachunkowość
Specjalność wszystkie
Forma zajęć
wykład
ćwiczenia
Wymiar
30
15
zajęć
Status przedmiotu zaliczenie z oceną

Kod przedmiotu:

Rok / Semestr 1/2
Rodzaj studiów stacjonarne I
stopnia
laboratorium
seminarium
inne

Język wykładowy polski

Prowadzący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail)
Dr Daniel Dąbrowski , daniel.dabrowski@wzieu.pl
dr Marek Białkowskimarek.bialkowski@wzieu.pl
dr Iwona Szymczak iwona.szymczak@wzieu.pl
Cel przedmiotu
Zapoznanie z podstawowymi pojęciami o państwie i prawie. Przybliżenie umiejętności posługiwania
się aktami normatywnymi. Zarys i krótka charakterystyka instytucji prawa cywilnego. Zapoznanie
studentów ze specyfiką języka prawnego i prawniczego.
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji
Posiadanie podstawowych wiadomości dotyczących funkcjonowania państwa oraz systemu
prawnego, w szczególności Konstytucji RP.
Efekty kształcenia
1. Efekty w zakresie wiedzy: student zna podstawy pojęcia prawne oraz instytucje prawa
cywilnego
2. Efekty umiejętności; student potrafi posługiwać się językiem prawniczym, rozumie terminy
prawnicze oraz jest zdolnym określić właściwy akt normatywny oraz poddać go analizie,
potrafi też pogrupować różne rodzaje czynności prawnych i ocenić skutki prawne z tym
związane
3. Efekty kompetencji społecznych: student wykazuje się samodzielność przy dokonywaniu
interpretacji przepisów prawnych , akceptuje i szanuje aksjologiczne wartość zawarte w
obowiązujących normach prawnych
Treści programowe
Forma zajęć – wykłady
Liczba
godzin
1. System prawa , podział na gałęzie, źródła prawa oraz stosowanie
3
prawa cywilnego, Źródła prawa UE,, elementy prawa konstytucyjnego,
administracyjnego
2. Podmioty (osoby fizyczne i osoby prawne) , czynności prawne
4
(systematyka zdarzeń prawnych, forma, treść, sposoby zawarcia
umowy, wady oświadczeń woli)
3. Treść prawa własności , użytkowanie wieczyste, ograniczone prawa
3
rzeczowe
4. Reprezentacja w spółkach handlowych, oraz umowy gospodarcze
5
5. Odpowiedzialność z tytułu niewykonania zobowiązań –zasady ogólne
4
6. Wstępne widomości o ochronie własności intelektualnej i przemysłowej
2
Suma

Forma zajęć – ćwiczenia
1. Wstępne pojęcia z zakresu teorii prawa
2. System prawa, podział na gałęzie, struktura sądownictwa, oraz zasady prawa
cywilnego
3 . Część ogólna prawa cywilnego -czynności prawne, pełnomocnictw, terminy ,
przedawnienie
4. Wstępne widomości o ochronie własności intelektualnej i przemysłowej

21
Liczba
godzin
1
1
2
1
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5. Zarys prawa handlowego-spółki osobowe, kapitałowe, spółdzielnie i
2
przedsiębiorstwa państwowe
6 . Prawne uwarunkowania prowadzenia działalności gospodarczej, umowa o
1
pracę
zaliczenie
1
Suma
9
Metody i narzędzia dydaktyczne
wykład z zastosowaniem prezentacji multimedialnej, ćwiczenia- case study, praca w grupach i
dyskusja nad konkretnymi stanami faktycznymi.
Forma i warunki zaliczenia
Egzamin- forma pisemna -test, ćwiczenia - zaliczenie pisemne (test)
Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności

Średnia
liczba
godzin
zrealizowanie aktywności
20

na

Godziny kontaktowe z nauczycielem
Przygotowanie się do laboratorium
Przygotowanie się do zajęć
50
SUMA
70
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA
4
PRZEDMIOTU
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
1. Zarys prawa cywilnego (red, E. Gniewek), Warszawa 2010
2. T. Filipiak, E. Niezbecka, J. Mojak, M. Nazar, Podstawy prawa cywilnego, Lublin 2009
Literatura uzupełniająca:
1. Z. Radwański. Prawo cywilne , część ogólna , Warszawa 2010
2. A. Kawałko, H. Witczak, Prawo cywilne, Zarys wykładu, Warszawa 2008
3. J. Toczkowski, Kazusy z prawa cywilnego, Warszawa 2008
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MAKROEKONOMIA
Nazwa przedmiotu: Makroekonomia

Kod przedmiotu:

Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

Kierunek: Finanse i Rachunkowość
Specjalność wszystkie
Forma zajęć
wykład
Wymiar
27
zajęć
Status przedmiotu

ćwiczenia
18

Rok / Semestr
1/2
Rodzaj studiów:
I stopnia, niestacjonarne
laboratorium
seminarium
inne

Język wykładowy: polski

Prowadzący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail)
Dr Ireneusz Jaźwiński, ireneusz.jazwinski@wzieu.pl,
dr Agnieszka Kwarcińska, agnieszka.kwarcinska@wzieu.pl
Dr Jolanta Kondratowicz-Pozorska, jolanta.pozorska@wzieu.pl
Cel przedmiotu
Celem jest przedstawienie 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.
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji
Student powinien przed rozpoczęciem nauki makroekonomii przyswoić podstawowe umiejętności z zakresu
mikroekonomii lub podstaw ekonomii.
Efekty kształcenia
W zakresie wiedzy student definiuje podstawowe kategorie makroekonomiczne. Zna i prawidłowo interpretuje
procesy makroekonomiczne w skali kraju.
W zakresie umiejętności student wykorzystuje różne koncepcje teoretyczne do analizy równowagi
makroekonomicznej, rozpoznaje i ocenia zjawiska i procesy makroekonomiczne oraz analizuje skutki ich
zmian.
W zakresie kompetencji społecznych (postaw) student samodzielnie analizuje zmiany podstawowych
agregatów makroekonomicznych.
Treści programowe
Forma zajęć – wykłady
Liczba
godzin
1. Podstawowe pojęcia ekonomiczne
2
2. Model gospodarki rynkowej, jego uczestnicy i zależności ekonomiczne
2
3. Współczesne nurty makroekonomiczne
2
4. Produkt krajowy brutto i jego pochodne
2
5. Wzrost gospodarczy a rozwój społeczno – gospodarczy
2
6. Cykle koniunkturalne gospodarki i metody ich modyfikacji
2
7. Rynek pieniądza, współczesny system bankowy, polityka pieniężna
2
8. Inflacja i jej skutki
2
9. Bezrobocie i jego wpływ na gospodarkę
2
10. Rynek dóbr w modelu gospodarki zamkniętej i bez udziału państwa
3
11. Rynek dóbr w modelu gospodarki otwartej i z udziałem rządu
3
12. Współdziałanie dwóch rynków (rynku dóbr i pieniężnego), model IS -LM
3
Suma
27
Forma zajęć – ćwiczenia
Liczba
godzin
1. Podstawowe kategorie ekonomiczne
1
2. Obieg okrężny dochodu i produktu w różnych modelach gospodarki rynkowej,
1
równowaga makroekonomiczna
3. Produkt krajowy brutto jako podstawowa miara aktywności gospodarczej,
2
mierniki pochodne
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4.

Współczesne problemy wzrostu gospodarczego, czynniki wzrostu
gospodarczego oraz problemy pomiaru rozwoju społeczno-gospodarczego
5. Cykle koniunkturalne w odniesieniu do współczesnych gospodarek
6. Pieniądz, jego funkcje i problemy stabilizacji, inflacja a deflacja, polityka
pieniężna
7. Rynek dóbr w modelu gospodarki zamkniętej i bez udziału państwa
8. Rynek dóbr w modelu gospodarki otwartej i z udziałem rządu, problemy
deficytu budżetowego i długu publicznego, polityka fiskalna
9. Współdziałanie dwóch rynków (rynku dóbr i pieniężnego).
Suma
Metody i narzędzia dydaktyczne
Prezentacje multimedialne, rozwiązywanie zadań, analiza przypadków, praca w grupach, dyskusja

4
2
2
2
2
2
18

Forma i warunki zaliczenia
Forma: zaliczenie pisemne, egzamin pisemny, ocenianie ciągłe
Czas trwania: zaliczenie pisemne-kolokwia 2 w semestrze po 1 h, egzamin pisemny - koniec semestru-1 h,
Terminy zapisów na egzaminy i sesji egzaminacyjnych: zapisy nie występują, egzamin odbywa się według
harmonogramu sesji z Dziekanatu dla danych grup studenckich; terminarz egzaminów znany studentom 1
miesiąc przed wyznaczoną datą
Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności
Średnia
liczba
godzin
na
zrealizowanie aktywności
15h konsultacji +18h ćwiczeń +27h
Godziny kontaktowe z nauczycielem
wykładów
Przygotowanie się do zajęć
Zapoznanie się ze wskazaną literaturą oraz fachową prasą
40 h
(czytanie/krytyczna analiza literatury, czytanie fachowej prasy)
Praca na platformie moodle (np. wypełnianie testów
20 h
sprawdzających wiedzę - przed lub po zajęciach z danego tematu)
Prace domowe (np. rozwiązywanie zadań)
30 h
Przygotowanie do kolokwium
20 h
170 h
SUMA
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA
6
PRZEDMIOTU
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
Begg D., Dornbush R, Fischer S., Ekonomia. Cz. 2. Makroekonomia, PWE, Warszawa 2008.
Grzywacz W., Podstawy makroekonomii, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin 2002.
Oleksiuk A., Białek J., Makroekonomia, Key Text, Warszawa 2008.
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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PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI
Nazwa przedmiotu:
Kod przedmiotu:
Podstawy rachunkowości
Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług,
Katedra Rachunkowości i Controllingu
Kierunek Finanse i Rachunkowość
Specjalności:
Rok / Semestr
Finanse Przedsiębiorstw
I rok, 2 semestr
Bankowość i Ubezpieczenia
Rodzaj studiów
Doradztwo Finansowe
studia
I
stopnia,
Finanse i Rachunkowość w Samorządzie niestacjonarne
Terytorialnym
Forma zajęć
wykład
ćwiczenia
laboratorium
seminarium
inne
Wymiar
27
18
zajęć
Status przedmiotu – przedmiot podstawowy
Język wykładowy - polski
Prowadzący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail)
Dr Piotr Szczypa (piotr.szczypa@wzieu.pl),
dr Ewa Rogowska (ewa.rogowska@wzieu.pl) ,
dr inż. Małgorzata Cieciura (malgorzata.cieciura@wzieu.pl),
mgr Hanna Czaja-Cieszyńska (hanna.czaja@wzieu.pl),
mgr Konrad Kochański (konrad.kochanski@wzieu.pl),
mgr Bartosz Pilecki (bartosz.pilecki@wzieu.pl),
mgr Adam Lulek(adam.lulek@wzieu.pl)
Cel przedmiotu
Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami z zakresu systemu rachunkowości w
przedsiębiorstwie. Stworzenie podstaw do kształcenia w obszarze systemu rachunkowości
finansowej oraz systemu rachunkowości zarządczej.
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji
Umiejętność analizowania i interpretowania przepisów prawa, znajomość podstawowych zagadnień
matematycznych oraz ekonomicznych. Pożądane są takie cechy jak rzetelność, dokładność,
poczucie odpowiedzialności.
Efekty kształcenia
W zakresie wiedzy student zna podstawowe pojęcia z zakresu rachunkowości, rozumie i opisuje
istotę funkcjonowania systemu rachunkowości w jednostce gospodarczej.
W zakresie umiejętności student potrafi klasyfikować składniki aktywów i pasywów. Rozróżnia i
klasyfikuje przychody i koszty oraz dokonuje ewidencji operacji ekwiwalentnych i wynikowych.
Ponadto ustala i rozlicza wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe.
W zakresie kompetencji społecznych student wypracowuje nawyk systematyczności, rzetelności i
odpowiedzialności za generowanie użytecznych informacji w ramach stosowanego systemu
rachunkowości.
Treści programowe
Forma zajęć – wykłady
1. Funkcje i zasady systemu rachunkowości
2. Aktywa jednostek gospodarczych
3. Pasywa jednostek gospodarczych
4. Bilans
5. Wpływ operacji gospodarczych na składniki bilansu
6. Zasady funkcjonowania kont księgowych

Liczba
godzin
2
2
2
2
2
2
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7. Organizacja rachunkowości
8. Zakres ksiąg rachunkowych
9. Koszty w jednostkach gospodarczych
10. Przychody w jednostkach gospodarczych
11. Operacje ekwiwalentne
12. Operacje wynikowe
13. Wynik finansowy oraz jego rozliczenie
14. Obligatoryjna sprawozdawczość finansowa
15. Elementy rachunkowości zarządczej i rachunku kosztów
Suma
Forma zajęć – ćwiczenia

1
1
2
2
2
2
2
2
1
27
Liczba
godzin
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
2
2
2
18

1. Klasyfikacja aktywów jednostek gospodarczych
2. Klasyfikacja pasywów jednostek gospodarczych
3. Sporządzanie bilansu
4. Operacje gospodarcze oraz ich wpływ na składniki bilansu
5. Rodzaje kont księgowych i zasady ich funkcjonowania
6. Organizacja rachunkowości i zakres ksiąg rachunkowych
7. Koszty w jednostkach gospodarczych
8. Przychody i koszty uzyskania przychodów
9. Operacje ekwiwalentne
10. Operacje wynikowe
11. Ustalanie i podział wyniku finansowego
12. Sprawozdawczość finansowa
13. Kolokwium (zakres tematów 1-12)
Suma
Metody i narzędzia dydaktyczne
Wykład z użyciem technik multimedialnych, wykład z pogadanką, dyskusja dydaktyczna,
rozwiązywanie zadań, analiza przypadków, praca w grupach
Forma i warunki zaliczenia
Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest pisemne kolokwium (zadania do rozwiązania)
Egzamin z przedmiotu w formie testu – krótkie pytania otwarte oraz test wyboru.
Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności
Średnia
liczba
godzin
na
zrealizowanie aktywności
Godziny kontaktowe z nauczycielem
45
Przygotowanie się do zajęć
70
Studiowanie literatury
65
SUMA
180
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA
6
PRZEDMIOTU
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
1. Rachunkowość dla Ciebie. Podstawy rachunkowości, red. P. Szczypa, CeDeWu, Warszawa
2010
Literatura uzupełniająca:
1. E. Nowak: Rachunkowość. Kurs podstawowy, PWE, Warszawa 2010
2. P. Szczypa: Zasady rachunkowości. Teoria, przykłady i zadania, CeDeWu, Warszawa 2009
3. Podstawy rachunkowości, red. K. Sawicki, PWE, Warszawa 2005
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STATYSTYKA
Nazwa przedmiotu: Statystyka
Kod przedmiotu:
Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Katedra Metod
Ilościowych
Kierunek Ekonomia
Rok2/ Semestr 3
Specjalność wszystkie
Rodzaj studiów I stopnia stacjonarne
wykład
ćwiczenia
laboratorium seminarium
inne
Forma zajęć
Wymiar
15
30
zajęć
Status przedmiotu obowiązkowy
Język wykładowy polski
Prowadzący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail)
dr R.Kubicki robert.kubicki@wzieu.pl;
mgr M.Kulbaczewska magdalena.kulbaczewska@wzieu.pl
Cel przedmiotu
Pozyskanie, analizowanie, prezentowanie i interpretowanie danych statystycznych
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji
Podstawowa wiedza z zakresu matematyki
Efekty kształcenia
W zakresie wiedzy student potrafi interpretować podstawowe miary statystyki opisowej oraz potrafi
przeprowadzić analizę struktury, dynamiki i współzależności pomiędzy zjawiskami ekonomicznymi
W zakresie umiejętności student posiada umiejętności analizowania i interpretowania danych statystycznych
oraz stosowania określonych metod i narzędzi statystycznych a także posiada umiejętności statystycznej
analizy problemów ekonomicznych
W zakresie kompetencji społecznych student samodzielnie prowadzi statystyczne badanie procesów
ekonomicznych
Treści programowe
Forma zajęć – wykłady
Liczba
godzin
1. Podstawowe pojęcia statystyki opisowej
2
2.Metody analizy rozkładu cech
2
3.Metody analizy dynamiki
3
4.Współzależność zjawisk społeczno-ekonomicznych
2
5.Elementy wnioskowania statystycznego
3
Suma

Forma zajęć – ćwiczenia
1. Analiza opisowa struktury zjawisk
2. Analiza szeregów czasowych
3. Współzależność cech i jej miary
4. Model regresji liniowej
5. Estymacja i weryfikacja statystyczna

Suma
Metody i narzędzia dydaktyczne
Prezentacja multimedialna, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań

12
Liczba
godzin
3
4
3
3
5
18

Forma i warunki zaliczenia
Zaliczenie ćwiczeń w formie pisemnej. Zaliczenie ćwiczeń następuje na podstawie kolokwiów (rozwiązanie
zadań) oraz aktywności na ćwiczeniach.
Egzamin pisemny obejmujący wiedzę z wykładu, ćwiczeń oraz zalecanej literatury, opiera się na rozwiązaniu
zestawu zadań.
Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności
Średnia liczba godzin na zrealizowanie
aktywności
Godziny kontaktowe z nauczycielem
30
Przygotowanie się do laboratorium
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Przygotowanie się do zajęć
15
Studiowanie literatury, samodzielne rozwiązywanie zadań
55
SUMA
100
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA
4
PRZEDMIOTU
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
Kubicki R., Kulbaczewska M., Dumańska – Małyszko A., Grześkowiak U.: Elementy statystyki
matematycznej, Wydawnictwo Szczecin, 2007
R. Czyżycki,M.Hundert. R. Klóska: Wybrane zagadnienia ze statystyki, Economicus, 2008
Literatura uzupełniająca:
M.Sobczyk: Statystyka, PWN, 2007
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EKONOMETRIA
Nazwa przedmiotu: Ekonometria
Kod przedmiotu:
Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
Katedra Metod Ilościowych
Kierunek Ekonomia
Rok 2 Semestr 4
Specjalność wszystkie
Rodzaj studiów I stopnia niestacjonarne
wykład
ćwiczenia
laboratorium seminarium
inne
Forma zajęć
Wymiar
15
15
zajęć
Status przedmiotu obowiązkowy
Język wykładowy polski
Prowadzący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail)
dr R.Kubicki robert.kubicki@wzieu.pl; dr Marcin Hundert marcin.hundert@wzieu.pl;
dr Rafał Klóska rafal.kloska@wzieu.pl; dr Rafał Czyżycki rafal.czyzycki@wzieu.pl
Cel przedmiotu
Zapoznanie studentów z modelem ekonometrycznym jako podstawowym narzędziem opisywania,
diagnozowania i prognozowania zjawisk ekonomicznych.
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji
Podstawowa wiedza z zakresu matematyki oraz statystyki opisowej
Efekty kształcenia
W zakresie wiedzy student potrafi opisać charakter wzajemnego oddziaływania na siebie zjawisk
ekonomicznych na podstawie oszacowanego modelu ekonometrycznego
W zakresie umiejętności student potrafi zdefiniować zmienne objaśniające określone zjawiska ekonomiczne,
posiada umiejętności budowy i weryfikowania modeli ekonometrycznych
W zakresie kompetencji społecznych student zachowuje ostrożność i krytycyzm w wyrażaniu opinii na
podstawie przeprowadzonych badań z wykorzystaniem aparatu ekonometrycznego
Treści programowe
Forma zajęć – wykłady
Liczba
godzin
1. Przepływy międzygałęziowe
5
2. Optymalizacja liniowa
5
3. Jednorównaniowe modele ekonometryczne
5
Suma

Forma zajęć – ćwiczenia
1. Specyfikacja zmiennych modelu
2. Metoda najmniejszych kwadratów,
3. Prognozowanie ekonometryczne

15
Liczba
godzin
4
6
5
15

Suma
Metody i narzędzia dydaktyczne
Prezentacja multimedialna, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań
Forma i warunki zaliczenia
Zaliczenie ćwiczeń w formie pisemnej. Zaliczenie ćwiczeń następuje na podstawie kolokwiów (rozwiązanie
zadań) oraz aktywności na ćwiczeniach.
Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności
Średnia liczba godzin na zrealizowanie
aktywności
Godziny kontaktowe z nauczycielem
30
Przygotowanie się do laboratorium
Przygotowanie się do zajęć
30
Studiowanie literatury, samodzielne rozwiązywanie zadań
65
SUMA
125
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA
5
PRZEDMIOTU
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
R.Czyżycki, R.Klóska: Ekonometria i prognozowanie zjawisk ekonomicznych w przykładach i zadaniach,
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Economicus, Szczecin 2011
R. Czyżycki, M. Hundert, R. Klóska: Wybrane zagadnienia z ekonometrii, Economicus, Szczecin 2007
Literatura uzupełniająca:
G.S. Maddala: Ekonometria, PWN, 2008
Wprowadzenie do ekonometrii, pod red K. Kukuły, PWN, 2009
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FINANSE PUBLICZNE
Nazwa przedmiotu: Finanse publiczne

Kod przedmiotu:

Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług,
Katedra Finansów Publicznych
Kierunek Finanse i rachunkowość
Specjalność wszystkie
Forma zajęć
wykład
ćwiczenia
Wymiar
30
zajęć
Status przedmiotu obowiązkowy

Rok I Semestr II
Rodzaj studiów
I stopnia niestacjonarne
laboratorium
seminarium
inne

Język wykładowy polski

Prowadzący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail)
Dr Małgorzata Gorzałczyńska-Koczkodaj (m.g.koczkodaj@wzieu.pl)
Dr Magdalena Kogut-Jaworska (magdalena.kogut@wzieu.pl)
Dr Magdalena Zioło (magdalena.ziolo@wzieu.pl)
Mgr Marta Szaja (marta.szaja@wzieu.pl)
Cel przedmiotu
Zapoznanie studentów z teorią i praktyką finansów publicznych; przedstawienie podstawowych
pojęć i prawidłowości związanych z przedmiotem, przedstawienie problemów i dysfunkcji
funkcjonujących w sektorze publicznym oraz ukazanie sposobów ich rozwiązywania; stworzenie
podstaw do krytycznej refleksji i oceny proponowanych rozwiązań systemowych oraz propozycji
dokonywania różnorodnych zmian
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji
Wiedza z zakresu makroekonomii (przede wszystkim znajomość pojęć inflacji, bezrobocia, produktu
krajowego brutto, wzrostu gospodarczego, cyklu koniunkturalnego, systemu podatkowego, polityki
pieniężnej i fiskalnej)
Efekty kształcenia
W zakresie wiedzy student zna i charakteryzuje podstawowe pojęcia i zjawiska z dziedziny
finansów publicznych, wyciąga proste wnioski z zachodzących w tym sektorze procesów, rozumie
funkcjonowanie i specyfikę sektora publicznego.
W zakresie umiejętności student potrafi ocenić skutki proponowanych rozwiązań i zachodzących
zjawisk, wyjaśnia zależności przyczynowo-skutkowe zachodzące w sektorze publicznym, poddaje
krytyce pewne regulacje organizacyjno-prawne dotyczące tego sektora, wyprowadza wnioski na
podstawie rzeczywistych sytuacji społeczno-gospodarczych.
W zakresie kompetencji społecznych student pracuje samodzielnie, zachowuje otwartość na
różne rozwiązania poznanych problemów i zidentyfikowanych dysfunkcji, chętnie podejmuje się
samodzielnego rozwiązywania postawionych problemów.
Treści programowe
Forma zajęć – wykłady
Liczba
godzin
1. Zdefiniowanie sektora finansów publicznych i jego podsektorów.
2
Wyjaśnienie podstawowych pojęć i zagadnień
2. Podmiotowy i przedmiotowy podział sektora finansów publicznych.
2
Funkcje finansów publicznych
3. Gospodarka finansowa jednostek sektora finansów publicznych
2
4. Formy organizacyjno-prawne jednostek sektora finansów publicznych
3
5. Procedura projektowania i uchwalania budżetu państwa. Źródła
3
dochodów i wydatków budżetowych
6. System podatkowy
2
7. Wieloletni plan finansowy państwa
2
8. Deficyt budżetowy i dług publiczny. Przychody i rozchody budżetowe
2
9. Audyt i kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych
2
10. Polityka fiskalna i monetarna państwa
2
11. Dyscyplina finansów publicznych
2
Suma
24
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Metody i narzędzia dydaktyczne
Wykład z użyciem technik multimedialnych, case study, dyskusja otwarta
Forma i warunki zaliczenia
Forma pisemna: pytania testowe oraz opisowe (wyjaśniająco-problematyczne)
Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności

Średnia
liczba
godzin
zrealizowanie aktywności
24
30
54
3

na

Godziny kontaktowe z nauczycielem
Przygotowanie się do zajęć
SUMA
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA
PRZEDMIOTU
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
1. Red. S. Owsiak: Nowe zarządzanie finansami publicznymi w warunkach kryzysu. Red. PWE
2011
2. T. Lubińska: Budżet a finanse publiczne. Wyd. Difin 2010
3. S. Owsiak: Finanse publiczne. Teoria i praktyka. Wyd. Naukowe PWN 2008
Literatura uzupełniająca:
1. C. Kosikowski: „Ustawa o finansach publicznych. Komentarz” Wyd. LexisNexis 2011
2. A. Mikos-Sitek, P. Zapadka: „Prawo finansów publicznych”, Wyd. C.H. Beck 2011
3. Czasopisma ”Finanse publiczne”, „Wspólnota”
4. Strony internetowe: www.mf.gov.pl, finansepubliczne.bdo.pl
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FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW
Nazwa przedmiotu:
Kod przedmiotu:
FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW
Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
Katedra Finansów Przedsiębiorstwa
Rok / Semestr 2/3
Kierunek: Finanse i Rachunkowość
Rodzaj studiów
Specjalność: wszystkie
I stopnia, niestacjonarne
Forma zajęć
wykład
ćwiczenia
laboratorium
seminarium
inne
Wymiar
24
18
zajęć
Status przedmiotu: obowiązkowy
Język wykładowy: polski
Prowadzący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail)
prof. zw. dr hab. Aurelia Bielawska, kierownik katedry aurelia.bielawska@wzieu.pl
dr Anna Bera, adiunkt
anna.bera@wzieu.pl
mgr Dominika Kordela, asystent
dominika.kordela@wzieu.pl
dr hab. prof. US Bogusław Walczak, profesor
bogusław.walczak@wzieu.pl
dr Sławomir Zarębski, adiunkt
sławomir.zarebski@wzieu.pl
mgr Magdalena Kosowska, asystent
magdalena.kosowska@wzieu.pl
mgr Maciej Pawłowski, asystent
maciej.pawlowski@wzieu.pl
mgr Dariusz Pauch, asystent
dariusz.pauch@wzieu.pl
Cel przedmiotu
Zapoznanie studentów z teorią i praktyką zarządzania finansami przedsiębiorstw; prezentacja
podstawowych pojęć i problemów gospodarki finansowej w przedsiębiorstwach, funkcjonujących na
rynkach konkurencyjnych; zdobycie przez studentów umiejętności w zakresie rozumienia i
rozwiązywania problemów w omawianych kwestiach finansowych.
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji
Podstawowa wiedza z zakresu mikro- i makro-ekonomii.
Efekty kształcenia
W zakresie wiedzy student zna podstawowe pojęcia z dziedziny finansów przedsiębiorstwa,
zaznajomiony jest także z
podstawowymi decyzjami finansowymi w przedsiębiorstwach
W zakresie umiejętności student potrafi zrozumieć działanie instrumentów finansowych, służących
do zarządzania poszczególnymi składnikami majątku przedsiębiorstwa, potrafi ocenić i dobrać
optymalne źródła finansowania przedsiębiorstwa.
W zakresie kompetencji społecznych student akceptuje i rozumie znaczenie decyzji finansowych
na efektywne działanie przedsiębiorstw rynkowych.
Treści programowe
Forma zajęć – wykłady
1. Źródła pozyskania kapitału w przedsiębiorstwie
2. Podstawy funkcjonowania rynku kapitałowego
3. Ryzyko i dochód w decyzjach finansowych w przedsiębiorstwie
4. Koszt kapitału obcego i własnego i modele wyceny aktywów kapitałowych
5. Strategie finansowania majątku w przedsiębiorstwie
6. Struktura kapitału a wartość firmy
7. Decyzje inwestycyjne w przedsiębiorstwie
8. Ryzyko w działalności przedsiębiorstwa (operacyjne, finansowe, walutowe)
9. Finanse małych i średnich przedsiębiorstw
Suma

Treści programowe
Forma zajęć – ćwiczenia

Liczba
godzin
4
4
4
2
2
2
2
2
2
24
Liczba
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1. Źródła pozyskania kapitału w przedsiębiorstwie
2. Podstawy funkcjonowania rynku kapitałowego
3. Ryzyko i dochód w decyzjach finansowych w przedsiębiorstwie
4. Koszt kapitału obcego i własnego i modele wyceny aktywów kapitałowych
5. Strategie finansowania majątku w przedsiębiorstwie
6. Struktura kapitału a wartość firmy
7. Decyzje inwestycyjne w przedsiębiorstwie
8. Ryzyko w działalności przedsiębiorstwa (operacyjne, finansowe, walutowe)
9. Finanse małych i średnich przedsiębiorstw
Suma

-

godzin
2
2
2
2
2
2
2
2
2
18

Metody i narzędzia dydaktyczne
Wykład z wykorzystaniem rzutnika multimedialnego umożliwiającego prezentowanie i analizowanie
przypadków i zdarzeń z praktyki. Ćwiczenia oparte na praktycznym wykorzystaniu źródeł pozyskania kapitału
przez przedsiębiorstwa
Forma i warunki zaliczenia
Zaliczenie ćwiczeń: dwa pisemne kolokwia w semestrze: pytania otwarte i zadania. Oceniany jest
zasób wiedzy studenta i umiejętność jego użycia do zaprezentowanych w pytaniach sytuacji.
Egzamin z przedmiotu: egzamin pisemny w sesji egzaminacyjnej.
Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności
Średnia liczba godzin na zrealizowanie
aktywności
Godziny kontaktowe z nauczycielem
42
Przygotowanie się do zajęć
58
Studiowanie literatury i zadanych źródeł
30
SUMA
120
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA
4
PRZEDMIOTU
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa
1. A. Bielawska – Podstawy finansów przedsiębiorstwa. Wyd. ZSB, Szczecin 2001
2. A. Duliniec – Finansowanie przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2007
3. A. Damodaran – Finanse korporacyjne. Teoria i praktyka. Gliwice 2007
Literatura uzupełniająca
1. A. Bielawska – Finanse zagraniczne MSP. PWN, Warszawa 2006
2. W. Dębski, Teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania finansami przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa
2005
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RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA
Nazwa przedmiotu:
Kod przedmiotu:
Rachunkowość finansowa
Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra
Rachunkowości i Controllingu
Rok / Semestr:
Kierunek: Finanse i Rachunkowość
II rok, 3 semestr
Specjalność: wszystkie
Rodzaj studiów:
I stopnia, niestacjonarne
Forma zajęć
wykład
ćwiczenia
laboratorium
seminarium
inne
24
18
Wymiar
zajęć
Status przedmiotu: kierunkowy
Język wykładowy - polski
Prowadzący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail)
Dr Piotr Szczypa (piotr.szczypa@wzieu.pl),
dr Ewa Rogowska (ewa.rogowska@wzieu.pl) ,
dr inż. Małgorzata Cieciura (malgorzata.cieciura@wzieu.pl),
mgr Hanna Czaja-Cieszyńska (hanna.czaja@wzieu.pl),
mgr Bartosz Pilecki (bartosz.pilecki@wzieu.pl),
mgr Adam Lulek (adam.lulek@wzieu.pl),
mgr Konrad Kochański (konrad.kochanski@wzieu.pl)
Cel przedmiotu
Zapoznanie studentów z wyceną i ewidencją poszczególnych składników aktywów, pasywów oraz
kosztów i przychodów. Poznanie zasad ustalania i interpretacji miernika wartości jakim jest wynik
finansowy. Ponadto zrozumienie istoty i znaczenia systemu rachunkowości finansowej w
przedsiębiorstwie i gospodarce rynkowej.
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji
Wiedza z zakresu podstaw rachunkowości- w szczególności znajomość zasad ewidencji księgowej,
rozróżnianie składników aktywów, pasywów, rozróżnianie kosztów bieżącej działalności,
przychodów i kosztów uzyskania przychodów, wstępne zagadnienia dotyczące ustalania wyniku
finansowego. Umiejętność analizowania i interpretowania przepisów prawa.
Efekty kształcenia
W zakresie wiedzy student zna podstawowe pojęcia z zakresu rachunkowości, posługuje się
fachową terminologią związaną z wyceną aktywów i pasywów, rozumie zasady (politykę)
rachunkowości i rozróżnia elementy sprawozdania finansowego.
W zakresie umiejętności student potrafi zaewidencjonować zaawansowane operacje wynikowe i
ekwiwalentne, identyfikuje możliwe metody wyceny właściwe dla poszczególnych składników
aktywów i pasywów oraz dostosowuje do wybranej polityki rachunkowości przedsiębiorstwa.
Ponadto student potrafi przeprowadzić pomiar kosztów postaci naliczania amortyzacji i wyceny
rozchodów materiałów, a także jest w stanie sporządzić podstawowe elementy sprawozdania
finansowego.
W zakresie kompetencji społecznych student wypracowuje nawyk systematyczności, rzetelności i
odpowiedzialności za generowanie użytecznych informacji o sytuacji majątkowej i finansowej
przedsiębiorstwa, a także o jego przychodach i kosztach. Ponadto student wypracowuje poczucie
odpowiedzialności za jakość informacji płynących z ksiąg rachunkowych, a także docenia zalety
sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z zasadą true and fair view.
Treści programowe
Forma zajęć – wykłady
Liczba
godzin
1. Istota i zakres rachunkowości finansowej
2
2. Klasyfikacja i wycena środków pieniężnych i kredytów bankowych
2
3. Pojęcie, podział i wycena rozrachunków
4
4. Istota i zasady ewidencji wartości niematerialnych i prawnych
2
5. Wycena i ewidencja rzeczowych aktywów trwałych
4
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6. Istota i zasady ewidencji inwestycji długoterminowych oraz
krótkoterminowych aktywów finansowych
7. Sposoby ewidencji i metody wyceny produktów gotowych, materiałów i
towarów
8. Klasyfikacja i wycena kapitałów
9. Istota i znaczenie sprawozdań finansowych
Suma
Forma zajęć – ćwiczenia
1. Istota i zasady ewidencji środków pieniężnych i kredytów bankowych
2. Istota i zasady ewidencji rozrachunków
3. Istota i zasady ewidencji wartości niematerialnych i prawnych
rzeczowych aktywów trwałych
4. Istota i zasady ewidencji inwestycji długoterminowych oraz
krótkoterminowych aktywów finansowych
5. Istota i zasady ewidencji zapasów
6. Istota i zasady ewidencji kapitałów
7. Kolokwium

2
4
2
2
24
Liczba
godzin
1
4
4
2
3
2
2
18

Suma
Metody i narzędzia dydaktyczne
Wykład z użyciem technik multimedialnych, wykład z pogadanką, dyskusja dydaktyczna,
rozwiązywanie zadań, analiza przypadków, praca w grupach
Forma i warunki zaliczenia
Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest pisemne kolokwium (zadania do rozwiązania)
Egzamin z przedmiotu w formie testu – krótkie pytania otwarte oraz test wyboru.
Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności
Godziny kontaktowe z nauczycielem
Przygotowanie się do zajęć
Studiowanie literatury
…
SUMA
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW
PRZEDMIOTU
Literatura podstawowa i uzupełniająca

Średnia
liczba
godzin
zrealizowanie aktywności
42
48
30

ECTS

DLA

na

120
4

Literatura podstawowa:
1. Rachunkowość dla Ciebie. Rachunkowość finansowa, red. P. Szczypa, CeDeWu,
Warszawa 2010.
2. Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2009 nr 152 poz. 1223 ze
zm.).
Literatura uzupełniająca:
1. Rachunkowość finansowa część II. Rachunkowość dla zaawansowanych, red. W.
Gabrusewicz, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2008.
2. Rachunkowość finansowa i podatkowa, red. T. Cebrowska, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 2005
3. Rachunkowość zaawansowana, red. K. Winiarska, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006
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FINANSE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
Nazwa przedmiotu:
Finanse samorządu terytorialnego

Kod przedmiotu:

Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług,
Katedra Finansów Publicznych
Kierunek Finanse i rachunkowość
Specjalność wszystkie
Forma zajęć
wykład
ćwiczenia
Wymiar
24
zajęć
Status przedmiotu obowiązkowy

Rok II Semestr III
Rodzaj studiów
I stopnia niestacjonarne
laboratorium
seminarium
inne

Język wykładowy polski

Prowadzący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail)
Dr Małgorzata Gorzałczyńska-Koczkodaj (m.g.koczkodaj@wzieu.pl)
Cel przedmiotu
Zapoznanie studentów z teorią i praktyką finansów samorządu terytorialnego; przedstawienie
podstawowych pojęć i prawidłowości związanych z przedmiotem, przedstawienie problemów i
dysfunkcji funkcjonujących w podsektorze samorządowym oraz ukazanie sposobów ich
rozwiązywania; stworzenie podstaw do krytycznej refleksji i oceny proponowanych rozwiązań
systemowych oraz propozycji dokonywania różnorodnych zmian
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji
Wiedza z zakresu makroekonomii, finansów publicznych.
Efekty kształcenia
W zakresie wiedzy student zna i charakteryzuje podstawowe pojęcia i zjawiska z dziedziny
finansów samorządu terytorialnego, wyciąga proste wnioski z zachodzących w tym sektorze
procesów, rozumie funkcjonowanie i specyfikę sektora publicznego.
W zakresie umiejętności student potrafi ocenić skutki proponowanych rozwiązań i zachodzących
zjawisk, wyjaśnia zależności przyczynowo-skutkowe zachodzące w podsektorze samorządowym,
poddaje krytyce pewne regulacje organizacyjno-prawne dotyczące tego podsektora, wyprowadza
wnioski na podstawie rzeczywistych sytuacji społeczno-gospodarczych.
W zakresie kompetencji społecznych student pracuje samodzielnie, zachowuje otwartość na
różne rozwiązania poznanych problemów i zidentyfikowanych dysfunkcji, chętnie podejmuje się
samodzielnego rozwiązywania postawionych problemów.
Treści programowe
Forma zajęć – wykłady
Liczba
godzin
1. Zdefiniowanie
podsektora
finansów
publicznych.
Wyjaśnienie
1
podstawowych pojęć i zagadnień
2. Formy
organizacyjno-prawne
jednostek
sektora
samorządu
2
terytorialnego
3. Kompetencje
organów
stanowiących
i
wykonawczych
w
2
gospodarowaniu środkami publicznymi
4. Planowanie budżetowe w samorządzie terytorialnym
2
5. Uchwała budżetowa i jej elementy
2
6. Źródła dochodów samorządów i sposoby ich planowania
2
7. Zasady wydatkowania środków w podsektorze samorządowym
2
8. Budżet zadaniowy w jednostkach samorządu terytorialnego
2
9. Zasady przyznawania i przekazywania dotacji celowych z budżetu JST
2
10. Charakterystyka i konstrukcja Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz
3
procedura jej opracowywania i uchwalania
11. Deficyt budżetowy i sposoby jego finansowania
2
12. Audyt i kontrola zarządcza
2
Suma
24
Metody i narzędzia dydaktyczne
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Wykład z użyciem technik multimedialnych, case study, dyskusja otwarta
Forma i warunki zaliczenia
Forma pisemna: pytania testowe oraz opisowe (wyjaśniająco-problematyczne)
Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności

Średnia
liczba
godzin
zrealizowanie aktywności
24
30
54
3

na

Godziny kontaktowe z nauczycielem
Przygotowanie się do zajęć
SUMA
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA
PRZEDMIOTU
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
1. L. Patrzałek: Finanse samorządu terytorialnego. Wyd. Uniwersytet Ekonomiczny we
Wrocławiu, 2010.
2. Red. J. Salachna: Budżet i wieloletnia prognoza finansowa jednostek samorządu
terytorialnego od projektu do sprawozdania. Wyd. ODDK, 2010
3. Red. D. Hałaburda: Finanse samorządu terytorialnego. Wyd. WSE Białystok, 2010.
Literatura uzupełniająca:
1. B. Kołaczkowski, M. Ratajczak: Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego w Polsce.
Wyd. Wolters Kluwer, 2010
2. Czasopisma ”Finanse publiczne”, „Wspólnota”, „Finanse Komunalne”
3. Strony internetowe: www.mf.gov.pl, finansepubliczne.bdo.pl
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BANKOWOŚĆ
Nazwa przedmiotu: Bankowość

Kod przedmiotu:

Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług,
Katedra Bankowości i Finansów Porównawczych
Rok / Semestr
Kierunek: Finanse i Rachunkowość
II rok, 3 semestr
Specjalność: wszystkie specjalności
Rodzaj studiów
I stopnia, stacjonarne
Forma zajęć
wykład
ćwiczenia
laboratorium
seminarium
inne
Wymiar
15
12
zajęć
Status przedmiotu obowiązkowy
Język wykładowy polski
Prowadzący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail)
Przemysław Pluskota (przemyslaw.pluskota@wzieu.pl)
Cel przedmiotu
Zapoznanie z zagadnieniami z szeroko rozumianej bankowości, w tym w szczególności sektorów:
bankowości
centralnej, komercyjnej, spółdzielczej i specjalistycznej i elektronicznej, w kontekście obsługi
klientów:
detalicznych, korporacyjnych, jak i jednostek samorządu terytorialnego.
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji
Wymagana jest wiedza z zakresu podstaw finansów: w tym w szczególności mechanizmów,
instrumentów i
instytucji finansowych.
Efekty kształcenia
W zakresie wiedzy student zna podstawowe pojęcia z dziedziny bankowości centralnej, jak i
komercyjnej. Porównuje i klasyfikuje rodzaje systemów, instytucji, usług i produktów bankowych na
współczesnym rynku finansowym.
W zakresie umiejętności student porównuje i klasyfikuje podstawowe pojęcia z zakresu
bankowości w ujęciu instytucjonalnym i instrumentalnym.
W zakresie kompetencji społecznych student swobodnie dyskutuje na temat bankowości,
instytucji bankowych i para bankowych oraz produktów i usług na współczesnym rynku finansowym,
wyrażając opinie, co świadczy jego zorientowaniu w temacie przedmiotu.
Treści programowe
Forma zajęć – wykłady

Suma

Suma

1. Bank i system bankowy, rodzaje banków
2. Bank centralny, polityka pieniężna banku centralnego
3. Instytucje wspierające sektor bankowy
4. Operacje bankowe
5. Bankowość komercyjna, inwestycyjna i spółdzielcza
6. Ryzyko bankowe
7. Cele i zasady działania banku komercyjnego
8. Formy sprzedaży produktów bankowych
Forma zajęć – ćwiczenia
1. Definicja i rodzaje banków oraz systemów bankowych
2. Rola, funkcje, znaczenie i organy banku centralnego
3. Polityka pieniężna banku centralnego
4. Operacje bankowe
5. Ryzyko bankowe
6. Cele i zasady działania banku komercyjnego
7. Zaliczenie z zajęć w formie pisemnej
-

Liczba
godzin
2
2
2
2
2
2
2
1
15
Liczba
godzin
2
2
2
2
2
1
1
12
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Metody i narzędzia dydaktyczne
wykład z użyciem technik multimedialnych, ćwiczenia, case study, praca w grupach, eksperyment
myślowy, prezentacja
Forma i warunki zaliczenia
Zaliczenie ćwiczeń: jedno pisemne kolokwium na koniec semestru. Oceniany jest zasób wiedzy
studenta i umiejętność jej użycia do zaprezentowanych w pytaniach sytuacji. Ponadto warunkiem
zaliczenia ćwiczeń jest również aktywność na zajęciach.
Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności
Średnia
liczba
godzin
na
zrealizowanie aktywności
Godziny kontaktowe z nauczycielem
27
Przygotowanie się do zajęć
60
Studiowanie literatury i zadanych źródeł
45
…
SUMA
132
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA
4
PRZEDMIOTU
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa
1. Flejterski S., Świecka B. (red.), Elementy finansów i bankowości, CeDeWu, Warszawa 2007
2. M. Zaleska (red.), Współczesna bankowość, Tom I, Difin, Warszawa 2007.
Literatura uzupełniająca
1. M. Iwanicz-Drozdowska, W.L. Jaworski, Z. Zawadzka, Bankowość, zagadnienia
podstawowe, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2010.
2. Bank, Bank i Kredyt, Gazeta Bankowa, Rzeczpospolita, Dziennik Gazeta Prawna, Puls
Biznesu itp.
3. Źródła internetowe: Portal NBP, www.alebank.pl i inne
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FINANSE MIĘDZYNARODOWE
Nazwa przedmiotu:
FINANSE MIĘDZYNARODOWE

Kod przedmiotu:

Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług,
Katedra Finansów Przedsiębiorstwa
Rok / Semestr 2/4
Kierunek: Finanse i Rachunkowość
Rodzaj studiów
Specjalność: wszystkie
I stopnia, niestacjonarne
Forma zajęć
wykład
ćwiczenia
laboratorium
seminarium
inne
Wymiar
15
12
zajęć
Status przedmiotu: obowiązkowy
Język wykładowy: polski
Prowadzący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail)
prof. zw. dr hab. Aurelia Bielawska, kierownik katedry aurelia.bielawska@wzieu.pl
dr Anna Bera, adiunkt
anna.bera@wzieu.pl
mgr Dominika Kordela, asystent
dominika.kordela@wzieu.pl
dr hab. prof. US Bogusław Walczak, profesor
bogusław.walczak@wzieu.pl
dr Sławomir Zarębski, adiunkt
sławomir.zarebski@wzieu.pl
mgr Magdalena Kosowska, asystent
magdalena.kosowska@wzieu.pl
mgr Maciej Pawłowski, asystent
maciej.pawlowski@wzieu.pl
mgr Dariusz Pauch, asystent
dariusz.pauch@wzieu.pl
Cel przedmiotu
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z cechami finansów międzynarodowych i międzynarodowego
rynku finansowego, prezentacja tematyki związanej z kursami walut: systemy kursowe, kurs krzyżowy,
transakcje walutowe, a także omówienie głównych aspektów związanych z bilansem płatniczym. Na zajęciach
przedstawione zostaną formy rozliczeń międzynarodowych i kontrakty handlowe wykorzystywane w obrocie
z zagranicą oraz problematyka finansowania obrotu gospodarczego z zagranicą.
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji
Podstawowa wiedza ogólnoekonomiczna; znajomość zagadnień z dziedziny stosunków międzynarodowych i
finansów.
Efekty kształcenia
W zakresie wiedzy student zna podstawowe pojęcia z dziedziny międzynarodowych finansów
przedsiębiorstwa, zaznajomiony jest także z podstawowymi decyzjami finansowymi w
przedsiębiorstwach tym zakresie.
W zakresie umiejętności student potrafi zrozumieć działanie instrumentów finansowych, służących
do zarządzania międzynarodową aktywnością przedsiębiorstwa, potrafi ocenić i dobrać optymalne
narzędzia takiego finansowania.
W zakresie kompetencji społecznych student akceptuje i rozumie specyfikę i znaczenie
międzynarodowych decyzji finansowych przedsiębiorstw rynkowych.
Treści programowe
Forma zajęć – wykłady
1.Definicje i klasyfikacja kursów walutowych.
2.Rynek walutowy.
3.Systemy kursowe.
4.Bilans płatniczy.
5.Międzynarodowe rynki i kryzysy finansowe.
6.Rozliczenia międzynarodowe.
7.Kontrakty handlowe w obrocie gospodarczym z zagranicą.
8.Ryzyko finansowe transakcji zagranicznych.
9.Finansowanie obrotu gospodarczego z zagranicą.

Liczba
godzin
2
2
2
2
2
2
1
1
1
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Suma

-

15

Treści programowe
Forma zajęć – ćwiczenia
1.Definicje i klasyfikacja kursów walutowych.
2.Rynek walutowy.
3.Systemy kursowe.
4.Bilans płatniczy.
5.Międzynarodowe rynki i kryzysy finansowe.
6.Rozliczenia międzynarodowe.
7.Kontrakty handlowe w obrocie gospodarczym z zagranicą.
8.Ryzyko finansowe transakcji zagranicznych.
9.Finansowanie obrotu gospodarczego z zagranicą.
Suma

-

Liczba
godzin
2
2
2
1
1
1
1
1
1
12

Metody i narzędzia dydaktyczne
wykłady z wykorzystaniem foliogramów i prezentacji multimedialnych, ćwiczenia, których podstawą jest
rozwiązywanie zadań z problematyki przedmiotu oraz case study.
Forma i warunki zaliczenia
Egzamin pisemny, zaliczenie ćwiczeń na podstawie zaliczeń pisemnych.
Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności

Średnia liczba godzin na zrealizowanie
aktywności
27
33
30
90
3

Godziny kontaktowe z nauczycielem
Przygotowanie się do zajęć
Studiowanie literatury i zadanych źródeł
SUMA
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA
PRZEDMIOTU
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
1.Bernaś B., Finanse międzynarodowe, WN PWN, Warszawa 2006,
2.Bielawska A. Finanse zagraniczne małych i średnich przedsiębiorstw. Wybrane problemy. WN PWN,
Warszawa 2006,
3.Najlepszy E., Finanse międzynarodowe przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2007
4.Najlepszy E., Zarządzanie finansami międzynarodowymi, PWE, Warszawa 2000
Literatura uzupełniająca:
Małecki K., Sławiński L., Piaseczki E., Żuławska I., Kryzysy walutowe, PWN, Warszawa 2001
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ANALIZA FINANSOWA
Nazwa przedmiotu:
Kod przedmiotu:
ANALIZA FINANSOWA
Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług,
Katedra Finansów Przedsiębiorstwa
Rok / Semestr 2/4
Kierunek: Finanse i Rachunkowość
Rodzaj studiów
Specjalność: wszystkie
I stopnia, niestacjonarne
Forma zajęć
wykład
ćwiczenia
laboratorium
seminarium
inne
Wymiar
12
15
zajęć
Status przedmiotu: obowiązkowy
Język wykładowy: polski
Prowadzący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail)
prof. zw. dr hab. Aurelia Bielawska, kierownik katedry aurelia.bielawska@wzieu.pl
dr Anna Bera, adiunkt
anna.bera@wzieu.pl
mgr Dominika Kordela, asystent
dominika.kordela@wzieu.pl
dr hab. prof. US Bogusław Walczak, profesor
bogusław.walczak@wzieu.pl
dr Sławomir Zarębski, adiunkt
sławomir.zarebski@wzieu.pl
mgr Magdalena Kosowska, asystent
magdalena.kosowska@wzieu.pl
mgr Maciej Pawłowski, asystent
maciej.pawlowski@wzieu.pl
mgr Dariusz Pauch, asystent
dariusz.pauch@wzieu.pl
Cel przedmiotu
Zapoznanie studentów z zasadami analizy finansowej prowadzonej w przedsiębiorstwie. Omówione zostaną
sprawozdania finansowe oraz przy wykorzystaniu wskaźników, wyjaśnione zostaną metody oceny kondycji
finansowej przedsiębiorstwa. Przedstawione zostaną metody oceny struktury kształtowania kapitału w
przedsiębiorstwie, koszt kapitału oraz dźwignia finansowa.
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji
Znajomość podstawowych zagadnień z finansów przedsiębiorstwa i nauki o przedsiębiorstwie
Efekty kształcenia
W zakresie wiedzy student zna podstawowe pojęcia z dziedziny analizy finansowej
przedsiębiorstwa, zaznajomiony jest także z narzędziami i procedurami analizy finansowej w
przedsiębiorstwach
W zakresie umiejętności student potrafi zrozumieć działanie poszczególnych instrumentów
analitycznych w zakresie finansów, potrafi ocenić i dobrać efektywne narzędzia analityczne.
W zakresie kompetencji społecznych student akceptuje i rozumie znaczenie analizy finansowej w
dla efektywnego działania przedsiębiorstw rynkowych.
Treści programowe
Forma zajęć – ćwiczenia
1. Podstawy metodyczne analiz sporządzanych w przedsiębiorstwie
2. Istota i miejsce analizy finansowej w procesie podejmowania decyzji
3. Źródła informacji potrzebnych do analizy
4. Rodzaje sprawozdań finansowych i ich wstępna ocena
5. Kapitał pracujący i jego rola w przedsiębiorstwie
6. Istota i pomiar płynności finansowej
7. Ocena sprawności funkcjonowania przedsiębiorstwa
8. Istota analizy wskaźnikowej
9. Ocena rentowności
10. Ocena zadłużenia
11. Czynniki kształtujące wynik finansowy
12. Koszt i struktura kapitału
13. Dźwignia finansowa - mechanizm funkcjonowania
14. Analiza Du Pointa i model Altmana

Liczba
godzin
1
1
1
1
1
1
1
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
1
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15. Analiza cash flow. Całościowa analiza sprawności funkcjonowania przedsiębiorstwa
Suma
Treści programowe
Forma zajęć – ćwiczenia

1
12
Liczba
godzin
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
15

1. Podstawy metodyczne analiz sporządzanych w przedsiębiorstwie
2. Istota i miejsce analizy finansowej w procesie podejmowania decyzji
3. Źródła informacji potrzebnych do analizy
4. Rodzaje sprawozdań finansowych i ich wstępna ocena
5. Kapitał pracujący i jego rola w przedsiębiorstwie
6. Istota i pomiar płynności finansowej
7. Ocena sprawności funkcjonowania przedsiębiorstwa
8. Istota analizy wskaźnikowej
9. Ocena rentowności
10. Ocena zadłużenia
11. Czynniki kształtujące wynik finansowy
12. Koszt i struktura kapitału
13. Dźwignia finansowa - mechanizm funkcjonowania
14. Analiza Du Pointa i model Altmana
15. Analiza cash flow. Całościowa analiza sprawności funkcjonowania przedsiębiorstwa
Suma
Metody i narzędzia dydaktyczne
Wykład z wykorzystaniem rzutnika multimedialnego umożliwiającego prezentowanie i analizowanie
przypadków i zdarzeń z praktyki. Ćwiczenia oparte na praktycznym wykorzystaniu i obliczaniu wskaźników
stosowanych w analizie finansowej oraz interpretacja sprawozdań finansowych stosowanych w
przedsiębiorstwach.
Forma i warunki zaliczenia
Zaliczenie w formie pisemnej, obowiązują treści przekazywane w trakcie wykładów i w trakcie
ćwiczeń.Egzamin w formie pisemnej (pytania otwarte), pod warunkiem zaliczenia ćwiczeń.
Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności

Średnia liczba godzin na zrealizowanie
aktywności
45
45
30
120
4

Godziny kontaktowe z nauczycielem
Przygotowanie się do zajęć
Studiowanie literatury i zadanych źródeł
SUMA
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA
PRZEDMIOTU
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
1. M. Sierpińska, T. Jachna - Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. PWN, Warszawa 2006
2. J. Kowalczyk, A. Kusak - Decyzje finansowe firmy. Metody oceny. C.H. Beck, Warszawa 2006
3. M. Sierpińska, D. Wędzki - Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie. PWN, Warszawa 2005
Literatura uzupełniająca:
1. W. Gabrusewicz - Podstawy analizy finansowej. PWE, Warszawa 2002
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RYNEK FINANSOWY
Kod przedmiotu:
Nazwa przedmiotu:
RYNEK FINANSOWY
Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług,
Katedra Finansów Przedsiębiorstwa
Rok / Semestr 2/4
Kierunek: Finanse i Rachunkowość
Rodzaj studiów
Specjalność: wszystkie
I stopnia, niestacjonarne
Forma zajęć
wykład
ćwiczenia
laboratorium
seminarium
inne
Wymiar
21
zajęć
Status przedmiotu: obowiązkowy
Język wykładowy: polski
Prowadzący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail)
prof. zw. dr hab. Aurelia Bielawska, kierownik katedry aurelia.bielawska@wzieu.pl
dr Anna Bera, adiunkt
anna.bera@wzieu.pl
mgr Dominika Kordela, asystent
dominika.kordela@wzieu.pl
dr hab. prof. US Bogusław Walczak, profesor
bogusław.walczak@wzieu.pl
dr Sławomir Zarębski, adiunkt
sławomir.zarebski@wzieu.pl
mgr Magdalena Kosowska, asystent
magdalena.kosowska@wzieu.pl
mgr Maciej Pawłowski, asystent
maciej.pawlowski@wzieu.pl
mgr Dariusz Pauch, asystent
dariusz.pauch@wzieu.pl
Cel przedmiotu
Cele przedmiotu:
•
przedstawienie wiedzy z zakresu organizacji i funkcjonowania rynków finansowych,
•
zapoznanie z podstawowymi instrumentami rynku finansowego,
•
omówienie zagadnień związanych z zastosowaniem instrumentów pochodnych,
•
przedstawienie celów działania i funkcji giełd papierów wartościowych,
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji
Podstawowa wiedza ekonomiczna oraz wiedza w zakresie finansów.
Efekty kształcenia
W zakresie wiedzy student zna podstawowe pojęcia z dziedziny podstaw funkcjonowania rynków
finansowych.
W zakresie umiejętności student potrafi zrozumieć działanie instrumentów rynku finansowego oraz
najważniejszych instytucji rynku finansowego.
W zakresie kompetencji społecznych student akceptuje i rozumie znaczenie decyzji
podejmowanych na rynku finansowych dla efektywności polityki inwestycyjnej przedsiębiorstw i
gospodarstw domowych. .
Treści programowe
Forma zajęć –wykłady
1.Struktura i funkcje rynku finansowego.
2. Podmioty i instytucje rynku finansowego.
3.Podstwawowe informacje o nadzorze finansowym.
4.Podział papierów wartościowych.
5.Podstawowe zasady obrotu instrumentami finansowymi.
6.Organizacja i funkcje giełdy papierów wartościowych.
7.Podstawowe wskaźniki giełdowe.
Suma
Metody i narzędzia dydaktyczne
Wykłady z wykorzystaniem foliogramów i prezentacji multimedialnych.

Liczba
godzin
3
3
3
3
3
3
3
21

Forma i warunki zaliczenia
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Zaliczenie pisemne: pytania otwarte i zadania.
Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności

Średnia liczba godzin na zrealizowanie
aktywności
21
39
30
90
3

Godziny kontaktowe z nauczycielem
Przygotowanie się do zajęć
Studiowanie literatury i zadanych źródeł
SUMA
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA
PRZEDMIOTU
Literatura podstawowa i uzupełniająca
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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UBEZPIECZENIA
Nazwa przedmiotu:
Kod przedmiotu:
UBEZPIECZENIA
Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług,
Katedra Finansów Przedsiębiorstwa
Rok / Semestr 3/5
Kierunek: Finanse i Rachunkowość
Rodzaj studiów
Specjalność: wszystkie
I stopnia, niestacjonarne
Forma zajęć
wykład
ćwiczenia
laboratorium
seminarium
inne
Wymiar
21
zajęć
Status przedmiotu: obowiązkowy
Język wykładowy: polski
Prowadzący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail)
prof. zw. dr hab. Aurelia Bielawska, kierownik katedry aurelia.bielawska@wzieu.pl
dr Anna Bera, adiunkt
anna.bera@wzieu.pl
mgr Dominika Kordela, asystent
dominika.kordela@wzieu.pl
dr hab. prof. US Bogusław Walczak, profesor
bogusław.walczak@wzieu.pl
dr Sławomir Zarębski, adiunkt
sławomir.zarebski@wzieu.pl
mgr Magdalena Kosowska, asystent
magdalena.kosowska@wzieu.pl
mgr Maciej Pawłowski, asystent
maciej.pawlowski@wzieu.pl
mgr Dariusz Pauch, asystent
dariusz.pauch@wzieu.pl
Cel przedmiotu
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami z zakresu ubezpieczeń. Omówione
zostanie wieloaspektowo pojęcie ryzyka, przedstawiona zostanie regulacja prawna działalności
ubezpieczeniowej oraz techniczna charakterystyka kontraktu ubezpieczeniowego. Wyjaśniona zostanie rola
pośrednictwa na ryku ubezpieczeniowym a następnie omówione zostaną poszczególne grupy produktów
ubezpieczeniowych: majątkowych, finansowych, osobowych i życiowych. Wyjaśnione zostaną także zasady
gospodarki finansowej ubezpieczycieli
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji
Podstawowa wiedza z zakresu mikro- i makro-ekonomii.
Efekty kształcenia
W zakresie wiedzy student zna podstawowe pojęcia z dziedziny ubezpieczeń, zaznajomiony jest
także z
podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi ryzyka oraz z prawnymi i ekonomicznymi aspektami
rynku ubezpieczeń.
W zakresie umiejętności student potrafi rozpoznać podstawowe grupy produktów
ubezpieczeniowych i się nimi posługiwać oraz rozumie funkcje pośredników na rynku ubezpieczeń. .
W zakresie kompetencji społecznych student akceptuje i rozumie znaczenie kontraktów
ubezpieczeniowych oraz wpływu działalności w zakresie ubezpieczeniowym na bezpieczeństwo
finansowe działania przedsiębiorstw.
Treści programowe
Forma zajęć – wykłady
1. Rozwój ubezpieczeń na świecie i w Polsce
2. Ryzyko ubezpieczeniowe, zarządzanie ryzykiem w organizacji, ryzyko
ubezpieczyciela
3. Istota, funkcje i zasady ubezpieczeń
4. Regulacja prawna działalności ubezpieczeniowej. Instytucje ubezpieczeniowe
5. Techniczne charakterystyki kontraktu ubezpieczeniowego
6. Wybrane produkty ubezpieczeń majątkowych
7. Istota i zakres ubezpieczeń finansowych
8. Charakterystyka ubezpieczeń osobowych
9. Rola pośrednictwa ubezpieczeniowego na rynkach ubezpieczeniowych
10. Gospodarka finansowa zakładu ubezpieczeń

Liczba
godzin
3
3
3
1
1
1
1
1
1
1
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11. Upadłość zakładu ubezpieczeń
12. Mierniki oceny towarzystwa ubezpieczeniowego
13. Rynek ubezpieczeń w Polsce – stan obecny i perspektywy rozwoju

Suma
Metody i narzędzia dydaktyczne
wykład z użyciem technik multimedialnych, ćwiczenia, case study, studia literaturowe

1
1
3

21

Forma i warunki zaliczenia
Zaliczenie pisemne: pytania otwarte i zadania.
Egzamin w formie pisemnej (pytania otwarte), pod warunkiem zaliczenia ćwiczeń.
Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności
Średnia liczba godzin na zrealizowanie
aktywności
Godziny kontaktowe z nauczycielem
21
Przygotowanie się do zajęć
69
Studiowanie literatury i zadanych źródeł
50
SUMA
140
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA
5
PRZEDMIOTU
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
Podstawy ubezpieczeń, tom I - mechanizmy i funkcje. Red. J. Monkiewicz, Wydawnictwo Poltext, Warszawa
2004,
Podstawy ubezpieczeń, tom II - produkty. Red. J.Monkiewicz Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2005,
Podstawy ubezpieczeń, tom III - przedsiębiorstwo. Red. J.Monkiewicz, Wydawnictwo Poltext, Warszawa
2004,
Ubezpieczenia w Unii Europejskiej. Red. J.Monkiewicz, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2003.
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KONTROLA FINANSOWO-KSIĘGOWA
Nazwa przedmiotu:
Kod przedmiotu:
Kontrola Finansowo-Księgowa
Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług,
Katedra Rachunkowości i Controllingu

Kierunek - Finanse i Rachunkowość
Specjalność wszystkie
Forma zajęć
wykład
ćwiczenia
Wymiar
21
zajęć
Status przedmiotu kierunkowy

Rok / Semestr
III rok, 5 semestr
Rodzaj studiów
I stopnia, niestacjonarne
laboratorium
seminarium
inne

Język wykładowy - polski

Prowadzący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail)
Dr Piotr Szczypa (piotr.szczypa@wzieu.pl),
dr Ewa Rogowska (ewa.rogowska@wzieu.pl) ,
dr inż. Małgorzata Cieciura (malgorzata.cieciura@wzieu.pl),
mgr Hanna Czaja-Cieszyńska (hanna.czaja@wzieu.pl),
mgr Konrad Kochański (konrad.kochanski@wzieu.pl)
mgr Bartosz Pilecki (bartosz.pilecki@wzieu.pl),
mgr Adam Lulek(adam.lulek@wzieu.pl)
Cel przedmiotu
Zapoznanie studentów z rolą, znaczeniem i celem przeprowadzania kontroli finansowo-księgowej w
przedsiębiorstwie. Ponadto ukazanie związku kontroli finansowo – księgowej z organizacją
rachunkowości w jednostce gospodarczej i etyką zawodu księgowego i biegłego rewidenta.
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji
Znajomość rachunkowości finansowej
Efekty kształcenia
W zakresie wiedzy student zna i definiuje podstawowe pojęcia z zakresu kontroli finansowo księgowej. Wyjaśnia podstawowe zasady przeprowadzania kontroli finansowo – księgowej
poszczególnych elementów majątku jednostki gospodarczej, źródeł finansowania, kosztów i
przychodów.
W zakresie umiejętności student potrafi rozróżniać i klasyfikować rodzaje kontroli. Projektuje
przeprowadzenie kontroli finansowo – księgowej w jednostce gospodarczej uwzględniając aspekty
kontrolnej funkcji systemu rachunkowości finansowej.
W zakresie kompetencji społecznych student wypracowuje nawyk systematyczności, rzetelności i
odpowiedzialności za generowanie przez system rachunkowości finansowej użytecznych informacji
ekonomicznych.
Treści programowe
Forma zajęć – wykłady
1. Znaczenie informacyjnej funkcji rachunkowości w gospodarce informacji
i wiedzy
2. Znaczenie etyki zawodu księgowych i biegłych rewidentów
3. Kontrola i pojęcia bliskoznaczne
4. Istota, zadania, zakres, funkcje kontroli finansowo - księgowej
5. Kontrolne aspekty systemu rachunkowości finansowej
6. Związek kontroli finansowo – księgowej z organizacją rachunkowości w
przedsiębiorstwie i polityką bilansową
7. Odpowiedzialność głównego księgowego w zakresie kontroli F-K
8. Kontrola obrotów gotówkowych i bezgotówkowych
9. Kontrola rozrachunków
10. Kontrola rzeczowych i niematerialnych elementów majątku trwałego

Liczba
godzin
1
2
1
1
1
1
1
1
2
2
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11.
12.
13.
14.
15.

Kontrola zapasów
Kontrola zatrudnienia i wynagrodzeń
Kontrola kosztów i przychodów
Inwentaryzacja jako element kontroli F-K
Kolokwium

2
2
2
1
1
21

Suma
Metody i narzędzia dydaktyczne
Wykład z użyciem technik multimedialnych, wykład z pogadanką, dyskusja dydaktyczna, analiza
przypadków, praca w grupach
Forma i warunki zaliczenia
Podstawą zaliczenia jest rozwiązanie testu wyboru.
Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności

Średnia
liczba
godzin
zrealizowanie aktywności
21
60
70
151
5

na

Godziny kontaktowe z nauczycielem
Przygotowanie się do zajęć
Studiowanie literatury
SUMA
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA
PRZEDMIOTU
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
1. K. Winiarska, Wewnętrzna kontrola finansowo – księgowa w firmie, ODDK, Gdańsk 2006
2. Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości, red. B. Micherda, Difin,
Warszawa 2011
Literatura uzupełniająca:
1. J. Uryga, W. Magielski, I. Bienias, Organizacja kontroli wewnętrznej, obiegu dokumentów i
rachunkowości w firmie a zagrożenia związane z rozliczaniem środków unijnych, ODDK,
Gdańsk 2008
2. T. Kiziukiewicz, Organizacja rachunkowości w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2002
3. T. Naumiuk, Dowody księgowe, obieg i kontrola, Infor, Warszawa 2003
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MATEMATYKA FINANSOWA
Nazwa przedmiotu:
Matematyka Finansowa
Jednostka organizacyjna US:
Katedra Metod Ilościowych

Kod przedmiotu:

Kierunek Finanse i Rachunkowość
Specjalność Wszystkie
Forma zajęć
wykład
ćwiczenia
Wymiar
12
15
zajęć
Status przedmiotu obowiązkowy

Rok / Semestr
III rok/ VI semestr
Rodzaj studiów
niestacjonarne I stopnia
laboratorium
seminarium
inne

Język wykładowy polski

Prowadzący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail)
Prof. zw. dr hab. Jan Purczyński Jan.Purczyński@wzieu.pl;
mgr Kamila Bednarz Kamila.Bednarz@wzieu.pl
Cel przedmiotu
Celem przedmiotu jest wykształcenie u studenta umiejętność posługiwania się podstawowymi
narzędziami oceny wartości pieniądza w czasie
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji
Podstawowa wiedza z zakresu matematyki
Efekty kształcenia
W zakresie wiedzy student potrafi wskazać różnicę między obecną a przyszłą wartością pieniądza oraz ocenić
różnice pomiędzy oferowanymi kredytami
W zakresie umiejętności student posiada umiejętności analizowania i interpretowania ekonomicznych i
finansowych wyników oraz posługiwania się różnymi narzędziami oceny wartości pieniądza w czasie.
W zakresie kompetencji społecznych student samodzielnie dokonuje oceny oferowanych na rynku kredytów
oraz krytycznie podchodzi do kwestii wartości pieniądza w czasie.
Treści programowe
Forma zajęć – wykłady
Liczba
godzin
1. Stopy procentowe – pojęcie, rodzaje. Stopa zwrotu.
3
2. Dyskontowanie
3
3. Kredyty – schematy spłaty, koszt kredytu, rzeczywista stopa procentowa kredytu.
3
4. Wycena instrumentów dłużnych metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych
3
Suma

Forma zajęć – ćwiczenia
1. Wartość pieniądza w czasie – przyszła i obecna.
2. Kapitalizacja prosta, złożona i ciągła.
3. Rachunek rent – wartość przyszła i obecna.
4. Składki jednorazowe netto i składki bieżące w ubezpieczeniach na życie

Suma
Metody i narzędzia dydaktyczne
Prezentacja multimedialna, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań

12
Liczba
godzin
4
4
4
3
15

Forma i warunki zaliczenia
Zaliczenie ćwiczeń w formie pisemnej. Zaliczenie ćwiczeń następuje na podstawie kolokwiów (rozwiązanie
zadań) oraz aktywności na ćwiczeniach.
Egzamin pisemny obejmujący wiedzę z wykładu, ćwiczeń oraz zalecanej literatury, opiera się na rozwiązaniu
zestawu zadań.
Obciążenie pracą studenta
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Forma aktywności

Średnia
liczba
godzin
zrealizowanie aktywności
30

Godziny kontaktowe z nauczycielem
Przygotowanie się do laboratorium
Przygotowanie się do zajęć
Studiowanie literatury, samodzielne rozwiązywanie zadań
SUMA
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA
PRZEDMIOTU
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
M. Podgórska, J. Klimkowska: Matematyka finansowa, PWN, Warszawa 2011
Literatura uzupełniająca:

na

50
70
150
6

P. Kowalczyk, E. Poprawska, W. Ronka-Chmielowiec: Metody aktuarialne. Zastosowania
matematyki w ubezpieczeniach, PWN, Warszawa 2006
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JĘZYKI OBCE
Jednostka organizacyjna US:
Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
Kod przedmiotu
04.0VI1232.K1204
Rok

niestacjonarne

Kierunek: Finanse i Rachunkowość
Specjalność: wszystkie
Poziom studiów: I stopień
Nazwa przedmiotu: Język angielski A1

Semestr

Rodzaj zajęć

1,2,3 2,3,4,5 ćwiczenia

Liczba
godzin

18/72

Punkty
ECTS

2/9

Typ przedmiotu

Język nauczania

obowiązkowy angielski/polski

Prowadzący przedmiot: mgr A. Borkowski, mgr D. Malinowska-Bartków,
mgr S. Nupryjonek, mgr D. Stolarek, mgr M. Obojska
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:
Kierunek: Finanse i Rachunkowość
Studium
Praktycznej
Nauki Specjalność: wszystkie
Języków Obcych
Poziom studiów: I stopień
Kod przedmiotu
Nazwa przedmiotu: JĘZYK ANGIELSKI – poziom A 2
04.0VI1232.K1204
Rok

niestacjonarne

Semestr

1,2,3 2,3,4,5

Rodzaj
zajęć

ćwiczenia

Liczba
godzin

18/72

Punkty
ECTS

2/9

Typ przedmiotu

Język nauczania

obowiązkowy angielski/polski

Prowadzący przedmiot: mgr A. Borkowski, mgr D. Malinowska-Bartków,
mgr S. Nupryjonek, mgr D. Stolarek, mgr M. Obojska
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:
Kierunek: Finanse i Rachunkowość
Studium
Praktycznej
Nauki Specjalność: wszystkie
Języków Obcych
Poziom studiów: I stopień
Kod przedmiotu
Nazwa przedmiotu: JĘZYK ANGIELSKI - poziom B 1
04.0VI1232.K1204
Rok

niestacjonarne

Semestr

Rodzaj
zajęć

Liczba
godzin

1,2,3 2,3,4,5 ćwiczenia 18/72

Punkty
ECTS

2/9

Typ przedmiotu

Język nauczania

obowiązkowy angielski/polski

Prowadzący przedmiot: mgr A. Borkowski, mgr D. Malinowska-Bartków,
mgr S. Nupryjonek, mgr D. Stolarek, mgr M. Obojska
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)
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Jednostka organizacyjna US:
Kierunek: Finanse i Rachunkowość
Studium
Praktycznej
Nauki Specjalność: wszystkie
Języków Obcych
Poziom studiów: I stopień
Kod przedmiotu
Nazwa przedmiotu: JĘZYK ANGIELSKI - poziom B 2
04.0VI1232.K1204
Rok

niestacjonarne

Semestr

1,2,3 2,3,4,5

Rodzaj
zajęć

ćwiczenia

Liczba
godzin

18/72

Punkty
ECTS

2/9

Typ przedmiotu

Język nauczania

obowiązkowy angielski/polski

Prowadzący przedmiot: mgr A. Borkowski, mgr D. Malinowska-Bartków,
mgr S. Nupryjonek, mgr D. Stolarek, mgr M. Obojska
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:
Kierunek: Finanse i Rachunkowość
Studium Praktycznej Nauki Języków Specjalność: wszystkie
Obcych
Poziom studiów: I stopień
Kod przedmiotu
Nazwa przedmiotu: JĘZYK FRANCUSKI – poziom A
04.0VI1232.K1204
Rok

niestacjonarne

Semestr

Rodzaj zajęć

1,2,3 2,3,4,5 ćwiczenia

Liczba
godzin

18/72

Punkty
ECTS

2/9

Typ przedmiotu

Język nauczania

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:
Kierunek: Finanse i Rachunkowość
Studium Praktycznej Nauki Języków Specjalność: wszystkie
Obcych
Poziom studiów: I stopień
Kod przedmiotu
Nazwa przedmiotu: JĘZYK FRANCUSKI – poziom B
04.0VI1232.K1204
Rok

niestacjonarne

Semestr

Rodzaj zajęć

1,2,3 2,3,4,5 ćwiczenia

Liczba
godzin

18/72

Punkty
ECTS

2/9

Typ przedmiotu

Język nauczania

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

233

Jednostka organizacyjna US:
Kierunek: Finanse i Rachunkowość
Studium Praktycznej Nauki Języków Specjalność: wszystkie
Obcych
Poziom studiów: I stopień
Kod przedmiotu
Nazwa przedmiotu: JĘZYK FRANCUSKI – poziom C
04.0VI1232.K1204
Rok

niestacjonarne

Semestr

1,2,3 1,
2,3,4

Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

18/72

2/9

Typ przedmiotu

Język nauczania

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:
Kierunek: Finanse i Rachunkowość
Studium
Praktycznej
Nauki Specjalność: wszystkie
Języków Obcych
Poziom studiów: I stopień
Kod przedmiotu
Nazwa przedmiotu: JĘZYK NIEMIECKI – poziom A
04.0VI1232.K1204
Rok

niestacjonarne

Semestr

Rodzaj
zajęć

Liczba
godzin

1,2,3 2,3,4,5 ćwiczenia 18/72

Punkty
ECTS

2/9

Typ przedmiotu

Język nauczania

obowiązkowy niemiecki/polski

Prowadzący przedmiot:
mgr H. Karaśkiewicz

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:
Kierunek: Finanse i Rachunkowość
Studium Praktycznej Nauki Języków Specjalność: wszystkie
Obcych
Poziom studiów: I stopień
Kod przedmiotu
Nazwa przedmiotu: JĘZYK NIEMIECKI – poziom B
04.0VI1232.K1204
Rok

Semestr

Rodzaj zajęć

Liczba
godzin

niestacjo1,2,3 2,3,4,5 ćwiczenia 18/72
narne
Prowadzący przedmiot: mgr H. Karaśkiewicz
Wymagania wstępne:

Punkty
ECTS

2/9

Typ przedmiotu

Język nauczania

obowiązkowy niemiecki/polski

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.)
Oryginalne materiały, np. prospekty, reklamówki, pisma handlowe, katalogi , itp
inne podręczniki, np.: „Deutsch- Lesetexte”, „Tatsachen uber Deutschland”
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Jednostka organizacyjna US:
Kierunek: Finanse i Rachunkowość
Studium Praktycznej Nauki Języków Specjalność: wszystkie
Obcych
Poziom studiów: I stopień
Kod przedmiotu
Nazwa przedmiotu: JĘZYK NIEMIECKI – poziom C
04.0VI1232.K1204
Rok

niestacjonarne

Semestr

Rodzaj
zajęć

1,2,3 2,3,4,5 ćwiczenia

Liczba
godzin

18/72

Punkty
ECTS

2/9

Typ przedmiotu

Język nauczania

obowiązkowy niemiecki/polski

Prowadzący przedmiot: mgr H. Karaśkiewicz
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:
Kierunek: Finanse i Rachunkowość
Studium Praktycznej Nauki Języków Specjalność: wszystkie
Obcych
Poziom studiów: I stopień
Kod przedmiotu
Nazwa przedmiotu: JĘZYK ROSYJSKI – poziom A
04.0VI1232.K1204
Rok

niestacjonarne

Semestr

Rodzaj zajęć

1,2,3 2,3,4,5 ćwiczenia

Liczba
godzin

18/72

Punkty
ECTS

2/9

Typ przedmiotu

Język nauczania

obowiązkowy rosyjski/polski

Prowadzący przedmiot: mgr H. Stelmach
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:
Kierunek: Finanse i Rachunkowość
Studium Praktycznej Nauki Języków Specjalność: wszystkie
Obcych
Poziom studiów: I stopień
Kod przedmiotu
Nazwa przedmiotu: JĘZYK ROSYJSKI – poziom B
04.0VI1232.K1204
Rok

niestacjonarne

Semestr

Rodzaj zajęć

1,2,3 2,3,4,5 ćwiczenia

Liczba
godzin

18/72

Punkty
ECTS

2/9

Typ przedmiotu

Język nauczania

obowiązkowy rosyjski/polski

Prowadzący przedmiot: mgr H. Stelmach
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 gazeta
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Jednostka organizacyjna US:
Kierunek: Finanse i Rachunkowość
Studium
Praktycznej
Nauki Specjalność: wszystkie
Języków Obcych
Poziom studiów: I stopień
Kod przedmiotu
Nazwa przedmiotu: JĘZYK ROSYJSKI – poziom C
04.0VI1232.K1204
Rok

niestacjonarne

Semestr

1,2,3 2,3,4,5

Rodzaj
zajęć

Liczba
godzin

ćwiczenia 18/72

Punkty
ECTS

Typ przedmiotu

Język nauczania

2/9

obowiązkowy

rosyjski/polski

Prowadzący przedmiot: mgr H. Stelmach

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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HISTORIA GOSPODARCZA
Nazwa przedmiotu:
Kod przedmiotu:
Historia gospodarcza
Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług,
Katedra Historii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej
Kierunek : Finanse i Rachunkowość
Specjalność: wszystkie
Forma zajęć
wykład
ćwiczenia
Wymiar
9
9
zajęć
Status przedmiotu: do wyboru

Rok 1 / Semestr 1
Rodzaj studiów:
1 st. niestacjonarne
laboratorium
seminarium
-

inne
-

Język wykładowy: polski

Prowadzący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail):
Andrzej Mielcarek, andrzej.mielcarek@wzieu.pl
Agnieszka Tomaszewicz, agnieszka.tomaszewicz@wzieu.pl
Cel przedmiotu
Przedstawienie i wyjaśnienie studentom uwarunkowań i czynników przemian gospodarczych na
świecie
i w Polsce od średniowiecza do czasów dzisiejszych. Ukazanie historycznych źródeł współczesnych
problemów gospodarczych.
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji
Znajomość historii w zakresie programu szkoły średniej.
Efekty kształcenia
W zakresie wiedzy student potrafi wyjaśnić przebieg i uwarunkowania procesów gospodarczych w
Polsce i na świecie od średniowiecza do XX wieku. Student jest w stanie scharakteryzować proces
globalizacji.
W zakresie umiejętności student identyfikuje przyczyny najważniejszych przemian gospodarczych
w Europie i w Polsce do XX w. Student analizuje i ocenia proces globalizacji.
W zakresie kompetencji społecznych student pracuje w zespole dążąc do wskazania czynników
odpowiedzialnych za powstanie kryzysów gospodarczych.
Treści programowe
Forma zajęć – wykłady

Suma

1. Przedmiot historii gospodarczej. Gospodarka w Europie i w Polsce – X –
XV w.
2. Przemiany gospodarcze w Europie i w Polsce XVI – XVIII.
3. Pierwsza rewolucja przemysłowa. Czynniki przemian gospodarczych w
Europie Zachodniej i Stanach Zjednoczonych – koniec XVIII wieku 1870.
4. Lata 1870 – 1914. Druga rewolucja przemysłowa. Nowe kraje
przemysłowe. Imperializm. I wojna światowa.
5. Gospodarka na ziemiach polskich w XIX w.
6. Gospodarka światowa 1918 – 1939. Wielki kryzys gospodarczy.
Interwencja państwa. Systemy gospodarcze państw faszystowskich i
ZSRR. II wojna światowa.
7. Gospodarka Polski w latach 1918 – 1939 i w okresie II wojny.
8. Przemiany w gospodarce światowej po roku 1945.
9. Gospodarka Polski po roku 1945.
Forma zajęć – ćwiczenia
1. Problemy gospodarki w Europie i w Polsce – X – XV w.
2. Dualizm agrarny i przemiany gospodarcze w Europie i w Polsce XVI –
XVIII.

Liczba
godzin
1
1
1

1
1
1

1
1
1
9
Liczba
godzin
1
1

241

3.
4.
5.
6.

Pierwsza rewolucja przemysłowa i jej wpływ na przemiany gospodarcze.
1
Druga rewolucja przemysłowa i jej wpływ na przemiany gospodarcze.
1
Wielki kryzys gospodarczy i jego znaczenie dla rozwoju gospodarki.
2
Odbudowa powojenna, integracja gospodarcza, procesy globalizacji po
1
1945 roku.
7. Gospodarka Polski po roku 1945.
1
8. Kolokwium pisemne.
1
Suma
9
Metody i narzędzia dydaktyczne
Wykład audytoryjny. Ćwiczenia – prezentacje z wykorzystaniem technik multimedialnych, zadania
dla studentów.
Forma i warunki zaliczenia
Zaliczenie pisemne w formie pytań otwartych, obejmujące znajomość treści wykładów i ćwiczeń
oraz zalecanej literatury.
Zaliczenie następuje na podstawie wyników uzyskanych z kolokwium oraz pracy na ćwiczeniach.
Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności
Godziny kontaktowe z nauczycielem
Przygotowanie się do zajęć
Studiowanie literatury
SUMA

Średnia
liczba
godzin
zrealizowanie aktywności
18
67
60
145

na

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA
5
PRZEDMIOTU
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
Cameron R., Neal L., Historia gospodarcza świata, Warszawa 2004.
Jezierski A., Leszczyńska C., Dzieje gospodarcze Polski do 1989 r., Warszawa 2002.
Małecki J. M., Zarys historii gospodarczej Polski dla studiów ekonomicznych, Kraków 1998.
Literatura uzupełniająca:
Morawski W., Kronika kryzysów gospodarczych. Warszawa 2003.
Landes D. S., Bogactwo i nędza narodów. Warszawa 2000.
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GEOGRAFIA EKONOMICZNA
Nazwa przedmiotu:
Kod przedmiotu:
Geografia ekonomiczna
Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług,
Katedra Historii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej
Kierunek : Finanse i Rachunkowość
Specjalność: wszystkie
Forma zajęć
wykład
ćwiczenia
Wymiar
9
9
zajęć
Status przedmiotu: do wyboru

Rok 1 / Semestr 1
Rodzaj studiów:
1st. niestacjonarne
laboratorium
seminarium
-

inne
-

Język wykładowy: polski

Prowadzący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail):
Krzysztof Małachowski, krzysztof.malachowski@wzieu.pl
Agnieszka Tomaszewicz, agnieszka.tomaszewicz@wzieu.pl
Cel przedmiotu
Przekazanie studentom wiedzy z geografii gospodarczej w oparciu o środowisko geograficzne jako
podstawę działalności człowieka.
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji
Znajomość geografii w zakresie programu szkoły średniej.
Umiejętność obserwacji zjawisk społeczno-gospodarczych oraz wykorzystania wiedzy z różnych
dziedzin nauki.
Efekty kształcenia
W zakresie wiedzy student identyfikuje przebieg i uwarunkowania zjawisk przestrzennych
wykorzystując elementarne podstawy teoretyczne z zakresu geografii gospodarczej.
W zakresie umiejętności student potrafi zanalizować i zinterpretować struktury społecznogospodarcze w ujęciu przestrzennym.
W zakresie kompetencji społecznych student chętnie podejmuje się dyskusji związanej z
problemami demograficznymi świata oraz akceptuje przestrzeń jako dobro rzadkie.
Treści programowe
Forma zajęć – wykłady
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Suma

Geografia gospodarcza jako nauka.
Problemy demograficzne świata.
Wyżywienie ludności świata.
Migracje ludności.
System osadnictwa i jego struktura.
Urbanizacja na świecie.
Przestrzeń jako dobro rzadkie.
Regiony ekonomiczne.
Forma zajęć – ćwiczenia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Polityka demograficzna.
Możliwości likwidacji głodu i niedożywienia na świecie.
Przykłady migracji ekonomicznych i przymusowych na świecie.
Sposoby określania odległości.
Struktura przestrzenna gospodarki światowej.
Polityczna mapa świata i jej zmiany.
Kolokwium pisemne.
Suma
Metody i narzędzia dydaktyczne

Liczba
godzin
1
2
1
1
1
1
1
1
9
Liczba
godzin
1
1
1
2
1
2
1
9
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Wykład audytoryjny. Ćwiczenia – prezentacje z wykorzystaniem technik multimedialnych, zadania
dla studentów.
Forma i warunki zaliczenia
Zaliczenie pisemne w formie pytań testowych, obejmujące znajomość treści wykładów i ćwiczeń
oraz zalecanej literatury.
Zaliczenie następuje na podstawie wyników uzyskanych z kolokwium oraz pracy na ćwiczeniach.
Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności

Średnia
liczba
godzin
zrealizowanie aktywności
18
67
60
145
5

na

Godziny kontaktowe z nauczycielem
Przygotowanie się do zajęć
Studiowanie literatury
SUMA
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA
PRZEDMIOTU
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
Kuciński K., Geografia ekonomiczna, SGH, Warszawa 2004.
Dziedziul B., Geografia społeczno-ekonomiczna, PTE, Szczecin 1994.

Literatura uzupełniająca:
Wrona J. (red.), Podstawy geografii ekonomicznej, PWE, Warszawa 2006.
Domański R., Geografia ekonomiczna. Ujęcie dynamiczne, PWN, Warszawa 2005.
Domański R., Geografia ekonomiczna, PWN, Warszawa 1997.
Fierla I., Geografia gospodarcza Polski, PWE, Warszawa 2004.
Fierla I., Geografia gospodarcza świata, PWE, Warszawa 2005.
Małachowski K. (red.), Gospodarka a środowisko i ekologia, cedetu, Warszawa 2007.
Meyer B., Gospodarka przestrzenna, PTE, Szczecin 1999.
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SOCJOLOGIA
Nazwa przedmiotu: Socjologia

Kod przedmiotu:

Jednostka organizacyjna US:
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
Katedra Organizacji i Zarządzania
Kierunek Finanse i Rachunkowość
Specjalność wszystkie

Rok I Semestr II
Rodzaj studiów
niestacjonarne I stopnia
laboratorium
seminarium
inne

Forma zajęć
wykład
ćwiczenia
Wymiar
18
zajęć
Status przedmiotu
Język wykładowy
do wyboru
polski
Prowadzący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail)
Włodzimierz Durka, wlodzimierz.durka@wzieu.pl

Cel 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
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji
brak
Efekty kształcenia
W zakresie wiedzy student rozróżnia i definiuje podstawowe pojęcia z zakresu socjologii, posługuje
się językiem socjologicznym; w zakresie umiejętności student potrafi analizować teksty
socjologiczne i wyciągać z nich wnioski, rozwiązuje podstawowe zagadnienia socjologiczne; w
zakresie kompetencji społecznych wykazuje kreatywność na zajęciach i chętnie pracuje w grupie.
Treści programowe
Forma zajęć – wykłady
Liczba
godzin
1.Wprowadzenie. Przedmiot socjologii. Zakres i podstawowe funkcje.
2
2.Główne kierunki i szkoły socjologiczne. Funkcjonalizm, strukturalizm, szkoła 2
humanistyczna, pluralizm behawioralny, etnometodologia. Teoria wymiany,
socjologia kognitywna.
3.Metody i techniki badawcze. Metody jakościowe versus metody 2
parametryczne.
4.Społeczeństwo a jednostka ludzka. Socjalizacja, instytucjonalizacja. Moralność 2
i prawo.
5.Zyciwe społeczne jako rzeczywistość sui 245enesis. Pojęcie więzi społecznej, 2
klasyfikacja zbiorowości społecznych. Struktury pośredniczące: grupy pierwotne.
Grupy odniesienia.
6.Teoria osobowości społecznej, klasyfikacja teorii osobowości, podejmowanie 2
ról społecznych i ich realizacja.
7. Jednostka w małej grupie społecznej. Konformizm, struktura społeczna.
2
8. Różne pojęcia klasy społecznej. Warstwy, stany, kasty. Ruchliwość 2
społeczna, zachowania zbiorowe: plotka, pogłoska, tłum, audytorium i
publiczność.
9. Osobowość a otoczenie społeczne w zachowaniach zbiorowych. Kultura i 1
uczestnictwo w kulturze, Pojęcie kultury, wielość kultur, typy uczestnictwa w
kulturze. Kultura masowa.
10. Zmiana i rozwój społeczny. Teorie zmiany społecznej, typy społeczeństw. 1
Globalizacja.
Suma
18
Metody i narzędzia dydaktyczne
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Wykład z elementami konwersatorium, analiza tekstów
Forma i warunki zaliczenia
Zaliczenie z oceną na podstawie testu wiedzy i odpowiedzi na pytania otwarte dotyczęce zakresu wykładu.
Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności

Średnia
liczba
godzin
zrealizowanie aktywności
18
42
60
2

na

Godziny kontaktowe z nauczycielem
Przygotowanie się do laboratorium
Przygotowanie się do zajęć, studiowanie literatury
SUMA
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA
PRZEDMIOTU
Literatura podstawowa i uzupełniająca
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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INFORMATYKA
Nazwa przedmiotu: Informatyka

Kod przedmiotu:

Jednostka organizacyjna US:
WZiEU, Katedra Efektywności Innowacji
Kierunek: Finanse i Rachunkowość
Specjalność: wszystkie
Forma zajęć
wykład
ćwiczenia
Wymiar
0
0
zajęć
Status przedmiotu: obowiązkowy

Rok / Semestr:
I rok, 1 semestr
Rodzaj studiów:
I stopnia, niestacjonarne
laboratorium
seminarium
inne
18
0
0
Język wykładowy: PL

Prowadzący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail)
mgr Małgorzata Skweres-Kuchta (malgorzata.skweres@wzieu.pl),
mgr Ewelina Burzec Burzyńska (ewelina.burzec@wzieu.pl),
mgr Paweł Ogrodnik (pawel.ogrodnik@wzieu.pl)
Cel przedmiotu
Przygotowanie studentów do korzystania z wybranych programów pakietu Microsoft Office i ich
praktycznego zastosowania do tworzenia dokumentów użytkowych np. cv. Zapoznanie studentów z
metodami tworzenia czytelnych i estetycznych prezentacji multimedialnych. Zdobycie przez
studentów umiejętności prowadzenia analiz, obliczeń oraz rozwiązywania zadań i problemów
ekonomicznych za pomocą programu MS Excel.
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji
Znajomość podstawowych zagadnień dotyczących pracy w systemie operacyjnym Microsoft
Windows. Znajomość narzędzi edycyjnych oraz podstaw formatowania dokumentów tekstowych i
obiektów graficznych.
Efekty kształcenia
W zakresie wiedzy student zyskuje wyczerpującą wiedzę praktyczną z zakresu korzystania z
narzędzi MS Officze (MS Word, MS Power Point i MS Excel).
W zakresie umiejętności student efektywnie wykorzystuje wybrane oprogramowanie z pakietu MS
Office. Student tworzy i edytuje podstawowe dokumenty w programie MS Word. Student rozróżnia i
umie praktycznie zastosować narzędzia programu MS Word. Potrafi samodzielnie skonfigurować
oprogramowanie pod swoje preferencje. Potrafi zapisywać pliki w pożądanym formacie i wersji.
Tworzy tematyczną i czytelną prezentację multimedialną. Zyskuje umiejętność spójnego łączenia
treści oraz efektów wizualnych w programie MS Power Point. Potrafi samodzielnie wykorzystać
przyswojone umiejętności do rozwiązywania zadań np. z dziedziny logistyki. Umie przeprowadzać
analizy i porównania danych statystycznych a ich efekty zaprezentować w formie graficznej.
W zakresie kompetencji społecznych student zachowuje otwartość na pracę w zespole w celu
osiągnięcia wspólnego celu. Wykazuje kreatywność w rozwiązywaniu problemów i zadań z
dziedziny ekonomii za pomocą narzędzi pakietu MS Office. Student jest wrażliwy na błędy i
ograniczenia w oprogramowaniu równocześnie chętnie poszukując alternatywnych rozwiązań.

Treści programowe
Forma zajęć – logistyka
1.Zajęcia organizacyjne (zapoznanie się z regulaminem pracowni, zasady pracy
z komputerami itp.); przedstawienie i omówienie programu zajęć; wstępne
informacje o pakiecie MS Office ze szczególną uwagą skierowaną na omówienie
i zapoznanie studentów z narzędziami MS Excel; stworzenie konta w systemie
MOODLE, oraz podstawowe zasady korzystania z platformy e – learningowej

Liczba
godzin
2

247

2. Powtórzenie wiadomości z gimnazjum z zakresu umiejętności korzystania z
2
programów MS Word i MS Power Point. Ćwiczenia praktyczne i rozwiązywanie
zadań
3. Pierwsze kolokwium sprawdzające (z zajęć 1 – 2)
2
4.Funkcje logiczne i formuły w programie MS Excel oraz ich praktyczne
2
zastosowanie w zadaniach
5. Rozwiązywanie zadań w programie MS Excel. Wprowadzenie pojęcia sumy
2
warunkowej. Podstawowe działania z zakresu ekonomii matematycznej w
zadaniach.
6. Tworzenie tabel przestawnych na podstawie danych statystycznych.
2
Graficzna interpretacja danych w programie MS Excel
7. Scenariusze i narzędzie „szukanie wyniku” w zadaniach w MS Excel
2
8. Dodatek solver. Rozwiązywanie zadań
2
9. Drugie kolokwium sprawdzające (z zajęć 4-8)
2
RAZEM
18
Metody i narzędzia dydaktyczne
Nauczanie komplementarne (blended learning) w oparciu o platformę elearningową LAMS i
MOODLE. Zajęcia w laboratorium komputerowym. Prezentacje multimedialne.
Forma i warunki zaliczenia
Zaliczenie w pracowni komputerowej; zadania realizowane na platformie elearningowej. Dwa
kolokwia sprawdzające. Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z dwóch kolokwiów
(z uwagą, że na ocenę końcową wpływa w 40% ocena z pierwszego kolokwium i w 60% ocena z
drugiego kolokwium)
Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności
Średnia
liczba
godzin
na
zrealizowanie aktywności
Godziny kontaktowe z nauczycielem
30
Przygotowanie się do laboratorium
10
Materiały i lekcje e - learningowe
20
SUMA
60
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA
2
PRZEDMIOTU
Literatura podstawowa i uzupełniająca
a) 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
b) Literatura komplemaentarna
J. Walkenbach, Excel 2007 Biblia, Helion 2007
S. baham, Word 2007 PL. Seria praktyk, Helion 2009
A. Edeny, PowerPoint 2007 PL. Seria praktyk, Helion 2009
M. Groszek, OpenOffice.ux.pl Calc 2.0. Funkcje arkusza kalkulacyjnego, Helion 2007
A.Stecyk, ABC elearningu. System LAMS, Difin 2008
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MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE
Nazwa przedmiotu:
Kod przedmiotu:
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Jednostka organizacyjna US:
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
Katedra Gospodarki Światowej i Transportu Morskiego
Kierunek FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
Specjalność
Finanse
przedsiębiorstw, Rok / Semestr 1/1
Bankowość i ubezpieczenia, Doradztwo Rodzaj studiów
finansowe, Finanse i rachunkowość w I stopnia niestacjonarne
samorządzie terytorialnym
Forma zajęć
wykład
ćwiczenia
laboratorium
seminarium
inne
Wymiar
9
9
zajęć
Status przedmiotu
Język wykładowy Polski
Prowadzący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail)
dr Agnieszka Malkowska agnieszka.malkowska@wzieu.pl
Cel przedmiotu
Zapoznanie studentów z następującymi zagadnieniami: gospodarka światowa i międzynarodowy
podział pracy, teorie wymiany międzynarodowej, tendencje integracyjne i dezintegracyjne we
współczesnym świecie, międzynarodowe organizacje gospodarcze i ich wpływ na procesy
gospodarcze we współczesnym świecie, globalne problemy gospodarki światowej.
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji
Znajomość zagadnień z mikroekonomii i makroekonomii
Efekty kształcenia
W zakresie wiedzy student zna i charakteryzuje podstawowe pojęcia i zjawiska z zakresu
międzynarodowych stosunków gospodarczych, rozumie funkcjonowanie międzynarodowego
podziału pracy, zna cele i istotę działania wybranych organizacji międzynarodowych, identyfikuje
problemy
globalne
we
współczesnym
świecie.
W zakresie umiejętności student potrafi ocenić procesy integracyjne we współczesnym świecie,
klasyfikuje organizacje międzynarodowe wg wybranych kryteriów, wyprowadza wnioski i dokonuje
interpretacji
zjawisk
gospodarczych
w
stosunkach
międzynarodowych.
W zakresie kompetencji społecznych student dyskutuje na temat aktualnych wydarzeń w sferze
międzynarodowych stosunków gospodarczych, pracuje samodzielnie, jest wrażliwy na problemy
globalne, wykazuje odpowiedzialność za przedstawione opinie, oceny i krytykę.
Treści programowe
Forma zajęć – wykłady
Liczba
godzin
1. Międzynarodowe stosunki gospodarcze jako dyscyplina naukowa
2
2. Międzynarodowy podział pracy
2
3. Teorie wymiany międzynarodowej
2
7. Globalizacja
3
Suma
9
Forma zajęć – ćwiczenia
Liczba
godzin
1. Międzynarodowe stosunki gospodarcze – podstawowe pojęcia
2
2. Międzynarodowa integracja gospodarcza
2
3. Przykłady ugrupowań integracyjnych o charakterze regionalnym
2
4. Przykłady organizacji międzynarodowych o charakterze globalnym
3
Suma
9
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Metody i narzędzia dydaktyczne
Prezentacja multimedialna, dyskusja
Forma i warunki zaliczenia
Zaliczenie następuje na podstawie oceny z kolokwium końcowego z zajęć, aktywności na zajęciach
Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności

Średnia
liczba
godzin
zrealizowanie aktywności
20
40
30
90
3

na

Godziny kontaktowe z nauczycielem (zajęcia + konsultacje)
Przygotowanie się do zajęć, lektura
Przygotowanie do kolokwium i egzaminu
SUMA
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA
PRZEDMIOTU
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
1. A. Budnikowski, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWE, Warszawa 2006, Wyd.Zach.
Szkoły Biznesu, Szczecin 2005.
2. E. Latoszek, M. Proczek, Organizacje międzynarodowe we współczesnym świecie, Elipsa,
Warszawa 2006.
3. J. Dudziński, H. Nakonieczna-Kisiel (red.), Międzynarodowe stosunki ekonomiczne. Wybrane
problemy,. Wyd. Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, Szczecin 2005.
4. Krugman P. R., Obstfeld M., Ekonomia międzynarodowa, t. I i II, PWN, Warszawa 2007.
5. M. F. Gawrycki, Procesy integracyjne w Ameryce Łacińskiej, Difin, Warszawa 2007.
6. P. Bożyk, J. Misala, Integracja ekonomiczna, PWE, Warszawa 2003.
7. W. Szymański, Globalizacja – wyzwania i zagrożenia, Difin, Warszawa 2001.
8. J. Świerkocki, Zarys ekonomii międzynarodowej, PWE, Warszawa 2011.
9. P. Bożyk, Międzynarodowe stosunki ekonomiczne, PWE, Warszawa 2008.
10. I. Filera, Geografia ekonomiczna Unii Europejskiej, PWE, Warszawa 2011.
Literatura uzupełniająca:
1. T. Łoś-Nowak (red.), Współczesne stosunki międzynarodowe, Wyd. Uniwersytetu
Wrocławskiego, Wrocław 2010.
2. J. Kotyński (red.), Globalizacja i integracja europejska. Szanse i zagrożenia dla polskiej
gospodarki, PWE, Warszawa 2005.
3. J. Misala, Współczesne teorie wymiany międzynarodowej i zagranicznej polityki
ekonomicznej, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2001 (lub
wydanie następne).
4. S. Miklaszewski, E. Molendowski (red.), Gospodarka światowa w warunkach globalizacji i
regionalizacji rynków, Difin, Warszawa 2009.
5. E. Czernichowski, Integracja afrykańska- uwarunkowania, formy współpracy, instytucje,
CeDeWu, warszwa 2010.
6. M. Noga, M. Stawiska, Kraje rozwijające się Azji Południowo-Wschodniej i ich wpływ na
rozwój gospodarczy, CeDeWu, warszwa 2009.
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PODSTAWY ZARZĄDZANIA
Nazwa przedmiotu:
Podstawy zarządzania

Kod przedmiotu:

Jednostka organizacyjna US:
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
Katedra Organizacji i Zarządzania
Kierunek Finanse i rachunkowość
Specjalność wszystkie

Rok I Semestr II
Rodzaj studiów
niestacjonarne I stopnia
laboratorium
seminarium
inne

Forma zajęć
wykład
ćwiczenia
Wymiar
9
9
zajęć
Status przedmiotu
Język wykładowy
obowiązkowy
polski
Prowadzący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail)
Adam Kowalczyk, adam.kowalczyk@wzieu.pl
Magda Sznabowicz, magda.sznabowicz@wzieu.pl
Magdalena Ławicka, magda.lawicka@wzieu.pl
Małgorzata Smolska, malgorzata.smolska@wzieu.pl
Katarzyna Zioło, katarzyna.ziolo@wzieu.pl

Cel przedmiotu
Celem zajęć jest przyswojenie podstawowych pojęć z zakresu zarządzania, omówienia różnych
typów organizacji, form organizacyjnych i prawnych przedsiębiorstw oraz istoty zarządzania nimi, a
także zapoznania studentów z zasadami planowania, organizowania, kierowania ludźmi i kontroli,
metodami organizatorskimi i technikami zarządzania oraz ich zastosowaniami w zarządzaniu.
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji
Znajomość podstawowych zagadnień z zakresu mikro- i makroekonomii.
Efekty kształcenia
W zakresie wiedzy student definiuje, wymienia i rozróżnia podstawowe pojęcia i koncepcje z
zakresu zarządzania; w zakresie umiejętności ocenia i analizuje problemy występujące w
zarządzaniu, porównuje podstawowe typy organizacji, wyprowadza wnioski z omawianych
przypadków z zakresu zarządzania; w zakresie kompetencji społecznych angażuje się w pracę na
zajęciach, podejmuje się dodatkowych zadań, pracuje w zespole.
Treści programowe
Forma zajęć – wykłady

Suma

1. Podstawowe pojęcia w zarządzaniu, kierunki i szkoły zarządzania
2. Organizacja i uwarunkowania jej działania
3. Analiza procesu decyzyjnego w organizacji, zarządzanie celami
4. Organizowanie w zarządzaniu
5. Przywództwo i proces oddziaływania w organizacji
6. Motywowanie w zarządzaniu
7. Zarządzanie zasobami ludzkimi
8. Kultura i etyka w zarządzaniu
9. Kontrola i controlling w przedsiębiorstwie
Forma zajęć – ćwiczenia
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

Liczba
godzin
1
1
1
1
1
1
1
1
1
9
Liczba
godzin
1
1
1
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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. Istota kontroli, funkcje kontroli, rodzaje kontroli, etapy procesu kontrolowania

1
1
1
1
1
1
9

Suma
Metody i narzędzia dydaktyczne
1. Wykłady
2. Prezentacje multimedialne
3. Studia przypadków
4. Ćwiczenia w grupach
Forma i warunki zaliczenia
Kolokwium zaliczeniowe w formie pisemnej z zagadnień omawianych na ćwiczeniach, egzamin w formie
ustnej obejmujący treści przedstwione na wykładzie oraz z zalecanej literatury.
Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności
Średnia
liczba
godzin
na
zrealizowanie aktywności
Godziny kontaktowe z nauczycielem
9/9
Przygotowanie się do laboratorium
Przygotowanie się do zajęć, studiowanie literatury
72
SUMA
90
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA
3
PRZEDMIOTU
Literatura podstawowa i uzupełniająca
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

252

FINANSE UNII EUROPEJSKIEJ
Nazwa przedmiotu: Finanse Unii Europejskiej

Kod przedmiotu:

Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług,
Katedra Finansów Publicznych
Kierunek Finanse i rachunkowość
Specjalność wszystkie
Forma zajęć
wykład
ćwiczenia
Wymiar
9
9
zajęć
Status przedmiotu obowiązkowy

Rok I Semestr II
Rodzaj studiów
I stopnia niestacjonarne
laboratorium
seminarium
inne

Język wykładowy polski

Prowadzący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail)
Dr Małgorzata Gorzałczyńska-Koczkodaj (m.g.koczkodaj@wzieu.pl)
Dr Magdalena Kogut-Jaworska (magdalena.kogut@wzieu.pl)
Cel przedmiotu
Zapoznanie studentów z teorią i praktyką finansów Unii Europejskiej; przedstawienie podstawowych
pojęć i prawidłowości związanych z przedmiotem, zaprezentowanie możliwościami otrzymywania
wsparcia w ramach środków otrzymywanych z UE; przedstawienie problemów i dysfunkcji
towarzyszących przekazywaniu i rozliczaniu środków oraz ukazanie sposobów ich rozwiązywania;
stworzenie podstaw do krytycznej refleksji i oceny proponowanych rozwiązań systemowych oraz
propozycji dokonywania różnorodnych zmian
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji
Wiedza z zakresu makroekonomii, finansów publicznych.
Efekty kształcenia
W zakresie wiedzy student zna i charakteryzuje podstawowe pojęcia i zjawiska z dziedziny
finansów Unii Europejskiej, wyciąga proste wnioski z zachodzących w tym obszarze procesów,
rozumie funkcjonowanie i specyfikę tego sektora.
W zakresie umiejętności student potrafi ocenić skutki proponowanych rozwiązań i zachodzących
zjawisk, wyjaśnia zależności przyczynowo-skutkowe zachodzące w sektorze finansów unijnych,
poddaje krytyce pewne regulacje organizacyjno-prawne dotyczące tego sektora, wyprowadza
wnioski na podstawie rzeczywistych sytuacji społeczno-gospodarczych.
W zakresie kompetencji społecznych student pracuje samodzielnie, zachowuje otwartość na
różne rozwiązania poznanych problemów i zidentyfikowanych dysfunkcji, chętnie podejmuje się
samodzielnego rozwiązywania postawionych problemów.
Treści programowe
Forma zajęć – wykłady
Liczba
godzin
1. Zdefiniowanie sektora finansów Unii Europejskiej. Wyjaśnienie
1
podstawowych
pojęć
i zagadnień
2. Funkcjonowanie Unii gospodarczej i walutowej
2
3. Zasady
funkcjonowania
Europejskiego
Banku
Centralnego
i
2
Europejskiego Banku Inwestycyjnego
4. Procedura planowania i uchwalania budżetu Unii Europejskiej
2
5. Charakterystyka funduszy Unii Europejskiej
2
Suma
9
Forma zajęć – ćwiczenia
1. Programowanie wieloletnie i jego rola w kształtowaniu budżetu (praca w
1
grupach, case study, analiza wniosków)
2. Procedura projektowania i uchwalania budżetu Unii Europejskiej (praca w
2
grupach, case study, analiza wniosków)
3. Źródła dochodów i wydatków budżetowych (prezentacje studentów
2
dotyczące tematu zajęć)
4. Charakterystyka poszczególnych programów operacyjnych na szczeblu
2
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centralnym i regionalnym (prezentacje studentów dotyczące tematu
zajęć)
5. Pisemne kolokwium z zagadnień prezentowanych na zajęciach
Suma
Metody i narzędzia dydaktyczne
Wykład z użyciem technik multimedialnych, Ćwiczenia: case study, dyskusja otwarta

2
15

Forma i warunki zaliczenia
Forma pisemna: pytania testowe oraz opisowe (wyjaśniająco-problematyczne)
Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności

Średnia
liczba
godzin
zrealizowanie aktywności
15
30
45
3

na

Godziny kontaktowe z nauczycielem
Przygotowanie się do zajęć
SUMA
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA
PRZEDMIOTU
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
1. L. Oręziak: Finanse Unii Europejskiej. Wyd 2. Wyd. PWN 2009.
2. A. Nowak-Far: Finanse Unii Europejskiej. Aspekty instytucjonalne i prawne. Wyd. 2, Wyd.
Instytut Wydawniczy Europrawo 2010.
Literatura uzupełniająca:
1. Red. B. Bernaś: Finanse Unii Europejskiej, Wyd. AE Wrocław 2005
2. Czasopisma „Fundusze Europejskie””
3. Strony internetowe: www.mf.gov.pl, funduszeeuropejskie.gov.pl, fundusze-europejskie.pl
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POLITYKA SPOŁECZNO - GOSPODARCZA
Nazwa przedmiotu:
Polityka społeczno - gospodarcza

Kod przedmiotu:

Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra
Polityki Gospodarczej
Rok / Semestr
II rok, 3 semestr
Kierunek Finanse i rachunkowość
Rodzaj studiów
Specjalność wszystkie
I stopnia, niestacjonarne
Forma zajęć
wykład
ćwiczenia
laboratorium
seminarium
inne
Wymiar
15
12
zajęć
Status przedmiotu obowiązkowy
Język wykładowy polski
Prowadzący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail)
dr Tomasz Sondej tomasz.sondej@wzieu.pl, dr Anna Drab-Kurowska anna.drab@wzieu.pl
Cel 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 społecznogospodarczej oraz polityk branżowych i umieć je odnieść do sytuacji bieżącej.
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji
Znajomość podstawowych zagadnień z ekonomii i prawa
Efekty kształcenia
W zakresie wiedzy student zna podstawowe pojęcia z dziedziny polityki społeczno-gospodarczej,
rozpoznaje działania w zakresie polityki społeczno gospodarczej, potrafi przedstawić proces
kreowania i wdrażania polityki społeczno-gospodarczej, rozumie przyczyny zachowań podmiotów
wymienionej polityki, rozróżnia poszczególne polityki, ich cele i instrumenty i metody.
W zakresie umiejętności student potrafi analizować zachowania podmiotów polityki społecznogospodarczej, oceniać stosowane metody i i strategie w polityce społeczno-gospodarczej
W zakresie kompetencji społecznych student akceptuje podjęcie odpowiedzialności za wpływ
działań podmiotów polityki społeczno-gospodarczej na państwo i region oraz świat; szanuje prawa
obywatelskie i swobodę działalności gospodarczej stawia ich dobro ponad realizację celów
indywidualnych
Treści programowe
Forma zajęć – wykłady

Suma

1. Podstawy polityki gospodarczej, Uwarunkowania polityki gospodarczej
2. Polityka budżetowa, polityka pieniężna
3. Polityka konkurencji Polityka strukturalna
4. Polityka regionalna Polityka współpracy gospodarczej z zagranicą
5. Polityka ochrony środowiska Polityka innowacyjna
6. Polityka energetyczna Polityka łączności
7. Polityka przemysłowa Polityka transportowa
8. Polityka rolna
Forma zajęć – ćwiczenia
1.Pojęcie polityki, państwa, funkcji państwa i polityki, w tym polityki gospodarczej
2. Przedmiot, podmioty, cele polityki społeczno-gospodarczej i instrumenty
polityki gospodarczej
3. Polityki makroekonomiczne
4. Polityki wspierania konkurencji
5. Polityki szczegółowe (branżowe)
6. Pisemne kolokwium z zagadnień prezentowanych na zajęciach

Liczba
godzin
2
2
2
2
2
2
2
1
15
Liczba
godzin
2
2
2
2
2
2
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Suma
Metody i narzędzia dydaktyczne
wykład z użyciem technik multimedialnych, ćwiczenia, praca w grupach, prezentacja

12

Forma i warunki zaliczenia
Zaliczenie ćwiczeń: na koniec semestru kolokwium w formie pisemnej – cztery lub pięć pytań opisowych –
czas pracy: 50 minut
Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności
Średnia
liczba
godzin
na
zrealizowanie aktywności
Godziny kontaktowe z nauczycielem
27
Przygotowanie się do laboratorium
0
Przygotowanie się do zajęć
60
SUMA
87
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA
3
PRZEDMIOTU
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
Polityka gospodarcza, red. R. Czaplewski, WN US, Szczecon 2009,
Polityka gospodarcza, red B. Winiarski, WN PWN, Warszawa 2008,
Polityka gospodarcza, red. H. Ćwikliński, 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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PODSTAWY NAUKI O PODATKACH
Nazwa przedmiotu:
Kod przedmiotu:
Podstawy nauki o podatkach
Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług,
Katedra Finansów Przedsiębiorstwa
Rok / Semestr 2/3
Kierunek: Finanse i Rachunkowość
Rodzaj studiów
Specjalność: wszystkie
I stopnia, niestacjonarne
Forma zajęć
Wykład
ćwiczenia
laboratorium
seminarium
inne
Wymiar
12
zajęć
Status przedmiotu: obowiązkowy
Język wykładowy: polski
Prowadzący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail)
prof. zw. dr hab. Aurelia Bielawska, kierownik katedry aurelia.bielawska@wzieu.pl
dr Anna Bera, adiunkt
anna.bera@wzieu.pl
mgr Dominika Kordela, asystent
dominika.kordela@wzieu.pl
dr hab. prof. US Bogusław Walczak, profesor
bogusław.walczak@wzieu.pl
dr Sławomir Zarębski, adiunkt
sławomir.zarebski@wzieu.pl
mgr Magdalena Kosowska, asystent
magdalena.kosowska@wzieu.pl
mgr Maciej Pawłowski, asystent
maciej.pawlowski@wzieu.pl
mgr Dariusz Pauch, asystent
dariusz.pauch@wzieu.pl
Cel przedmiotu
- zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami z zakresu podatków, systemów podatkowych i polityki
podatkowej
- prezentacja sposobu funkcjonowania polskiego systemu podatkowego
- prezentacja podstawowych form opodatkowania w Polsce
- przedstawienie ekonomicznego oddziaływania podatków na przedsiębiorstwa
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji
Znajomość podstawowych kategorii ekonomicznych
Efekty kształcenia
W zakresie wiedzy student zna podstawowe pojęcia z dziedziny podatków, systemów podatkowych
i polityki podatkowej.
W zakresie umiejętności student potrafi zrozumieć działanie polskiego systemu podatkowego i jego
podstawowych elementów, rozpoznaje podstawowe rodzaje podatków, ich części składowe i
funkcje.
W zakresie kompetencji społecznych student akceptuje i rozumie znaczenie decyzji podatkowych
państwa i strategii podatkowych przedsiębiorstw.
Treści programowe
Forma zajęć – ćwiczenia
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
Suma
Metody i narzędzia dydaktyczne
Wykład z użyciem technik multimedialnych

-

Liczba
godzin
3
2
2
2
1
1
1
12

Forma i warunki zaliczenia
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Zaliczenie w formie pisemnej / pytania otwarte.
Egzamin z przedmiotu: egzamin pisemny w sesji egzaminacyjnej.
Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności

Średnia liczba godzin na zrealizowanie
aktywności
12
33
45
90
3

Godziny kontaktowe z nauczycielem
Przygotowanie się do zajęć
Studiowanie literatury i zadanych źródeł
SUMA
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA
PRZEDMIOTU
Literatura podstawowa i uzupełniająca
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.
Literatura uzupełniająca:
Gazeta prawna, Przegląd podatkowy.
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OCENA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH
Nazwa przedmiotu:
Kod przedmiotu:
Ocena projektów inwestycyjnych
Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług,
Katedra Efektywności Innowacji
Kierunek Finanse i Rachunkowość
Rok 2 / Semestr 3
Specjalność Finanse Przedsiębiorstw, Bankowość i
Rodzaj studiów
Ubezpieczenia, Doradztwo Finansowe, Finanse i
I stopień niestacjonarne
Rachunkowość w Samorządzie Terytorialnym
Forma zajęć
wykład
ćwiczenia
laboratorium
seminarium
inne
Wymiar
9
18
zajęć
Status przedmiotu
Język wykładowy polski
Prowadzący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail)
Prof.Us dr hab. Piotr Niedzielski piotr.niedzielski@wzieu.pl,
Mgr Joanna Rzempała , joanna.rzempala@wzieu.pl
Mgr Małgorzata Skweres-Kuchta, malgorzata.skweres@wzieu.pl
Cel przedmiotu
Wyjaśnienie 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.
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji
Znajomość elementów analizy finansowej i ekonomicznej przedsiębiorstwa, umiejętność z zakresu
elementów rachunkowości finansowej i rachunkowości zarządczej.
Efekty kształcenia
W zakresie wiedzy student zna i charakteryzuje podstawowe pojęcia i zjawiska z zakresu oceny
projektów gospodarczych, rozumie funkcjonowanie i specyfikę mechanizmu finansowania projektów,
identyfikuje ryzyko finansowe , zna metody badania efektywności.
W zakresie umiejętności student potrafi ocenić projekt inwestycyjny poprzez dobór i zastosowanie
odpowiednich metod rachunku ekonomicznego., wyjaśnia zależności
pomiędzy zmiennymi
wpływającymi na efektywność inwestycji
W zakresie kompetencji społecznych student pracuje samodzielnie, zachowuje ostrożność w
interpretacji wyników oceny efektywności, potrafi analizować je w kontekście środowiska projektu.

Treści programowe
Forma zajęć – wykłady
1.Definicje, struktura projektu gospodarczego, wyjaśnienie pojęć: czas,
dyskonto, koszt kapitału, wartość rezydualna

Liczba
godzin
1

2. Kalkulacja przepływów pieniężnych, wartości przepływów pieniężnych,
3 Narzędzia oceny efektywności finansowej - metody proste
4 Narzędzia oceny efektywności finansowej - dyskontowe, analiza strumieni
korzyści i nakładów; wartość bieżąca netto - NPV; wewnętrzna stopa zwrotu IRR)

1
1
1

5. Plan realizacji projektu i analiza finansowa, analiza opłacalności

1

6. Analiza wyników realizacji projektu w długim okresie czasu (projektowanie

1
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i analiza rentowności projektu; projektowanie i analiza płynności)
7.Źródła finansowania projektu
Źródła finansowania a płynność

1

8. Analiza wrażliwości, analiza ryzyka

1

9. Ocena projektów europejskich

1

Suma

Forma zajęć – ćwiczenia
1.Definicje, struktura projektu gospodarczego, wyjaśnienie pojęć: czas,
dyskonto, koszt kapitału, wartość rezydualna - studium przypadku ,praktyczne
tworzenie poszczególnych elementów z zakresu problematyki tematu zajęć,

9
Liczba
godzin
2

2. Kalkulacja przepływów pieniężnych, wartości przepływów pieniężnych studium przypadku ,praktyczne tworzenie poszczególnych elementów z zakresu
problematyki tematu zajęć,

2

3 Narzędzia oceny efektywności finansowej - metody proste - studium
przypadku ,praktyczne tworzenie poszczególnych elementów z zakresu
problematyki tematu zajęć,

2

4 Narzędzia oceny efektywności finansowej - dyskontowe, analiza strumieni
korzyści i nakładów; wartość bieżąca netto - NPV; wewnętrzna stopa zwrotu IRR) - studium przypadku ,praktyczne tworzenie poszczególnych elementów z
zakresu problematyki tematu zajęć,

2

5. Plan realizacji projektu i analiza finansowa, analiza opłacalności - studium
przypadku ,praktyczne tworzenie poszczególnych elementów z zakresu
problematyki tematu zajęć,

2

6. Analiza wyników realizacji projektu w długim okresie czasu (projektowanie
i analiza rentowności projektu; projektowanie i analiza płynności) - studium
przypadku ,praktyczne tworzenie poszczególnych elementów z zakresu
problematyki tematu zajęć,

2

7.Źródła finansowania projektu - studium przypadku ,praktyczne tworzenie
poszczególnych elementów z zakresu problematyki tematu zajęć,
Źródła finansowania a płynność- studium przypadku ,praktyczne tworzenie
poszczególnych elementów z zakresu problematyki tematu zajęć,
8. Analiza wrażliwości, analiza ryzyka- studium przypadku ,praktyczne tworzenie
poszczególnych elementów z zakresu problematyki tematu zajęć,

2

9. Ocena projektów europejskich - studium przypadku ,praktyczne tworzenie
poszczególnych elementów z zakresu problematyki tematu zajęć.

2

2

Suma
18
Metody i narzędzia dydaktyczne
Przeprowadzenie wykładów,
Prezentacje multimedialne
Przedstawienie literatury przedmiotu - studia literaturowe,
Dyskusja poprzedzona samodzielnym zdobyciem informacji na dany temat
Przedstawienie przykładów z praktyki biznesowej - studia przypadku,
Praca zespołowa - zespołowe rozwiązywanie problemu na zasadzie burzy mózgów z możliwością
konsultacji.
Ćwiczenie poznanych metod oceny efektywności w określonych sytuacjach rynkowych – praktyczne
tworzenie poszczególnych elementów z zakresu problematyki przedmiotu,
Forma i warunki zaliczenia
Test, pytania zamknięte, wybór jednokrotny
Pytanie problemowe, zadanie wymagajace wykorzystania metod oceny efektywności,
Obciążenie pracą studenta
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Forma aktywności
Średnia
liczba
godzin
na
-rozwiązywanie zadań z zakresu oceny efektywności zrealizowanie aktywności
inwestycji,
- rozwiązywanie zaan problemowych,
-studia przypadków,
- wykonanie oceny dowolnie wybranej inwestycji w zakresie
oceny efektywności inwestycji, wykorzystując poznane
metody,
Godziny kontaktowe z nauczycielem
27
Przygotowanie się do laboratorium
Przygotowanie się do zajęć
33
SUMA
60
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA
3
PRZEDMIOTU
Literatura podstawowa i uzupełniająca
• Dziworska K., Decyzje inwestycyjne przedsiębiorstw. Wydawnictwo Uniwersytetu
Gdańskiego, Gdańsk 2000.
• Jakubczyc J.; Metody oceny projektu gospodarczego, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 2008,
• 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.
• Pazio W.J. Analiza finansowa i ocena efektywności projektów inwestycyjnych
przedsiębiorstw, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2001.
• Rogowski W.; Rachunek efektywności inwestycji, Oficyna a Wolters Kluwer bussiness,
Kraków 2008.
• Sierpińska M, Jachna T.; Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych,
Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 2004.
• Wrzosek S. (red.), Ocena efektywności inwestycji, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,
Wrocław 2008.
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NAUKA O PRZEDSIĘBIORSTWIE
Nazwa przedmiotu: Nauka o przedsiębiorstwie Kod przedmiotu:
Jednostka organizacyjna US: WZiEU Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
Rok / Semestr II/4 semestr
Kierunek Finanse i Rachunkowość
Rodzaj studiów I stopnia
Specjalność wszystkie
niestacjonarne
Forma zajęć
wykład
ćwiczenia
laboratorium
seminarium
inne
Wymiar
9
9
zajęć
Status przedmiotu obowiązkowy
Język wykładowy polski
Prowadzący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail)
Prof.zw.dr hab. J. Engelhardt (juliusz.engelhardt@wzieu.pl),
dr M. Brojak-Trzaskowska (malgorzata.brojak@wzieu.pl)
Cel przedmiotu
Celem procesu dydaktycznego jest wprowadzenie studentów w problematykę funkcjonowania
przedsiębiorstw w gospodarce narodowej, a przede wszystkim przygotowanie teoretyczne podparte
wiedzą praktyczną bazującą głównie na fachowej literaturze zwartej i czasopiśmienniczej tj. wiedzy i
doświadczeniu świata nauki i przedsiębiorców. Ponadto, wsparcie studentów w podejmowaniu
działalności gospodarczej na własny rachunek, w tym efektywnych decyzji zarządczych.
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji
Znajomość podstaw mikroekonomii i makroekonomii, elementy prawa gospodarczego i cywilnego
oraz podstaw zarządzania przedsiębiorstwem
Efekty kształcenia
W zakresie wiedzy student
potrafi zidentyfikować podstawowe formy przedsiębiorstw
funkcjonujących w gospodarce, rozumie podstawowe zasady ich funkcjonowania oraz umie
zidentyfikować zmiany w przedsiębiorstwie.
W zakresie umiejętności student indywidualnie oraz grupowo potrafi zaproponować odpowiednie
metody/koncepcje/rozwiązania na rzecz usprawnienia funkcjonowania przedsiębiorstwa. Ponadto,
chętnie prezentuje swoje poglądy na temat przedsiębiorczości czy aktualnych nowatorskich
rozwiązań stosowanych przez menedżerów w celu sprostania współczesnym wyzwaniom otoczenia.
W zakresie kompetencji społecznych student akceptuje podjęcie odpowiedzialności za racjonalne
gospodarowanie zasobami, a także konieczność współdziałania z innymi, szczególnie przy
wdrażaniu zmian organizacyjnych.
Treści programowe
Forma zajęć – wykłady
Liczba
godzin
1.Wprowadzenie do nauki o przedsiębiorstwie – istota, cele, zasady działania,
3
typy, zasoby, otoczenie przedsiębiorstwa
2.Współczesne wyzwania dla przedsiębiorstw
3
3. Typologia przedsiębiorstwie
3
Suma
9
Forma zajęć – ćwiczenia
Liczba
godzin
1.Przedsiębiorca w obrocie gospodarczym
2
2.Gospodarowanie zasobami przedsiębiorstwa
3
3. Nowoczesne koncepcje (praktyki) biznesowe
3
4. Kolokwium zaliczeniowe
1
Suma
9
Metody i narzędzia dydaktyczne
Prezentacja multimedialna, dyskusja, studia literatury czasopiśmienniczej, analiza przypadków
Forma i warunki zaliczenia
Zaliczenie ćwiczeń następuje na podstawie pisemnego kolokwium , a także aktywności na
zajęciach.
Zaliczenie wykładów odbywa się na podstawie egzaminu pisemnego obejmującego tematykę
ćwiczeniową i wykładową
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Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności

Średnia
liczba
godzin
zrealizowanie aktywności
18
22
35
75
3

na

Godziny kontaktowe z nauczycielem
Studia literaturowe
Przygotowanie się do zajęć
SUMA
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA
PRZEDMIOTU
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
1. W. M. Grudzewski, J.K. Hejduk, A. Sankowska, M. Wańtuchowicz, Sustainbility w biznesie,
czyli Przedsiębiorstwo przyszłości. Zmiany paradygmatów i koncepcji zarządzania, Poltext,
Warszawa 2010.
2. Współczesne przedsiębiorstwo, pod red. J. Engelhardta, CeDeWu, Warszawa 2009.
3. Podstawy nauki o organizacji, praca zbiorowa pod red. S. Marka, M. Białasiewicz, PWE,
Warszawa 2008.
Literatura uzupełniająca:
1. Ekonomika przedsiębiorstw, pod red. J. Engelhardta, Ce De Wu, Warszawa 2011.
2. Współczesne wyzwania dla przedsiębiorstw, praca zbiorowa pod red. M. Aluchny, SGH,
Warszawa 2010.
3. Prasa ekonomiczna
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PODATKI W KRAJACH UE
Nazwa przedmiotu:
Kod przedmiotu:
Podatki w krajach UE
Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług,
Katedra Finansów Przedsiębiorstwa
Rok / Semestr 2/4
Kierunek: Finanse i Rachunkowość
Rodzaj studiów
Specjalność: wszystkie
I stopnia, niestacjonarne
Forma zajęć
Wykład
ćwiczenia
laboratorium
seminarium
inne
Wymiar
9
9
zajęć
Status przedmiotu: obowiązkowy
Język wykładowy: polski
Prowadzący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail)
prof. zw. dr hab. Aurelia Bielawska, kierownik katedry aurelia.bielawska@wzieu.pl
dr Anna Bera, adiunkt
anna.bera@wzieu.pl
mgr Dominika Kordela, asystent
dominika.kordela@wzieu.pl
dr hab. prof. US Bogusław Walczak, profesor
bogusław.walczak@wzieu.pl
dr Sławomir Zarębski, adiunkt
sławomir.zarebski@wzieu.pl
mgr Magdalena Kosowska, asystent
magdalena.kosowska@wzieu.pl
mgr Maciej Pawłowski, asystent
maciej.pawlowski@wzieu.pl
mgr Dariusz Pauch, asystent
dariusz.pauch@wzieu.pl
Cel przedmiotu
Cele przedmiotu:
- zapoznanie studentów z kształtem i funkcjonowaniem systemu podatkowego UE
- prezentacja podstawowych form opodatkowania w państwach UE (zwłaszcza przedsiębiorstw)
- przedstawienie ekonomicznego oddziaływania podatków na przedsiębiorstwa w UE
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji
Podstawowe wiadomości z zakresu przedmiotu finanse publiczne i systemy podatkowe
Efekty kształcenia
W zakresie wiedzy student zna podstawowe pojęcia z dziedziny podatków europejskich, zna
najważniejsze formy opodatkowania w krajach UE.
W zakresie umiejętności student potrafi zrozumieć cele, istotę i zasady prawa europejskiego,
wskazać różnicę pomiędzy poszczególnymi systemami krajowymi, wpływ organów UE na kształt
polskiego systemu podatkowego.
W zakresie kompetencji społecznych student akceptuje i rozumie znaczenie decyzji podatkowych
(wynikających z europejskiego prawa podatkowego) na efektywne działanie przedsiębiorstw.
Treści programowe
Forma zajęć – wykłady
1.Polityka podatkowa Unii Europejskiej; założenia i analiza porównawcza,
2.Charakterystyka systemów podatkowych krajów Europy Zachodniej
3.Charakterystyka systemów podatkowych krajów Europy Środkowo-Wschodniej
4.Podstawowe tendencje systemów podatkowych w UE
5.Wybrane elementy podatkowego prawa międzynarodowego
Suma
Treści programowe
Forma zajęć – ćwiczenia

-

1.Polityka podatkowa Unii Europejskiej; założenia i analiza porównawcza,
2.Charakterystyka systemów podatkowych krajów Europy Zachodniej
3.Charakterystyka systemów podatkowych krajów Europy Środkowo-Wschodniej
4.Podstawowe tendencje systemów podatkowych w UE
5.Wybrane elementy podatkowego prawa międzynarodowego

Liczba
godzin
3
3
2
2
2
12
Liczba
godzin
3
3
2
2
2

264

Suma
Metody i narzędzia dydaktyczne
Wykład z użyciem technik multimedialnych, ćwiczenia, prezentacje

12

Forma i warunki zaliczenia
Zaliczenie ćwiczeń: pisemne kolokwia ( pytania otwarte i zadania).
Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności

Średnia liczba godzin na zrealizowanie
aktywności
18
42
30
90
3

Godziny kontaktowe z nauczycielem
Przygotowanie się do zajęć
Studiowanie literatury i zadanych źródeł
SUMA
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA
PRZEDMIOTU
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
1. K. Wach - Systemy podatkowe krajów Unii Europejskiej, Oficyna Ekonomiczna Kraków 2007
2. J. Ostaszewski, Z. Fedorowicz, T. Kierczyński – Teoretyczne podstawy reformy podatków w Polsce.
Warszawa Difin 2004,
3. A. Krajewska – Podatki . Unia Europejska, Polska , kraje Nadbałtyckie PWE Warszawa 2004.
Literatura uzupełniająca:
Gazeta Prawna, Przegląd Podatkowy
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PODSTAWY MARKETINGU
Nazwa przedmiotu:
Podstawy marketingu

Kod przedmiotu:

Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług,
Katedra Marketingu Usług
Rok / Semestr 2/4
Kierunek: Finanse i Rachunkowość
Rodzaj studiów:
Specjalność: wszystkie
I stopnia niestacjonarne
Forma zajęć
wykład
ćwiczenia
laboratorium
seminarium
inne
Wymiar
9
9
zajęć
Status przedmiotu: obowiązkowy
Język wykładowy: polski
Prowadzący przedmiot
Dr Agnieszka Smalec ; Agnieszka.smalec@wzieu.pl
Cel przedmiotu
Zapoznanie studentów z teorią i praktyką marketingu; przedstawienie podstawowych pojęć,
prawidłowości i problemów marketingu; ukazanie sposobów rozwiązywanie problemów marketingu;
zdobycie przez studentów umiejętności dostosowania działań marketingowych do potrzeb
przedsiębiorstwa w otoczeniu rynkowym.
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji
wiedza z zakresu mikroekonomii (przede wszystkim znajomość pojęć rynek, mechanizm rynkowy,
podstawowe prawa rynku)
Efekty kształcenia
W zakresie wiedzy student zna podstawowe pojęcia z dziedziny marketingu, rozpoznaje sytuacje
marketingowej, potrafi przedstawić proces marketingu w przedsiębiorstwie, rozumie przyczyny
zachowań rynkowych konsumentów, rozróżnia zachowania rynkowe podmiotów indywidualnych i
instytucjonalnych.
W zakresie umiejętności student potrafi dobrać i zaprojektować instrumenty marketingowe dla
wskazanego przykładowego przedsiębiorstwa, identyfikuje segmenty na wybranym rynku i
dostosowuje do nich rozwiązania marketingowe, bada i ocenia marketingowe otoczenie
przedsiębiorstwa
W zakresie kompetencji społecznych student akceptuje podjęcie odpowiedzialności za wpływ
działań marketingowych na otoczenie; szanuje prawa konsumenta i stawia jego dobro ponad
realizację celów sprzedażowych
Treści programowe
Forma zajęć – wykłady
1. Zdefiniowanie marketingu. Instrumenty marketingu. Orientacje marketingowe.
Nowoczesne ujęcie marketingu. Otoczenie marketingowe, czynniki otoczenia,
trendy w otoczeniu
2. Segmentacja rynku i określanie rynku docelowego
3. Zachowania konsumentów indywidualnych na rynku, potrzeby, czynniki,
proces zakupu
4. System informacji marketingowej. Podstawowe metody i techniki badań
marketingowych.
5. Polityka produktu,
6. Polityka cenowa na rynku, polityka dystrybucji
7. Komunikacja marketingowa
8. Istota strategii marketingowej, strategie instrumentów marketingu a strategie
relacji i partnerstwa.

Liczba
godzin
2

1
1
1
1
1
1
1
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Suma

Forma zajęć – ćwiczenia

9
Liczba
godzin
1

1. Rozpoznawanie i ocena stosowanych instrumentów marketingowych na
wybranych przykładach. Dobór instrumentów marketingowych. Rozpoznawanie
orientacji działania przedsiębiorstw na wybranych przykładach. Krótko- i długookresowe skutki orientacji sprzedażowej i marketingowej. Eksperyment myślowy,
praca w grupach, analiza wniosków
2. Identyfikowania marketingowego otoczenia przedsiębiorstwa na wybranych
1
przykładach. Ocena istotności znalezionych elementów i ich wpływu na
przedsiębiorstwo. Wybór odpowiednich działań marketingowych dostosowanych
do otoczenia rynkowego. Praca w grupach na wybranych przykładach.
3. Procedury segmentacji rynku. Dokonanie segmentacji. Identyfikacja
1
segmentów odpowiednich dla przedsiębiorstwa z różnych punktów widzenia.
Dostosowanie działań do wybranych segmentów.
4. Rozpoznawanie i przewidywanie zachowań rynkowych konsumentów
1
indywidualnych; określanie głównych czynników wpływających na decyzję
nabywczą w konkretnych sytuacjach. Dobór metody badawczej w zależności od
problemu badawczego i sytuacji badacza – praca na wybranych przykładach.
5. Analiza struktury warstwowej produktu. Znaczenie marki; rodzaje marek,
1
elementy kreacji marki. Kształtowanie asortymentu produktów. Rozpozawanie
faz w cyklu życia produktu i charakterystycznych zjawisk w każdej z nich na
wybranych przykładach
6 .Analiza ceny jako instrumentu marketingowego. Projektowanie kanałów
1
dystrybucji na wybranych przykładach
7. Komunikacja marketingowa - sposoby docierania z ofertą do odbiorcy
2
docelowego
8. Pisemne kolokwium z zagadnień prezentowanych na zajęciach
1
Suma
9
Metody i narzędzia dydaktyczne
wykład z użyciem technik multimedialnych, ćwiczenia, case study, praca w grupach, eksperyment
myślowy, prezentacja
Forma i warunki zaliczenia
Zaliczenie ćwiczeń: jedno kolokwium w semestrze: pytania otwarte i zadania. Oceniany jest zasób
wiedzy studenta i umiejętność jego użycia do zaprezentowanych w pytaniach sytuacji. Ponadto
warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest zrealizowanie minimum trzech aktywności z zajęć.
Egzamin z przedmiotu: egzamin pisemny w sesji egzaminacyjnej. Krótkie pytania otwarte oraz test
wyboru
Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności

Średnia liczba godzin na zrealizowanie
aktywności
18
30
30
78
3

Godziny kontaktowe z nauczycielem
Przygotowanie się do zajęć
Studiowanie literatury i zadanych źródeł
SUMA
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA
PRZEDMIOTU
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa
1. Podstawy marketingu. Problemy na dziś i na jutro. red. J. Perenc, Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008
2. Marketing. Materiały do ćwiczeń, red G. Rosa, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2011

Literatura uzupełniająca
3. Ph. Kotler: Marketing. XII edycja. Rebis, Poznan 2006.
4. L. Garbarski, I. Rutkowski, W. Wrzosek: Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy, PWE,
Warszawa 2006
5. Czasopisma „Marketing i rynek”, „Marketing w praktyce” „Brief”
6. strony internetowe: marketing-news.pl ;
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OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
Nazwa przedmiotu:
Kod przedmiotu:
Ochrona własności intelektualnej
Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra Prawa
Gospodarczego i Ubezpieczeń
Rok / Semestr II rok, 4 semestr
Kierunek Finanse i Rachunkowość
Rodzaj studiów
Specjalność wszystkie
I stopnia niestacjonarne
wykład
ćwiczenia
laboratorium
seminarium
inne
Forma zajęć
Wymiar zajęć
9
Status przedmiotu
Język wykładowy polski
Prowadzący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail)
dr Sławomir Tomczyk, slawomir.tomczyk@wzieu.pl
Cel przedmiotu
Zapoznanie studentów z zasadami ochrony prawnej dóbr niematerialnych, w szczególności utworów oraz
przedmiotów własności przemysłowej.
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji
Ogólne informacje z zakresu prawa publicznego i prywatnego w zakresie problematyki systemu źródeł prawa,
wykładni i stosowania prawa oraz ogólnych instytucji prawa cywilnego: podmiotów prawa, czynności
prawnych, przedmiotów prawa, odpowiedzialności cywilnoprawnej, pojęcia dóbr niematerialnych, w tym
powszechnych dóbr osobistych prawa cywilnego.
Efekty kształcenia
W zakresie wiedzy student:
1. zna źródła prawa własności intelektualnej
2. definiuje przedmioty prawa w zakresie prawa własności intelektualnej
3. rozumie kryteria obrotu chronionymi przedmiotami prawa własności intelektualnej
4. zna konsekwencje naruszeń prawa własności intelektualnej
W zakresie umiejętności student:
1. potrafi zawierać podstawowe czynności prawne
2. dokonuje interpretacji przepisów prawa własności intelektualnej
W zakresie kompetencji społecznych student:
1. szanuje prawa twórców i innych podmiotów praw własności intelektualnej
Treści programowe
Forma zajęć – wykłady
Liczba
godzin
1. charakterystyka źródeł prawa własności intelektualnej
1
2. definicje podstawowych przedmiotów prawa własności intelektualnej
3
3. warunki uzyskania ochrony prawnej
1
4. charakterystyka ustanowionych dla poszczególnych przedmiotów prawa monopoli
1
eksploatacyjnych
5. zasady dokonywania czynności prawnych na dobrach niematerialnych
2
6. roszczenia ochronne
1
Suma
9
Metody i narzędzia dydaktyczne
Prezentacja multimedialna źródeł prawa własności intelektualnej w oparciu o program LEX, analiza tekstów
poszczególnych ustaw rozszerzona o rozwiązywanie praktycznych kazusów, opracowanie projektów
podstawowych umów o korzystanie z chronionych przedmiotów prawa.
Forma i warunki zaliczenia
Zaliczenie z oceną – forma pisemna w postaci testu.
Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności
Godziny kontaktowe z nauczycielem

Średnia liczba godzin na zrealizowanie
aktywności
9
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Przygotowanie się do laboratorium
Przygotowanie się do zajęć
Praca własna studenta
60
SUMA
69
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA
2
PRZEDMIOTU
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
1. J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie, Warszawa 2010
2. E. Nowińska, U. Promińska, M. du Vall, Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2011
Literatura uzupełniająca:
1. E. Ferenc-Szydełko (red.), Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz,
Warszawa 2011
2. P. Kostański (red.), Prawo własności przemysłowej. Komentarz, Warszawa 2010
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PLANOWANIE FINANSOWE
Nazwa przedmiotu:
Kod przedmiotu:
Planowanie finansowe
Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług,
Katedra Finansów Przedsiębiorstwa
Rok / Semestr 3/5
Kierunek: Finanse i Rachunkowość
Rodzaj studiów
Specjalność: wszystkie
I stopnia, niestacjonarne
Forma zajęć
Wykład
ćwiczenia
laboratorium
seminarium
inne
Wymiar
9
9
zajęć
Status przedmiotu: obowiązkowy
Język wykładowy: polski
Prowadzący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail)
prof. zw. dr hab. Aurelia Bielawska, kierownik katedry aurelia.bielawska@wzieu.pl
dr Anna Bera, adiunkt
anna.bera@wzieu.pl
mgr Dominika Kordela, asystent
dominika.kordela@wzieu.pl
dr hab. prof. US Bogusław Walczak, profesor
bogusław.walczak@wzieu.pl
dr Sławomir Zarębski, adiunkt
sławomir.zarebski@wzieu.pl
mgr Magdalena Kosowska, asystent
magdalena.kosowska@wzieu.pl
mgr Maciej Pawłowski, asystent
maciej.pawlowski@wzieu.pl
mgr Dariusz Pauch, asystent
dariusz.pauch@wzieu.pl
Cel przedmiotu
Cele przedmiotu:
- przedstawienie pojęcia, roli i znaczenia planowania finansowego w zarządzaniu przedsiębiorstwem
- przedstawienie struktury planów finansowych w podmiotach gospodarczych
- opis podstawowych metod i technik wykorzystywanych w planowaniu finansowym
- prezentacja podstawowych obszarów planowania finansowego przedsiębiorstwa
- omówienie zagadnień związanych z finansowaniem krótkookresowym, finansowaniem długookresowym,
inwestycjami, zarządzaniem podatkami w podmiotach gospodarczych.
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji
Znajomość zagadnień z zakresu rachunkowości, finansów oraz analizy finansowej przedsiębiorstwa;
umiejętność korzystania z programu obliczeniowego MS Excel
Efekty kształcenia
W zakresie wiedzy student zna podstawowe pojęcia z dziedziny planowania finansowego w
przedsiębiorstwie, zna podstawowe rodzaje planów finansowych w przedsiębiorstwach.
W zakresie umiejętności student zna i rozumie działanie podstawowych narzędzi planistycznych
oraz potrafi samodzielnie skonstruować prosty plan finansowy przedsiębiorstwa.
W zakresie kompetencji społecznych student akceptuje i rozumie znaczenie decyzji
planistycznych na efektywne działanie przedsiębiorstw rynkowych.
Treści programowe
Forma zajęć – wykłady
1. Pojęcie i znaczenie planowania finansowego w przedsiębiorstwie.
2. Podstawowe rodzaje planów finansowych tworzonych przez podmioty gospodarcze
oraz ich specyfika.
3. Źródła informacji procesów planistycznych.
4. Planowanie finansowe w procesie zarządzania przedsiębiorstwem.
5. Podstawowe metody i techniki planowania finansowego w przedsiębiorstwie.
6. Planowanie płynności finansowej.
7. Planowanie procesów inwestycyjnych w przedsiębiorstwie.
8. Planowanie podatkowe w przedsiębiorstwie.
Suma
Treści programowe

-

Liczba
godzin
2
1
1
1
1
1
1
1
9
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Forma zajęć – ćwiczenia
1. Pojęcie i znaczenie planowania finansowego w przedsiębiorstwie.
2. Podstawowe rodzaje planów finansowych tworzonych przez podmioty gospodarcze
oraz ich specyfika.
3. Źródła informacji procesów planistycznych.
4. Planowanie finansowe w procesie zarządzania przedsiębiorstwem.
5. Tworzenie planów finansowych

Liczba
godzin
1
1
1
1
5

Suma
9
Metody i narzędzia dydaktyczne
Wykłady z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych; ćwiczenia poświęcone analizie przypadków oraz
opracowywaniu planów finansowych przez studiujących
Forma i warunki zaliczenia
Zaliczenie ćwiczeń – pisemne.
Egzamin z przedmiotu: egzamin pisemny w sesji egzaminacyjnej.
Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności

Średnia liczba godzin na zrealizowanie
aktywności
18
32
40
90
3

Godziny kontaktowe z nauczycielem
Przygotowanie się do zajęć
Studiowanie literatury i zadanych źródeł
SUMA
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA
PRZEDMIOTU
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
W. Naruć, J. Nowak, M. Wieloch, Operacyjne planowanie finansowe, Difin, Warszawa 2008
E. Duda-Piechaczek, Analiza i planowanie finansowe, Helion, Warszawa 2007
W. Pluta, Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2003
E. F. Brigham, J. F. Houston, Podstawy zarządzania finansami, tom 1 i tom 2, PWE, Warszawa 2007
Literatura uzupełniająca:
M. Sierpińska, T. Jachna, Metody podejmowania decyzji finansowych - analiza przykładów i przypadków,
PWN, Warszawa 2007
J. Franc-Dąbrowska, Zarządzanie finansami przedsiębiorstw - wybrane zagadnienia, SGGW, Warszawa 2008
W. Bień, Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Difin, 2008
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EKONOMIKA SEKTORA PUBLICZNEGO
Nazwa przedmiotu:
Ekonomika sektora publicznego

Kod przedmiotu:

Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług,
Katedra Finansów Publicznych
Kierunek Finanse i rachunkowość
Specjalność
Finanse
Przedsiębiorstw, Rok / Semestr III / VI
Bankowość i Ubezpieczenia, Doradztwo Rodzaj
studiów
Finansowe, Finanse i Rachunkowość w niestacjonarne
Samorządzie Terytorialnym
Forma zajęć
wykład
ćwiczenia
laboratorium
seminarium
inne
Wymiar
9
9
zajęć
Status przedmiotu obowiązkowy
Język wykładowy polski
Prowadzący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail)
dr Magdalena Zioło magdalena.ziolo@wzieu.pl
mgr Marta Szaja marta.szaja@wzieu.pl
Cel przedmiotu
Zapoznanie studentów z miejscem, rolą i zasadami funkcjonowania sektora publicznego w
gospodarce wolnorynkowej. Identyfikacja produktów sektora publicznego (public sector
performance), jego zasobów oraz ryzyka w działalności jednostek publicznych. Przedstawienie
organizacji, struktury oraz specyfiki działania sektora publicznego w Polsce i na świecie. Omówienie
źródeł zasileń i systemu finansowania zadań jednostek sektora publicznego oraz mechanizmów
jego kontroli. Przybliżenie roli planowania wieloletniego w sektorze publicznym. Wskazanie nowych
trendów i kierunków zmian dokonujących się w sektorze publicznym.
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji
Znajomość zagadnień z zakresu finansów (w tym finansów publicznych), administracji publicznej,
makro i mikroekonomii.
Efekty kształcenia
W zakresie wiedzy student zna podstawy i mechanizmy funkcjonowania sektora publicznego w
Polsce
W zakresie umiejętności student powinien umieć zdefiniować podstawowe pojęcia z zakresu
sektora publicznego, wyjaśnić związki przyczynowo-skutkowe zachodzące w sektorze publicznym,
zidentyfikować podstawowe problemy pojawiające się w sektorze publicznym i ich skutki
W zakresie kompetencji społecznych student wyraża opinie i oceny na temat działalności sektora
publicznego oraz identyfikuje możliwe konsekwencje podejmowanych działań
Treści programowe
Forma zajęć – wykłady
Liczba
godzin
1. Miejsce, rola, funkcje i zadania sektora publicznego
1
2. Dobro publiczne w teorii i praktyce
1
3. Proces podejmowania decyzji w sektorze publicznym
1
4. Źródła zasileń sektora publicznego i problem planowania wieloletniego
2
5. Problem zadłużenia i zagrożenia niewypłacalnością podmiotów publicznych
2
6. Analiza finansowa w sektorze publicznym
1
7. Nowe zarządzanie publiczne a efektywność wydatków publicznych
1
Suma
9
Forma zajęć – ćwiczenia
Liczba
godzin
1. Czynnik ludzki w sektorze publicznym
1
2. Partnerstwo publiczno-prywatne jako nowa forma wzmocnienia działalności
1
sektora publicznego
3. Marketing publiczny i jego instrumenty
1
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4. Kontrola, audyt i ewaluacja w sektorze publicznym
2
5. Ryzyko w sektorze publicznym
2
6. Funkcjonowanie sektora publicznego w wybranych krajach
1
7. Współczesne trendy i koncepcje zmian w organizacji oraz zarządzaniu
1
sektorem publicznym
Suma
9
Metody i narzędzia dydaktyczne
prezentacja multimedialna, analiza tekstów z dyskusją, praca w grupach, analiza przypadków,
rozwiązywanie zadań
Forma i warunki zaliczenia
Zaliczenie pisemne. Zaliczenie obejmuje wiedzę z wykładu, ćwiczeń oraz zalecanej literatury.
Zaliczenie ćwiczeń następuję na podstawie kolokwiów (test+pytania otwarte) oraz aktywności na
wykładach i ćwiczeniach.
Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności
Średnia
liczba
godzin
na
zrealizowanie aktywności
Godziny kontaktowe z nauczycielem
18
Przygotowanie się do zajęć
80
Studiowanie literatury
80
SUMA
178
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA
6
PRZEDMIOTU
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa
Nowe zarządzanie finansami publicznymi w warunkach kryzysu. Red. S. Owsiak, PWE, Warszawa
2011
Szewczuk A., Zioło M.: Zarys ekonomiki sektora publicznego, Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego,
Szczecin 2008
Kleer J.: Sektor publiczny w Polsce i na świecie między upadkiem a rozkwitem. CeDeWu,
Warszawa 2005
Kosikowski C.: Sektor finansów publicznych w Polsce, ABC, Warszawa 2006
Literatura uzupełniająca
Kosikowski C.: „Ustawa o finansach publicznych. Komentarz” Wyd. LexisNexis 2011
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wraz z ustawą wprowadzającą
Czasopisma branżowe „Samorząd Terytorialny” „Finanse Komunalne” „Wspólnota”
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RESTRUKTURYZACJA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTW
Nazwa przedmiotu:
Kod przedmiotu:
RESTRUKTURYZACJA
FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTW
Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług,
Katedra Finansów Przedsiębiorstwa
Rok / Semestr 2/4
Kierunek: Finanse i Rachunkowość
Rodzaj studiów Studia I
Specjalność: Finanse przedsiębiorstw
stopnia,
Niestacjonarne
Forma zajęć
wykład
ćwiczenia
laboratorium
seminarium
inne
Wymiar
12
zajęć
Status przedmiotu: obowiązkowy
Język wykładowy: polski
Prowadzący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail)
prof. zw. dr hab. Aurelia Bielawska, kierownik katedry aurelia.bielawska@wzieu.pl
dr Anna Bera, adiunkt
anna.bera@wzieu.pl
mgr Dominika Kordela, asystent
dominika.kordela@wzieu.pl
dr hab. prof. US Bogusław Walczak, profesor
bogusław.walczak@wzieu.pl
dr Sławomir Zarębski, adiunkt
sławomir.zarebski@wzieu.pl
mgr Magdalena Kosowska, asystent
magdalena.kosowska@wzieu.pl
mgr Maciej Pawłowski, asystent
maciej.pawlowski@wzieu.pl
mgr Dariusz Pauch, asystent
dariusz.pauch@wzieu.pl
Cel przedmiotu
Celem procesu dydaktycznego jest wprowadzenie studentów w problematykę restrukturyzacji finansów w
przedsiębiorstwie. W szczególności nacisk jest położony
na zrozumienie procesu dostosownia
przedsiębiorstwa w wyniku przeprowadzenia procesów naprawczych i rozwojowych do aktualnie panujących
warunków gospodarczych. Równie ważnym zagadnieniem jest zapoznanie studentów ze specyfiką
współdziałania z interesariuszami w procesach restrukturyzacji.
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji
Znajomość podstaw finansów oraz zarządzania .
Efekty kształcenia
W zakresie wiedzy student zna podstawowe pojęcia z dziedziny restrukturyzacji, zaznajomiony jest
także z
podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi procesów naprawczych przedsiębiorstw.
W zakresie umiejętności student potrafi rozpoznać podstawowe narzędzia w procesie
naprawczym, zna specyfikę współpracy z interesariuszami w procesach restrukturyzacji.
W zakresie kompetencji społecznych student rozumie znaczenie procesów restrukturyzacyjnych
oraz wewnętrzne zewnętrzne uwarunkowania tego procesu.
Treści programowe
Forma zajęć – wykłady
Liczba
godzin
1. specyfika restrukturyzacji finansowej
3
2. diagnostyka zjawisk kryzysowych w przedsiębiorstwie
3
3. model procesu restrukturyzacji finansowej w kryzysie
1
4. narzędzia restrukturyzacji finansowej
1
5. rola interesariuszy w procesie restrukturyzacji finansowej
1
6. case study
3
Suma
Metody i narzędzia dydaktyczne
Wykład z użyciem technik multimedialnych, case study.

12

Forma i warunki zaliczenia
Kolokwium oraz indywidualne zaangażowanie studenta
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Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności

Średnia liczba godzin na zrealizowanie
aktywności
12
18
40
70
2

Godziny kontaktowe z nauczycielem
Przygotowanie się do zajęć
Studiowanie literatury i zadanych źródeł
SUMA
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA
PRZEDMIOTU
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie adaptacji do współczesnego otoczenia. Perspektywa
międzynarodowa. Pod red. M. Porady – Rochoń. Difin, 2009
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PODATKOWE I POZAPODATKOWE OBCIĄŻENIA PRZEDSIĘBIORSTW
Nazwa przedmiotu:
Kod przedmiotu:
Podatkowe
i
pozapodatkowe
obciążenia przedsiębiorstw
Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług,
Katedra Finansów Przedsiębiorstwa
Rok / Semestr 3/5
Kierunek: Finanse i Rachunkowość
Rodzaj studiów
Specjalność: Finanse przedsiębiorstw
I stopnia, Niestacjonarne
Forma zajęć
Wykład
ćwiczenia
laboratorium
seminarium
inne
Wymiar
9
9
zajęć
Status przedmiotu: obowiązkowy
Język wykładowy: polski
Prowadzący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail)
prof. zw. dr hab. Aurelia Bielawska, kierownik katedry aurelia.bielawska@wzieu.pl
dr Anna Bera, adiunkt
anna.bera@wzieu.pl
mgr Dominika Kordela, asystent
dominika.kordela@wzieu.pl
dr hab. prof. US Bogusław Walczak, profesor
bogusław.walczak@wzieu.pl
dr Sławomir Zarębski, adiunkt
sławomir.zarebski@wzieu.pl
mgr Magdalena Kosowska, asystent
magdalena.kosowska@wzieu.pl
mgr Maciej Pawłowski, asystent
maciej.pawlowski@wzieu.pl
mgr Dariusz Pauch, asystent
dariusz.pauch@wzieu.pl
Cel przedmiotu
Cele przedmiotu:
- omówienie znaczenia podatkowych i pozapodatkowych form obciążenia przedsiębiorstwa dla jego sytuacji
finansowej
przegląd podstawowych form opodatkowania przedsiębiorstw
przegląd podstawowych pozapodatkowych form obciążenia przedsiębiorstw
prezentacja praktycznych zagadnień dotyczących zarządzania podatkami i obciążeniami
pozapodatkowymi w przedsiębiorstwie (strategie podatkowe przedsiębiorstw)
dyskusja nad zmianami polskiego systemu podatkowego i systemu świadczeń socjalnych i
pożądanymi kierunkami tych zmian.
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji
Podstawowe wiadomości z zakresu przedmiotów: Finanse przedsiębiorstwa, Rachunkowość, Systemy
podatkowe
Efekty kształcenia
W zakresie wiedzy student zna podstawowe pojęcia z dziedziny podatkowych i pozapodatkowych
form obciążenia przedsiębiorstw.
W zakresie umiejętności student potrafi zrozumieć cele, istotę i zasady systemu obowiązkowych
obciążeń przedsiębiorstw i ma umiejętność analizy praktycznych problemów dotyczących tych
obciążeń (np. kalkulacji ich poziomu w przedsiębiorstwie)..
W zakresie kompetencji społecznych student akceptuje i rozumie znaczenie decyzji dotyczących
obowiązkowych obciążeń przedsiębiorstwa na efektywne działanie firm.
Treści programowe
Forma zajęć – wykłady
1. Ekonomiczne skutki obciążeń podatkowych i pozapodatkowych dla
przedsiębiorstw. Poziom obciążeń przedsiębiorstw polskich na tle państw UE.
2. Podatki bezpośrednie jako element obciążenia przedsiębiorstw.
3. Podatki pośrednie jako element obciążenia przedsiębiorstw.
4. Podatki lokalne jako element obciążenia przedsiębiorstw.
5. Ubezpieczenia emerytalne i rentowe jako element pozapodatkowych form obciążenia
przedsiębiorstw.
6. Ubezpieczenia chorobowe i wypadkowe jako element pozapodatkowych form

Liczba
godzin
3
1
1
1
1
1
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obciążenia przedsiębiorstw.
7. Reformy podatkowych i pozapodatkowych obciążeń przedsiębiorstwa.
Suma
Treści programowe
Forma zajęć – ćwiczenia
1. Ekonomiczne skutki obciążeń podatkowych i pozapodatkowych dla
przedsiębiorstw. Poziom obciążeń przedsiębiorstw polskich na tle państw UE.
2. Podatki bezpośrednie jako element obciążenia przedsiębiorstw.
3. Podatki pośrednie jako element obciążenia przedsiębiorstw.
4. Podatki lokalne jako element obciążenia przedsiębiorstw.
5. Ubezpieczenia emerytalne i rentowe jako element pozapodatkowych form obciążenia
przedsiębiorstw.
6. Ubezpieczenia chorobowe i wypadkowe jako element pozapodatkowych form
obciążenia przedsiębiorstw.
7. Reformy podatkowych i pozapodatkowych obciążeń przedsiębiorstwa.
Suma
Metody i narzędzia dydaktyczne
Wykład z użyciem technik multimedialnych, ćwiczenia, prezentacje

1
9
Liczba
godzin
3
1
1
1
1
1
1
9

Forma i warunki zaliczenia
Zaliczenie ćwiczeń: pisemne kolokwia ( pytania otwarte i zadania).
Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności

Średnia liczba godzin na zrealizowanie
aktywności
18
42
60
120
4

Godziny kontaktowe z nauczycielem
Przygotowanie się do zajęć
Studiowanie literatury i zadanych źródeł
SUMA
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA
PRZEDMIOTU
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
1. K. Wach – Systemy podatkowe krajów Unii Europejskiej. Wyd. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006
2. B. Walczak – System podatkowy Polski, PTE, Szczecin, 2008
3. G. Szczodrowski - Polski system podatkowy, PWN, Warszawa 2006
4. Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne,
Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (broszura informacyjna ZUS) –
Warszawa, 2007
Literatura uzupełniająca:
Gazeta Prawna, Przegląd Podatkowy
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CONTROLLING FINANSOWY
Nazwa przedmiotu:
Kod przedmiotu:
Controlling finansowy
Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług,
Katedra Rachunkowości i Controllingu

Kierunek - Finanse i Rachunkowość
Specjalność Finanse Przedsiębiorstw
Forma zajęć
wykład
Wymiar
9
zajęć
Status przedmiotu

ćwiczenia

Rok / Semestr
III rok, 5 semestr
Rodzaj studiów
I stopnia, niestacjonarne
laboratorium
seminarium
inne

9
Język wykładowy - polski

Prowadzący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail)
Dr Piotr Szczypa (piotr.szczypa@wzieu.pl),
dr Ewa Rogowska (ewa.rogowska@wzieu.pl) ,
dr inż. Małgorzata Cieciura (malgorzata.cieciura@wzieu.pl),
mgr Hanna Czaja-Cieszyńska (hanna.czaja@wzieu.pl),
mgr Konrad Kochański (konrad.kochanski@wzieu.pl)
mgr Bartosz Pilecki (bartosz.pilecki@wzieu.pl),
mgr Adam Lulek(adam.lulek@wzieu.pl)
Cel przedmiotu
Zapoznanie studentów z rolą, znaczeniem i celem controllingu finansowego.
przedstawienie zasad sporządzania sprawozdań pro forma oraz analizy odchyleń.
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji
Znajomość rachunkowości finansowej, zasad rachunku kosztów w przedsiębiorstwie

Ponadto

Efekty kształcenia
W zakresie wiedzy student zna i definiuje podstawowe pojęcia z zakresu controllingu finansowego.
Wyjaśnia podstawowe zasady sporządzania sprawozdań pro forma. W zakresie umiejętności
student potrafi budżetować przychody, koszty, zasoby, wpływy i wydatki. Projektuje sprawozdania
pro forma. Analizuje odchylenia między planem a realizacją i wyciąga wnioski. W zakresie
kompetencji społecznych student wypracowuje nawyk systematyczności, rzetelności i
odpowiedzialności za generowanie użytecznych informacji ekonomicznych.
Treści programowe
Forma zajęć – wykłady
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Istota i zakres controllingu finansowego
Wstępna charakterystyka narzędzi controllingu finansowego
Istota sporządzania sprawozdań pro forma
Charakterystyka planowanego rachunku zysków i strat
Planowanie zasobów – bilans pro forma
Planowany rachunek przepływów pieniężnych – budżet wpływów i
wydatków
7. Znaczenie analizy odchyleń
Suma
Forma zajęć - ćwiczenia
1. Sporządzanie budżetów operacyjnych
2. Sporządzanie planowanego rachunku zysków i strat
3. Sporządzanie planowanego bilansu
4. Sporządzanie planowanego rachunku przepływów pieniężnych
5. Analiza odchyleń – studium przypadków
6. Kolokwium
Suma

Liczba
godzin
1
1
1
2
1
2
1
9
1
2
1
2
1
2
9
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Metody i narzędzia dydaktyczne
Wykład z użyciem technik multimedialnych, wykład z pogadanką, dyskusja dydaktyczna,
rozwiązywanie zdań, analiza przypadków, praca w grupach
Forma i warunki zaliczenia
Podstawą zaliczenia jest sporządzenie wskazanych sprawozdań pro forma na podstawie podanych
założeń.
Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności
Średnia
liczba
godzin
na
zrealizowanie aktywności
Godziny kontaktowe z nauczycielem
18
Przygotowanie się do zajęć
30
Studiowanie literatury
42
SUMA
90
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA
3
PRZEDMIOTU
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
1. Controlling funkcyjny w przedsiębiorstwie, red. M. Sierpińska, Oficyna Ekonomiczna,
Kraków 2004
Literatura uzupełniająca:
1. Controlling w działalności przedsiębiorstwa , red. E. Nowak, PWE, Warszawa 2004
2. Od auditingu do sponsoringu w rachunkowości, red. K. Czubakowska, PWE, Warszawa
2007
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POLITYKA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTW
Nazwa przedmiotu:
Kod przedmiotu:
Polityka finansowa przedsiębiorstw
Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług,
Katedra Finansów Przedsiębiorstwa
Rok / Semestr 3/5
Kierunek: Finanse i Rachunkowość
Rodzaj studiów
Specjalność: Finanse przedsiębiorstw
I stopnia, Niestacjonarne
Forma zajęć
Wykład
ćwiczenia
laboratorium
seminarium
inne
Wymiar
15
12
zajęć
Status przedmiotu: obowiązkowy
Język wykładowy: polski
Prowadzący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail)
prof. zw. dr hab. Aurelia Bielawska, kierownik katedry aurelia.bielawska@wzieu.pl
dr Anna Bera, adiunkt
anna.bera@wzieu.pl
mgr Dominika Kordela, asystent
dominika.kordela@wzieu.pl
dr hab. prof. US Bogusław Walczak, profesor
bogusław.walczak@wzieu.pl
dr Sławomir Zarębski, adiunkt
sławomir.zarebski@wzieu.pl
mgr Magdalena Kosowska, asystent
magdalena.kosowska@wzieu.pl
mgr Maciej Pawłowski, asystent
maciej.pawlowski@wzieu.pl
mgr Dariusz Pauch, asystent
dariusz.pauch@wzieu.pl
Cel przedmiotu
Cele przedmiotu:
- przedstawienie pojęcia, rola i znaczenie polityki finansowej w zarządzaniu przedsiębiorstwem
- przedstawienie powiązań polityki finansowej ze strategią finansową i problematyką planowania finansowego
- prezentacja podstawowych obszarów polityki finansowej przedsiębiorstwa (finansowanie krótkookresowe,
finansowanie długookresowe, inwestycje, zarządzanie podatkami)
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji
Znajomość zagadnień z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstwa
Efekty kształcenia
W zakresie wiedzy student zna podstawowe pojęcia z dziedziny polityki finansowej i strategii
finansowych przedsiębiorstw.
W zakresie umiejętności student potrafi dokonać sformułowania podstawowych celów i założeń
polityki finansowej oraz zidentyfikować najważniejsze obszary tej polityki i dobrać do niej
odpowiednie instrumenty finansowe.
W zakresie kompetencji społecznych student akceptuje i rozumie znaczenie polityki finansowej i
jej elementów na efektywne działanie firm.
Treści programowe
Forma zajęć – wykłady
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.
Suma
Treści programowe
Forma zajęć – ćwiczenia

Liczba
godzin
2
2
2
2
2
2
2
3
15
Liczba
godzin
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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.

2
2
2
2
1
1
1
1

Suma
12
Metody i narzędzia dydaktyczne
Wykłady z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych; ćwiczenia poświęcone prezentacji instrumentarium
wspierającego realizację polityki finansowej przedsiębiorstwa
Forma i warunki zaliczenia
Zaliczenie ćwiczeń: pisemne kolokwia ( pytania otwarte i zadania), obejmujące treść wykładów i
ćwiczeń.
Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności

Średnia liczba godzin na zrealizowanie
aktywności
27
28
35
90
3

Godziny kontaktowe z nauczycielem
Przygotowanie się do zajęć
Studiowanie literatury i zadanych źródeł
SUMA
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA
PRZEDMIOTU
Literatura podstawowa i uzupełniająca
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
Literatura uzupełniająca:
A. Duliniec, Finansowanie przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2007
W. Bień, Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2008
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FINANSE BEHAWIORALNE
Nazwa przedmiotu:
Kod przedmiotu:
FINANSE BEHAWIORALNE
Jednostka organizacyjna US:
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI
USŁUG,
KATEDRA BANKOWOŚCI I FINANSÓW PORÓWNAWCZYCH
Rok / Semestr:
Kierunek: Finanse i Rachunkowość
III rok, V semestr
Rodzaj studiów:
Specjalność: Finanse Przedsiębiorstw
I stopnia, niestacjonarne
Forma zajęć
wykład
ćwiczenia
laboratorium
seminarium
inne
Wymiar
15
12
zajęć
Status przedmiotu: obowiązkowy
Język wykładowy: polski
Prowadzący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail)
dr hab. prof. US Beata Świecka (beata.swiecka@wzieu.pl)
mgr Marta Zdanowska (marta.zdanowska@wzieu.pl)
Cel przedmiotu
Zapoznanie studentów z podstawami teoretycznymi oraz praktycznymi aspektami finansów
behawioralnych; przedstawienie podstawowych teorii i pojęć z finansów behawioralnych; ukazanie
interesujących wyników badań naukowych z finansów behawioralnych; zdobycie przez studentów
umiejętności brania pod uwagę aspektów behawioralnych w analizie rynku finansowego; zdobycie
umiejętności dostrzegania psychologicznych mechanizmów podkreślających behawioralne wzorce
istotne dla zjawisk ekonomicznych oraz umiejętności obserwowania i analizowania zachowań
jednostek na rynkach finansowych.
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji
Wiedza z zakresu podstaw finansów, psychologii oraz rachunku prawdopodobieństwa.
Efekty kształcenia
W zakresie wiedzy student zna podstawowe pojęcia i teorie z dziedziny finansów behawioralnych,
takie jak teoria perspektyw czy heurystyki, opisuje anomalie występujące na rynkach finansowych,
rozpoznaje autorytety ważne w świecie finansów behawioralnych, prezentuje wyniki i wnioski badań
naukowych z dziedziny finansów behawioralnych.
W zakresie umiejętności student rozpoznaje szereg czynników behawioralnych wpływających na
rynki finansowe, firmy i jednostki, rozpoznaje również własności i cechy danych empirycznych
wskazujące na zjawiska behawioralne, interpretuje zjawiska finansowe w świetle finansów
behawioralnych, wyjaśnia pojęcia i teorie finansów behawioralnych ilustrując ja na przykładach.
W zakresie kompetencji społecznych student potrafi pracować w zespole, wyraża swoje poglądy
w sposób poprawny, spójny i logiczny, rozwiązuje samodzielnie powierzone mu zadania,
interpretuje zachowania osób indywidualnych w świetle finansów behawioralnych.
Treści programowe
Forma zajęć – wykłady
1. Finanse behawioralne w naukach ekonomicznych
2. Finanse behawioralne a psychologia finansowa i socjologia
ekonomiczna
3. Koncepcje psychologiczne człowieka a rola pieniądza w życiu jednostek
4. Postawy wobec pieniądza
5. Osobowości finansowe
6. Zachowania podmiotów na rynkach finansowych
7. Racjonalność w ujęciu ekonomicznym i behawioralnym
8. Działania inwestorów w świetle teorii finansów behawioralnych
9. Decyzje finansowe – ujęcie behawioralne
10. Zadłużenie w ujęciu ekonomicznym i psychologicznym
11. Behawioralny aspekt w finansach osobistych

Liczba
godzin
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
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12. Współczesne przedsiębiorstwo – ujęcie behawioralne
13. Edukacja finansowa a socjalizacja ekonomiczna
14. Dochód a dobrostan. Pieniądze a szczęście

Suma

Forma zajęć – ćwiczenia
1. Źródła finansów behawioralnych
2. Jak mierzyć nastawienie do ryzyka? – eksperyment. Analiza wyników w
świetle teorii użyteczności Neumanna-Morgensterna
3. Teoria perspektywy Kahnemana i Tversky’go. Analiza zastosowań w różnych
aspektach życia społecznego i aktywności ekonomicznej
4. Efektywność rynku i anomalie. Ryzyko irracjonalnego handlu
5. Heurystyki
6. Elementy teorii gier w ocenie racjonalności podejmowania decyzji
7. Turbulencje na rynkach finansowych w świetle finansów behawioralnych

1
1
1

15
Liczba
godzin
1
2

8. Kolokwium

2
2
2
1
1
1

Suma
12
Metody i narzędzia dydaktyczne
Wykład z użyciem technik multimedialnych, ćwiczenia, case study, praca w grupach, eksperymenty,
ankiety, artykuły do samodzielnego czytania, dyskusje, prezentacje
Forma i warunki zaliczenia
Zaliczeniem przedmiotu jest aktywność w czasie ćwiczeń – udział w dyskusjach, eksperymentach i
ankietach, praca w grupach nad case study, kolokwium końcowe zawierające pytania zamknięte i
otwarte. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest otrzymanie pozytywnej oceny z ćwiczeń.
Egzamin odbywa się w formie pisemnej, preferowana jest aktywność w czasie wykładów (udział w
dyskusjach).
Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności

Średnia
liczba
godzin
zrealizowanie aktywności
27
30
30
87
4

na

Godziny kontaktowe z nauczycielem
Przygotowanie się do zajęć
Studiowanie literatury i artykułów
SUMA
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA
PRZEDMIOTU
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa
1. Czerwonka M., Gorlewski B., Finanse behawioralne, SGH, Warszawa 2008.
2. Flejterski S., Świecka B. (red.), Elementy finansów i bankowości, Cedewu, Warszawa 2008.
Literatura uzupełniająca
3. Komorowski J. Cele i wartości współczesnego przedsiębiorstwa. Ujęcie behawioralne, Oficyna
Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2011.
4. Ostaszewski J. (red.), Finanse, Difin, Warszawa 2010.
5. Tyszka T., Falkowski A., Psychologia zachowań konsumenckich, Gdańskie Wydawnictwo
Psychologiczne, Gdańsk 2009.
6. Wąsowicz - Kiryło G., Psychologia finansowa. O pieniądzach w życiu człowieka, Difin, Warszawa
2008.
7. Zielonka P., Behawioralne aspekty inwestowania na rynku papierów wartościowych, Cedewu,
Warszawa 2008.
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FINANSE MŚP
Nazwa przedmiotu:
Kod przedmiotu:
Finanse MŚP
Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług,
Katedra Finansów Przedsiębiorstwa
Rok / Semestr 2/4
Kierunek: Finanse i Rachunkowość
Rodzaj studiów
Specjalność: Finanse przedsiębiorstw
I stopnia, Niestacjonarne
Forma zajęć
Wykład
ćwiczenia
laboratorium
seminarium
inne
Wymiar
9
9
zajęć
Status przedmiotu: obowiązkowy
Język wykładowy: polski
Prowadzący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail)
prof. zw. dr hab. Aurelia Bielawska, kierownik katedry aurelia.bielawska@wzieu.pl
dr Anna Bera, adiunkt
anna.bera@wzieu.pl
mgr Dominika Kordela, asystent
dominika.kordela@wzieu.pl
dr hab. prof. US Bogusław Walczak, profesor
bogusław.walczak@wzieu.pl
dr Sławomir Zarębski, adiunkt
sławomir.zarebski@wzieu.pl
mgr Magdalena Kosowska, asystent
magdalena.kosowska@wzieu.pl
mgr Maciej Pawłowski, asystent
maciej.pawlowski@wzieu.pl
mgr Dariusz Pauch, asystent
dariusz.pauch@wzieu.pl
Cel przedmiotu
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z problematyką prowadzenie finansów w małych
przedsiębiorstwach. Omówione zostaną podstawowe instrumenty finansowania działalności bieżącej i
inwestycyjnej małych przedsiębiorstw. Przedstawione zostaną metody oceny sytuacji finansowej jak również
instrumenty i programy wspierające ich rozwój. Omówione zostanie zarządzanie podatkami, inwestycjami
rzeczowymi oraz wartością małego przedsiębiorstwa.
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji
Znajomość zagadnień z podstaw finansów
Efekty kształcenia
W zakresie wiedzy student zna podstawowe pojęcia z dziedziny finansów małych i średnich
podmiotów gospodarczych.
W zakresie umiejętności student potrafi wykorzystywać najważniejsze instrumenty finansowania
działalności bieżącej i inwestycyjnej małych przedsiębiorstw oraz dokonywać analizy tych instrumentów pod
kątem ich wykorzystania w MŚP.
W zakresie kompetencji społecznych student akceptuje i rozumie znaczenie polityki finansowej
dla efektywnego funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw.
Treści programowe
Forma zajęć – wykłady
1. Funkcjonowanie małych przedsiębiorstw w otoczeniu rynkowym,
2. Finansowanie działalności bieżącej małych przedsiębiorstw:
3. Finansowanie działalności inwestycyjnej małych przedsiębiorstw,
4. Działalność małych przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych,
5. Analiza i ocena sytuacji finansowej małych przedsiębiorstw,
6. Zarządzanie kapitałem pracującym,
7. Wsparcie sektora MSP:
8. Zarządzanie podatkami w małym przedsiębiorstwie,
9. Analiza inwestycji rzeczowych w małym przedsiębiorstwie. Ocena projektów
inwestycyjnych,
Suma
Treści programowe

-

Liczba
godzin
1
1
1
1
1
1
1
1
1

9
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Forma zajęć – ćwiczenia
1. Funkcjonowanie małych przedsiębiorstw w otoczeniu rynkowym,
2. Finansowanie działalności bieżącej małych przedsiębiorstw:
3. Finansowanie działalności inwestycyjnej małych przedsiębiorstw,
4. Działalność małych przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych,
5. Analiza i ocena sytuacji finansowej małych przedsiębiorstw,
6. Zarządzanie kapitałem pracującym,
7. Wsparcie sektora MSP:
8. Zarządzanie podatkami w małym przedsiębiorstwie,
9. Analiza inwestycji rzeczowych w małym przedsiębiorstwie. Ocena projektów
inwestycyjnych,

Suma
Metody i narzędzia dydaktyczne
Wykłady z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych; ćwiczenia, case study, studia literaturowe

Liczba
godzin
1
1
1
1
1
1
1
1
1

9

Forma i warunki zaliczenia
Zaliczenie ćwiczeń: pisemne kolokwia ( pytania otwarte i zadania), obejmujące treść wykładów i
ćwiczeń.
Egzamin w formie pisemnej (pytania otwarte), pod warunkiem zaliczenia ćwiczeń.
Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności

Średnia liczba godzin na zrealizowanie
aktywności
18
17
85
120
4

Godziny kontaktowe z nauczycielem
Przygotowanie się do zajęć
Studiowanie literatury i zadanych źródeł
SUMA
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA
PRZEDMIOTU
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
Finanse małych i średnich przedsiębiorstw. Red. W. Pluta, Wydawnictwo PWE, Warszawa 2004.
A.Bielawska: Finanse zagraniczne MSP. Wybrane problemy. Wydawnictwo PWN, Warszawa 2006.
Pomoc publiczna dla małych i średnich przedsiębiorstw. Mity i rzeczywistość. Red. F.Misiąg, Wydawnictwo
PWE, Warszawa 2005.
Finanse przedsiębiorstwa. Red. J. Szczepański, L.Szyszko, Wydawnictwo PWE, Warszawa 2006.
W.Pluta: Zarządzanie wartością w małych i średnich przedsiębiorstwach, PWE, Warszawa 2009.
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RYNEK USŁUG UBEZPIECZENIOWYCH
Nazwa przedmiotu:
Kod przedmiotu:
RYNEK USŁUG
UBEZPIECZENIOWYCH
Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług,
Katedra Finansów Przedsiębiorstwa
Rok / Semestr 3/6
Kierunek: Finanse i Rachunkowość
Rodzaj studiów
Specjalność: Finanse przedsiębiorstw
I stopnia, Niestacjonarne
Forma zajęć
wykład
ćwiczenia
laboratorium
seminarium
inne
Wymiar
9
9
zajęć
Status przedmiotu: obowiązkowy
Język wykładowy: polski
Prowadzący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail)
prof. zw. dr hab. Aurelia Bielawska, kierownik katedry aurelia.bielawska@wzieu.pl
dr Anna Bera, adiunkt
anna.bera@wzieu.pl
mgr Dominika Kordela, asystent
dominika.kordela@wzieu.pl
dr hab. prof. US Bogusław Walczak, profesor
bogusław.walczak@wzieu.pl
dr Sławomir Zarębski, adiunkt
sławomir.zarebski@wzieu.pl
mgr Magdalena Kosowska, asystent
magdalena.kosowska@wzieu.pl
mgr Maciej Pawłowski, asystent
maciej.pawlowski@wzieu.pl
mgr Dariusz Pauch, asystent
dariusz.pauch@wzieu.pl
Cel przedmiotu
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami z zakresu rynku usług
ubezpieczeniowych. Przedstawiona zostanie regulacja prawna działalności ubezpieczeniowej oraz techniczna
charakterystyka kontraktu ubezpieczeniowego. Szczegółowo omówione zostaną poszczególne rynku
ubezpieczeń majątkowych: komunikacyjnych, przemysłowych, rolnych, finansowych, ,rynkiem
odpowiedzialności cywilnej. Wyjaśnione zostaną także zasady gospodarki finansowej ubezpieczycieli.
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji
Podstawowa wiedza z zakresu ubezpieczeń
Efekty kształcenia
W zakresie wiedzy student zna podstawowe pojęcia z zakresu rynku ubezpieczeń i kontraktów
ubezpieczeniowych.
W zakresie umiejętności student potrafi rozpoznać i analizować podstawowe grupy produktów
ubezpieczeniowych, związanych z rynkiem ubezpieczeń majątkowych.
W zakresie kompetencji społecznych student akceptuje i rozumie znaczenie kontraktów
ubezpieczeniowych oraz wpływu działalności w zakresie ubezpieczeniowym na bezpieczeństwo
finansowe działania przedsiębiorstw.
Treści programowe
Forma zajęć – wykłady
1. Rozwój ubezpieczeń na świecie i w Polsce
2. Ryzyko ubezpieczeniowe
3. Istota, funkcje i zasady ubezpieczeń
4. Regulacja prawna działalności ubezpieczeniowej. Instytucje ubezpieczeniowe
5. Techniczne charakterystyki kontraktu ubezpieczeniowego
6. Charakterystyka rynku usług ubezpieczeniowych: ubezpieczeń komunikacyjnych,
przemysłowych, rolnych, finansowych, odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczeń
transportowych
7. Gospodarka finansowa zakładu ubezpieczeń
8. Rynek ubezpieczeń w Polsce – stan obecny i perspektywy rozwoju

Liczba
godzin
2
1
1
1
1
1

1
1
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Suma

Treści programowe
Forma zajęć – ćwiczenia
1. Rozwój ubezpieczeń na świecie i w Polsce
2. Ryzyko ubezpieczeniowe
3. Istota, funkcje i zasady ubezpieczeń
4. Regulacja prawna działalności ubezpieczeniowej. Instytucje ubezpieczeniowe
5. Techniczne charakterystyki kontraktu ubezpieczeniowego
6. Charakterystyka rynku usług ubezpieczeniowych: ubezpieczeń komunikacyjnych,
przemysłowych, rolnych, finansowych, odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczeń
transportowych
7. Gospodarka finansowa zakładu ubezpieczeń
8. Rynek ubezpieczeń w Polsce – stan obecny i perspektywy rozwoju

Suma
Metody i narzędzia dydaktyczne
wykład z użyciem technik multimedialnych, ćwiczenia, case study, studia literaturowe

9
Liczba
godzin
2
1
1
1
1
1

1
1

9

Forma i warunki zaliczenia
Zaliczenie pisemne: pytania otwarte i zadania.
Egzamin w formie pisemnej (pytania otwarte), pod warunkiem zaliczenia ćwiczeń.
Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności
Średnia liczba godzin na zrealizowanie
aktywności
Godziny kontaktowe z nauczycielem
18
Przygotowanie się do zajęć
32
Studiowanie literatury i zadanych źródeł
50
SUMA
100
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA
4
PRZEDMIOTU
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
Podstawy ubezpieczeń, tom I - mechanizmy i funkcje. Red. J. Monkiewicz, Wydawnictwo Poltext, Warszawa
2004,
Podstawy ubezpieczeń, tom II - produkty. Red. J.Monkiewicz Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2005,
Podstawy ubezpieczeń, tom III - przedsiębiorstwo. Red. J.Monkiewicz, Wydawnictwo Poltext, Warszawa
2004,
Ubezpieczenia gospodarcze. Red. T.Sangowski, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2001.
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GOSPODARKA
FINANSOWA
TERYTORIALNEGO
Nazwa przedmiotu:
Gospodarka
finansowa
samorządu terytorialnego

W

JEDNOSTKACH

SAMORZĄDU

Kod przedmiotu:
w

jednostkach

Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług,
Katedra Finansów Publicznych
Kierunek Finanse i rachunkowość
Specjalność Finanse Przedsiębiorstw
Forma zajęć
wykład
ćwiczenia
Wymiar
9
9
zajęć
Status przedmiotu obowiązkowy

Rok III Semestr VI
Rodzaj studiów
I stopnia niestacjonarne
laboratorium
seminarium
inne

Język wykładowy polski

Prowadzący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail)
Dr Małgorzata Gorzałczyńska-Koczkodaj (m.g.koczkodaj@wzieu.pl)
Mgr Marta Szaja (marta.szaja@wzieu.pl)
Cel przedmiotu
Zapoznanie studentów z teorią i praktyką gospodarki finansowej na szczeblu samorządowym w
gminach, powiatach i województwach samorządowych; przedstawienie podstawowych pojęć i
prawidłowości związanych z przedmiotem; przedstawienie problemów i dysfunkcji towarzyszących
gospodarowaniu publicznymi środkami pieniężnymi; stworzenie podstaw do krytycznej refleksji i
oceny proponowanych rozwiązań systemowych oraz propozycji dokonywania różnorodnych zmian
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji
Wiedza z zakresu makroekonomii, finansów publicznych.
Efekty kształcenia
W zakresie wiedzy student zna i charakteryzuje podstawowe pojęcia i zjawiska z dziedziny
finansów Unii Europejskiej, wyciąga proste wnioski z zachodzących w tym obszarze procesów,
rozumie funkcjonowanie i specyfikę tego sektora.
W zakresie umiejętności student potrafi ocenić skutki proponowanych rozwiązań i zachodzących
zjawisk, wyjaśnia zależności przyczynowo-skutkowe zachodzące w sektorze finansów unijnych,
poddaje krytyce pewne regulacje organizacyjno-prawne dotyczące tego sektora, wyprowadza
wnioski na podstawie rzeczywistych sytuacji społeczno-gospodarczych.
W zakresie kompetencji społecznych student pracuje samodzielnie, zachowuje otwartość na
różne rozwiązania poznanych problemów i zidentyfikowanych dysfunkcji, chętnie podejmuje się
samodzielnego rozwiązywania postawionych problemów.
Treści programowe
Forma zajęć – wykłady
Liczba
godzin
1. Wyjaśnienie podstawowych pojęć i zagadnień
1
2. Podział zadań pomiędzy szczeblem rządowym a samorządowym
2
3. Samodzielność dochodowa i wydatkowa samorządu
2
4. Systemy zasilania zewnętrznego budżetów samorządowych
2
5. Potrzeby i wydatki inwestycyjne w samorządzie terytorialnym a
2
możliwości i źródła ich finansowania
Suma
9
Forma zajęć – ćwiczenia
1. Własne źródła pozyskiwania dochodów (prezentacje studentów
2
dotyczące tematu zajęć)
2. Porównanie poszczególnych zwrotnych źródeł pozyskiwania środków i
3
ich wpływu na sytuację finansową jednostek samorządu terytorialnego
(praca w grupach, case study, analiza wniosków, metoda scenariuszy)
3. Kontrola wewnętrzna i zewnętrzna gospodarki oraz finansów
2
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samorządu terytorialnego (praca w grupach)
4. Pisemne kolokwium z zagadnień prezentowanych na zajęciach
Suma
Metody i narzędzia dydaktyczne
Wykład z użyciem technik multimedialnych, Ćwiczenia: case study, dyskusja otwarta

2
9

Forma i warunki zaliczenia
Forma pisemna: pytania testowe oraz opisowe (wyjaśniająco-problematyczne)
Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności

Średnia
liczba
godzin
zrealizowanie aktywności
18
20
38
4

na

Godziny kontaktowe z nauczycielem
Przygotowanie się do zajęć
SUMA
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA
PRZEDMIOTU
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
1. H. Sochacka-Krysiak: Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego w
warunkach decentralizacji zarządzania sektorem publicznym, Wyd. SGH 2011.
2. B. Kołaczkowski, M. Ratajczak: Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego w Polsce.
Wyd. Wolters Kluwer, 2010.
3. M. Jastrzębska: Zarządzanie długiem jednostek samorządu terytorialnego, Wyd. Wolters
Kluwer 2009.
Literatura uzupełniająca:
1. Red. T. Famulska: Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego w warunkach integracji
europejskiej. Wyd. AE Katowice 2009.
2. Czasopisma ”Finanse publiczne”, „Wspólnota”, „Finanse Komunalne”
3. Strony internetowe: www.mf.gov.pl, finansepubliczne.bdo.pl
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BANKOWOŚĆ KOMERCYJNA
Nazwa przedmiotu:
Bankowość komercyjna

Kod przedmiotu:

Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług,
Katedra Bankowości i Finansów Porównawczych
Rok / Semestr
Kierunek: Finanse i Rachunkowość
II rok, 4 semestr
Specjalność: Bankowość i Ubezpieczenia
Rodzaj studiów
I stopnia, stacjonarne
Forma zajęć
wykład
ćwiczenia
laboratorium
seminarium
inne
Wymiar
9
9
zajęć
Status przedmiotu obowiązkowy
Język wykładowy polski
Prowadzący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail)
Stanisław Flejterski (stanisław.flejterski@wzieu.pl)
Krystyna Brzozowska (krystyna.brzozowska@wzieu.pl)
Beata Świecka (beata.swiecka@wzieu.pl)
Przemysław Pluskota (przemyslaw.pluskota@wzieu.pl)
Robert Rumiński (robert.ruminski@wzieu.pl)
Cel przedmiotu
- zapoznanie studentów z istotą bankowości komercyjnej oraz relacjami między bankami
komercyjnymi a niebankowymi jednostkami gospodarującymi,
- zapoznanie studentów z operacjami, usługami i produktami banków komercyjnych,
- poznanie szczegółowych zasad obowiązujących w działalności przedsiębiorstwa bankowego,
- zapoznanie studentów z pojęciem ryzyka towarzyszącego działalności banku komercyjnego.
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji
Podstawowa wiedza z zakresu makroekonomii, mikroekonomii, finansów oraz bankowości.
Efekty kształcenia
W zakresie wiedzy student zna i identyfikuje podstawowe pojęcia z dziedziny bankowości
komercyjnej. Porównuje i klasyfikuje rodzaje usług i produktów banków komercyjnych.
W zakresie umiejętności student porównuje i klasyfikuje podstawowe pojęcia z zakresu
bankowości komercyjnej w ujęciu instytucjonalnym i instrumentalnym.
W zakresie kompetencji społecznych student swobodnie dyskutuje na temat bankowości
komercyjnej i banków komercyjnych oraz produktów i usług, wyrażając opinie, co świadczy jego
zorientowaniu w tematyce przedmiotu.
Treści programowe
Forma zajęć – wykłady

Suma

1. Zasady funkcjonowania systemu bankowego na świecie i w Polsce
3. Operacje, usługi i produkty banków komercyjnych
5. Zarządzanie bankiem komercyjnym
6. Aktywa i pasywa banku komercyjnego
7. Pojęcie, klasyfikacja i metody ograniczania ryzyka działalności banku
komercyjnego
Forma zajęć – ćwiczenia
1. Modele współczesnego systemu bankowego
2. Relacje między bankiem komercyjnym a bankiem centralnym na rynku
międzybankowym
3. Cele i zasady działania banku komercyjnego
4. Aktywa i pasywa banku komercyjnego oraz relacje między nimi
5. Zaliczenie z zajęć w formie pisemnej

Liczba
godzin
2
2
2
2
1
9
Liczba
godzin
2
2
2
2
1
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Suma
9
Metody i narzędzia dydaktyczne
wykład z użyciem technik multimedialnych, ćwiczenia, case study, praca w grupach, eksperyment
myślowy, prezentacja
Forma i warunki zaliczenia
Zaliczenie ćwiczeń: jedno pisemne kolokwium na koniec semestru. Oceniany jest zasób wiedzy
studenta i umiejętność jej użycia do zaprezentowanych w pytaniach sytuacji. Ponadto warunkiem
zaliczenia ćwiczeń jest również aktywność na zajęciach.
Egzamin z przedmiotu: egzamin pisemny
Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności
Średnia
liczba
godzin
na
zrealizowanie aktywności
Godziny kontaktowe z nauczycielem
18
Przygotowanie się do zajęć
30
Studiowanie literatury i zadanych źródeł
30
…
SUMA
78
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA
2
PRZEDMIOTU
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa
1. W. Wąsowski, Ekonomika i finanse banku komercyjnego, Difin. Warszawa 2007.
2. M. Iwanicz-Drozdowska, W.L. Jaworski, Z. Zawadzka, Bankowość, zagadnienia
podstawowe, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2010.
Literatura uzupełniająca
1. E. Bogacka-Kisiel (red.), Usługi i procedury bankowe, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej
we Wrocławiu, Wrocław 2000.
2. M. Zaleska (red.), Współczesna bankowość, Tom I, Difin, Warszawa 2007.
3. Bank, Bank i Kredyt, Gazeta Bankowa, Rzeczpospolita, Dziennik Gazeta Prawna, Puls
Biznesu itp.
4. Źródła internetowe: Portal NBP, www.alebank.pl i inne
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ZARZĄDZANIE FINANSAMI UBEZPIECZYCIELI
Nazwa przedmiotu:
Kod przedmiotu:
ZARZĄDZANIE
FINANSAMI
UBEZPIECZYCIELI
Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług,
Katedra Finansów Przedsiębiorstwa
Rok / Semestr 3/5
Kierunek: Finanse i Rachunkowość
Rodzaj studiów
Specjalność: FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW
I stopnia, Niestacjonarne
Forma zajęć
wykład
ćwiczenia
laboratorium
seminarium
inne
Wymiar
9
9
zajęć
Status przedmiotu: obowiązkowy
Język wykładowy: polski
Prowadzący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail)
prof. zw. dr hab. Aurelia Bielawska, kierownik katedry aurelia.bielawska@wzieu.pl
dr Anna Bera, adiunkt
anna.bera@wzieu.pl
mgr Dominika Kordela, asystent
dominika.kordela@wzieu.pl
dr hab. prof. US Bogusław Walczak, profesor
bogusław.walczak@wzieu.pl
dr Sławomir Zarębski, adiunkt
sławomir.zarebski@wzieu.pl
mgr Magdalena Kosowska, asystent
magdalena.kosowska@wzieu.pl
mgr Maciej Pawłowski, asystent
maciej.pawlowski@wzieu.pl
mgr Dariusz Pauch, asystent
dariusz.pauch@wzieu.pl
Cel przedmiotu
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z mechanizmami i specyfiką zarządzania finansami w
przedsiębiorstwach ubezpieczeniowych
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji
Podstawowa wiedza z zakresu ubezpieczeń
Efekty kształcenia
W zakresie wiedzy student zna podstawowe pojęcia z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem
ubezpieczeniowym. .
W zakresie umiejętności student potrafi rozpoznać i analizować podstawowe sprawozdania
finansowe ubezpieczycieli oraz potrafi dokonać oceny finansowej sytuacji ubezpieczyciela. Zna
podstawowe zasady działalności techniczno-ubezpieczeniowej, lokacyjnej i asekuracyjnej
ubezpieczycieli.
W zakresie kompetencji społecznych student akceptuje i rozumie znaczenie i specyfikę
zarządzania w firmach ubezpieczeniowych.
Treści programowe
Forma zajęć – wykłady
1.Specyfika działalności ubezpieczeniowej i podstawowe zasady zarządzania finansami
ubezpieczycieli
2.Wymogi ustawowe gospodarki finansowej ubezpieczycieli,
3. Zasady sporządzania sprawozdawczości finansowej,
4.Zarządzanie działalnością techniczno – ubezpieczeniową
5.Zarządzanie polityką lokacyjną
6.Zasady i znaczenie reasekuracji w zarządzaniu finansami ubezpieczycieli
7.Metody oceny finansowej zakładów ubezpieczeń
8.Znaczenie controllingu finansowego
9.Znaczenie zarządzania finansami zakładu ubezpieczeń dla ubezpieczonych i rynku
finansowego
Suma

Treści programowe

Liczba
godzin
1
1
1
1
1
1
1
1
1

9
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Forma zajęć – ćwiczenia
1.Specyfika działalności ubezpieczeniowej i podstawowe zasady zarządzania finansami
ubezpieczycieli
2.Wymogi ustawowe gospodarki finansowej ubezpieczycieli,
3. Zasady sporządzania sprawozdawczości finansowej,
4.Zarządzanie działalnością techniczno – ubezpieczeniową
5.Zarządzanie polityką lokacyjną
6.Zasady i znaczenie reasekuracji w zarządzaniu finansami ubezpieczycieli
7.Metody oceny finansowej zakładów ubezpieczeń
8.Znaczenie controllingu finansowego
9.Znaczenie zarządzania finansami zakładu ubezpieczeń dla ubezpieczonych i rynku
finansowego
Suma
Metody i narzędzia dydaktyczne
Wykład z użyciem technik multimedialnych, ćwiczenia, case study, studia literaturowe

Liczba
godzin
1
1
1
1
1
1
1
1
1

9

Forma i warunki zaliczenia
Zaliczenie pisemne: pytania otwarte i zadania.
Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności

Średnia liczba godzin na zrealizowanie
aktywności
18
72
30
120
4

Godziny kontaktowe z nauczycielem
Przygotowanie się do zajęć
Studiowanie literatury i zadanych źródeł
SUMA
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA
PRZEDMIOTU
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
J.Monkiewicz, L.Gąsiorkiewicz, B.Hadyniuk: Zarządzanie finasami ubezpieczeń, Poltex, Warszawa 1999.
Ubezpieczenia gospodarcze. Pod red. T.Sangowskiego, Poltext, Warszawa 2003
Podstawy ubezpieczeń. Tom I – mechanizmy i funkcje. Pod red. J.Monkiewicza. Poltext, Warszawa 2003
Podstawy ubezpieczeń. Tom II – mechanizmy i funkcje. Pod red. J.Monkiewicza. Poltext, Warszawa 2002
Zarządzanie finansami w zakładach ubezpieczeń. Red. W.Ronka-Chmielowiec, Branta, Bydgoszcze Wrocław 2004.
Finansowe narzędzia zarządzania zakładem ubezpieczeń Red. T.Sangowski, Poltext 2005,
K Przewalska, M. Orlicki: Nowe prawo ubezpieczeń gospodarczych, branta, Wydawnictwo Branta ,
Bydgoszcz - Warszawa 2006.
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EKONOMIA MENEDŻERSKA
Nazwa przedmiotu: Ekonomia menedżerska

Kod przedmiotu:

Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług,
Katedra Ekonomii
Kierunek Finanse i Rachunkowość
Specjalność Bankowość i Ubezpieczenia
Forma zajęć
wykład
Wymiar
9
zajęć
Status przedmiotu

ćwiczenia
9

Rok / Semestr 3/5
Rodzaj studiów pierwszego
stopnia, niestacjonarne
laboratorium
seminarium
inne

Język wykładowy polski

Prowadzący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail)
Dr hab. prof. US Grażyna Wolska, grazyna.wolska@wzieu.pl
Dr Jolanta Kondratowicz-Pozorska, jolanta.pozorska@wzieu.pl,
mgr Marcin Janowski, marcin.janowski@wzieu.pl
Cel przedmiotu
Zapoznanie studentów z narzędziami umożliwiającymi podejmowanie decyzji menedżerskich w warunkach
niepełnej informacji oraz zdobycie umiejętności ich wykorzystania przy formułowaniu wniosków dotyczących
zachodzących procesów gospodarczych
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji
Student powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu ekonomii (mikroekonomii i makroekonomii) oraz
umiejętność analizowania zjawisk ekonomicznych.
Efekty kształcenia
W zakresie wiedzy student wyjaśnia procesy i zjawiska ekonomiczne w powiązaniu z procesem
podejmowania decyzji w aspekcie zarządzania przedsiębiorstwem. Opisuje ryzyko przy podejmowaniu
optymalnych decyzji menedżerskich w warunkach gospodarki otwartej.
W zakresie umiejętności student swobodnie stosuje narzędzia analizy mikroekonomicznej w podejmowaniu
decyzji menedżerskich; wyznacza podaż i popyt na produkty przedsiębiorstw; potrafi także uwzględniać i
ocenić ryzyko w decyzjach kierowniczych i docenia rolę otoczenia biznesowego przy podejmowaniu decyzji.
W zakresie kompetencji społecznych (postaw) student wykorzystując zdobytą wiedzę i umiejętności chętnie
podejmuje się piastowania ważnych stanowisk w przedsiębiorstwach i innych organizacjach.
Treści programowe
Forma zajęć – wykłady
Liczba
godzin
1. Fundamentalne teorie rynku
1
2. Struktury rynkowe
1
3. Mikroekonomiczne podstawy teorii firmy
1
4. Teoria podejmowania decyzji menedżerskich
1
5. Pojęcie ryzyka i niepewności w teorii podejmowania decyzji
1
6. Decyzje producentów i konsumentów przy wykorzystaniu elastyczności popytu
1
i podaży
7. Optymalizacja decyzji na podstawie analizy marginalnej
1
8. Decyzje przedsiębiorstw w różnych strukturach konkurencji
1
9. Decyzje optymalizacyjne w zakresie pracy i kapitału
1
Suma
9
Forma zajęć – ćwiczenia
Liczba
godzin
1. Wyjaśnienie pojęć: menedżeryzmu, zarządzania, przedsiębiorczości oraz
1
kosztu alternatywnego na praktycznych przykładach, wziętych z aktualnego
otoczenia gospodarczego.
2. Określanie możliwości produkcyjnych przedsiębiorstwa za pomocą Krzywej
3
Transformacji Produkcji-zadania i przykłady praktyczne.
3. Struktura procesu podejmowania decyzji, ćwiczenia w grupach, polegające na
2
analizie sytuacji problemowych, przedstawionych przez prowadzącego
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ćwiczenia.
Analiza pojęć ryzyka i niepewności – określenie różnic i podobieństw tych
zjawisk.
5. Proces zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie.
6. Analiza wybranych narzędzi służących do określania stopnia ryzyka w firmie –
rozwiązywanie zadań.
Suma
Metody i narzędzia dydaktyczne
Prezentacje multimedialne, rozwiązywanie zadań, analiza przypadków, praca w grupach, dyskusja
4.

1
1
1
9

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 ćwiczeń.
Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności
Średnia
liczba
godzin
na
zrealizowanie aktywności
15h konsultacji +9h ćwiczeń +9h
Godziny kontaktowe z nauczycielem
wykładów
Przygotowanie się do zajęć
Zapoznanie się ze wskazaną literaturą oraz fachową prasą
37 h
(czytanie/krytyczna analiza literatury, czytanie fachowej prasy)
Praca na platformie moodle (np. wypełnianie testów
15 h
sprawdzających wiedzę - przed lub po zajęciach z danego tematu)
Prace domowe (np. rozwiązywanie zadań)
15 h
Przygotowanie do kolokwium
20 h
SUMA
120h
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA
4
PRZEDMIOTU
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
W. F. Samuelson, S. G. Marks: Ekonomia menedżerska, PWE, Warszawa 2008.
S. Piocha, R. Gabryszak: Ekonomia menedżerska dla MPS, Difin, Warszawa 2008.
Literatura uzupełniająca:
D. Begg, S. Fischer, R. Dornbusch: Ekonomia. Mikroekonomia, PWE, Warszawa 1997.
D. Kamerschen, R. McKenzie, C. Nardinelli: Ekonomia, Fundacja Gospodarcza NSZZ Solidarność, Gdańsk
1999.
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MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
Nazwa przedmiotu:
Kod przedmiotu:
Międzynarodowe instytucje finansowe
14.9VI210.S0041
Jednostka organizacyjna US:
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
Katedra Bankowości i Finansów
Porównawczych
Rok / Semestr
Kierunek Finanse i Rachunkowość
III rok, 5 semestr
Specjalność Bankowość i Ubezpieczenia
Rodzaj studiów
I stopnia, niestacjonarne
Forma zajęć
wykład
ćwiczenia
laboratorium
seminarium
inne
Wymiar
18
zajęć
Status przedmiotu obowiązkowy
Język wykładowy polski
Prowadzący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail)
dr Robert Rumiński robert.ruminski@wzieu.pl
Cel przedmiotu
Zapoznanie studentów kierunku z nowoczesną wiedzą z zakresu problematyki współczesnych
międzynarodowych instytucji finansowych, odgrywających ważną rolę w gospodarce światowej i
międzynarodowych stosunkach finansowych, mających bezpośredni lub pośredni wpływ na
gospodarki narodowe, a także rozwój regionalny i lokalny.
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji
Podstawowa wiedza z zakresu makroekonomii, mikroekonomii, finansów
Efekty kształcenia
W zakresie wiedzy student zna podstawowe pojęcia i rodzaje międzynarodowych instytucji
finansowych. Porównuje i klasyfikuje rodzaje instrumentów i instytucji finansowych w ujęciu
międzynarodowym.
W zakresie umiejętności student porównuje i klasyfikuje podstawowe rodzaje międzynarodowych
instytucji finansowych.
W zakresie kompetencji społecznych student swobodnie dyskutuje na temat instrumentów i
międzynarodowych instytucji finansowych.
Treści programowe
Forma zajęć – wykłady
Liczba
godzin
1. Międzynarodowa architektura finansowa – pojęcie, struktura, rola we
2
współczesnej gospodarce światowej i finansach międzynarodowych.
2. Normy i standardy dotyczące międzynarodowego systemu finansowego.
2
3. Funkcje dawnych i współczesnych międzynarodowych instytucji finansowych.
2
4. Międzynarodowy Fundusz Walutowy.
2
5. Bank Światowy i Grupa Banku Światowego.
2
6. Europejski Bank Centralny, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju.
3
7. Europejski Bank Inwestycyjny, Bank Rozrachunków Międzynarodowych.
3
8. Perspektywy międzynarodowych instytucji finansowych.
1
9. Zaliczenie
1
Suma
18
Metody i narzędzia dydaktyczne
wykład z użyciem technik multimedialnych, ćwiczenia, case study, praca w grupach, eksperyment
myślowy, prezentacja
Forma i warunki zaliczenia
Zaliczenie pisemne na koniec semestru. Oceniany jest zasób wiedzy studenta i umiejętność jej
użycia do zaprezentowanych w pytaniach sytuacji.
Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności
Średnia
liczba
godzin
na
zrealizowanie aktywności
Godziny kontaktowe z nauczycielem
18
Przygotowanie się do zajęć
20
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Studiowanie literatury i zadanych źródeł
20
SUMA
58
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA
3
PRZEDMIOTU
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa
1.Bernaś B., Finanse międzynarodowe, Warszawa 2006.
2. Dudzinski J., Nakonieczna-Kisiel H. (red. pr. zbior), Miedzynarodowe stosunki gospodarcze.
Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, Szczecin 2007.
Literatura uzupełniająca
3.Flejterski S., Świecka B. (red. pr. zbior), Elementy finansów i bankowości, CeDeWu, Warszawa
2007.
4.Flejterski S., Metodologia finansów, WN PWN, Warszawa 2007.
5.Pietrzak B. i inni (red.), System finansowy w Polsce, WN PWN, Warszawa 2005.
6.Solarz J.K. Międzynarodowy system finansowy. Analiza instytucjonalno – porównawcza,
Warszawa 2001.
7.Wierzba R., Europejski Bank Centralny, Warszawa 2003.
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UBEZPIECZENIA GOSPODARCZE
Nazwa przedmiotu:
Kod przedmiotu:
UBEZPIECZENIA GOSPODARCZE
Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług,
Katedra Finansów Przedsiębiorstwa
Rok / Semestr 2/4
Kierunek: Finanse i Rachunkowość
Rodzaj studiów
Specjalność: Finanse przedsiębiorstw
I stopnia, Niestacjonarne
Forma zajęć
wykład
ćwiczenia
laboratorium
seminarium
inne
Wymiar
9
9
zajęć
Status przedmiotu: obowiązkowy
Język wykładowy: polski
Prowadzący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail)
prof. zw. dr hab. Aurelia Bielawska, kierownik katedry aurelia.bielawska@wzieu.pl
dr Anna Bera, adiunkt
anna.bera@wzieu.pl
mgr Dominika Kordela, asystent
dominika.kordela@wzieu.pl
dr hab. prof. US Bogusław Walczak, profesor
bogusław.walczak@wzieu.pl
dr Sławomir Zarębski, adiunkt
sławomir.zarebski@wzieu.pl
mgr Magdalena Kosowska, asystent
magdalena.kosowska@wzieu.pl
mgr Maciej Pawłowski, asystent
maciej.pawlowski@wzieu.pl
mgr Dariusz Pauch, asystent
dariusz.pauch@wzieu.pl
Cel przedmiotu
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami z zakresu ubezpieczeń
gospodarczych. Omówione zostanie wieloaspektowo pojęcie ryzyka, przedstawiona zostanie regulacja prawna
działalności ubezpieczeniowej oraz techniczna charakterystyka kontraktu ubezpieczeniowego. Szczegółowo
omówione zostaną poszczególne grupy ubezpieczeń majątkowych: komunikacyjne, przemysłowe, rolne,
finansowe, odpowiedzialności cywilnej, transportowe. Wyjaśnione zostaną także zasady gospodarki
finansowej ubezpieczycieli
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji
Podstawowa wiedza z zakresu ubezpieczeń
Efekty kształcenia
W zakresie wiedzy student zna podstawowe pojęcia z zakresu ubezpieczeń gospodarczych. Zna
prawne i ekonomiczne aspekty kontraktów ubezpieczeniowych, dotyczących ubezpieczeń
gospodarczych.
W zakresie umiejętności student potrafi rozpoznać i analizować podstawowe grupy produktów
ubezpieczeniowych, związanych z rynkiem ubezpieczeń majątkowych.
W zakresie kompetencji społecznych student akceptuje i rozumie znaczenie kontraktów
ubezpieczeniowych oraz wpływu działalności w zakresie ubezpieczeniowym na bezpieczeństwo
finansowe działania przedsiębiorstw.
Treści programowe
Forma zajęć – wykłady
1. Rozwój ubezpieczeń na świecie i w Polsce
2. Ryzyko ubezpieczeniowe, zarządzanie ryzykiem w organizacji, ryzyko
ubezpieczyciela
3. Istota, funkcje i zasady ubezpieczeń
4. Regulacja prawna działalności ubezpieczeniowej. Instytucje ubezpieczeniowe
5. Techniczne charakterystyki kontraktu ubezpieczeniowego
6. Charakterystyka poszczególnych grup ubezpieczeń majątkowych
7. Gospodarka finansowa zakładu ubezpieczeń
8. Rynek ubezpieczeń w Polsce – stan obecny i perspektywy rozwoju

Suma

-

Liczba
godzin
2
1
1
1
1
1
1
1

9
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Treści programowe
Forma zajęć – ćwiczenia
1. Rozwój ubezpieczeń na świecie i w Polsce
2. Ryzyko ubezpieczeniowe, zarządzanie ryzykiem w organizacji, ryzyko
ubezpieczyciela
3. Istota, funkcje i zasady ubezpieczeń
4. Regulacja prawna działalności ubezpieczeniowej. Instytucje ubezpieczeniowe
5. Techniczne charakterystyki kontraktu ubezpieczeniowego
6. Charakterystyka poszczególnych grup ubezpieczeń majątkowych
7. Gospodarka finansowa zakładu ubezpieczeń
8. Rynek ubezpieczeń w Polsce – stan obecny i perspektywy rozwoju

Suma
Metody i narzędzia dydaktyczne
wykład z użyciem technik multimedialnych, ćwiczenia, case study, studia literaturowe

Liczba
godzin
2
1
1
1
1
1
1
1

9

Forma i warunki zaliczenia
Zaliczenie pisemne: pytania otwarte i zadania.
Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności

Średnia liczba godzin na zrealizowanie
aktywności
18
72
30
120
4

Godziny kontaktowe z nauczycielem
Przygotowanie się do zajęć
Studiowanie literatury i zadanych źródeł
SUMA
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA
PRZEDMIOTU
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
Podstawy ubezpieczeń, tom I - mechanizmy i funkcje. Red. J. Monkiewicz, Wydawnictwo Poltext, Warszawa
2004,
Podstawy ubezpieczeń, tom II - produkty. Red. J.Monkiewicz Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2005,
Podstawy ubezpieczeń, tom III - przedsiębiorstwo. Red. J.Monkiewicz, Wydawnictwo Poltext, Warszawa
2004,
Ubezpieczenia gospodarcze. Red. T.Sangowski, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2001.
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OPERACJE I PROCEDURY BANKOWE
Nazwa przedmiotu:
Operacje i procedury bankowe

Kod przedmiotu:

Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług,
Katedra Bankowości i Finansów Porównawczych
Rok / Semestr
Kierunek: Finanse i Rachunkowość
III rok, 6 semestr
Specjalność: Bankowość i Ubezpieczenia
Rodzaj studiów
I stopnia, niestacjonarne
Forma zajęć
wykład
ćwiczenia
laboratorium
seminarium
inne
Wymiar
15
12
zajęć
Status przedmiotu obowiązkowy
Język wykładowy polski
Prowadzący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail)
Przemysław Pluskota (przemyslaw.pluskota@wzieu.pl)
Cel przedmiotu
Zapoznanie studentów z problemami współczesnego rynku usług finansowych ze szczególnym
uwzględnieniem usług bankowych i para bankowych. Ukazanie specyfiki i różnorodności operacji i
procedur bankowych na konkurencyjnym rynku finansowym.
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji
Wymagana jest podstawowa wiedza z zakresu funkcjonowania systemu finansowego, w tym
banków i instytucji para i pozabankowych.
Efekty kształcenia
W zakresie wiedzy student zna podstawowe pojęcia z dziedziny współczesnej bankowości.
Porównuje i klasyfikuje rodzaje usług i produktów bankowych na współczesnym rynku finansowym.
W zakresie umiejętności student porównuje i klasyfikuje podstawowe pojęcia z zakresu
bankowości w ujęciu instytucjonalnym i instrumentalnym.
W zakresie kompetencji społecznych student swobodnie dyskutuje na temat instytucji bankowych
i para bankowych oraz produktów i usług na współczesnym rynku finansowym, wyrażając opinie, co
świadczy jego zorientowaniu w temacie przedmiotu.
Treści programowe
Forma zajęć – wykłady

Suma

1. Pojęcie, cechy i klasyfikacja usług, operacji i czynności bankowych
2. Segmentacja klientów sektora usług bankowych
3. Usługi i procedury bankowe w sektorze klientów instytucjonalnych
4. Usługi i procedury bankowe w sektorze klientów instytucjonalnych
5. Instytucje zwiększające bezpieczeństwo odbiorców usług bankowych
6. Formy sprzedaży usług bankowych
7. Usługi bankowe o charakterze innowacyjnym
8. Usługi dla zamożnych klientów
Forma zajęć – ćwiczenia

1. Pojęcie, cechy i klasyfikacja usług, operacji i czynności bankowych
2. Segmentacja klientów sektora usług bankowych
3. Usługi bankowe dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych
4. Instytucje zwiększające bezpieczeństwo odbiorców usług bankowych
5. Formy sprzedaży usług bankowych
6. Usługi dla zamożnych klientów
7. Usługi bankowe o charakterze innowacyjnym
8. Zaliczenie z zajęć w formie pisemnej
Suma
Metody i narzędzia dydaktyczne

Liczba
godzin
2
2
2
2
2
1
2
2
15
Liczba
godzin
2
2
2
2
1
1
1
1
12
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wykład z użyciem technik multimedialnych, ćwiczenia, case study, praca w grupach, eksperyment
myślowy, prezentacja
Forma i warunki zaliczenia
Zaliczenie ćwiczeń: jedno pisemne kolokwium na koniec semestru. Oceniany jest zasób wiedzy
studenta i umiejętność jej użycia do zaprezentowanych w pytaniach sytuacji. Ponadto warunkiem
zaliczenia ćwiczeń jest również aktywność na zajęciach.
Egzamin z przedmiotu: egzamin pisemny
Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności
Średnia
liczba
godzin
na
zrealizowanie aktywności
Godziny kontaktowe z nauczycielem
27
Przygotowanie się do zajęć
60
Studiowanie literatury i zadanych źródeł
45
SUMA
132
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA
4
PRZEDMIOTU
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa
1. Flejterski S., Świecka B. (red.), Elementy finansów i bankowości, CeDeWu, Warszawa 2007
2. E. Bogacka-Kisiel (red.), Usługi i procedury bankowe, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej
we Wrocławiu, Wrocław 2000.
3. D. Korenik (red.), Innowacyjne usługi banku, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
2006.
Literatura uzupełniająca
1. M. Zaleska (red.), Współczesna bankowość, Tom I, Difin, Warszawa 2007.
2. G. Rytelewska (red.), Bankowość detaliczna, PWE, Warszawa 2005.
3. A. Dmowski, D. Prokopowicz, Rynki finansowe, Difin, Warszawa 2010.
4. Bank, Bank i Kredyt, Gazeta Bankowa, Rzeczpospolita, Dziennik Gazeta Prawna, Puls
Biznesu itp.
5. Źródła internetowe: Portal NBP, www.alebank.pl i inne
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AKTUARIAT UBEZPIECZENIOWY
Nazwa przedmiotu: Aktuariat Ubezpieczeniowy Kod przedmiotu:
Jednostka organizacyjna US: Katedra Metod Ilościowych
Kierunek Finanse i Rachunkowość
Rok III Semestr VI
Specjalność Bankowość i Ubezpieczenia
Rodzaj studiów I stopnia stacjonarne
wykład
ćwiczenia
laboratorium seminarium
inne
Forma zajęć
Wymiar
9
9
zajęć
Status przedmiotu obowiązkowy
Język wykładowy polski
Prowadzący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail)
Dr Robert Kubicki Robert.Kubicki@wzieu.pl
Cel przedmiotu
Zapoznanie studenta pojęciem ryzyka, specyfiką ryzyka w różnych dziedzinach życia, szacowaniem ryzyka
oraz metodologią jego ograniczenia poprzez ubezpieczenia
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji
Podstawowa wiedza z zakresu matematyki, statystyki oraz ekonometrii
Efekty kształcenia
W zakresie wiedzy student potrafi sformułować podstawowe problemy związane z ryzykiem w języku
matematycznym oraz rozumie współzależności między ryzykiem a innymi zjawiskami mikro i mi
W zakresie umiejętności student potrafi przedstawić ryzyko wystąpienia określonego zjawiska w języku
matematycznym oraz posiada umiejętność szacowania prawdopodobieństwa jego wystąpienia oraz określenia
stawki ubezpieczenia przed jego następstwami.
W zakresie kompetencji społecznych student zachowuje ostrożność i krytycyzm w wyrażaniu opinii na
podstawie przeprowadzonych badań z wykorzystaniem aparatu matematyczno-statystycznoekonometrycznego
Treści programowe
Forma zajęć – wykłady
Liczba
godzin
1. Probabilistyczne modele ryzyka ubezpieczeniowego
3
2. Modelowanie ryzyka ubezpieczeniowego w portfelach
3
3. Proces ryzyka w działalności ubezpieczeniowej. Reasekuracja
3
4.
Suma

Forma zajęć – ćwiczenia

1. Metody kalkulacji składki w ubezpieczeniach typu non-life
2. Metody kalkulacji składki w ubezpieczeniach na życie
3. Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe i metody ich tworzenia
Suma
Metody i narzędzia dydaktyczne
Prezentacja multimedialna, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań

9
Liczba
godzin
3
3
3
9

Forma i warunki zaliczenia
Zaliczenie ćwiczeń w formie pisemnej. Zaliczenie ćwiczeń następuje na podstawie kolokwiów (rozwiązanie
zadań) oraz aktywności na ćwiczeniach.
Egzamin pisemny obejmujący wiedzę z wykładu, ćwiczeń oraz zalecanej literatury, opiera się na rozwiązaniu
zestawu zadań.
Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności
Średnia liczba godzin na zrealizowanie
aktywności
Godziny kontaktowe z nauczycielem
18
Przygotowanie się do laboratorium
Przygotowanie się do zajęć
30
Studiowanie literatury, samodzielne rozwiązywanie zadań
52
SUMA
100
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA
4
PRZEDMIOTU
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Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:

P. Kowalczyk, E. Poprawska, W. Ronka-Chmielowiec: Metody aktuarialne. Zastosowania
matematyki w ubezpieczeniach, PWN, Warszawa 2006
Literatura uzupełniająca:
M. Podgórska, J. Klimkowska: Matematyka finansowa, PWN, Warszawa 2005
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RYNEK USŁUG UBEZPIECZENIOWYCH
Nazwa przedmiotu:
Kod przedmiotu:
RYNEK USŁUG
UBEZPIECZENIOWYCH
Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług,
Katedra Finansów Przedsiębiorstwa
Kierunek: Finanse i Rachunkowość
Rok / Semestr 3/6
Specjalność: Bankowość i ubezpieczenia Rodzaj studiów
przedsiębiorstw
I stopnia, Niestacjonarne
Forma zajęć
wykład
ćwiczenia
laboratorium
seminarium
inne
Wymiar
9
9
zajęć
Status przedmiotu: obowiązkowy
Język wykładowy: polski
Prowadzący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail)
prof. zw. dr hab. Aurelia Bielawska, kierownik katedry aurelia.bielawska@wzieu.pl
dr Anna Bera, adiunkt
anna.bera@wzieu.pl
mgr Dominika Kordela, asystent
dominika.kordela@wzieu.pl
dr hab. prof. US Bogusław Walczak, profesor
bogusław.walczak@wzieu.pl
dr Sławomir Zarębski, adiunkt
sławomir.zarebski@wzieu.pl
mgr Magdalena Kosowska, asystent
magdalena.kosowska@wzieu.pl
mgr Maciej Pawłowski, asystent
maciej.pawlowski@wzieu.pl
mgr Dariusz Pauch, asystent
dariusz.pauch@wzieu.pl
Cel przedmiotu
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami z zakresu rynku usług
ubezpieczeniowych. Przedstawiona zostanie regulacja prawna działalności ubezpieczeniowej oraz techniczna
charakterystyka kontraktu ubezpieczeniowego. Szczegółowo omówione zostaną poszczególne rynku
ubezpieczeń majątkowych: komunikacyjnych, przemysłowych, rolnych, finansowych, ,rynkiem
odpowiedzialności cywilnej. Wyjaśnione zostaną także zasady gospodarki finansowej ubezpieczycieli.
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji
Podstawowa wiedza z zakresu ubezpieczeń
Efekty kształcenia
W zakresie wiedzy student zna podstawowe pojęcia z zakresu rynku ubezpieczeń i kontraktów
ubezpieczeniowych.
W zakresie umiejętności student potrafi rozpoznać i analizować podstawowe grupy produktów
ubezpieczeniowych, związanych z rynkiem ubezpieczeń majątkowych.
W zakresie kompetencji społecznych student akceptuje i rozumie znaczenie kontraktów
ubezpieczeniowych oraz wpływu działalności w zakresie ubezpieczeniowym na bezpieczeństwo
finansowe działania przedsiębiorstw.
Treści programowe
Forma zajęć – wykłady
1. Rozwój ubezpieczeń na świecie i w Polsce
2. Ryzyko ubezpieczeniowe
3. Istota, funkcje i zasady ubezpieczeń
4. Regulacja prawna działalności ubezpieczeniowej. Instytucje ubezpieczeniowe
5. Techniczne charakterystyki kontraktu ubezpieczeniowego
6. Charakterystyka rynku usług ubezpieczeniowych: ubezpieczeń komunikacyjnych,
przemysłowych, rolnych, finansowych, odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczeń
transportowych
7. Gospodarka finansowa zakładu ubezpieczeń
8. Rynek ubezpieczeń w Polsce – stan obecny i perspektywy rozwoju

Liczba
godzin
2
1
1
1
1
1

1
1
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Suma
Treści programowe
Forma zajęć – ćwiczenia

-

1. Rozwój ubezpieczeń na świecie i w Polsce
2. Ryzyko ubezpieczeniowe
3. Istota, funkcje i zasady ubezpieczeń
4. Regulacja prawna działalności ubezpieczeniowej. Instytucje ubezpieczeniowe
5. Techniczne charakterystyki kontraktu ubezpieczeniowego
6. Charakterystyka rynku usług ubezpieczeniowych: ubezpieczeń komunikacyjnych,
przemysłowych, rolnych, finansowych, odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczeń
transportowych
7. Gospodarka finansowa zakładu ubezpieczeń
8. Rynek ubezpieczeń w Polsce – stan obecny i perspektywy rozwoju

Suma
Metody i narzędzia dydaktyczne
wykład z użyciem technik multimedialnych, ćwiczenia, case study, studia literaturowe

9
Liczba
godzin
2
1
1
1
1
1

1
1

9

Forma i warunki zaliczenia
Zaliczenie pisemne: pytania otwarte i zadania.
Egzamin w formie pisemnej (pytania otwarte), pod warunkiem zaliczenia ćwiczeń.
Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności
Średnia liczba godzin na zrealizowanie
aktywności
Godziny kontaktowe z nauczycielem
18
Przygotowanie się do zajęć
32
Studiowanie literatury i zadanych źródeł
50
SUMA
100
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA
4
PRZEDMIOTU
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
Podstawy ubezpieczeń, tom I - mechanizmy i funkcje. Red. J. Monkiewicz, Wydawnictwo Poltext, Warszawa
2004,
Podstawy ubezpieczeń, tom II - produkty. Red. J.Monkiewicz Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2005,
Podstawy ubezpieczeń, tom III - przedsiębiorstwo. Red. J.Monkiewicz, Wydawnictwo Poltext, Warszawa
2004,
Ubezpieczenia gospodarcze. Red. T.Sangowski, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2001.
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INFORMACJE W PODEJMOWANIU DECYZJI FINANSOWYCH
Nazwa przedmiotu:
Informacje
w
podejmowaniu
finansowych

Kod przedmiotu:
decyzji

Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług,
Katedra Bankowości i Finansów Porównawczych
Rok / Semestr
Kierunek: Finanse i Rachunkowość
II rok, 4 semestr
Specjalność: Doradztwo Finansowe
Rodzaj studiów
I stopnia, niestacjonarne
Forma zajęć
wykład
ćwiczenia
laboratorium
seminarium
inne
Wymiar
9
9
zajęć
Status przedmiotu obowiązkowy
Język wykładowy polski
Prowadzący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail)
Stanisław Flejterski (stanisław.flejterski@wzieu.pl)
Krystyna Brzozowska (krystyna.brzozowska@wzieu.pl)
Beata Świecka (beata.swiecka@wzieu.pl)
Przemysław Pluskota (przemyslaw.pluskota@wzieu.pl)
Robert Rumiński (robert.ruminski@wzieu.pl)
Cel przedmiotu
Zapoznanie studentów z problemami współczesnego rynku usług finansowych ze szczególnym
uwzględnieniem metod i sposobów pozyskiwania informacji niezbędnych w procesie podejmowania
decyzji finansowych.
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji
Wymagana jest podstawowa wiedza z zakresu funkcjonowania systemu finansowego oraz instytucji
wspomagających działanie instytucji finansowych.
Efekty kształcenia
W zakresie wiedzy student zna podstawowe pojęcia z zakresu pozyskiwania informacji w procesie
podejmowania decyzji finansowych. Porównuje i klasyfikuje rodzaje informacji niezbędnych do
podjęcia decyzji finansowych.
W zakresie umiejętności student porównuje i klasyfikuje podstawowe rodzaje i źródła informacji.
W zakresie kompetencji społecznych student swobodnie dyskutuje na temat źródeł i sposobów
pozyskiwania informacji w podejmowaniu decyzji finansowych, wyrażając opinie, co świadczy jego
zorientowaniu w tematyce przedmiotu.
Treści programowe
Forma zajęć – wykłady
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Suma

Ryzyko w podejmowaniu decyzji finansowych
Rynek informacji w Europie i na świecie
Aspekty organizacyjne rynku informacji gospodarczych w Polsce
Działalność biur informacji gospodarczej
Rynek wymiany informacji kredytowych w Polsce
Elektroniczne płatności i rozliczenia
Forma zajęć – ćwiczenia
1. Ryzyko w podejmowaniu decyzji finansowych
2. Wymiana informacji gospodarczych w Europie i na świecie
3. Biura informacji gospodarczej
4. Biura informacji kredytowych
5. Wymiana informacji na polskim rynku
7. Elektroniczne systemy w podejmowani decyzji finansowych

Liczba
godzin
2
2
2
1
1
1
9
Liczba
godzin
1
1
2
2
2
1
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Suma
9
Metody i narzędzia dydaktyczne
wykład z użyciem technik multimedialnych, ćwiczenia, case study, praca w grupach, eksperyment
myślowy, prezentacja
Forma i warunki zaliczenia
Zaliczenie ćwiczeń: jedno pisemne kolokwium na koniec semestru. Oceniany jest zasób wiedzy
studenta i umiejętność jej użycia do zaprezentowanych w pytaniach sytuacji. Ponadto warunkiem
zaliczenia ćwiczeń jest również aktywność na zajęciach.
Egzamin z przedmiotu: egzamin pisemny
Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności
Średnia
liczba
godzin
na
zrealizowanie aktywności
Godziny kontaktowe z nauczycielem
18
Przygotowanie się do zajęć
20
Studiowanie literatury i zadanych źródeł
20
SUMA
58
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA
2
PRZEDMIOTU
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa
1. Nowoczesne zarządzanie biznesem z wykorzystaniem informacji finansowych i narzędzi egospodarki, Materiały przygotowane w ramach projektu :Nowoczesne zarządzanie
biznesem, Warszawa 2010.
Literatura uzupełniająca
1. M. Zaleska (red.), Współczesna bankowość, Tom I, Difin, Warszawa 2007.
2. Bank, Bank i Kredyt, Gazeta Bankowa, Rzeczpospolita, Dziennik Gazeta Prawna, Puls
Biznesu itp.
3. Źródła internetowe: Portal NBP, www.alebank.pl i inne
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ZARZĄDZANIE RYZYKIEM I INŻYNIERIA FINANSOWA
Nazwa przedmiotu:
Zarządzanie ryzykiem i inżynieria finansowa

Kod przedmiotu:

Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług,
Katedra Bankowości i Finansów Porównawczych
Rok / Semestr
Kierunek: Finanse i Rachunkowość
III rok, 5 semestr
Specjalność: Doradztwo Finansowe
Rodzaj studiów
I stopnia, niestacjonarne
Forma zajęć
wykład
ćwiczenia
laboratorium
seminarium
inne
Wymiar
15
12
zajęć
Status przedmiotu obowiązkowy
Język wykładowy polski
Prowadzący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail)
Stanisław Flejterski (stanisław.flejterski@wzieu.pl)
Krystyna Brzozowska (krystyna.brzozowska@wzieu.pl)
Beata Świecka (beata.swiecka@wzieu.pl)
Przemysław Pluskota (przemyslaw.pluskota@wzieu.pl)
Robert Rumiński (robert.ruminski@wzieu.pl)
Cel przedmiotu
Zapoznanie studentów z problemami zarządzania ryzykiem oraz sposobami i metodami jego
ograniczania. Ponadto zostanie przekazana wiedza na temat mechanizmów współczesnego rynku
finansowego oraz metod i sposobów jego analizy.
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji
Wymagana jest podstawowa wiedza z zakresu funkcjonowania rynku finansowego oraz instytucji
finansowych.
Efekty kształcenia
W zakresie wiedzy student zna podstawowe pojęcia z zakresu pozyskiwania informacji w procesie
podejmowania decyzji finansowych. Porównuje i klasyfikuje rodzaje informacji niezbędnych do
podjęcia decyzji finansowych, poszczególne rodzaje ryzyk towarzyszących rynkom finansowym.
W zakresie umiejętności student porównuje i analizuje elementy rynku finansowego oraz
podstawowe rodzaje i źródła ryzyk.
W zakresie kompetencji społecznych student swobodnie dyskutuje na temat współczesnego
rynku finansowego, jego analizy oraz metod i sposobów ograniczania ryzyka finansowego, we
współczesnym gospodarkach.
Treści programowe
Forma zajęć – wykłady
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Suma

Ryzyko w podejmowaniu decyzji finansowych
Rodzaje i źródła ryzyka finansowego
Sposoby i metody ograniczania ryzyka
Rynek wymiany informacji finansowych w Polsce
Istota i klasyfikacja rynku finansowego
Instrumenty finansowe
Innowacje finansowe
Giełda papierów wartościowych
Forma zajęć – ćwiczenia
1. Rodzaje i źródła ryzyka finansowego
2. Sposoby i metody ograniczania ryzyka
3. Istota i klasyfikacja rynku finansowego
4. Instrumenty finansowe

Liczba
godzin
2
2
2
2
2
2
2
1
15
Liczba
godzin
2
2
1
2
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5. Innowacje finansowe
6. Instrumenty pochodne
7. Giełda papierów wartościowych
8. Zaliczenie przedmiotu

2
1
1
1
12

Suma
Metody i narzędzia dydaktyczne
wykład z użyciem technik multimedialnych, ćwiczenia, case study, praca w grupach, eksperyment
myślowy, prezentacja
Forma i warunki zaliczenia
Zaliczenie ćwiczeń: jedno pisemne kolokwium na koniec semestru. Oceniany jest zasób wiedzy
studenta i umiejętność jej użycia do zaprezentowanych w pytaniach sytuacji. Ponadto warunkiem
zaliczenia ćwiczeń jest również aktywność na zajęciach.
Egzamin z przedmiotu: egzamin pisemny
Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności
Średnia
liczba
godzin
na
zrealizowanie aktywności
Godziny kontaktowe z nauczycielem
27
Przygotowanie się do zajęć
30
Studiowanie literatury i zadanych źródeł
30
SUMA
87
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA
3
PRZEDMIOTU
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa
1. A. Weron, R. Weron, Inżynieria finansowa, Wydawnictwa Naukowo Techniczne, Warszawa
2009.
2. A. Zaremba, Giełda. Podstawy inwestowania, Wydawnictwo Helion, Warszawa 2010.
3. M. Zaleska (red.), Współczesna bankowość, Tom I, Difin, Warszawa 2007.
Literatura uzupełniająca
1. W. Tarczyński, M. Zwolankowski, Inżyniera finansowa, Wydawnictwo Placet, Warszawa
1999.
2. A. Huterska, Kredytowe instrumenty pochodne w zarządzaniu ryzykiem kredytowym,
CeDeWu.pl, Warszawa 2010.
3. J. Grzywacz (red.), Finansowe instrumenty pochodne, Wydawnictwo Szkoły Głównej
Handlowej, Warszawa 2009.
4. M. Sobczyk, Kalkulacje finansowe, Wydawnictwo Placet, Warszawa 2007.
5. A. Zaremba, Produkty strukturyzowane – inwestycje nowych czasów, Wydawnictwo Helion,
Warszawa 2008.
6. Bank, Bank i Kredyt, Gazeta Bankowa, Rzeczpospolita, Dziennik Gazeta Prawna, Puls
Biznesu itp.
7. Źródła internetowe: www.gpw.pl, www.ferk.pl, www.alebank.pl i inne
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MIKROFINANSE
Nazwa przedmiotu: Mikrofinanse

Kod przedmiotu:

Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług,
Katedra Bankowości i Finansów Porównawczych
Rok / Semestr
Kierunek: Finanse i Rachunkowość
III rok, 5 semestr
Specjalność: Doradztwo Finansowe
Rodzaj studiów
I stopnia, niestacjonarne
Forma zajęć
wykład
ćwiczenia
laboratorium
seminarium
inne
Wymiar
18
zajęć
Status przedmiotu obowiązkowy
Język wykładowy polski
Prowadzący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail)
Przemysław Pluskota (przemyslaw.pluskota@wzieu.pl)
Cel przedmiotu
Zapoznanie z zagadnieniami mikrofinansów w teorii finansów oraz wykluczenia społecznego i
ubóstwa we współczesnych gospodarkach.
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji
Wymagana jest wiedza z zakresu podstaw finansów, bankowości oraz instytucji parabankowych.
Efekty kształcenia
W zakresie wiedzy student zna podstawowe pojęcia z dziedziny finansów i bankowości oraz
mikrofinansów. Porównuje i klasyfikuje rodzaje instytucji mikrofinansowych
W zakresie umiejętności student porównuje i klasyfikuje podstawowe rodzaje i zadania instytucji
mikrofinansowych oraz produkty aktywizacji gospodarczej społeczeństwa.
W zakresie kompetencji społecznych student swobodnie dyskutuje na temat bankowości,
mikrofinansów, instytucji parabankowych oraz ich produktów i usług na współczesnym rynku
finansowym, wyrażając opinie, co świadczy jego zorientowaniu w temacie przedmiotu.
Treści programowe
Forma zajęć – wykłady

Liczba
godzin
2
2
2
2
2
2
2
2
2
18

1. Istota i cel mikrofinansów
2. Problem wykluczenia finansowego i ubóstwa na świecie
3. Geneza mikrofinansów
4. Typologia instytucji mikrofinansowych
5. Spółdzielnie kredytowe i pożyczki grupowe
6.Produkty mikrofinansowe
7. Zjawisko mikrofinansów na świecie (Azja, Ameryka, Afryka)
8. Działalność mikrofinansowa w Unii Europejskiej
9. Bankowe i niebankowe instytucje mikrofinansowe w Polsce
Suma
Metody i narzędzia dydaktyczne
wykład z użyciem technik multimedialnych, ćwiczenia, case study, praca w grupach, eksperyment
myślowy, prezentacja
Forma i warunki zaliczenia
Zaliczenie ćwiczeń: jedno pisemne kolokwium na koniec semestru. Oceniany jest zasób wiedzy
studenta i umiejętność jej użycia do zaprezentowanych w pytaniach sytuacji. Ponadto warunkiem
zaliczenia ćwiczeń jest również aktywność na zajęciach.
Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności
Średnia
liczba
godzin
na
zrealizowanie aktywności
Godziny kontaktowe z nauczycielem
18
Przygotowanie się do zajęć
40
Studiowanie literatury i zadanych źródeł
20
SUMA
78
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SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA
4
PRZEDMIOTU
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa
1. B. Armendariz de Aghion, J. Morduch, Ekonomia mikrofinansów, Anwero Wydawnictwo,
Gdańsk 2009.
2. W. Szwajkowski, Tajemnice mikrofinansowania, CeDeWu, Warszawa 2002.
3. J. Adamek, Mikrofinanse islamskie – założenia, produkty, praktyka, CeDeWu.pl, Warszawa
2010.
4. A. Alińska, Instytucje mikrofinansowe w lokalnym rozwoju społeczno-gospodarczym, Szkoła
Głowna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2008.
Literatura uzupełniająca
1. S. Flejterski, P. Pluskota, I. Szymczak, Instytucje i usługi doręczeniowe na rynku
finansowym, Difin, Warszawa 2005.
2. B. Bartkowiak, S. Flejterski, P. Pluskota, Fundusze i usługi pożyczkowe dla mikro, małych i
średnich przedsiębiorstw, Difin, Warszawa 2006.
3. Bank, Bank i Kredyt, Gazeta Bankowa, Rzeczpospolita, Dziennik Gazeta Prawna, Puls
Biznesu itp.
4. Źródła internetowe: www.psfp.org.pl; www.ksfp.org.pl; www.bgk.pl
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DORADZTWO NA RYNKU FINANSOWYM
Nazwa przedmiotu:
Kod przedmiotu:
DORADZTWO
NA
RYNKU
FINANSOWYM
Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług,
Katedra Finansów Przedsiębiorstwa, Katedra Bankowości i Finansów
Porównawczych
Rok / Semestr 3/5
Kierunek: Finanse i Rachunkowość
Rodzaj studiów
Specjalność: Doradztwo finansowe
I stopnia, Niestacjonarne
Forma zajęć
Wykład
ćwiczenia
laboratorium
seminarium
inne
Wymiar
9
9
zajęć
Status przedmiotu: obowiązkowy
Język wykładowy: polski
Prowadzący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail)
prof. zw. dr hab. Aurelia Bielawska, kierownik katedry aurelia.bielawska@wzieu.pl
dr Anna Bera, adiunkt
anna.bera@wzieu.pl
mgr Dominika Kordela, asystent
dominika.kordela@wzieu.pl
dr hab. prof. US Bogusław Walczak, profesor
bogusław.walczak@wzieu.pl
dr Sławomir Zarębski, adiunkt
sławomir.zarebski@wzieu.pl
mgr Magdalena Kosowska, asystent
magdalena.kosowska@wzieu.pl
mgr Maciej Pawłowski, asystent
maciej.pawlowski@wzieu.pl
mgr Dariusz Pauch, asystent
dariusz.pauch@wzieu.pl
Stanisław Flejterski (stanisław.flejterski@wzieu.pl)
Krystyna Brzozowska (krystyna.brzozowska@wzieu.pl)
Beata Świecka (beata.swiecka@wzieu.pl)
Przemysław Pluskota (przemyslaw.pluskota@wzieu.pl)
Robert Rumiński (robert.ruminski@wzieu.pl)
Cel przedmiotu
Cel przedmiotu: zapoznanie studentów z podstawami funkcjonowania doradztwa podatkowego oraz
doradztwa w zakresie nieruchomości w Polsce, zwłaszcza w kontekście uwarunkowań prawnych
oraz niezbędnych kompetencji dla rozpoczęcia i prowadzenia działalności doradczej w tym zakresie.
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji
Podstawowe wiadomości z zakresu przedmiotów: Finanse przedsiębiorstwa, Rachunkowość, Rynki
i instrumenty finansowe
Efekty kształcenia
W zakresie wiedzy student zna podstawowe zadania doradców oraz podstawy prawne prowadzenia
takiej działalności w Polsce.
W zakresie umiejętności student potrafi przeprowadzić procedury zmierzające do zdobycia
uprawnień doradcy finansowego oraz posiada umiejętność analizy praktycznych problemów
dotyczących takiego doradztwa.
W zakresie kompetencji społecznych student akceptuje i rozumie znaczenie doradców
finansowych dla funkcjonowania przedsiębiorstw i gospodarstw domowych.
Treści programowe
Forma zajęć – wykłady
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Istota i znaczenie rynku finansowego w gospodarce
Elementy rynku finansowego
Istota doradztwa doradztwa finansowego.
Instrumenty rynku pieniężnego
Instrumenty rynku finansowego
Podstawy prawne funkcjonowania doradztwa na rynku finansowym

Liczba
godzin
1
1
1
1
1
1
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7. Podstawowy zakres obowiązków doradców
8. Procedury zdobywania uprawnień doradcy finansowego
9. Instytucje doradztwa finansowego w Polsce
Suma

1
1
1

Treści programowe
Forma zajęć – ćwiczenia

1. Istota i znaczenie rynku finansowego w gospodarce oraz istota
doradztwa finansowego
2. Elementy rynku finansowego
3. Istota doradztwa finansowego.
4. Instrumenty rynku pieniężnego
5. Instrumenty rynku finansowego
6. Instrumenty pochodne
7. Podstawy prawne funkcjonowania doradztwa na rynku finansowym
8. Podstawowy zakres obowiązków doradców
9. Procedury zdobywania uprawnień doradcy finansowego
10. Instytucje doradztwa finansowego w Polsce
11. Zaliczenie
Suma
Metody i narzędzia dydaktyczne
Wykład z użyciem technik multimedialnych, ćwiczenia, prezentacje

9
Liczba
godzin
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
9

Forma i warunki zaliczenia
Zaliczenie ćwiczeń: pisemne kolokwia ( pytania otwarte i zadania).
Egzamin pisemny.
Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności
Średnia liczba godzin na zrealizowanie
aktywności
Godziny kontaktowe z nauczycielem
30
Przygotowanie się do zajęć
30
Studiowanie literatury i zadanych źródeł
60
SUMA
120
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA
5
PRZEDMIOTU
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
1. 1. A. Weron, R. Weron, Inżynieria finansowa, Wydawnictwa Naukowo Techniczne,
Warszawa 2009.
2. A. Zaremba, Giełda. Podstawy inwestowania, Wydawnictwo Helion, Warszawa 2010.
3. W. Dębski, Rynek finansowy i jego mechanizmy. Podstawy teorii i praktyki, PWN, Warszawa
2010.
4. Doradztwo Finansowe w Polsce. Waliszewski Krzysztof, CeDeWu, Warszawa 2011
Literatura uzupełniająca:
1. A. Zaremba, Giełda. Podstawy inwestowania, Wydawnictwo Helion, Warszawa 2010.
2. M.Kalinowski, M. Pronobis (red.), Innowacje na rynkach finansowych, CeDeWu.pl,
Warszawa 2010.
3. S. Antkiewicz, M. Kalinowski (red.), Innowacje finansowe, CeDeWu.pl, Warszawa 2008.
4. Bank, Bank i Kredyt, Gazeta Bankowa, Rzeczpospolita, Dziennik Gazeta Prawna, Puls
Biznesu itp.
5. Źródła internetowe: Portal NBP, www.alebank.pl i inne
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PODSTAWY ANALIZY FUNDAMENTALNEJ, TECHNICZNEJ I PORTFELOWEJ
Nazwa przedmiotu:
Kod przedmiotu:
Podstawy analizy fundamentalnej, technicznej
i portfelowej
Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług,
Katedra Bankowości i Finansów Porównawczych
Rok / Semestr
Kierunek: Finanse i Rachunkowość
III rok, 5 semestr
Specjalność: Doradztwo Finansowe
Rodzaj studiów
I stopnia, stacjonarne
Forma zajęć
wykład
ćwiczenia
laboratorium
seminarium
inne
Wymiar
9
9
zajęć
Status przedmiotu obowiązkowy
Język wykładowy polski
Prowadzący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail)
Przemysław Pluskota (przemyslaw.pluskota@wzieu.pl)
Cel przedmiotu
Zapoznanie studentów z wiedzą na temat podejmowania decyzji inwestycyjnych przy wykorzystaniu
podstawowych narzędzi.
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji
Wymagana jest podstawowa wiedza z zakresu funkcjonowania rynku finansowego oraz instytucji i
instrumentów finansowych.
Efekty kształcenia
W zakresie wiedzy student zna podstawowe pojęcia z zakresu podejmowania decyzji
inwestycyjnych oraz narzędzi wykorzystywanych w tym celu.
W zakresie umiejętności student potrafi na podstawie dostępnych informacji podjąć optymalną dla
siebie decyzję inwestycyjną, przy zachowaniu określonego poziomu ryzyka.
W zakresie kompetencji społecznych student swobodnie dyskutuje na temat inwestycji
finansowych oraz podstawowych narzędzi wspomagających podejmowanie decyzji inwestycyjnych
na współczesnych rynkach finansowych.
Treści programowe
Forma zajęć – wykłady
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Suma

Giełda papierów wartościowych
Instrumenty finansowe
Metody zarządzania wolnymi środkami
Metody zarządzania portfelem
Podstawy analizy fundamentalnej
Analiza techniczna
Analiza portfelowa
Forma zajęć – ćwiczenia

Liczba
godzin
1
1
1
1
1
2
2
9
Liczba
godzin
2
2
2
2
1
9

1. Metody zarządzania wolnymi środkami
2. Metody zarządzania portfelem
3. Podstawy analizy fundamentalnej
4. Analiza techniczna
5. Zaliczenie
Suma
Metody i narzędzia dydaktyczne
wykład z użyciem technik multimedialnych, ćwiczenia, case study, praca w grupach, eksperyment
myślowy, prezentacja
Forma i warunki zaliczenia
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Zaliczenie ćwiczeń: jedno pisemne kolokwium na koniec semestru. Oceniany jest zasób wiedzy
studenta i umiejętność jej użycia do zaprezentowanych w pytaniach sytuacji. Ponadto warunkiem
zaliczenia ćwiczeń jest również aktywność na zajęciach.
Egzamin z przedmiotu: egzamin pisemny
Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności
Średnia
liczba
godzin
na
zrealizowanie aktywności
Godziny kontaktowe z nauczycielem
18
Przygotowanie się do zajęć
30
Studiowanie literatury i zadanych źródeł
20
…
SUMA
68
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA
2
PRZEDMIOTU
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa
1. A. Weron, R. Weron, Inżynieria finansowa, Wydawnictwa Naukowo Techniczne, Warszawa
2009.
2. A. Zaremba, Giełda. Podstawy inwestowania, Wydawnictwo Helion, Warszawa 2010.
Literatura uzupełniająca
1. W. Tarczyński, M. Zwolankowski, Inżyniera finansowa, Wydawnictwo Placet, Warszawa
1999.
2. A. Huterska, Kredytowe instrumenty pochodne w zarządzaniu ryzykiem kredytowym,
CeDeWu.pl, Warszawa 2010.
3. J. Grzywacz (red.), Finansowe instrumenty pochodne, Wydawnictwo Szkoły Głównej
Handlowej, Warszawa 2009.
4. M. Sobczyk, Kalkulacje finansowe, Wydawnictwo Placet, Warszawa 2007.
5. A. Zaremba, Produkty strukturyzowane – inwestycje nowych czasów, Wydawnictwo Helion,
Warszawa 2008.
6. J. Deporre, Zostań rekinem giełdowym, Difin, Warszawa 2008.
7. Bank, Bank i Kredyt, Gazeta Bankowa, Rzeczpospolita, Dziennik Gazeta Prawna, Puls
Biznesu itp.
8. Źródła internetowe: www.gpw.pl, www.ferk.pl, www.alebank.pl i inne
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DORADZTWO EKONOMICZNE DLA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH
Nazwa przedmiotu:
Kod przedmiotu:
Doradztwo ekonomiczne dla podmiotów
gospodarczych
Jednostka organizacyjna US:
Katedra Finansów Publicznych, Katedra Bankowości i Finansów
Porównawczych
Rok / Semestr
Kierunek Finanse i Rachunkowość
II rok/6 semestr
Specjalność Doradztwo finansowe
Rodzaj studiów: stacjonarne
Forma zajęć
wykład
ćwiczenia
laboratorium
seminarium
inne
Wymiar
30
15
zajęć
Status przedmiotu obowiązkowy
Język wykładowy polski
Prowadzący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail)
Stanisław Flejterski (stanisław.flejterski@wzieu.pl)
Krystyna Brzozowska (krystyna.brzozowska@wzieu.pl)
Beata Świecka (beata.swiecka@wzieu.pl)
Przemysław Pluskota (przemyslaw.pluskota@wzieu.pl)
Robert Rumiński (robert.ruminski@wzieu.pl)
Dr Magdalena Kogut-Jaworska (magdalena.kogut@wzieu.pl)
Cel przedmiotu
Wykształcenie umiejętność praktycznego wykorzystania wiedzy w zakresie nowoczesnych metod
oceny, nabycie doświadczenia w analizie złożonych przedsięwzięć i umiejętności optymalizacji
zindywidualizowanych rozwiązań.
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji
Wiedza z zakresu mikroekonomii, funkcjonowania gospodarki, organizacji przedsiębiorstw, JST,
podstaw finansów
Efekty kształcenia
W zakresie wiedzy student zna rodzaje podmiotów gospodarczych na współczesnym rynku oraz
porównuje usługi doradcze świadczone tym podmiotom.
W zakresie umiejętności student klasyfikuje podstawowe rodzaje usług doradczych.
W zakresie kompetencji społecznych student swobodnie dyskutuje na temat rodzajów podmiotów
gospodarczych oraz świadczonych im usług doradczych, co świadczy jego zorientowaniu w temacie
przedmiotu.
Treści programowe
Forma zajęć – wykłady
Liczba
godzin
1. Znaczenie doradztwa ekonomicznego i finansowego w życiu
2
gospodarczym
2. Rola i rodzaje podmiotów gospodarczych we współczesnych
2
gospodarkach
3. Szacowanie wartości podmiotu gospodarczego i zdarzenia wpływające
2
na jego wycenę (transakcje fuzji, przejęć, kupna, wycenę sprzedaży
akcji, prywatyzację
4. Doradztwo w zakresie zarządzania wartością przedsięwzięć
2
gospodarczych (ocena efektywności inwestycji, cena sytuacji finansowej
5. Optymalizacja procesów zarządzania ryzykiem w biznesie
2
6. Doradztwo w zakresie montaży finansowych i optymalizacji struktury
2
finansowania
7. Doradztwo strategiczne analizy strategiczne, strategie rozwoju, biznes
2
plany, analizy sektorowe)
8. Doradztwo inwestycyjne (kryteria klasyfikacji instrumentów finansowych)
2
9. Restrukturyzacja działalności gospodarczej
2
10. Określenie potrzeb kapitałowych podmiotów gospodarczych do ich
2

316

Suma

dalszego rozwoju
11. Doradztwo w pozyskiwaniu kapitałów
12. Doradztwo w zakresie zasad corporate governance
13. Doradztwo w zakresie pozyskiwania środków finansowych przez JST
Forma zajęć – ćwiczenia

4
2
4
30
Liczba
godzin
1

1. Szacowanie wartości podmiotu gospodarczego i zdarzenia wpływające na
jego wycenę (transakcje fuzji, przejęć, kupna, wycenę sprzedaży akcji,
prywatyzację
2. Doradztwo w zakresie zarządzania wartością przedsięwzięć gospodarczych
1
(ocena efektywności inwestycji, cena sytuacji finansowej
3. Optymalizacja procesów zarządzania ryzykiem w biznesie
1
4. Doradztwo w zakresie montaży finansowych i optymalizacji struktury
2
finansowania
5. Doradztwo strategiczne analizy strategiczne, strategie rozwoju, biznes plany,
2
analizy sektorowe)
6. Doradztwo inwestycyjne (kryteria klasyfikacji instrumentów finansowych)
2
7. Restrukturyzacja działalności gospodarczej
1
8. Określenie potrzeb kapitałowych podmiotów gospodarczych do ich dalszego
1
rozwoju
9. Doradztwo w zakresie zasad corporate governance
2
10. Doradztwo w zakresie pozyskiwania środków finansowych przez JST
1
12. Kolowium zaliczeniowe
1
Suma
15
Metody i narzędzia dydaktyczne
Wykład i ćwiczenia: z użyciem technik multimedialnych, analiza przykładów, ćwiczenia, prezentacja
Forma i warunki zaliczenia
Zaliczenie wykładu i ćwiczeń: kolokwium pisemne, pytania testowe oraz opisowe
Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności
Godziny kontaktowe z nauczycielem
Przygotowanie się do zajęć
Studiowanie literatury i zadanych źródeł

Średnia
liczba
godzin
zrealizowanie aktywności
45
45
60

na

SUMA
150
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA
5
PRZEDMIOTU
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa
1. Waliszewski K., Doradztwo finansowe w Polsce, CeDeWu, Warszawa 2010,
2. Czekaj J., Dresler Z., Zarządzanie finansami przedsiębiorstw, Wydawnictw Naukowe PWN,
2008.
3. W. Dębski, Rynek finansowy i jego mechanizmy. Podstawy teorii i praktyki, PWN, Warszawa
2010.
Literatura uzupełniająca
1. M. Korenik (red.), Innowacyjne usługi banku, PWN, Warszawa 2006.
2. A. Zaremba, Giełda. Podstawy inwestowania, Wydawnictwo Helion, Warszawa 2010.
3. M.Kalinowski, M. Pronobis (red.), Innowacje na rynkach finansowych, CeDeWu.pl,
Warszawa 2010.
4. S. Antkiewicz, M. Kalinowski (red.), Innowacje finansowe, CeDeWu.pl, Warszawa 2008.
5. Bank, Bank i Kredyt, Gazeta Bankowa, Rzeczpospolita, Dziennik Gazeta Prawna, Puls
Biznesu itp.
6. Źródła internetowe: Portal NBP, www.alebank.pl i inne

317

FINANSE ELEKTRONICZNE
Nazwa przedmiotu: Finanse elektroniczne

Kod przedmiotu:

Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług,
Katedra Bankowości i Finansów Porównawczych
Rok / Semestr
Kierunek Finanse i Rachunkowość
III rok, 6 semestr
Specjalność Doradztwo finansowe
Rodzaj studiów
I stopnia, niestacjonarne
Forma zajęć
wykład
ćwiczenia
laboratorium
seminarium
inne
Wymiar
12
zajęć
Status przedmiotu obowiązkowy
Język wykładowy: polski
Prowadzący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail)
dr hab. prof. US Beata Świecka, beata.swiecka@wzieu.pl
Cel przedmiotu
Zapoznanie studentów z teoretycznymi oraz praktycznymi aspektami finansów elektronicznych.
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji
Słuchacz powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu finansów i bankowości
Efekty kształcenia
W zakresie wiedzy student zna podstawowe pojęcia z zakresu finansów elektronicznych.
Porównuje i klasyfikuje rodzaje produktów elektronicznych.
W zakresie umiejętności student doskonali umiejętności korzystania z produktów poprzez
elektroniczne media.
W zakresie kompetencji społecznych student swobodnie dokonuje oceny szans i zagrożeń z
wykorzystania elektronicznych usług w praktyce.
Treści programowe
Forma zajęć – wykłady
Liczba
godzin
1. Istota finansów elektronicznych
2
2. Bankowość elektroniczna
2
3. Elektroniczne instrumenty płatnicze
2
4. Ubezpieczenia przez Internet
2
5. Płatności elektroniczne
2
6. Inwestowanie poprzez Internet. Giełda Papierów Wartościowych
1
7. Podatki a Internet
1
Suma
12
Metody i narzędzia dydaktyczne
Wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, projekcja filmu, dyskusja, praca w grupach
Forma i warunki zaliczenia
Zaliczenie ćwiczeń: jedno pisemne kolokwium na koniec semestru. Oceniany jest zasób wiedzy
studenta i umiejętność jej użycia do zaprezentowanych w pytaniach sytuacji. Ponadto warunkiem
zaliczenia ćwiczeń jest również aktywność na zajęciach.
Egzamin z przedmiotu: egzamin pisemny
Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności
Średnia
liczba
godzin
na
zrealizowanie aktywności
Godziny kontaktowe z nauczycielem
12
Przygotowanie się do zajęć
12
Studiowanie literatury i zadanych źródeł
30
SUMA
54
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA
3
PRZEDMIOTU
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Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa
Flejterski S., Świecka B. (red.), Elementy finansów i bankowości, Cedewu, Warszawa 2008.
Świecka B., Bankowość elektroniczna, Cedewu, Warszawa 2010.
Literatura uzupełniająca
Borcuch A., Społeczeństwo wirtualne a wirtualny obieg pieniądza, Cedewu, Warszawa 2009.
Matuszyk A. , P. Matuszyk P., Instrumenty bankowości elektronicznej, Cedewu, Warszawa 2011.
Polasik M., Bankowość elektroniczna – istota, stan, perspektywy, Cedewu, Warszawa 2008.
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DORADZTWO PODATKOWE I NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI
Nazwa przedmiotu:
Kod przedmiotu:
DORADZTWO PODATKOWE I NA
RYNKU NIERUCHOMOŚCI
Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług,
Katedra Finansów Przedsiębiorstwa
Rok / Semestr 3/6
Kierunek: Finanse i Rachunkowość
Rodzaj studiów
Specjalność: Doradztwo finansowe
II stopnia, Niestacjonarne
Forma zajęć
Wykład
ćwiczenia
laboratorium
seminarium
inne
Wymiar
12
12
zajęć
Status przedmiotu: obowiązkowy
Język wykładowy: polski
Prowadzący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail)
prof. zw. dr hab. Aurelia Bielawska, kierownik katedry aurelia.bielawska@wzieu.pl
dr Anna Bera, adiunkt
anna.bera@wzieu.pl
mgr Dominika Kordela, asystent
dominika.kordela@wzieu.pl
dr hab. prof. US Bogusław Walczak, profesor
bogusław.walczak@wzieu.pl
dr Sławomir Zarębski, adiunkt
sławomir.zarebski@wzieu.pl
mgr Magdalena Kosowska, asystent
magdalena.kosowska@wzieu.pl
mgr Maciej Pawłowski, asystent
maciej.pawlowski@wzieu.pl
mgr Dariusz Pauch, asystent
dariusz.pauch@wzieu.pl

Cel przedmiotu
Cel przedmiotu: zapoznanie studentów z podstawami funkcjonowania doradztwa podatkowego oraz
doradztwa w zakresie nieruchomości w Polsce, zwłaszcza w kontekście uwarunkowań prawnych oraz
niezbędnych kompetencji dla rozpoczęcia i prowadzenia działalności doradczej w tym zakresie.
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji
Podstawowe wiadomości z zakresu przedmiotów: Finanse przedsiębiorstwa, Rachunkowość, Systemy
podatkowe
Efekty kształcenia
W zakresie wiedzy student zna podstawowe zadania doradców podatkowych i doradców w zakresie
nieruchomości oraz podstawy prawne prowadzenia takiej działalności w Polsce.
W zakresie umiejętności student potrafi przeprowadzić procedury zmierzające do zdobycia
uprawnień doradcy podatkowego oraz doradcy w zakresie nieruchomości i ma umiejętność analizy
praktycznych problemów dotyczących takiego doradztwa.
W zakresie kompetencji społecznych student akceptuje i rozumie znaczenie doradców
podatkowych i doradców
w zakresie nieruchomości dla funkcjonowania przedsiębiorstw i
gospodarstw domowych.
Treści programowe
Forma zajęć – wykłady
1. Doradztwo podatkowe ora doradztwa w zakresie nieruchomości jako element
doradztwa finansowego.
2. Podstawy prawne funkcjonowania doradztwa podatkowego i doradztwa w zakresie
nieruchomości w Polsce.
3. Podstawowy zakres obowiązków doradców podatkowych
4. Podstawowy zakres obowiązków doradców w zakresie nieruchomości.
5. Procedury zdobywania uprawnień doradcy podatkowego i doradcy w zakresie
nieruchomości.
5. Instytucje doradztwa podatkowego w Polsce..
6. Odpowiedzialność karna i administracyjna doradców podatkowych i doradców w
zakresie nieruchomości.

Liczba
godzin
2
2
2
2
2
2
2
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Suma
Treści programowe
Forma zajęć – ćwiczenia

-

1. Doradztwo podatkowe ora doradztwa w zakresie nieruchomości jako element
doradztwa finansowego.
2. Podstawy prawne funkcjonowania doradztwa podatkowego i doradztwa w zakresie
nieruchomości w Polsce.
3. Podstawowy zakres obowiązków doradców podatkowych
4. Podstawowy zakres obowiązków doradców w zakresie nieruchomości.
5. Procedury zdobywania uprawnień doradcy podatkowego i doradcy w zakresie
nieruchomości.
5. Instytucje doradztwa podatkowego w Polsce..
6. Odpowiedzialność karna i administracyjna doradców podatkowych i doradców w
zakresie nieruchomości.
Suma
Metody i narzędzia dydaktyczne
Wykład z użyciem technik multimedialnych, ćwiczenia, prezentacje

12
Liczba
godzin
2
2
2
2
2
2
2

12

Forma i warunki zaliczenia
Zaliczenie ćwiczeń: pisemne kolokwia ( pytania otwarte i zadania).
Egzamin pisemny.
Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności
Średnia liczba godzin na zrealizowanie
aktywności
Godziny kontaktowe z nauczycielem
24
Przygotowanie się do zajęć
36
Studiowanie literatury i zadanych źródeł
60
SUMA
120
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA
4
PRZEDMIOTU
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
1. Ustawa o Doradztwie Podatkowym. Komentarz. Mariański Adam. Wolters Kluwer, Warszawa 2010
2. Doradztwo Finansowe w Polsce. Waliszewski Krzysztof, CeDeWu, Warszawa 2011
Literatura uzupełniająca:
B. Walczak – System podatkowy Polski, PTE, Szczecin, 2008
2. G. Szczodrowski - Polski system podatkowy, PWN, Warszawa 2006
Gazeta Prawna, Przegląd Podatkowy
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USTRÓJ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
Nazwa przedmiotu:
Ustrój samorządu terytorialnego

Kod przedmiotu:

Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług,
Katedra Finansów Publicznych
Kierunek Finanse i rachunkowość
Rok II Semestr IV
Specjalność Finanse i rachunkowość w Rodzaj studiów
samorządzie terytorialnym
I stopnia, niestacjonarne
Forma zajęć
wykład
ćwiczenia
laboratorium
seminarium
inne
Wymiar
12
12
zajęć
Status przedmiotu obowiązkowy
Język wykładowy polski
Prowadzący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail)
Dr Małgorzata Gorzałczyńska-Koczkodaj (m.g.koczkodaj@wzieu.pl)
Cel przedmiotu
Zapoznanie studentów z teorią i praktyką zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce;
przedstawienie podstawowych pojęć i prawidłowości związanych z przedmiotem; stworzenie
podstaw do krytycznej refleksji i oceny proponowanych rozwiązań systemowych oraz propozycji
dokonywania różnorodnych zmian
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji
Wiedza z zakresu makroekonomii, finansów publicznych, finansów samorządu terytorialnego,
gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego
Efekty kształcenia
W zakresie wiedzy student zna i charakteryzuje podstawowe pojęcia i zjawiska z zakresu
samorządności na szczeblu lokalnym i regionalnym, wyciąga proste wnioski z zachodzących w tym
obszarze procesów, rozumie funkcjonowanie i specyfikę tego sektora.
W zakresie umiejętności student potrafi ocenić skutki proponowanych rozwiązań i zachodzących
zjawisk w samorządzie terytorialnym, poddaje krytyce pewne regulacje organizacyjno-prawne
dotyczące tego sektora, wyprowadza wnioski na podstawie rzeczywistych sytuacji.
W zakresie kompetencji społecznych student pracuje samodzielnie, zachowuje otwartość na
różne rozwiązania poznanych problemów i zidentyfikowanych dysfunkcji, chętnie podejmuje się
samodzielnego rozwiązywania postawionych problemów.
Treści programowe
Forma zajęć – wykłady
Liczba
godzin
1. Prawne pojęcie samorządu terytorialnego
1
2. Organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego i ich
3
kompetencje
3. Organy wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego i ich
3
kompetencje
4. Zadania gmin, powiatów i województw samorządowych
3
5. Regionalne Izby Obrachunkowe
1
6. Samorządowe Kolegia Odwoławcze
1
Suma
12
Forma zajęć – ćwiczenia
1. Geneza samorządu terytorialnego w Polsce (praca w grupach, analiza
1
wniosków)
2. Źródła prawa samorządu terytorialnego (prezentacje studentów
1
dotyczące tematu zajęć)
3. Zakres i możliwości współdziałania jednostek samorządu terytorialnego
3
(praca w grupach, case study, analiza wniosków, metoda scenariuszy)
4. Aparat administracyjny samorządu terytorialnego i jednostki pomocnicze
3
gmin (praca w grupach, case study)
5. Akty prawa miejscowego organów samorządu terytorialnego oraz
2
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procedura uchwałodawcza gmin (praca w grupach, case study)
6. Pisemne kolokwium z zagadnień prezentowanych na zajęciach
Suma
Metody i narzędzia dydaktyczne
Wykład z użyciem technik multimedialnych, Ćwiczenia: case study, dyskusja otwarta

2
12

Forma i warunki zaliczenia
Forma pisemna: pytania testowe oraz opisowe (wyjaśniająco-problematyczne)
Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności

Średnia
liczba
godzin
zrealizowanie aktywności
24
30
54
2

na

Godziny kontaktowe z nauczycielem
Przygotowanie się do zajęć
SUMA
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA
PRZEDMIOTU
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
1. Z. Bukowski, T. Jędrzejewski, P. Rączka: Ustrój samorządu terytorialnego, Wyd. TNOIK
Toruń 2011.
2. Red. M. Chmaj: Ustrój samorządu terytorialnego w Polsce, Wyd. WSHIP,2007.
3. Red. M. Jaworska-Dębska, M. Stahl: Encyklopedia samorządu terytorialnego dla każdego.
Część I. Ustrój, Wyd. Difin 2010.
Literatura uzupełniająca:
1. Red. D.K. Miaskowska--Daszkiewicz, Red. B. Szmulik: Encyklopedia samorządu
terytorialnego. Wyd. Oficyna 2009.
2. Czasopisma ”Finanse publiczne”, „Wspólnota”, „Finanse Komunalne”
3. Strony internetowe:www.mswia.gov.pl, finansepubliczne.bdo.pl
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PLANOWANIE
BUDŻETOWE
W
JEDNOSTKACH
SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO
Nazwa przedmiotu: Planowanie budżetowe w Kod przedmiotu:
jednostkach samorządu terytorialnego
Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług,
Katedra Finansów Publicznych
Kierunek Finanse i rachunkowość
Rok III Semestr V
Specjalność Finanse i rachunkowość w
Rodzaj studiów stacjonarne
samorządzie terytorialnym
Forma zajęć
wykład
ćwiczenia
laboratorium
seminarium
inne
Wymiar
12
12
zajęć
Status przedmiotu obowiązkowy
Język wykładowy polski
Prowadzący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail)
Dr Małgorzata Gorzałczyńska-Koczkodaj (m.g.koczkodaj@wzieu.pl)
Mgr Marta Szaja (marta.szaja@wzieu.pl)
Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z teorią i praktyką planowania budżetowego w jednostkach samorządu
terytorialnego; przedstawienie podstawowych pojęć i prawidłowości związanych z przedmiotem;
przedstawienie problemów i dysfunkcji towarzyszących planowaniu budżetowemu; stworzenie
podstaw do krytycznej refleksji i oceny proponowanych rozwiązań systemowych oraz propozycji
dokonywania różnorodnych zmian.
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji
Wiedza z zakresu makroekonomii, finansów publicznych, finansów samorządu terytorialnego,
gospodarki finansowej w jednostkach samorządu terytorialnego
Efekty kształcenia
W zakresie wiedzy student zna i charakteryzuje podstawowe pojęcia i zjawiska z zakresu
planowania budżetowego, wyciąga proste wnioski z zachodzących w tym obszarze procesów,
rozumie funkcjonowanie i specyfikę planowania oraz uwarunkowania jemu towarzyszące.
W zakresie umiejętności student potrafi ocenić skutki proponowanych rozwiązań i zachodzących
zjawisk, wyjaśnia zależności przyczynowo-skutkowe zachodzące przy planowaniu budżetowym,
poddaje krytyce pewne regulacje ekonomiczno-prawne warunkujące właściwe planowanie,
wyprowadza wnioski na podstawie rzeczywistych sytuacji społeczno-gospodarczych.
W zakresie kompetencji społecznych student pracuje samodzielnie, zachowuje otwartość na
różne rozwiązania poznanych problemów i zidentyfikowanych dysfunkcji, chętnie podejmuje się
samodzielnego rozwiązywania postawionych problemów.
Treści programowe
Forma zajęć – wykłady
Liczba
godzin
1. Wyjaśnienie podstawowych pojęć i zagadnień
1
2. Procedura planowania, uchwalania i wykonywania budżetu
2
3. Budżet jako podstawowy instrument procesu planowania
3
4. Metody planowania dochodów i wydatków
3
5. Klasyfikacja budżetowa
1
6. Harmonogramy dochodów i wydatków
2
Suma
12
1. Zasady opracowywania planów finansowych jednostek budżetowych i
2
samorządowych zakładów budżetowych (praca w grupach, case study,
analiza wniosków, metoda scenariuszy)
2. Zasady udzielania i rozliczania dotacji
1
3. Planowanie deficytu i długu samorządowego. Prognoza długu (praca w
2
grupach, case study, analiza wniosków, metoda scenariuszy)
4. Zasady
opracowywania
montaży
finansowych
zadań
2
współfinansowanych środkami unijnymi
5. Metodyka planowania długoletniego - Wieloletnia Prognoza Finansowa
2
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6. Żasady i kalendarium sporządzania sprawozdań budżetowych
7. Pisemne kolokwium z zagadnień prezentowanych na zajęciach
Suma
Metody i narzędzia dydaktyczne
Wykład z użyciem technik multimedialnych, Ćwiczenia: case study, dyskusja otwarta

1
2
12

Forma i warunki zaliczenia
Forma pisemna: pytania testowe oraz opisowe (wyjaśniająco-problematyczne)
Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności

Średnia
liczba
godzin
zrealizowanie aktywności
24
30
54
4

na

Godziny kontaktowe z nauczycielem
Przygotowanie się do zajęć
SUMA
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA
PRZEDMIOTU
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
1. M. Dylewski: Planowanie budżetowe w podsektorze samorządowym. Uwarunkowania,
procedury, modele. Wyd. Difin 2007.
2. M. Dylewski: Planowanie budżetowe w sektorze komercyjnym i samorządowym. 2004.
Literatura uzupełniająca:
1. Red. S. Owsiak: Planowanie budżetowe a alokacja zasobów. Wyd. PWE 2008.
2. B. Bakalarska: Sprawozdawczość budżetowa 2011. sprawozdania budżetowe i
sprawozdania z zakresu operacji finansowych. Wyd. C.H.Beck 2011.
3. Czasopisma ”Finanse publiczne”, „Wspólnota”, „Finanse Komunalne”
4. Strony internetowe: www.mf.gov.pl, finansepubliczne.bdo.pl
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RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA
Nazwa przedmiotu:
Kod przedmiotu:
Rachunkowość budżetowa
Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług,
Katedra Rachunkowości i Controllingu
Kierunek - Finanse i Rachunkowość
Specjalność Finanse i rachunkowość
samorządzie terytorialnym
Forma zajęć
wykład
Wymiar
15
zajęć
Status przedmiotu

ćwiczenia
15

Rok / Semestr
III rok, 5 semestr
w
Rodzaj studiów
I stopnia, niestacjonarne
laboratorium
seminarium
inne

Język wykładowy - polski

Prowadzący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail)
Dr Piotr Szczypa (piotr.szczypa@wzieu.pl),
dr Ewa Rogowska (ewa.rogowska@wzieu.pl) ,
dr inż. Małgorzata Cieciura (malgorzata.cieciura@wzieu.pl),
mgr Hanna Czaja-Cieszyńska (hanna.czaja@wzieu.pl),
mgr Konrad Kochański (konrad.kochanski@wzieu.pl)
mgr Bartosz Pilecki (bartosz.pilecki@wzieu.pl),
mgr Adam Lulek(adam.lulek@wzieu.pl)
Cel przedmiotu
Zapoznanie studentów z rolą, znaczeniem i celem rachunkowości w jednostkach sektora
finansów publicznych.
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji
Znajomość podstaw rachunkowości i rachunkowości finansowej.
Efekty kształcenia
W zakresie wiedzy student zna podstawowe pojęcia z zakresu rachunkowości budżetowej,
posługuje się fachową terminologią związaną z finansami JST, rozumie zasady (politykę)
rachunkowości i rozróżnia elementy sprawozdania finansowego JST.
W zakresie umiejętności student potrafi zaewidencjonować podstawowe operacje wynikowe i
ekwiwalentne w JST, identyfikuje możliwe metody wyceny właściwe dla poszczególnych składników
aktywów i pasywów oraz dostosowuje do wybranej polityki rachunkowości JST. Ponadto student
potrafi sporządzić i interpretować elementy sprawozdania finansowego.
W zakresie kompetencji społecznych student wypracowuje nawyk systematyczności, rzetelności i
odpowiedzialności za generowanie użytecznych informacji o sytuacji majątkowej i finansowej JST.
Treści programowe
Forma zajęć – wykłady
Liczba
godzin
1. Zadania i organizacja rachunkowości budżetowej
1
2. Realizacja i ewidencja dochodów jednostek budżetowych
2
3. Realizacja i ewidencja wydatków jednostek budżetowych
2
4. Wynik finansowy jednostek budżetowych
2
5. Rachunkowość budżetów samorządów terytorialnych
2
6. Sprawozdawczość budżetowa
2
7. Kontrola finansowo-księgowa gospodarki budżetowej
2
8. Rachunkowość zarządcza JST
2
Suma
15
Forma zajęć - ćwiczenia
1. Organizacja rachunkowości budżetowej, w tym plan kont
1
2. Ewidencja i rozliczanie dochodów budżetowych zrealizowanych przez
1
jednostkę budżetową
3. Ewidencja syntetyczna i analityczna dochodów budżetowych
1
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Ewidencja wydatków i kosztów w jednostce budżetowej
Ewidencja wydatków budżetowych u dysponenta II stopnia
Ewidencja syntetyczna i analityczna wydatków budżetowych
Ustalanie wyniku finansowego w jednostce budżetowej
Ewidencja środków pieniężnych JST
Ewidencja zobowiązań samorządów terytorialnych
Ewidencja dochodów budżetów samorządów terytorialnych
Ewidencja wydatków budżetów samorządów terytorialnych
Ewidencja wyników wykonania budżetów samorządów terytorialnych
Sporządzanie sprawozdań finansowych JST
Rachunkowość zarządcza w JST
Kolokwium

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
15

Suma
Metody i narzędzia dydaktyczne
Wykład z użyciem technik multimedialnych, wykład z pogadanką, dyskusja dydaktyczna,
rozwiązywanie zdań, analiza przypadków, praca w grupach
Forma i warunki zaliczenia
Podstawą zaliczenia są pisemne dwa sprawdziany.
Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności

Średnia
liczba
godzin
zrealizowanie aktywności
30
60
60
150
5

na

Godziny kontaktowe z nauczycielem
Przygotowanie się do zajęć
Studiowanie literatury
SUMA
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA
PRZEDMIOTU
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
1. K. Potoczny, Rachunkowość budżetowa, Wydawnictwo eMPi², Warszawa 2010.
2. A. Zysnarska, Rachunkowość jednostek budżetowych i gospodarki pozabudżetowej, ODDK,
Gdańsk 2006.
Literatura uzupełniająca:
1. Metodyka kompleksowej oceny gospodarki finansowej JST, red. B. Filipiak, Difin, Warszawa
2009.
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ANALIZA FINANSOWA W JST
Nazwa przedmiotu: Analiza finansowa w JST
Kod przedmiotu:
Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług,
Uniwersytet Szczeciński, Katedra Finansów Publicznych
Rok III Semestr VI
Kierunek Finanse i Rachunkowość
Specjalność Finanse i rachunkowość w Rodzaj studiów
samorządzie terytorialnym
niestacjonarne I stopnia
Forma zajęć
wykład
ćwiczenia
laboratorium
seminarium
inne
Wymiar
12
12
zajęć
Status przedmiotu obowiązkowy
Język wykładowy polski
Prowadzący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail)
dr Magdalena Zioło (magdalena.ziolo@wzieu.pl)
Cel przedmiotu
Celem procesu dydaktycznego jest zapoznanie studentów z istotą i metodyką analizy finansowej w
jednostkach samorządu terytorialnego.
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji
Znajomość finansów publicznych i finansów samorządu terytorialnego oraz zasad gospodarki
finansowej
Efekty kształcenia
W zakresie wiedzy student zna podstawowe pojęcia z zakresu analizy finansowej,
W zakresie umiejętności student potrafi dokonać oceny sytuacji finansowej JST z wykorzystaniem
wskaźników i poprawnie zinterpretować wyniki
W zakresie kompetencji społecznych student potrafi pracować samodzielnie oraz dyskutować na
tematy związane z analiza finansową w JST
Treści programowe
Forma zajęć – wykłady
Liczba
godzin
1. Zasady gospodarki finansowej JST
1
2. Kryteria oceny gospodarki finansowej JST
1
3. Pojęcie, cel i zakres analizy finansowej w jednostkach samorządu
2
terytorialnego (JST)
4. Źródła informacji o sytuacji finansowej JST
2
5. Rodzaje analiz w JST
2
6. Metody analiz wykorzystywane w analizie finansowej JST
2
7 Rating komunalny i jego elementy
2
Suma
12
Forma zajęć – ćwiczenia
Liczba
godzin
1. Analiza pozioma w JST
1
2. Analiza pionowa w JST
1
3. Analiza dochodów budżetowych JST
2
4. Analiza wydatków budżetowych JST
2
5. Analiza samodzielności finansowej JST
2
6. Analiza wzajemnych relacji pomiędzy dochodami / przychodami, wydatkami /
2
rozchodami
7. Analiza wskaźnikowa (analiza płynności finansowej, analiza zadłużenia,
1
analiza atrakcyjności)
8. Ocena standingu finansowego JST – case study
1
Suma
12
Metody i narzędzia dydaktyczne
wykład z użyciem technik multimedialnych, ćwiczenia, case study, praca w grupach, rozwiązywanie
zadań
Forma i warunki zaliczenia
Zaliczenie ćwiczeń: kolokwium pisemne: test + pytania otwarte i zadania. Oceniany jest zasób
wiedzy studenta i umiejętność jego użycia do zaprezentowanych w pytaniach sytuacji oraz
rozwiązywania zadań. Ponadto warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest zrealizowanie minimum trzech
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aktywności z zajęć.
Egzamin z przedmiotu: egzamin pisemny w sesji egzaminacyjnej. Test wyboru oraz zadanie.
Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności
Średnia
liczba
godzin
na
zrealizowanie aktywności
Godziny kontaktowe z nauczycielem
45
Przygotowanie się do laboratorium
Przygotowanie się do zajęć
45
Studiowanie literatury
60
SUMA
150
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA
5
PRZEDMIOTU
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
Dylewski M., Filipiak B., Gorzałczyńska-Koczkodaj M., Metody analityczne w działalności jednostek
podsektora samorządowego, Difin, Warszawa 2010
Metodyka kompleksowej oceny gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Red. B.
Filipiak, Difin, Warszawa 2009
Literatura uzupełniająca:
Finanse Komunalne Samorząd Terytorialny
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POLITYKA KADROWA W JST
Nazwa przedmiotu: Polityka kadrowa w JST

Kod przedmiotu:

Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
Katedra Organizacji i Zarządzania
Rok III Semestr VI
Kierunek Finanse i rachunkowość
Specjalność Finanse i rachunkowość w Rodzaj studiów
Samorządzie Terytorialnym
niestacjonarne I stopnia
Forma zajęć
wykład
ćwiczenia
laboratorium
seminarium
inne
Wymiar
12
12
zajęć
Status przedmiotu obowiązkowy
Język wykładowy polski
Prowadzący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail)
Magda Sznabowicz, magda.sznabowicz@wzieu.pl
Adam Kowalczyk, adam.kowalczyk@wzieu.pl
Małgorzata Smolska, malgorzata.smolska@wzieu.pl
Katarzyna Zioło, katarzyna.ziolo@wzieu.pl
Cel przedmiotu
Dostarczenie studentom wiedzy oraz niezbędnych narzędzi z zakresu zarządzania kadrami w
jednostkach samorządu terytorialnego. Wyjaśnienie i omówienie podstawowych pojęć,
prawidłowości i problemów w polityce kadrowej JST. Oprócz wiedzy teoretycznej podczas zajęć
studenci zapoznają się ze stosowanymi w praktyce rozwiązaniami w zakresie polityki kadrowej.
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji
Wiedza z zakresu Podstaw zarządzania oraz znajomość specyfiki jednostek samorządu
terytorialnego.
Efekty kształcenia
W zakresie wiedzy student rozróżnia i wyjaśnia podstawowe pojęcia z zakresu polityki kadrowej,
wymienia najważniejsze zasady, procedury i metody zarządzania kadrami w JST; w zakresie
umiejętności analizuje problemy z zakresu polityki kadrowej w JST; w zakresie kompetencji
społecznych
rozwija
zdolności i umiejętności w zakresie autoprezentacji, komunikacji,
merytorycznej dyskusji.
Treści programowe
Forma zajęć – wykłady
Liczba
godzin
1. Rola i zadania działu personalnego
2
2. Modele polityki personalnej
1
3. Planowanie personelu w JST
2
4. Rekrutacja i selekcja pracowników w jednostce samorządu terytorialnego
2
5. Nawiązanie stosunku pracy i wprowadzanie pracownika w środowisko pracy
2
6. Motywowanie pracowników w JST
2
7. Kształcenie i rozwój personelu
1
Suma
12
Forma zajęć – ćwiczenia
Liczba
godzin
1. Znaczenie polityki kadrowej w JST, podmioty zarządzania kadrami
1
2. Zadania i funkcje działu personalnego i jego miejsce w strukturze
2
organizacyjnej JST
3. Model sita i model kapitału ludzkiego
1
4. Rodzaje rekrutacji, źródła pozyskiwania kandydatów do pracy, zasady
2
konstruowania ogłoszeń rekrutacyjnych
5.Techniki selekcji kandydatów (wywiady, testy psychologiczne, testy w oparciu
2
o prace, ośrodki oceny, dane biograficzne, referencje, badania grafologiczne) i
ich zastosowanie w odniesieniu do JST
6. Obowiązki pracodawcy z tytułu zatrudnienia pracownika, obowiązki
1
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pracownika związane z zawarciem umowy o prace
7. Motywowanie i systemy motywacji pracowników w JST
1
8. Cele kształcenia i rozwoju personelu, źródła informacji o potrzebach
2
szkoleniowych pracowników, sposoby podnoszenia kwalifikacji zawodowych
personelu
Suma
12
Metody i narzędzia dydaktyczne
1. Wykłady
2. Prezentacje multimedialne
3. Studia przypadków
4. Ćwiczenia w grupach
Forma i warunki zaliczenia
Kolokwium zaliczeniowe w formie pisemnej z zagadnień omawianych na ćwiczeniach, egzamin w
formie pisemnej obejmujący treści przedstwione na wykładzie oraz z zalecanej literatury.
Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności

Średnia
liczba
godzin
zrealizowanie aktywności
12/12
101
125
5

na

Godziny kontaktowe z nauczycielem
Przygotowanie się do laboratorium
Przygotowanie się do zajęć, studiowanie literatury
SUMA
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA
PRZEDMIOTU
Literatura podstawowa i uzupełniająca
1. Król H., Ludwiczyński A., Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Wydwanictwo PWN, Warszawa 2006
2. Listwan T. [red.], Zarządzanie kadrami, C. H. Beck, Warszawa 2006
3. Kostera M., Zarządzanie personelem, PWE, Warszawa 2006
4. Marszałek-Kawa J. [red.]. Samorząd terytorialny, Dom Wydawniczy Duet, Łysomice 2007
5. Izdebski H., Samorząd terytorialny: podstawy ustroju i działalności, Wydawnictwo Prawnicze
Lexis Nexis, Warszawa 2009
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5.3

Studia II stopnia – stacjonarne

POLITYKA PIENIĘŻNA
Nazwa przedmiotu: Polityka pieniężna

Kod przedmiotu:

Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług,
Katedra Bankowości i Finansów Porównawczych
Rok / Semestr
Kierunek: Finanse i Rachunkowość
I rok, 1 semestr
Specjalność: wszystkie specjalności
Rodzaj studiów
II stopnia, stacjonarne
Forma zajęć
wykład
ćwiczenia
laboratorium
seminarium
inne
Wymiar
30
30
zajęć
Status przedmiotu obowiązkowy
Język wykładowy polski
Prowadzący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail)
Przemysław Pluskota (przemyslaw.pluskota@wzieu.pl)
Julia Wachowska (julia.wachowska@wzieu.pl)
Cel przedmiotu
Zapoznanie z zagadnieniami z szeroko rozumianej bankowości centralnej oraz zmian w działalności
i funkcjonowaniu banków centralnych, realizujących współczesną politykę pieniężną. Ponadto celem
jest również wskazanie instrumentów stosowanych przez bank centralny, wpływających na wzrost
gospodarczy i koniunkturę gospodarczą, inflację i bezrobocie, bilans handlowy i płatniczy, poziom
konsumpcji i inwestycji w gospodarce.
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji
Wymagana jest wiedza z zakresu podstaw makroekonomii, finansów, bankowości, w tym w
szczególności współczesnej roli banków centralnych.
.
Efekty kształcenia
W zakresie wiedzy student zna podstawowe pojęcia z dziedziny bankowości centralnej, polityki
pieniężnej. Porównuje i klasyfikuje instrumenty stosowane przez bank centralny.
W zakresie umiejętności student porównuje i klasyfikuje podstawowe pojęcia z zakresu
bankowości centralnej, polityki pieniężnej, roli i znaczenia banków centralnych we współczesnych
gospodarkach.
W zakresie kompetencji społecznych student swobodnie dyskutuje na temat bankowości
centralnej, polityki pieniężnej i jej celów, instrumentów polityki pieniężnej oddziaływujących na
podstawowe wielkości makroekonomiczne.
Treści programowe
Forma zajęć – wykłady
Liczba
godzin
1. Istota i cele polityki pieniężnej
2
2. Strategie polityki pieniężnej
2
3. Podstawowe funkcje banków centralnych
2
4. Instrumenty polityki pieniężnej
2
5. Główne punkty odniesienia polityki pieniężnej
4
6. Realizacja polityki pieniężnej
2
7. Kurs walutowy i interwencje na rynku walutowym
2
8. Mechanizm i kanały transmisji polityki pieniężnej
2
9. Instytucjonalne podstawy polityki pieniężnej
2
10. Wykorzystywanie prognoz inflacyjnych w polityce pieniężnej
2
11. Polityka pieniężna w Polsce
2
12. Banki centralne a rynki finansowe
2
13. operacje banków centralnych w okresach kryzysowych
2
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14. Zarządzanie rezerwami walutowymi
Suma

Forma zajęć – ćwiczenia

2
30
Liczba
godzin
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
30

1. Istota polityki pieniężnej
2. Rodzaje celów polityki pieniężnej
3. Tradycyjna koncepcja realizacji polityki pieniężnej
4. Bezpośredni cel inflacyjny
5. Instrumenty polityki pieniężnej
6. Realizacja polityki pieniężnej
7. Ewolucja systemów kursowych
8. Kurs walutowy, polityka kursowa a polityka pieniężna
9. Kanały transmisji polityki pieniężnej
10. Instytucjonalne podstawy polityki pieniężnej
11. Prognozy inflacyjne w polityce pieniężnej
12. Realizacja polityki pieniężnej na polskim rynku finansowym
13. Działania banków centralnych w czasie kryzysów
14. Optymalne zarządzanie rezerwami walutowymi
15. Zaliczenie z zajęć w formie pisemnej
Suma
Metody i narzędzia dydaktyczne
wykład z użyciem technik multimedialnych, ćwiczenia, case study, praca w grupach, eksperyment
myślowy, prezentacja
Forma i warunki zaliczenia
Zaliczenie ćwiczeń: jedno pisemne kolokwium na koniec semestru. Oceniany jest zasób wiedzy
studenta i umiejętność jej użycia do zaprezentowanych w pytaniach sytuacji. Ponadto warunkiem
zaliczenia ćwiczeń jest również aktywność na zajęciach.
Egzamin z przedmiotu: egzamin pisemny
Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności
Średnia
liczba
godzin
na
zrealizowanie aktywności
Godziny kontaktowe z nauczycielem
60
Przygotowanie się do zajęć
80
Studiowanie literatury i zadanych źródeł
80
…
SUMA
220
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA
9
PRZEDMIOTU
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa
1. W. Przybylska-Kapuścińska (red.), Współczesna polityka pieniężna, Difin, Warszawa 2008.
2. A. Sławiński (red.), Polityka pieniężna, Wydawnictwo CH.Beck, Warszawa 2011.
Literatura uzupełniająca
1. M. Brzoza-Brzezina, Polska polityka pieniężna. Badania teoretyczne i empiryczne,
Wydawnictwo CH.Beck, Warszawa 2011.
2. W. Przybylska-Kapuścińska (red.), Studia z bankowości centralnej i polityki pieniężnej, Difin,
Warszawa 2009.
3. Czasopisma: Bank, Bank i Kredyt, Gazeta Bankowa, Rzeczpospolita, Dziennik Gazeta
Prawna, Puls Biznesu itp.
4. Źródła internetowe: Portal NBP, www.alebank.pl i inne
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ZARZĄDZANIE PORTFELEM AKCJI I OBLIGACJI
Nazwa przedmiotu:
Kod przedmiotu:
ZARZĄDZANIE PORTFELEM AKCJI
I OBLIGACJI
Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług,
Katedra Finansów Przedsiębiorstwa
Rok / Semestr 1/1
Kierunek: Finanse i Rachunkowość
Rodzaj studiów
Specjalność: wszystkie
II stopnia,
Stacjonarne
Forma zajęć
wykład
ćwiczenia
laboratorium
seminarium
inne
Wymiar
30
30
zajęć
Status przedmiotu: obowiązkowy
Język wykładowy: polski
Prowadzący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail)
prof. zw. dr hab. Aurelia Bielawska, kierownik katedry aurelia.bielawska@wzieu.pl
dr Anna Bera, adiunkt
anna.bera@wzieu.pl
mgr Dominika Kordela, asystent
dominika.kordela@wzieu.pl
dr hab. prof. US Bogusław Walczak, profesor
bogusław.walczak@wzieu.pl
dr Sławomir Zarębski, adiunkt
sławomir.zarebski@wzieu.pl
mgr Magdalena Kosowska, asystent
magdalena.kosowska@wzieu.pl
mgr Maciej Pawłowski, asystent
maciej.pawlowski@wzieu.pl
mgr Dariusz Pauch, asystent
dariusz.pauch@wzieu.pl
Cel przedmiotu
Cele przedmiotu:
•
przedstawienie wiedzy z zakresu tworzenia i zarządzania portfeli inwestycyjnych na rynku
kapitałowym,
•
zapoznanie z podstawowymi instrumentami rynku kapitałowego,
•
omówienie teoretycznych zagadnień związanych z podstawowymi koncepcjami portfela (klasyczna
teoria portfelowa, teoria CAPM, teoria APT),
•
przedstawienie metod wyceny akcji i obligacji,
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji
Podstawowa wiedza ekonomiczna oraz wiedza w zakresie finansów.
Efekty kształcenia
W zakresie wiedzy student pozna podstawowe koncepcje teoretyczne, związane z koncepcjami
portfelowymi oraz pozna najważniejsze instrumenty zarządzania inwestycjami na rynku
kapitałowym.
W zakresie umiejętności student potrafi dokonać teoretycznej wyceny akcji i obligacji oraz
skonstruować efektywny portfel inwestycyjny.
W zakresie kompetencji społecznych student akceptuje i rozumie znaczenie inwestowania z
wykorzystaniem metod portfelowych.
Treści programowe
Forma zajęć –wykłady
1.Miejsce inwestycji finansowych w polityce finansowej przedsiębiorstw.
2. Wycena akcji.
3.Wycena obligacji.
4.Podstawy koncepcji portfelowych.
5.Konstruowanie i modyfikowanie portfeli inwestycyjnych.
6. Teorie portfelowe: CAPM i APT.

Suma

-

Liczba
godzin
4
4
4
6
6
6

30
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Treści programowe
Forma zajęć –ćwiczenia
1.Miejsce inwestycji finansowych w polityce finansowej przedsiębiorstw.
2. Wycena akcji.
3.Wycena obligacji.
4.Podstawy koncepcji portfelowych.
5.Konstruowanie i modyfikowanie portfeli inwestycyjnych.
6. Teorie portfelowe: CAPM i APT.

Suma
Metody i narzędzia dydaktyczne
Wykłady z wykorzystaniem foliogramów i prezentacji multimedialnych, ćwiczenia.

Liczba
godzin
4
4
4
6
6
6

30

Forma i warunki zaliczenia
Zaliczenie pisemne: pytania otwarte i zadania.
Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności

Średnia liczba godzin na zrealizowanie
aktywności
60
60
60
180
7

Godziny kontaktowe z nauczycielem
Przygotowanie się do zajęć
Studiowanie literatury i zadanych źródeł
SUMA
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA
PRZEDMIOTU
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
Dębski W., Rynek finansowy i jego mechanizmy. Podstawy teorii i praktyki. WN PWN, Warszawa 2007
Sopoćko A., Rynek finansowy, WN PWN, Warszawa 2006 Jajuga K., Postawy inwestowania na giełdzie
papierów wartościowych, GPW, Warszawa 2006
Literatura uzupełniająca:
Czekaj J., Rynki, instrumenty i instytucje finansowe. WN PWN, Warszawa 2008
Nawrot W., Rynek kapitałowy i jego rozwój, CeDeWu, Warszawa 2008

335

ZARZĄDZANIE PORTFELEM KREDYTOWYM
Nazwa przedmiotu:
Zarządzanie portfelem kredytowym

Kod przedmiotu:

Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług,
Katedra Bankowości i Finansów Porównawczych
Rok / Semestr
Kierunek: Finanse i Rachunkowość
I rok, 1 semestr
Specjalność: wszystkie specjalności
Rodzaj studiów
II stopnia, stacjonarne
Forma zajęć
wykład
ćwiczenia
laboratorium
seminarium
inne
Wymiar
15
15
zajęć
Status przedmiotu obowiązkowy
Język wykładowy polski
Prowadzący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail)
Andrzej Jurek (andrzej.jurek1@gmail.com)
Monika Pettersen (monika.pettersen@wzieu.pl)
Cel przedmiotu
Zajęcia mają na celu zapoznanie się przede wszystkim z praktyczną, ale także i teoretyczną stroną
zarządzania ryzykiem kredytowym oraz całego procesu kredytowania, zarówno od strony banku jak
i przedsiębiorstwa.
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji
Podstawowa wiedza z zakresu ekonomii, zarządzania, finansów i podstaw bankowości
Efekty kształcenia
W zakresie wiedzy student zna podstawowe kwestie z zakresu zarządzania ryzykiem kredytowym
dotyczącym przedsiębiorstw w banku, tj.: istoty ryzyka, metod jego badania i świadomego
kształtowania, w tym przeciwdziałania skutkom pojawienia się ryzyka.
W zakresie umiejętności student potrafi zrozumieć pojęcie ryzyka, potrafi zidentyfikować jego
źródła i wpływ na działalność przedsiębiorstwa, zna zasady budowy systemu zarządzania ryzykiem
finansowym oraz jest w stanie dokonać pomiaru ryzyka i dokonać wyboru odpowiednich narzędzi i
strategii zarządzania ryzykiem, adekwatnych do sytuacji przedsiębiorstwa.
W zakresie kompetencji społecznych student samodzielnie wykazuje umiejętność pomiaru
ryzyka a tym samym doboru odpowiednich
narzędzi do charakteru ryzyka i zasobów
przedsiębiorstwa, jest zorientowany na umiejętność oceny efektów działania systemu zarządzania
ryzykiem.
Treści programowe
Forma zajęć – wykłady
1. Bank jako podmiot na rynku
a) system bankowy, modele systemu bankowego i ich wyróżniki
b) ewolucja bankowości na świecie
c) bank jako system (pojęcie banku komercyjnego, rodzaje banków,
czynności bankowe, rola banku komercyjnego, bank komercyjny a
pojęcie systemu i jego atrybuty)
2. Ryzyko i niepewność w działalności gospodarczej
a) pojęcie ryzyka i niepewności oraz ich atrybuty
b) rodzaje ryzyka i niepewności
c) metody identyfikowania ryzyka i niepewności

Liczba
godzin
2

2
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3. Ryzyko bankowe, jego rodzaje, przyczyny i skutki
a) pojęcie ryzyka bankowego (przegląd podstawowych definicji)
b) czynniki wywołujące ryzyko bankowe
c) klasyfikacja ryzyka bankowego
d) skutki ryzyka bankowego
e) sposoby ograniczania ryzyka bankowego
f) zarządzanie ryzykiem bankowym
4. Ryzyko kredytowe a proces zarządzania nim, indywidualne ryzyko kredytowe
a) pojęcie i rodzaje ryzyka kredytowego
b) przyczyny i skutki ryzyka kredytowego
c) ograniczanie ryzyka kredytowego:
- ocena zdolności kredytowej
- monitoring kredytowy
- prawne zabezpieczenia zwrotności kredytu

2

5. Ryzyko kredytowe dla portfela kredytowego

2

a)
b)
c)
d)

dywersyfikacja portfela kredytowego
regulacje nadzorcze a kształtowanie
wewnętrzne normy koncentracji
metody konstrukcji portfela kredytowego

2

6. Instrumenty pochodne w ograniczaniu ryzyka kredytowego
7. Proces zarządzania ryzykiem bankowym na przykładzie wybranego
banku

2
3

-

15

Suma
Forma zajęć – ćwiczenia

1. Definicja i charakterystyka ryzyka kredytowego, źródła potrzeb
kredytowych
2. Rodzaje produktów kredytowych dla przedsiębiorstw
3. Polityka kredytowa banku
4. Charakterystyka kredytobiorcy i jakość przedstawianych informacji
5. Ocena zdolności kredytowej
- ogólna ocena firmy i jej branży
- analiza wskaźników finansowych
- analiza przepływów gotówkowych
- analizy wrażliwości
6. Rola zabezpieczeń kredytu
7. Kalkulacja warunków cenowych oraz tryb zatwierdzania kredytu
8. Dokumentacja kredytowa
9. Nieprawidłowości w procesie kredytowania
10. Zarządzanie portfelem kredytowym
11. Metody redukcji ryzyka kredytowego
12. Wymogi prawne dotyczące zabezpieczenia banku przed ryzkiem
kredytowym
13. Zaburzenia procesu spłaty kredytów
- polityka tworzenia rezerw
- restrukturyzacja
- windykacja
- sprzedaż wierzytelności kredytowych
14. Studium przypadku
15. Zaliczenie

Liczba
godzin
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1

Suma
15
Metody i narzędzia dydaktyczne
wykład z użyciem technik multimedialnych, ćwiczenia, case study, praca w grupach, eksperyment
myślowy, prezentacja
Forma i warunki zaliczenia
Zaliczenie przedmiotu: kolokwium pisemne zawierające pytania otwarte i zadania. Oceniany jest
zasób wiedzy studenta i umiejętność jego użycia do zaprezentowanych w pytaniach sytuacji.
Ponadto warunkiem zaliczenia jest zrealizowanie minimum trzech aktywności z zajęć.
Obciążenie pracą studenta
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Forma aktywności

Średnia
liczba
godzin
zrealizowanie aktywności
30
30
40
100
5

na

Godziny kontaktowe z nauczycielem
Przygotowanie się do zajęć
Studiowanie literatury i zadanych źródeł
SUMA
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA
PRZEDMIOTU
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa
1. Borys Grażyna, Zarządzanie ryzykiem kredytowym w banku, PWN, Warszwa-Wrocław 1996
2. Gwizdała Jerzy, Ryzyko kredytowe w działalności banku komercyjnego, Wyd. Uniwersytetu
Gdańskiego, Gdańsk 2011
3. Iwanicz – Drozdowska Małgorzata, Nowak Agnieszka, Ryzyko bankowe, Szkoła Główna
Handlowa, Warszawa 2001
4. Janasz Krzysztof, Ryzyko kredytowe w systemie bankowym, Wyd. Naukowe Uniwersytetu
Szczecińskiego, Szczecin 2004
5. Lewandowski Dariusz, Bezpieczne zarządzanie ryzykiem kredytowym w banku
komercyjnym, Olympus, Warszawa 1994
6. Nowakowski Jerzy, Portfel inwestycyjny banku, Diffin, Warszawa 2002
7. Wiatr Maciej., Zarządzanie indywidualnym ryzykiem kredytowym: elementy systemu, SGH,
Warszawa 2008
Literatura uzupełniająca
1. Buła P., Zarządzanie ryzykiem w jednostkach gospodarczych. Aspekt uniwersalistyczny,
AE, Kraków 2003;
2. Grabczan W., Zarządzanie ryzykiem bankowym, FRR w Polsce, Warszawa 1996;
3. Iwanicz – Drozdowska M.: Zarządzanie finansowe bankiem, PWE, Warszawa 2005;
4. Mayland P. F., Ocena i kontrola ryzyka kredytowego bankowych usług operacyjnych,
Wydaw. Nauk. PWN,
5. Kaczmarek T., Ryzyko i zarządzanie ryzykiem: ujęcie interdyscyplinarne, Difin, Warszawa
2008;Warszawa 1998;
6. Przybylska – Kapuścińska W.: Zarządzanie ryzykiem i płynnością banku komercyjnego,
Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2001;
7. Ryżewska S., Bankowa analiza przedsiębiorstwa dla potrzeby oceny ryzyka kredytowego,
Twigger, Warszawa 1999;
8. Statystyczne metody oceny ryzyka w działalności gospodarczej, Red. A. Zeliaś, AE, Kraków
1998;
9. Tarczyński W., Mojsewicz M., Zarządzanie ryzykiem: podstawowe zagadnienia, PWE,
Warszawa 2001;
10. Wójciak M., Metody oceny ryzyka kredytowego, PWE, Warszawa 2007;
11. Zaleska M.: Identyfikacja ryzyka upadłości przedsiębiorstwa i banku. Systemy wczesnego
ostrzegania, Difin, Warszawa 2002;
12. Zawadzka Z.: Zarządzanie ryzykiem w banku komercyjnym, Poltext, Warszawa 1999;
13. Żółtkowski W. Zarządzanie ryzykiem bankowym w praktyce (BASEL II), CEDEWU,
Warszawa 2007
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RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA
Nazwa przedmiotu:
Kod przedmiotu:
Rachunkowość zarządcza
Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług,
Katedra Rachunkowości i Controllingu
Rok / Semestr:
Kierunek: Finanse i Rachunkowość
I rok, 2 semestr
Specjalność: wszystkie
Rodzaj studiów:
II stopnia, stacjonarne
Forma zajęć
wykład
ćwiczenia
laboratorium
seminarium
inne
30
30
Wymiar
zajęć
Status przedmiotu: podstawowy
Język wykładowy - polski
Prowadzący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail)
Dr Piotr Szczypa (piotr.szczypa@wzieu.pl),
dr Ewa Rogowska (ewa.rogowska@wzieu.pl) ,
dr inż. Małgorzata Cieciura (malgorzata.cieciura@wzieu.pl),
mgr Hanna Czaja-Cieszyńska (hanna.czaja@wzieu.pl),
mgr Bartosz Pilecki (bartosz.pilecki@wzieu.pl),
mgr Adam Lulek (adam.lulek@wzieu.pl),
mgr Konrad Kochański (konrad.kochanski@wzieu.pl)
Cel przedmiotu
Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami z zakresu rachunkowości zarządczej
rozumianej jako system informacyjny wspomagający funkcje zarządzania.
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji
Znajomość podstaw rachunkowości finansowej oraz rachunku kosztów.
Efekty kształcenia
W zakresie wiedzy student zna podstawowe pojęcia z zakresu rachunkowości zarządczej, rozumie i
potrafi wskazać zastosowanie informacji pochodzących z systemu rachunkowości zarządczej w
procesie planowania, motywowania, organizowania i kontrolowania. W zakresie umiejętności
student potrafi analizować wpływ kosztów na efektywność funkcjonowania przedsiębiorstw,
wyciągać wnioski z informacji zarządczych, podejmować decyzje menedżerskie na podstawie
informacji pochodzących z narzędzi rachunkowości zarządczej. W zakresie kompetencji
społecznych student wypracowuje nawyk systematyczności, rzetelności i odpowiedzialności za
generowanie użytecznych informacji o kosztach i przychodach przedsiębiorstwa.
Treści programowe
Forma zajęć – wykłady
1. Pojęcie i funkcje rachunkowości zarządczej
2. Koszty w rachunkowości zarządczej operacyjnej
3. Koszty w rachunkowości zarządczej strategicznej
4. Wpływ zarządzania kosztami i przychodami na wyniki finansowe
przedsiębiorstwa
5. Budżetowa metoda zarządzania
6. Rachunkowość ośrodków odpowiedzialności
7. Strategiczna karta wyników
8. Rachunek kosztów docelowych
9. Rachunek kosztów cyklu życia produktu
10. Rachunek kosztów jakości
11. Rachunek kosztów ciągłego doskonalenia
12. Inne narzędzia rachunkowości zarządczej
13. Przydatność informacji zarządczej w pracy menedżera

Liczba
godzin
2
3
3
2
2
3
3
2
2
2
2
2
2
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Suma

30
Liczba
godzin
1
2
3
2

Forma zajęć – ćwiczenia

1. Klasyfikowanie kosztów dla potrzeb rachunkowości zarządczej
2. Koszty zmienne i stałe a decyzje krótkookresowe
3. Budżetowanie operacyjne
4. Wykorzystanie informacji zarządczych do podejmowania decyzji
krótkookresowych
5. Rachunkowość ośrodków odpowiedzialności
3
6. Kolokwium I (zakres tematów 1-5)
2
7. Strategiczna karta wyników
4
8. Rachunek kosztów docelowych
2
9. Rachunek kosztów cyklu życia produktu
2
10. Rachunek kosztów jakości
2
11. Budżetowanie finansowe
3
12. Inne narzędzia rachunkowości zarządczej
2
13. Kolokwium II (zakres tematów 7-12)
2
Suma
30
Metody i narzędzia dydaktyczne
Wykład z użyciem technik multimedialnych, wykład z pogadanką, dyskusja dydaktyczna,
rozwiązywanie zadań, analiza przypadków, praca w grupach
Forma i warunki zaliczenia
Podstawą zaliczenia ćwiczeń są dwa pisemne kolokwia (zadania do rozwiązania)
Egzamin z przedmiotu w formie testu – krótkie pytania otwarte oraz test wyboru.
Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności
Godziny kontaktowe z nauczycielem
Przygotowanie się do zajęć
Studiowanie literatury
SUMA
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW
PRZEDMIOTU
Literatura podstawowa i uzupełniająca

ECTS

DLA

Średnia
liczba
godzin
zrealizowanie aktywności
60
100
90
250
8

na

Literatura podstawowa:
1. P. Szczypa, Rachunkowość zarządcza. Klucz do sukcesu, CeDeWu, Warszawa 2011
2. Rachunkowość zarządcza, podejście operacyjne i strategiczne, red. I. Sobańska, C.H.
Beck, Warszawa 2010
Literatura uzupełniająca:
1. A. Piosik, Zasady rachunkowości zarządczej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
2006
2. R.S. Kaplan, D.P. Norton, Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategię na działanie,
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006
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RACHUNEK KOSZTÓW
Nazwa przedmiotu:
Kod przedmiotu:
Rachunek kosztów
Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra
Rachunkowości i Controllingu
Rok / Semestr:
Kierunek: Finanse i Rachunkowość
I rok, 1 semestr
Specjalność: wszystkie
Rodzaj studiów:
II stopnia, stacjonarne
Forma zajęć
wykład
ćwiczenia
laboratorium
seminarium
inne
30
30
Wymiar
zajęć
Status przedmiotu: kierunkowy
Język wykładowy - polski
Prowadzący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail)
Dr Piotr Szczypa (piotr.szczypa@wzieu.pl),
dr Ewa Rogowska (ewa.rogowska@wzieu.pl) ,
dr inż. Małgorzata Cieciura (malgorzata.cieciura@wzieu.pl),
mgr Hanna Czaja-Cieszyńska (hanna.czaja@wzieu.pl),
mgr Bartosz Pilecki (bartosz.pilecki@wzieu.pl),
mgr Adam Lulek (adam.lulek@wzieu.pl),
mgr Konrad Kochański (konrad.kochanski@wzieu.pl)
Cel przedmiotu
Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami z zakresu rachunku kosztów stanowiącego
podsystem rachunkowości finansowej. Stworzenie podstaw do klasyfikacji, pomiaru, ewidencji,
rozliczania, kalkulacji i analizy kosztów jednostek gospodarczych.
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji
Znajomość podstaw rachunkowości finansowej
Efekty kształcenia
W zakresie wiedzy student zna podstawowe pojęcia z zakresu rachunku kosztów, identyfikuje i
opisuje podstawowe układy kosztów (rodzajowy, funkcjonalny i kalkulacyjny) jednostki
gospodarczej. W zakresie umiejętności student potrafi klasyfikować koszty jednostki gospodarczej.
Potrafi przeprowadzić pomiar kosztów podstawowej działalności operacyjnej oraz potrafi dokonać
kalkulacji kosztów. Analizuje koszty poszczególnych typów działalności. W zakresie kompetencji
społecznych student wypracowuje nawyk systematyczności, rzetelności i odpowiedzialności za
generowanie użytecznych informacji o kosztach przedsiębiorstwa.
Treści programowe
Forma zajęć – wykłady
1.Istota i znaczenie rachunku kosztów
2.Koszty jako przedmiot rachunku
3.Kryteria klasyfikacji kosztów
4.Pomiar kosztów
5.Koszty według rodzajów działalności w systemie ewidencyjnym jednostki
gospodarczej
6.Rodzajowy układ kosztów w systemie ewidencyjnym jednostki gospodarczej
7. Ewidencja kosztów w układzie podmiotowo funkcjonalnym
8. Charakterystyka kosztów produktów
9. Zasady rozliczania produkcji pomocniczej
10. Istota, zasady i cel kalkulacji kosztów
11. Charakterystyka kalkulacyjnego układu kosztów
12. Metody kalkulacji kosztów
13. Koszty rozliczane w czasie

Liczba
godzin
2
2
2
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
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14. Koszty w sprawozdaniu finansowym

2
30
Liczba
godzin
1

Suma
Forma zajęć – ćwiczenia

1. Identyfikacja kosztów jednostki gospodarczej, rozróżnianie kosztu, wydatku,
nakładu, straty nadzwyczajnej
2. Pomiar zużycia aktywów trwałych - amortyzacja
2
3.Pomiar kosztu zużycia materiałów
2
4.Pomiar kosztów osobowych
2
5.Analiza uproszczonego modelu ewidencji kosztów podstawowej działalności
1
operacyjnej
6.Analiza rozbudowanego modelu ujęcia kosztów podstawowej działalności
2
operacyjnej
7. Kolokwium I (zakres tematów 1-6)
2
8. Identyfikacja kosztów wytworzenia produktów
2
9. Rozliczanie produkcji pomocniczej
2
10. Identyfikacja kosztów bezpośrednich i pośrednich
2
11. Kalkulacja podziałowa prosta i współczynnikowa
2
12. Kalkulacja doliczeniowa zleceniowa i asortymentowa
2
13. Kalkulacja wielostopniowa
2
14. Ewidencja rozliczeń międzyokresowych kosztów czynnych i biernych
2
15. Układ sprawozdawczy kosztów
2
16. Kolokwium II (zakres tematów 7-15)
2
Suma
30
Metody i narzędzia dydaktyczne
Wykład z użyciem technik multimedialnych, wykład z pogadanką, dyskusja dydaktyczna,
rozwiązywanie zadań, analiza przypadków, praca w grupach
Forma i warunki zaliczenia
Podstawą zaliczenia ćwiczeń są dwa pisemne kolokwia (zadania do rozwiązania)
Egzamin z przedmiotu w formie testu – krótkie pytania otwarte oraz test wyboru.
Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności
Godziny kontaktowe z nauczycielem
Przygotowanie się do zajęć
Studiowanie literatury
SUMA
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW
PRZEDMIOTU
Literatura podstawowa i uzupełniająca

ECTS

DLA

Średnia
liczba
godzin
zrealizowanie aktywności
60
120
90
270
9

na

Literatura podstawowa:
1. E. Nowak, Rachunek kosztów przedsiębiorstwa, Ekspert, wydanie III, Wrocław 2009
2. Rachunek kosztów – zbiór zadań red. T. Kiziukiewicz, Ekspert, Wrocław 2003
Literatura uzupełniająca:
1. Rachunek kosztów, red. K. Sawicki, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce,
Warszawa 1997
2. K. Winiarska, K. Czubakowska, Rachunek kosztów w produkcji, w handlu i usługach,
ODDK, Gdańsk 2002
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PRAWNE PODSTAWY FUNKCJONOWANIA SYSTEMU BANKOWEGO
Nazwa przedmiotu:
Kod przedmiotu:
Prawne podstawy funkcjonowania systemu
bankowego
Jednostka organizacyjna US:
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
Rok / Semestr 1/2
Kierunek Finanse i rachunkowość
Rodzaj studiów
Specjalność: wszystkie
stacjonarne II stopnia
Forma zajęć
wykład
ćwiczenia
laboratorium
seminarium
inne
Wymiar
15
15
zajęć
Status przedmiotu zaliczenie z oceną
Język wykładowy polski
Prowadzący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail)
dr Iwona Szymczak, iwona.szczymczak@wzieu.pl
dr Daniel Dąbrowski daniel.dabrowski@wzieu.pl
Cel przedmiotu
Zapoznanie studentów z prawnymi podstawami funkcjonowania systemu gospodarczego
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji
Posiadanie podstawowej wiedzy dotyczącej systemu prawnego, prawa cywilnego (Elementy prawa ,
I rok studiów I stopnia, I semestr) oraz prawa gospodarczego
Efekty kształcenia
1. Efekty w zakresie wiedzy: student zna podstawy prawne funkcjonowania systemu
bankowego w Polsce zna zasady dotyczące podejmowania (rejestrowania) i wykonywania
działalności bankowej
2. Efekty umiejętności; student potrafi klasyfikować czynności bankowe oraz poddaje
krytycznej analizie dokumenty dotyczące tych czynności, ocenia i analizuje trafność
rozwiązań przyjętych w poszczególnych aktach prawnych dotyczących systemu bankowego
3. Efekty kompetencji społecznych: student wykazuje skrupulatność w zapoznawaniu się z
dokumentami o charakterze prawnym, poddaje je staranne analizie w celu ustalenia
płynących z nich konsekwencji prawnych
Treści programowe
Forma zajęć – wykłady
1. Rodzaje banków i reglamentacja działalności bankowej
2. Formy zrzeszania oraz łączenia i współdziałania banków
3. Bankowy Fundusz Gwarancyjny – istota, struktura oraz zasady
udzielania pomocy podmiotom objętym systemem gwarantowania
4. Narodowy Banko Polski – ustrojowa pozycja i funkcje
5.Nadzór bankowy – organizacja, cele i środki działania
Suma

Forma zajęć – ćwiczenia
1.Formy rozliczeń pieniężnych prowadzonych przez bank
2 Bankowe formy zabezpieczenia wykonania kontraktów -poręczenie bankowe,
gwarancja, akredytywa
3.Typowe umowy bankowe – umowa pożyczki, kredytu, umowa o kredyt
konsumencki,
4.Tajemnica bankowa- wzorce mowne w pr. bankowym
5. Bank jako wierzyciel – bankowy tytuł egzekucyjny
zaliczenie

Liczba
godzin
4
3
3
2
3
15
Liczba
godzin
2
3
4
2
3
1
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Suma
15
Metody i narzędzia dydaktyczne
wykład z zastosowaniem prezentacji multimedialnej, ćwiczenia- case study, praca w grupach i
dyskusja na d konkretnymi stanami faktycznymi.
Forma i warunki zaliczenia
zaliczenie pisemne (test)
Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności

Średnia
liczba
godzin
zrealizowanie aktywności
3

na

Godziny kontaktowe z nauczycielem
Przygotowanie się do laboratorium
Przygotowanie się do zajęć
60
uczestnictwo w wykładach ićwiczeniach
30
SUMA
93
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA
3
PRZEDMIOTU
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
1. Z. Ofiarski, Prawo bankowe, Warszawa 2011
2. Z. Ciepiela, Czynności bankowe jako przedmiot działalności banków, Warszawa 2010
Literatura uzupełniająca:
1. B. Smykla, Prawo bankowe. Komentarz, Warszawa 2011
2. R. Kaszubski, Funkcjonalne źródła prawa bankowego publicznego, Warszawa 2006
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PRAWNE PODSTAWY DZIAŁALNOŚCI UBEZPIECZENIOWEJ
Nazwa przedmiotu:
Kod przedmiotu:
Prawne
podstawy
działalności
ubezpieczeniowej
Jednostka organizacyjna US:
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
Rok / Semestr 1/2
Kierunek Finanse i Rachunkowość
Rodzaj studiów
Specjalność
stacjonarne II stopnia
Forma zajęć
wykład
ćwiczenia
laboratorium
seminarium
inne
Wymiar
15
zajęć
Status przedmiotu
Język wykładowy polski
Prowadzący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail)
dr Dorota Ambrożuk dorota.ambrozuk@wzieu.pl,
Cel przedmiotu
Zapoznanie studentów z podstawami regulacji prawnych dotyczących ubezpieczeń (prowadzenie
działalności ubezpieczeniowej – formy, rodzaje ubezpieczeń.
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji
Podstawowe informacje z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego.
Efekty kształcenia
1. Efekty w zakresie wiedzy: student zna formy wykonywania działalności ubezpieczeniowej
na terenie RP, zna rodzaje ubezpieczeń, szczególnie występujące w działalności
gospodarczej
2. Efekty umiejętności: student potrafi wybrać odpowiednie ubezpieczenie dostosowując je do
określonego rodzaju działalności
3. Efekty kompetencji społecznych: student zdaje sobie sprawę z różnorodności
ubezpieczeń oferowanych na polskim rynku ubezpieczeniowym
Treści programowe
Forma zajęć – wykłady
Liczba
1. Źródła prawa w zakresie ubezpieczeń, organizacja prawna ubezpieczeń w
2
2. Pośrednictwo ubezpieczeniowe – rodzaje, warunki i zasady
2
prowadzenia działalności agencyjnej i brokerskiej
3. Umowa ubezpieczenia – ogólna charakterystyka. Rodzaje
7
ubezpieczeń – ogólna charakterystyka, ubezpieczenia majątkowe i
osobowe, ubezpieczenia obowiązkowe i dobrowolne. Uczestnicy
stosunku ubezpieczenia. Zawarcie umowy ubezpieczenia. Istotne
postanowienia umowy ubezpieczenia.
4. Subrogacja (tzw. regres ubezpieczeniowy).Przedawnienie roszczeń z
2
umowy ubezpieczenia. Wygaśnięcie stosunku ubezpieczenia.
5. Regulacja prawna ubezpieczeń obowiązkowych.
2
Suma Metody i narzędzia dydaktyczne
wykład z wykorzystaniem tekstów przepisów,

15

Forma i warunki zaliczenia
Zaliczenie z oceną – forma pisemna w postaci udzielenia odpowiedzi opisowej na zadane pytanie.
Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności
Godziny kontaktowe z nauczycielem
Przygotowanie się do laboratorium
Przygotowanie się do zajęć

Średnia
liczba
godzin
zrealizowanie aktywności
2

na

45
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Udział w wykładach
15
Udział w ćwiczeniach
SUMA
62
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA
PRZEDMIOTU
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
1. E. Kowalewski, Umowa ubezpieczenia, Bydgoszcz-Toruń 2002,
2. E. Kowalewski, T. Sangowski, Prawo ubezpieczeń gospodarczych, Komentarz,Warszawa 2004.
Literatura uzupełniająca:
1. W. Górski, Ubezpieczenia transportowe, Zielona Góra 1999,
2. M. Orlicki, Umowa ubezpieczenia, Warszawa 2002.
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ZARZĄDZANIE INSTYTUCJAMI KREDYTOWYMI
Nazwa przedmiotu:
Zarządzanie instytucjami kredytowymi
Jednostka organizacyjna US:
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
Katedra Bankowości i Finansów
Porównawczych
Kierunek Finanse i Rachunkowość
Forma zajęć
wykład
ćwiczenia
Wymiar
30
30
zajęć
Status przedmiotu obowiązkowy

Kod przedmiotu:

Rok / Semestr
I rok, 2 semestr
Rodzaj studiów
II stopnia, stacjonarne
laboratorium
seminarium

inne

Język wykładowy polski

Prowadzący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail)
dr Robert Rumiński robert.ruminski@wzieu.pl
Cel przedmiotu
Przekazanie wiedzy w zakresie określania strategii instytucji kredytowych, konstruowania ich
planów, procesu decyzji menedżerskich, rozumienie technik i narzędzi zarządzania w instytucjach
kredytowych.
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji
Podstawowa wiedza z zakresu bankowości, zarządzania, strategii podmiotów gospodarujących
Efekty kształcenia
W zakresie wiedzy student zna podstawowe pojęcia z dziedziny instytucji kredytowych (bankowych
i niebankowych) oraz problemów zarządzania nimi. Porównuje i klasyfikuje rodzaje instytucji
kredytowych.
W zakresie umiejętności student porównuje i klasyfikuje podstawowe problemy związane z
zarządzaniem instytucjami kredytowymi.
W zakresie kompetencji społecznych student swobodnie dyskutuje na temat instytucji
kredytowych (bankowych i niebankowych) oraz rodzajów produktów, a także na temat zarządzania
tymi podmiotami.
Treści programowe
Forma zajęć – wykłady
Liczba
godzin
1. Model współczesnej instytucji kredytowej: cele, podstawy zarządzania, elementy 6
potencjału strategicznego.
2. Elementy controllingu i techniki menedżerskie w bankowości.
6
3. Strategie rynkowe instytucji kredytowych. Elementy marketingu bankowego
6
4. Strategie rozwoju instytucji kredytowych (wzrost organiczny i zewnętrzny,
4
fuzje i przejęcia w bankowości)
5. Reguły i narzędzia oceny kondycji ekonomicznej banku. Rola kapitału
4
własnego w gospodarce finansowej banku.
6. Agencje ratingowe w ocenie banków.
2
7. Zarządzanie ryzykiem w banku: identyfikacja, pomiar, monitorowanie
2
Suma
30
Forma zajęć – ćwiczenia
Liczba
godzin
1. Model współczesnej instytucji kredytowej: cele, podstawy zarządzania, elementy 6
potencjału strategicznego.
2. Elementy controllingu i techniki menedżerskie w bankowości.
6
3. Strategie rynkowe instytucji kredytowych. Elementy marketingu bankowego
6
4. Strategie rozwoju instytucji kredytowych (wzrost organiczny i zewnętrzny,
4
fuzje i przejęcia w bankowości)
5. Reguły i narzędzia oceny kondycji ekonomicznej banku. Rola kapitału
2
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własnego w gospodarce finansowej banku.
6. Agencje ratingowe w ocenie banków.
2
7. Zarządzanie ryzykiem w banku: identyfikacja, pomiar, monitorowanie
2
8. Zaliczenie
2
Suma
30
Metody i narzędzia dydaktyczne
wykład z użyciem technik multimedialnych, ćwiczenia, case study, praca w grupach, eksperyment
myślowy, prezentacja
Forma i warunki zaliczenia
Zaliczenie ćwiczeń: jedno pisemne kolokwium na koniec semestru. Oceniany jest zasób wiedzy
studenta i umiejętność jej użycia do zaprezentowanych w pytaniach sytuacji. Ponadto warunkiem
zaliczenia ćwiczeń jest również aktywność na zajęciach.
Egzamin z przedmiotu: egzamin pisemny
Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności
Średnia
liczba
godzin
na
zrealizowanie aktywności
Godziny kontaktowe z nauczycielem
60
Przygotowanie się do zajęć
60
Studiowanie literatury i zadanych źródeł
60
SUMA
180
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA
8
PRZEDMIOTU
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa
1. Heffernan S.: Nowoczesna bankowość, PWN, Warszawa 2007.
2. Kopioski A.: Analiza finansowa banku, PWE, Warszawa, 2008.
3. Zółtowski W.: Zarządzanie ryzykiem bankowym w praktyce w kontekście Nowej Umowy
kapitałowej (Basel II), CeDeWu, warszawa 2008.
Literatura uzupełniająca
1. Iwanicz-Drozdowska M.: Zarządzanie finansowe bankiem, PWE, Warszawa 2005.
2. Raporty NBP (np. cykliczne Raporty o stabilności systemu finansowego w Polsce).
3. Raporty KNF dotyczące sytuacji finansowej banków.
4. Prospekty emisyjne banków notowanych na WGPW ( zwłaszcza z fragmentami dotyczącymi
analizy czynników ryzyka)
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STANDARDY SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ
Nazwa przedmiotu:
Kod przedmiotu:
Standardy Sprawozdawczości Finansowej
Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług,
Katedra Rachunkowości i Controllingu

Kierunek Finanse i Rachunkowość
Specjalność wszystkie
Forma zajęć
wykład
ćwiczenia
15
30
Wymiar
zajęć
Status przedmiotu: kierunkowy

Rok / Semestr:
II rok, 3 semestr
Rodzaj studiów:
II stopnia, stacjonarne
laboratorium
seminarium

inne

Język wykładowy - polski

Prowadzący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail)
Dr Piotr Szczypa (piotr.szczypa@wzieu.pl),
dr Ewa Rogowska (ewa.rogowska@wzieu.pl) ,
dr inż. Małgorzata Cieciura (malgorzata.cieciura@wzieu.pl),
mgr Hanna Czaja-Cieszyńska (hanna.czaja@wzieu.pl),
mgr Bartosz Pilecki (bartosz.pilecki@wzieu.pl),
mgr Adam Lulek(adam.lulek@wzieu.pl),
mgr Konrad Kochański (konrad.kochanski@wzieu.pl)
Cel przedmiotu
Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami z zakresu harmonizacji i standaryzacji zasad
rachunkowości. Przedstawienie podstawowych założeń modeli rachunkowości międzynarodowej oraz
prezentacja zasad sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami
Sprawozdawczości Finansowej
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji
Znajomość rachunkowości finansowej i podstawowych zagadnień z zakresu sprawozdawczości
finansowej
Efekty kształcenia
W zakresie wiedzy student zna istotę i podstawowe cele harmonizacji i standaryzacji zasad
rachunkowości. Potrafi wymienić i scharakteryzować zakres działań podstawowych organów
opracowujących i zatwierdzających międzynarodowe regulacje rachunkowości. Identyfikuje
podstawowe obszary różnic w polskich i międzynarodowych regulacjach rachunkowości. W zakresie
umiejętności student dokonuje wyceny aktywów i pasywów korzystając z dwóch podstawowych
parametrów – kosztu historycznego i wartości godziwej. Na podstawie przeprowadzonych wycen
potrafi wnioskować na temat celowości zastosowania konkretnego parametru wyceny i wpływu tej
wyceny na przedstawienie rzetelnego i wiernego obrazu jednostki gospodarczej w sprawozdaniu
finansowym. W zakresie kompetencji społecznych student wypracowuje nawyk systematyczności,
rzetelności i odpowiedzialności za generowanie użytecznych informacji o przedsiębiorstwie.
Treści programowe
Forma zajęć – wykłady
1. Cele standaryzacji i harmonizacji rachunkowości
2. Organizacje zajmujące się opracowywaniem i wydawaniem
międzynarodowych regulacji rachunkowości
3. Charakterystyka podmiotów zobowiązanych do stosowania
Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
4. Charakterystyka założeń polskich i międzynarodowych regulacji
rachunkowości
5. Porównanie założeń polskich i międzynarodowych regulacji rachunkowości
6. Ogólna charakterystyka Międzynarodowych Standardów

Liczba
godzin
2
2
1
2
2
2
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Sprawozdawczości Finansowej
7. Założenia koncepcyjne sporządzania i prezentacji sprawozdań
finansowych według MSSF
8. Procedura wdrażania MSSF po raz pierwszy

2

Suma
Forma zajęć – ćwiczenia
1. Podmioty zobowiązane w Polsce do stosowania MSSF – studium
przypadków
2. Podstawowe zasady rachunkowości według MSSF i ustawy o
rachunkowości
3. Podstawowe modele wyceny według polskiej ustawy o rachunkowości i
MSSF – wycena według kosztu historycznego i wartości godziwej
4. Obszary rachunkowości nieuregulowane w polskich przepisach – studium
przypadków
5. Procedura wdrażania MSSF po raz pierwszy - zadania
6. Pisemne kolokwium I z zagadnień prezentowanych na zajęciach 1-5
7. Ogólne ramy koncepcyjne sprawozdania finansowego- porównanie
polskich i międzynarodowych regulacji prawnych
8. Budowa sprawozdania finansowego według MSSF i ustawy o
rachunkowości- zadania
9. Wybrane elementy bilansu i ich klasyfikacja według MSR i ustawy o
rachunkowości- przykłady liczbowe- cz. 1
10. Wybrane elementy bilansu i ich klasyfikacja według MSR i ustawy o
rachunkowości- przykłady liczbowe- cz. 2
11. Wybrane różnice między MSSF a polskim prawem bilansowym- analiza
porównawcza
12. Pisemne kolokwium II z zagadnień prezentowanych na zajęciach 7-11
Suma
Metody i narzędzia dydaktyczne
Wykład z użyciem technik multimedialnych, wykład z
rozwiązywanie zadań, analiza przypadków, praca w grupach

pogadanką,

dyskusja

2
15
Liczba
godzin
2
2
2
2
2
2
2
2
4
4
4
2
30

dydaktyczna,

Forma i warunki zaliczenia
Podstawą zaliczenia ćwiczeń są dwa pisemne kolokwia (zadania do rozwiązania)
Egzamin z przedmiotu w formie testu – krótkie pytania otwarte oraz test wyboru.
Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności
Średnia
liczba
godzin
zrealizowanie aktywności
Godziny kontaktowe z nauczycielem
45
Przygotowanie się do zajęć
105
Studiowanie literatury
90
SUMA
240
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA
8
PRZEDMIOTU
Literatura podstawowa i uzupełniająca

na

Literatura podstawowa:
1. Sprawozdanie finansowe według polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości,
red. G. K. Świderska, W. Więcław, Difin, Warszawa 2009
Literatura uzupełniająca:
1. Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, red. A. Jarugowa, T. Martyniuk, ODDK, Gdańsk
2009
2. I. Olchowicz, A. Tłaczała, Rachunkowość finansowa w przykładach według uor i MSR, Difin,
Warszawa 2008
3. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, SKwP, Warszawa 2007
4. Ustawa o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. (tekst jednolity)
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RACHUNKOWOŚĆ BANKOWA
Nazwa przedmiotu:
Kod przedmiotu:
Rachunkowość bankowa
Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług,
Katedra Rachunkowości i Controllingu
Kierunek Finanse i Rachunkowość
Specjalności:
Rok / Semestr I
Finanse Przedsiębiorstw
I rok, 4 semestr
Bankowość i Ubezpieczenia
Rodzaj studiów
Doradztwo Finansowe
II stopnia, stacjonarne
Finanse i Rachunkowość w Samorządzie
Terytorialnym
Forma zajęć
wykład
ćwiczenia
laboratorium
seminarium
inne
Wymiar
15
15
zajęć
Status przedmiotu
Język wykładowy - polski
Prowadzący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail)
Dr Piotr Szczypa (piotr.szczypa@wzieu.pl),
dr Ewa Rogowska (ewa.rogowska@wzieu.pl) ,
dr inż. Małgorzata Cieciura (malgorzata.cieciura@wzieu.pl),
mgr Hanna Czaja-Cieszyńska (hanna.czaja@wzieu.pl),
mgr Konrad Kochański (konrad.kochanski@wzieu.pl),
mgr Bartosz Pilecki (bartosz.pilecki@wzieu.pl),
mgr Adam Lulek(adam.lulek@wzieu.pl)
Cel przedmiotu
Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami z zakresu rachunkowości typowej dla banków.
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji
Umiejętność analizowania i interpretowania przepisów prawa, znajomość podstawowych zagadnień
matematycznych oraz ekonomicznych. Opanowane umiejętności i poznane wiadomości z zakresu
rachunkowości przedsiębiorstw. Pożądane są takie cechy jak rzetelność, dokładność, poczucie
odpowiedzialności.
Efekty kształcenia
W zakresie wiedzy student zna podstawowe pojęcia z zakresu rachunkowości bankowej, rozumie i
opisuje istotę funkcjonowania systemu rachunkowości w banku.
W zakresie umiejętności student potrafi klasyfikować składniki aktywów i pasywów banku. Rozróżnia
i klasyfikuje przychody i koszty oraz dokonuje ewidencji operacji gospodarczych związanych z
działalnością banku. Ponadto ustala i rozlicza wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe
właściwe dla banku.
W zakresie kompetencji społecznych student wypracowuje nawyk systematyczności, rzetelności i
odpowiedzialności za generowanie użytecznych informacji w ramach stosowanego systemu
rachunkowości w banku.
Treści programowe
Forma zajęć – wykłady
1. Funkcje i zasady systemu rachunkowości banku
2. Aktywa banku i ich struktura
3. Pasywa banku i ich struktura
4. Bilans banku
5. Zasady ewidencji operacji gospodarczych w banku
6. Organizacja rachunkowości i zakres ksiąg rachunkowych w banku

Liczba
godzin
1
2
2
2
1
1
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7. Koszty w banku
8. Przychody w banku
9. Wynik finansowy w banku oraz jego rozliczenie
10. Obligatoryjna sprawozdawczość finansowa w banku
11. Elementy rachunkowości zarządczej i rachunku kosztów w banku
Suma
Forma zajęć – ćwiczenia

1
1
1
2
1
15
Liczba
godzin
1
1
2
1

1. Struktura planu kont banku
2. Aktywa i pasywa banku i ich struktura
3. Sporządzanie bilansu banku
4. Sektorowy podział gospodarki dla celów rachunkowości bankowej oraz
zasady ewidencji operacji gospodarczych w banku
1
5. Ewidencja aktywów trwałych
2
6. Ewidencja operacji z podmiotami finansowymi i niefinansowymi oraz
instytucjami rządowymi i samorządowymi
1
7. Ewidencja kosztów i strat w banku
1
8. Ewidencja przychodów i zysków w banku
1
9. Ewidencja środków pieniężnych i rozrachunków międzybankowych
1
10. Ewidencja papierów wartościowych oraz funduszy własnych
1
11. Ewidencja pozabilansowa
2
12. Kolokwium
Suma
15
Metody i narzędzia dydaktyczne
Wykład z użyciem technik multimedialnych, wykład z pogadanką, dyskusja dydaktyczna,
rozwiązywanie zadań, analiza przypadków, praca w grupach
Forma i warunki zaliczenia
Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest pisemne kolokwium (zadania do rozwiązania)
Egzamin z przedmiotu w formie testu – krótkie pytania otwarte oraz test wyboru.
Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności
Średnia
liczba
godzin
na
zrealizowanie aktywności
Godziny kontaktowe z nauczycielem
30
Przygotowanie się do zajęć
50
Studiowanie literatury
40
SUMA
120
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA
4
PRZEDMIOTU
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
1. E. Popawska, W. Wąsowski, Rachunkowość bankowa po zmianach, Difin, Warszawa 2008
2. Z. Miętki: Rachunkowość bankowa, Wyd. WSB, Poznań 2007
Literatura uzupełniająca:
1. Ustawa o rachunkowości
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ZARZĄDZANIE FINANSAMI W SEKTORZE PUBLICZNYM
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie finansami w Kod przedmiotu:
sektorze publicznym
Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług,
Katedra Finansów Publicznych
Kierunek Finanse i rachunkowość
Specjalność Finanse Przedsiębiorstw Na
Rynku Międzynarodowym, Bankowość i Rok / Semestr I / II
Pośrednictwo
Finansowe,
Doradztwo Rodzaj studiów
Podatkowe i Ubezpieczeniowe
II stopnia stacjonarne
Finanse i Rachunkowość w Samorządzie
Terytorialnym
Forma zajęć
wykład
ćwiczenia
laboratorium
seminarium
inne
Wymiar
30
30
zajęć
Status przedmiotu obowiązkowy
Język wykładowy polski
Prowadzący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail)
dr Magdalena Zioło (magdalena.ziolo@wzieu.pl)
mgr Marta Szaja (marta.szaja@wzieu.pl)
Cel 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. Przybliżone zostaną strategie finansowe jednostek sektora publicznego
oraz proces zarządzania ryzykiem finansowym.
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji
Znajomość problematyki finansów publicznych i finansów samorządu terytorialnego oraz zasad
gospodarki finansowej jednostek sektora publicznego
Efekty kształcenia
W zakresie wiedzy student zna i charakteryzuje podstawowe pojęcia i zjawiska z zakresu zarządzania
finansami publicznymi, rozumie funkcjonowanie i specyfikę mechanizmu finansowania zadań w
sektorze publicznym, identyfikuje ryzyko finansowe w sektorze publicznym.
W zakresie umiejętności student potrafi ocenić skutki proponowanych w sektorze publicznym decyzji
finansowych, wyjaśnia zależności przyczynowo-skutkowe zachodzące w sektorze publicznym,
poddaje krytyce przyjęte regulacje w zakresie zarządzania finansami publicznymi, wyprowadza
wnioski i dokonuje interpretacji zjawisk finansowych w sektorze publicznym.
W
zakresie
kompetencji
społecznych
student
pracuje
samodzielnie,
zachowuje
ostrożność/krytycyzm w wyrażaniu opinii w sferze problemów dotyczących zarządzania finansami
publicznymi, wykazuje odpowiedzialność za zredagowane opinie i oceny
Treści programowe
Forma zajęć – wykłady
Liczba
godzin
1. Źródła finansowania budżetu bieżącego, majątkowego i kapitałowego
2
2. Zasady finansowania zadań w sektorze publicznym a aspekt zarządczy
2
3. Zarządzanie środkami finansowym pochodzącymi z bezzwrotnej pomocy
2
zagranicznej (fundusze Unii Europejskie, Mechanizmy Finansowe, inne)
4. Determinanty wyboru źródła finansowania w sektorze publicznym
2
5. Wydatki jednostek sektora publicznego i metody ich racjonalizacji
2
6. Budżet i plan wieloletni jako instrument zarządzania w JSP
2
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Suma

7. Zarządzanie długiem w sektorze publicznym
8. Metodyka oceny gospodarki finansowej podmiotów publicznych
9. Zarządzanie finansami publicznego projektu inwestycyjnego
10. Determinanty i procedury budowy strategii finansowych jednostek sektora
publicznego
11. Rodzaje strategii finansowych podmiotów publicznych
12. Efekty zastosowania strategii finansowych w sektorze publicznym
Forma zajęć – ćwiczenia

4
4
4
2
2
2
30
Liczba
godzin
4
2
2
2
2
4

1. Pojęcie zarządzania i jego rola w gospodarce narodowej
2. Instrumenty wykorzystywane w procesie zarządzania finansami publicznymi
3. Rola zarządzania w podejmowaniu decyzji finansowych
4. Dywersyfikacja zarządzania finansami
5. Sfery zarządzania finansami w sektorze publicznym
6. Organizacja sektora publicznego w Polsce a zarządzanie finansami
publicznymi
7. Zarządzanie dochodami i wydatkami budżetowymi
2
8. Zarządzanie ryzykiem finansowym w sektorze publicznym
4
9. Zarządzanie a proces planowania w sektorze publicznym
4
10. Instrumenty zarządzania finansami w JSP w wybranych krajach europejskich
4
Suma
30
Metody i narzędzia dydaktyczne
Prezentacja multimedialna, analiza tekstów z dyskusją, praca w grupach, analiza przypadków,
rozwiązywanie zadań
Forma i warunki zaliczenia
Zaliczenie ćwiczeń: zaliczenie obejmuje wiedzę z ćwiczeń oraz zalecanej literatury. Zaliczenie ćwiczeń
następuje na podstawie kolokwiów (test + pytania otwarte) oraz aktywności na ćwiczeniach.
Egzamin z przedmiotu: egzamin pisemny w sesji egzaminacyjnej w formie testu wraz z pytaniami
otwartymi
Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności
Średnia
liczba
godzin
na
zrealizowanie aktywności
Godziny kontaktowe z nauczycielem
60
Przygotowanie się do zajęć
50
Studiowanie literatury
40
SUMA
150
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA
5
PRZEDMIOTU
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa
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.)
Literatura uzupełniająca
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
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KREATYWNOŚĆ I INNOWACJE
Nazwa przedmiotu: Kreatywność i innowacje

Kod przedmiotu:

Jednostka organizacyjna US:
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra Efektywności Innowacji
Kierunek Finanse i Rachunkowość
Rok / Semestr 1/2
Specjalność wszystkie
Rodzaj studiów S
Forma zajęć
wykład
ćwiczenia
laboratorium
seminarium
inne
Wymiar
15
30
zajęć
Status przedmiotu obowiązkowy
Język wykładowy język polski
Prowadzący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail)
Prof. dr hab. Władysław Janasz władysław.janasz@wzieu.pl,
dr Joanna Markiewicz, joanna.markiewicz@wzieu.pl,
mgr Katarzyna Łobacz Katarzyna.lobacz@wzieu.pl,
mgr Ewelina Burzec-Burzyńska ewelina.burzec@wzieu.pl
Cel przedmiotu
Celem przedmiotu jest:
1. Zapoznanie studenta z istotą innowacyjności i kreatywności.
2. Przygotowanie studenta do praktycznego stosowania metod zarządzania procesem
innowacyjnym i kreatywnymi metodami rozwiązywania problemów.
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji
Wiedza z zakresu podstaw marketingu i zarządzania
Efekty kształcenia
W zakresie wiedzy student wymienia i definiuje rodzaje innowacji, tłumaczy procesy innowacyjne oraz
potrafi wyjaśnić
uwarunkowania innowacyjności w skali mikro, mezo i makro. Tłumaczy
innowacyjność firmy w kontekście modeli biznesu. W zakresie umiejętności student zorientowany jest
na kreatywne rozwiązywanie problemów. Potrafi przeanalizować i ocenić innowacyjność firmy. W
zakresie kompetencji społecznych student postrzega postawy społeczne i komunikację
międzyludzką jako podstawę procesów innowacyjnych. Ponadto angażuje się w pracę zespołową.
Treści programowe
Forma zajęć – wykłady
Liczba
godzin
1. Innowacje: istota, rodzaje, źródła innowacji oraz znaczenie innowacji we
2
współczesnej gospodarce i rozwoju przedsiębiorstw –ujęcie teoretyczne
2. Procesy innowacyjny: modele, absorpcja i dyfuzja innowacji.

2

3. Istota innowacyjnej firmy: uwarunkowania i mierniki innowacyjności

2

4. Modele biznesu w aspekcie innowacyjności firm
5. Scena innowacji na poziomie makro- i mezoekonomicznym: aktorzy innowacji,
interakcje, systemy innowacji, klastry.

2
2

6. Zarządzanie kreatywnością: kreatywne jednostki i grupy, cechy kreatywnych
grup, stymulowanie kreatywności
7. Innowacyjność krajów OECD, UE, Polski, Europejska Tablica Wyników w
zakresie Innowacji

2

9. Polityka innowacyjna Polski i UE
Suma

Forma zajęć – ćwiczenia
1. Innowacje: istota, rodzaje, źródła innowacji oraz znaczenie innowacji we

2

1
15
Liczba
godzin
6
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współczesnej gospodarce i rozwoju przedsiębiorstw – przykłady
2. Istota procesów innowacyjnych: modele, absorpcja i dyfuzja innowacji
3.Uwarynkowania i mierniki innowacyjności –przykłady innowacyjnych firm
4. Innowacyjna firma w ujęciu modelu biznesu
5. Scena innowacji na poziomie makro- i mezoekonomicznym: aktorzy innowacji,
interakcje, systemy innowacji, klastry.
6. Kreatywne metody rozwiązywania problemów –stymulowanie kreatywności
7. Innowacyjność krajów OECD, UE, Polski, Europejska Tablica Wyników w
zakresie Innowacji
8. Regionalne Strategie Innowacyjności
Suma
Metody i narzędzia dydaktyczne

4
4
4
4
4
2
2
30

Wykład: przedstawienie teorii przy pomocy prezentacji multimedialnych.
Ćwiczenia: prezentacja materiału z wykorzystaniem technik multimedialnych, studiów przypadków,
gier zespołowych, dyskusji, studium przypadków, opracowanie projektów oraz pracy indywidualnej
studentów (analiza dostępnej literatury)
Forma i warunki zaliczenia
Zaliczenie na ocenę. Zaliczenie na ocenę. Na zaliczenie składa się: pisemne kolokwium obejmujące
wiedzę z wykładów, ćwiczeń oraz literatury obowiązkowej (w formie testu składającego się z pytań
otwartych i zamkniętych) oraz pisemne opracowanie projektu dotyczącego innowacyjnego rozwiązania
możliwego do wdrożenia przez regionalne firmy.
Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności
Średnia
liczba
godzin
na
zrealizowanie aktywności
Godziny kontaktowe z nauczycielem
45
Przygotowanie się do laboratorium
Przygotowanie się do zajęć
60
Studiowanie literatury
30
SUMA
135
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA
3
PRZEDMIOTU
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
1. Harward Business Essentials, Zarządzanie kreatywnością i innowacją, MT Biznes 2005.
2. Janasz W., Kozioł-Nadolna K.: Innowacje w organiazcji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011
3.Niedzielski P., Rychlik K.: Innowacje i kreatywność, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2006
Literatura uzupełniająca:
1. Niedzielski, P., Markiewicz J., Rychlik K., Rzewuski T.: Innowacyjność w działalności przedsiębiorstw. Kompendium
wiedzy. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2007
2. Gołębiowski T., Dudzik T.M., Lewandowska M., Witek-Hajduk M., Modele biznesu polskich przedsiębiorstw, SGH,
Warszawa 2008
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PRAWO PRACY
Nazwa przedmiotu:
Kod przedmiotu:
Prawo pracy
Jednostka organizacyjna US: Katedra Prawa Gospodarczego i Ubezpieczeń
Kierunek Finanse i Rachunkowość
Specjalność wszystkie
Forma zajęć
wykład
ćwiczenia
Wymiar
15
zajęć
Status przedmiotu

Rok / Semestr 1/ 1
Rodzaj studiów II stopień
laboratorium
seminarium
inne

Język wykładowy język polski

Prowadzący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail)
Dr Iwona Szymczak ; iwona.szymczak@wzieu.pl
Cel przedmiotu
Zapoznanie studenta z instytucjami działającymi na rynku pracy, podstawowymi źródłami prawa
dotyczącymi zawierania umów o pracę , ich wypowiadania, jak również zakresem ochrony
pracownika przed bezprawnym rozwiązaniem umowy.
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji
Wiadomości nabyte na przedmiocie: Elementy prawa (I rok studiów stopnia, I sem I)
Informacje o systemie źródeł prawa, znajomość podstawowych pojęć z teorii prawa jak norma prawna,
przepis, charakter norm prawnych, wykładni i stosowania prawa.
Efekty kształcenia
1. Efekty w zakresie wiedzy: Student zna instytucje rynku pracy oraz zakres ich kompetencji.
Ponadto posiada znajomość rodzajów umów występujących na rynku pracy oraz skutków
prawnych związanych z ich zawarciem. Ponadto znajomość ogólnych zasad rozwiązywania
umów o pracę.
2. Efekty umiejętności; umiejętność sporządzenia prostego pisma procesowego dotyczącego
dochodzenia roszczeń za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę.
3. Efekty kompetencji społecznych: student może analizować trafność rozwiązań przyjętych w
poszczególnych aktach prawnych dotyczących prawa pracy , wykazuje skrupulatność w
zapoznawaniu się z treścią umów o pracę, poddaje je starannej analizie w celu ustalenia
płynących z nich konsekwencji prawnych
Treści programowe
Forma zajęć – wykłady

Liczba
godzin
2
2
2
3

1.Żródła prawa pracy-oraz treść umowy o pracę
2. Rodzaje umów o pracę – analiza porównawcza
3. Instytucje rynku pracy – agencje zatrudnienia i agencje pracy tymczasowej
4.Tryby ustania stosunku pracy- rozwiązanie za wypowiedzeniem, rozwiązanie w
trybie natychmiastowym
5.Rodzaje i zakres odszkodowań za bezprawne rozwiązanie umowy o pracę
2
6. Postępowanie sądowe w sprawach dotyczących prawa pracy
3
7.zaliczenie –test wielokrotnego wyboru
1
Suma
15
Metody i narzędzia dydaktyczne
Wykład odbywa się z zastosowanie zarówno zastosowaniem prezentacji multimedialnej , jak też
dokonywana jest analiza tekstów aktów prawnych, również ograniczonym zakresie - dyskusja
dotycząca rozwiązywania prostych kazusów
Forma i warunki zaliczenia
Zaliczenie pisemne - test wielokrotnego wyboru
Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności
Godziny kontaktowe z nauczycielem

Średnia
liczba
godzin
zrealizowanie aktywności
15

na
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Przygotowanie się do laboratorium
Przygotowanie się do zajęć
SUMA
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA
PRZEDMIOTU
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
1. T. Liszcz, Prawo pracy. Zarys wykładu. Lublin 2010
Pozycje zalecane:
1.W.Sanetra, Kodeks pracy. Komentarz. Warszawa 2011
2.Z. Salwa, Kodeks pracy. Komentarz. Warszawa 2010

15
30
5
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MARKETING USŁUG FINANSOWYCH I KSIĘGOWYCH
Nazwa przedmiotu:
Marketing usług finansowych i księgowych

Kod przedmiotu:

Jednostka organizacyjna US: Katedra Marketingu
Kierunek : Ekonomia
Specjalność FiRPiI
Forma zajęć
wykład
Wymiar
15
zajęć
Status przedmiotu

ćwiczenia
15

Rok / Semestr 2/4
Rodzaj studiów
II stopnia stacjonarne
laboratorium
seminarium

inne

Język wykładowy
polski
Prowadzący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail)
Dr Anna Szwajlik ( anna.szwajlik@wzieu.pl)
Cel 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
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji
Podstawy marketingu, Podstawy finansów i rachunkowości
Efekty kształcenia
W zakresie wiedzy student zna podstawowe pojęcia z dziedziny marketingu, rozpoznaje sytuacje
marketingowej, rozumie przyczyny zachowań rynkowych konsumentów na rynku usług finansowych,
rozróżnia zachowania rynkowe podmiotów indywidualnych i instytucjonalnych, zna podstawowe
zagadnienia z zakresu finansów i rachunkowość
W zakresie umiejętności student potrafi dobrać i zaprojektować instrumenty marketingowe dla
wskazanego przykładowych instytucji finansowych, identyfikuje segmenty na wybranych rynkach i
dostosowuje do nich rozwiązania marketingowe,
W zakresie kompetencji społecznych student docenia znaczenie poszerzania wiedzy , podejmuje
wyzwania oceny zachowań konsumentów na rynku usług finansowych, odnosi się do zdobytej wiedzy
Treści programowe
Forma zajęć – wykłady
Liczba
godzin
2
• Specyfika usług finansowych i księgowych oraz zróżnicowanie rynku tych usług.
2
• Istota oraz ewolucja marketingu usług finansowych i księgowych.
2
• Marketingowe otoczenie instytucji finansowych.
4
• Konsument na rynku usług finansowych i księgowych. Segmentacja rynku.
2
• Kształtowanie jakości usługi finansowej i cykl jej życia. Innowacje produktowe.
3
• Prezentacja projektów
Suma
15
Forma zajęć – ćwiczenia
Liczba
godzin
1. Polityka ceny oraz dystrybucji w usługach finansowych i księgowych.
2
2. Polityka komunikowania się instytucji finansowych i księgowych z rynkiem.
3
3. Rola pracownika w procesie świadczenia usług finansowych. Marketing
4
wewnętrzny i relacyjny.
4. Strategiczne planowanie marketingowe w instytucjach finansowych i księgowych.
4
5. Polityka ceny oraz dystrybucji w usługach finansowych i księgowych.
2
Suma
15
Metody i narzędzia dydaktyczne

359

wykład z użyciem technik multimedialnych oraz studiów przypadków
Forma i warunki zaliczenia
przygotowanie projektu dla wybranej instytucji finansowej
Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności

Średnia
liczba
godzin
zrealizowanie aktywności
10
20
30
60
5

na

Godziny kontaktowe z nauczycielem
Studiowanie literatury i zadanych źródeł
Przygotowanie się do zajęć
SUMA
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA
PRZEDMIOTU
Literatura podstawowa i uzupełniająca
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.
5. Pluta-Olearnik M., Marketing usług bankowych, PWE, Warszawa 2001.
6. Mazurkiewicz L., Marketing bankowy, Difin, Warszawa 2002.
7. Grzegorczyk W., Strategie marketingowe banków, PWN, Warszawa 1997.
8. Smyczek S., Zachowania konsumentów na rynku usług bankowych, AE, Katowice 2000.
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ANALIZA FUNDAMENTALNA PRZEDSIĘBIORSTWA
Nazwa przedmiotu:
Kod przedmiotu:
ANALIZA FUNDAMENTALNA
PRZEDSIĘBIORSTWA
Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług,
Katedra Finansów Przedsiębiorstwa
Kierunek: Finanse i Rachunkowość
Rok / Semestr 2/3
Specjalność:
Finanse
Pb
na
rynku Rodzaj studiów
międzynarodowym
II stopnia, Stacjonarne
Forma zajęć
wykład
ćwiczenia
laboratorium
seminarium
inne
Wymiar
15
15
zajęć
Status przedmiotu: obowiązkowy
Język wykładowy: polski
Prowadzący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail)
prof. zw. dr hab. Aurelia Bielawska, kierownik katedry aurelia.bielawska@wzieu.pl
dr Anna Bera, adiunkt
anna.bera@wzieu.pl
mgr Dominika Kordela, asystent
dominika.kordela@wzieu.pl
dr hab. prof. US Bogusław Walczak, profesor
bogusław.walczak@wzieu.pl
dr Sławomir Zarębski, adiunkt
sławomir.zarebski@wzieu.pl
mgr Magdalena Kosowska, asystent
magdalena.kosowska@wzieu.pl
mgr Maciej Pawłowski, asystent
maciej.pawlowski@wzieu.pl
mgr Dariusz Pauch, asystent
dariusz.pauch@wzieu.pl
Cel przedmiotu
Cele przedmiotu:
•
przedstawienie podstawowej wiedzy z zakresu najważniejszych koncepcji wspomagających procesy
inwestycyjne przedsiębiorstw,
•
zapoznanie z podstawowymi elementami analizy fundamentalnej,
•
omówienie praktycznych implikacji wykorzystania analizy fundamentalnej w przedsiębiorstwach.
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji
Podstawowa wiedza ekonomiczna oraz wiedza w zakresie finansów.
Efekty kształcenia
W zakresie wiedzy student pozna podstawowe zasady inwestowania, z wykorzystaniem analizy
fundamentalnej.
W zakresie umiejętności student potrafi zebrać dane do dokonania analizy, wykorzystując
sprawozdania finansowe, oraz przeprowadzić analizę fundamentalna przedsiębiorstwa za pomocą
m.in. analizy wskaźnikowej.
W zakresie kompetencji społecznych student akceptuje i rozumie znaczenie wykorzystania analizy
fundamentalnej dla wypracowania długoterminowej strategii inwestycyjnej.
Treści programowe
Forma zajęć –wykłady
1. Podstawowe zasady inwestowania.
2. Podstawy koncepcyjne i najważniejsze zasady analizy fundamentalnej.
3. Podstawowe elementy składowe analizy fundamentalnej.
4.Wycena papierów wartościowych.
5. Sprawozdania finansowe jako źródło danych w analizie fundamentalnej.
6. Analiza wskaźnikowa w analizie fundamentalnej.
7. Analiza fundamentalna a analiza techniczna.
Suma

Treści programowe
Forma zajęć –ćwiczenia
1. Podstawowe zasady inwestowania.

Liczba
godzin
3
3
3
3
2
2
2
15
Liczba
godzin
3
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2. Podstawy koncepcyjne i najważniejsze zasady analizy fundamentalnej.
3. Podstawowe elementy składowe analizy fundamentalnej.
4.Wycena papierów wartościowych.
5. Sprawozdania finansowe jako źródło danych w analizie fundamentalnej.
6. Analiza wskaźnikowa w analizie fundamentalnej.
7. Analiza fundamentalna a analiza techniczna.
Suma
Metody i narzędzia dydaktyczne
Wykłady z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, ćwiczenia.

3
3
3
2
2
2
15

Forma i warunki zaliczenia
Zaliczenie pisemne: pytania otwarte i zadania.
Egzamin w formie pisemnej (pytania otwarte), pod warunkiem zaliczenia ćwiczeń.
Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności
Średnia liczba godzin na zrealizowanie
aktywności
Godziny kontaktowe z nauczycielem
30
Przygotowanie się do zajęć
60
Studiowanie literatury i zadanych źródeł
60
SUMA
150
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA
5
PRZEDMIOTU
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
Dębski W., Rynek finansowy i jego mechanizmy. Podstawy teorii i praktyki. WN PWN, Warszawa 2007
John C. Ritchie – Analiza fundamentalna, WIG-Press, Warszawa 1997
Literatura uzupełniająca:
Czekaj J., Rynki, instrumenty i instytucje finansowe. WN PWN, Warszawa 2008
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POLITYKA WSPARCIA PRZEDSIĘBIORSTW ZE STRONY JST
Nazwa przedmiotu:
Kod przedmiotu:
Polityka wsparcia przedsiębiorstw ze strony
JST
Jednostka organizacyjna US:
Katedra Finansów Publicznych
Kierunek
Rok / Semestr II/III
Specjalność Finanse Przedsiębiorstw Na Rynku
Rodzaj studiów stacjonarne
Międzynarodowym
Forma zajęć
wykład
ćwiczenia
laboratoriu
seminarium
inne
m
Wymiar
15
15
zajęć
Status przedmiotu obowiązkowy
Język wykładowy polski
Prowadzący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail)
dr Magdalena Kogut-Jaworska Magdalena.kogut@wzieu.pl
Cel przedmiotu
Głównym celem dydaktycznym w tym przedmiocie jest wskazanie działań samorządu lokalnego i
regionalnego oraz innych podmiotów instytucjonalnych w tworzeniu warunków dla rozwoju
gospodarczego w obecnych warunkach. Ponadto dokonana zostanie charakterystyka instrumentów
ekonomicznych, regulacyjnych (m.in. prawnych) oraz organizacyjnych, które oddziałują na sektor
MSP. Wskazane zostaną procedury pozyskiwania pomocy w obszarze podatków lokalnych (np.
zwolnienia, ulgi), a także gospodarki nieruchomościami (sprzedaż, dzierżawa majątku komunalnego).
Omówiona zostanie pomoc instytucjonalna (świadczona przez instytucje otoczenia biznesu).
Wskazane zostaną możliwości wsparcia finansowego sektora MSP, w szczególności w kontekście
dotacji i refundacji środkami UE na poziomie lokalnym i regionalnym. Poza aspektami teoretycznymi
zostaną także przedstawione przykłady empiryczne dotyczące omawianych kwestii.
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji
wiedza z zakresu ekonomii, polityki gospodarczej
Efekty kształcenia
W zakresie wiedzy student zna podstawy funkcjonowania systemu kreowania rozwoju gospodarczego
przez JST na poziomie lokalnym i regionalnym, rozróżnia podstawowe mechanizmy stymulowania
rozwoju przedsiębiorczości, identyfikuje zasady prowadzenia polityki rozwoju
W zakresie umiejętności student powinien identyfikować podmioty odpowiedzialne za kreowanie
rozwoju lokalnego i regionalnego, wskazać określone instrumenty finansowe, organizacyjne,
administracyjne stymulowania rozwoju przedsiębiorstw, znać tryb współpracy między podmiotami
polityki lokalnej i regionalnej na rzecz rozwoju przedsiębiorstw
W zakresie kompetencji społecznych student wyraża opinie na temat działalności podmiotów
gospodarki oraz diagnozuje potencjał swojego regionu pod tym względem
Treści programowe
Forma zajęć – wykłady
Liczba
godzin
1. Zakres pojęciowy dotyczący rozwoju przedsiębiorczości w kontekście lokalnej
2
i regionalnej polityki gospodarczej.
2. Czynniki i bariery funkcjonowania przedsiębiorstw na lokalnych rynkach.
2
3. Inwestorzy zewnętrzni a wspieranie lokalnego sektora małych i średnich
2
przedsiębiorstw.
4. Potencjał sektora małych i średnich przedsiębiorstw a lokalny system
2
wsparcia w obszarze polityki finansowej, majątkowej, inwestycyjnej
5. Instrumenty interwencjonizmu samorządowego w oddziaływaniu na rozwój
2
przedsiębiorstw – próba kategoryzacji
6. Ocena stanu istniejącego i perspektywy na przyszłość rozwoju rynków
2
lokalnych w regionie – studium przypadków
7. Polityka innowacyjności i jej znaczenie w stymulowaniu rozwoju
2
przedsiębiorstw
8. Podsumowanie
1
Suma
15
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Forma zajęć – ćwiczenia

Liczba
godzin
2

1. Stymulowanie lokalnego rozwoju gospodarczego w warunkach wzrostu i
spowolnienia gospodarczego.
2. Instrumenty oddziaływania bezpośredniego JST na przedsiębiorczość (m.in.
2
plany zagospodarowania przestrzennego, koncesje, dzierżawy, inwestycje
publiczno-prywatne, dotacje).
3. Instrumenty oddziaływania pośredniego JST (m.in. stawki podatków i opłat
2
lokalnych, zamówienia publiczne, usługi finansowo-doradcze).
4. Obszar lokalnych działań promocyjnych i integracja ze środowiskiem
2
gospodarczym.
5. Możliwości wsparcia finansowego sektora MSP, w szczególności w
2
kontekście dotacji i refundacji środkami UE na poziomie lokalnym i regionalnym
6. Znaczenie klastrów i innych instytucji wsparcia przedsiębiorczości w polityce
2
rozwoju lokalnego
7. Przykłady dobrych praktyk w oddziaływaniu JST na rozwój przedsiębiorstw
2
8. Kolokwium
1
Suma
15
Metody i narzędzia dydaktyczne
Wykład i ćwiczenia: z użyciem technik multimedialnych, analiza przykładów, ćwiczenia, prezentacja
Forma i warunki zaliczenia
Zaliczenie wykładu i ćwiczeń: kolokwium pisemne, pytania testowe oraz opisowe
Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności

Średnia
liczba
godzin
zrealizowanie aktywności
30
30
30
90
3

na

Godziny kontaktowe z nauczycielem
Przygotowanie się do laboratorium
Przygotowanie się do zajęć
SUMA
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA
PRZEDMIOTU
Literatura podstawowa i uzupełniająca
1. M. Kogut-Jaworska, Instrumenty interwencjonizmu lokalnego w stymulowaniu rozwoju
gospodarczego, CeDeWu, Warszawa 2008,
2. Gospodarka regionalna i lokalna, Red Z. Strzelecki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
2008
3. Rozwój oraz polityka regionalna i lokalna w Polsce. Red. J. Kaja, K. Piech, SGH, Warszawa 2005,
Literatura uzupełniająca
1. Rozwój przedsiębiorczości w regionie. Red. K. Kowalska, WSB w Dąbrowie Górniczej, 2006,
2. W. Jarczewski, Pozyskiwanie inwestorów do gmin, ABC, Wolters Kluwer, Warszawa 2007,
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RYZYKO FINANSOWE W OBROCIE ZAGRANICZNYM
Nazwa przedmiotu:
Kod przedmiotu:
RYZYKO FINANSOWE W OBROCIE
ZAGRANICZNYM
Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług,
Katedra Finansów Przedsiębiorstwa
Kierunek: Finanse i Rachunkowość
Rok / Semestr 2/3
Specjalność:
Finanse
Pb
na
rynku Rodzaj studiów
międzynarodowym
II stopnia, Stacjonarne
Forma zajęć
wykład
ćwiczenia
laboratorium
seminarium
inne
Wymiar
15
0
zajęć
Status przedmiotu: obowiązkowy
Język wykładowy: polski
Prowadzący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail)
prof. zw. dr hab. Aurelia Bielawska, kierownik katedry aurelia.bielawska@wzieu.pl
dr Anna Bera, adiunkt
anna.bera@wzieu.pl
mgr Dominika Kordela, asystent
dominika.kordela@wzieu.pl
dr hab. prof. US Bogusław Walczak, profesor
bogusław.walczak@wzieu.pl
dr Sławomir Zarębski, adiunkt
sławomir.zarebski@wzieu.pl
mgr Magdalena Kosowska, asystent
magdalena.kosowska@wzieu.pl
mgr Maciej Pawłowski, asystent
maciej.pawlowski@wzieu.pl
mgr Dariusz Pauch, asystent
dariusz.pauch@wzieu.pl
Cel przedmiotu
Cele przedmiotu: zapoznanie studiujących z rodzajami ryzyka działalności zagranicznej, a w szczególności
omówienie problematyki ryzyka finansowego i wskazanie na instrumenty zabezpieczające przed tym rodzajem
ryzyka i możliwości ich praktycznego zastosowania
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji
Wiedza ekonomiczna oraz ogólna z zakresu finansów przedsiębiorstwa, finansów międzynarodowych
Efekty kształcenia
W zakresie wiedzy student pozna podstawowe rodzaje międzynarodowego ryzyka finansowego i
najważniejsze metody zarządzania takim ryzykiem.
W zakresie umiejętności student potrafi praktycznie stosować podstawowe narzędzia zarządzania
finansowym ryzykiem międzynarodowym.
W zakresie kompetencji społecznych student akceptuje i rozumie znaczenie ryzyk w operacjach
międzynarodowych i roli umiejętnego wykorzystania narzędzi zarządzania ryzykiem dla
bezpieczeństwa przedsiębiorstw na rynku globalnym.
Treści programowe
Forma zajęć –wykłady
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Specyfika przedsiębiorstw zinternacjonalizowanych
Rodzaje ryzyka działalności zagranicznej
Zmiany w gospodarce finansowej przedsiębiorstw w działalności zagranicznej
Zarządzanie ryzykiem działalności międzynarodowej
Ryzyko finansowe transakcji zagranicznych i możliwości jego zabezpieczenia
Ryzyko kursu walut i instrumenty jego zabezpieczenia
Ryzyko stóp procentowych i techniki jego zabezpieczenia

Suma
Metody i narzędzia dydaktyczne
Wykłady z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, ćwiczenia.

Liczba
godzin
3
2
2
2
2
2
2
15

Forma i warunki zaliczenia
Zaliczenie pisemne: pytania otwarte i zadania.
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Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności

Średnia liczba godzin na zrealizowanie
aktywności
15
45
30
90
3

Godziny kontaktowe z nauczycielem
Przygotowanie się do zajęć
Studiowanie literatury i zadanych źródeł
SUMA
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA
PRZEDMIOTU
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
Bielawska A., Finanse zagraniczne MSP. Wybrane problemy, PWN, Warszawa 2006
Bernaś B. (red.), Finanse międzynarodowe, PWN, Warszawa 2006
Najlepszy E., Finanse międzynarodowe przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2007
Literatura uzupełniająca:
Gorzeń-Mitka I., Ryzyko w eksporcie. Metody i sposoby ograniczania, Wydawnictwo Key Text, Warszawa 2007
Kaczmarek T., Królak-Werwińska J., Handel międzynarodowy. Zarządzanie ryzykiem. Rozliczenia finansowe,
Oficyna a Wolters Kluwer business
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STRATEGIE PRZEDSIĘBIORSTWA W BIZNESIE MIĘDZYNARODOWYM
Nazwa przedmiotu:
Kod przedmiotu:
STRATEGIE PRZEDSIĘBIORSTWA
W BIZNESIE MIĘDZYNARODOWYM
Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług,
Katedra Finansów Przedsiębiorstwa
Rok / Semestr 2/4
Kierunek: Finanse i Rachunkowość
Rodzaj studiów Studia II
Specjalność:
Finanse
Pb
na
rynku
stopnia,
międzynarodowym
stacjonarne
Forma zajęć
wykład
ćwiczenia
laboratorium
seminarium
inne
Wymiar
15
15
zajęć
Status przedmiotu: obowiązkowy
Język wykładowy: polski
Prowadzący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail)
prof. zw. dr hab. Aurelia Bielawska, kierownik katedry aurelia.bielawska@wzieu.pl
dr Anna Bera, adiunkt
anna.bera@wzieu.pl
mgr Dominika Kordela, asystent
dominika.kordela@wzieu.pl
dr hab. prof. US Bogusław Walczak, profesor
bogusław.walczak@wzieu.pl
dr Sławomir Zarębski, adiunkt
sławomir.zarebski@wzieu.pl
mgr Magdalena Kosowska, asystent
magdalena.kosowska@wzieu.pl
mgr Maciej Pawłowski, asystent
maciej.pawlowski@wzieu.pl
mgr Dariusz Pauch, asystent
dariusz.pauch@wzieu.pl
Cel przedmiotu
1. zapoznanie studiujących z rodzajami strategii oraz form umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstw, a
także przekazanie wiedzy z zakresu rodzajów ryzyka występującego w działalności zagranicznej; przekazanie
umiejętności doboru strategii i formy działalności realizowanej ponad granicami kraju do aktualnej sytuacji
przedsiębiorstwa oraz długookresowych celów działalności zinternacjonalizowanej;
2. zapoznanie studiujących z rodzajami strategii finansowania międzynarodowej działalności przedsiębiorstw;
przekazanie umiejętności doboru odpowiedniej strategii finansowania umiędzynarodowionej działalności
przedsiębiorstw oraz
zarządzania majątkiem przedsiębiorstwa umożliwiających zrealizowanie celów
zarządzania finansami zagranicznymi
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji
Wiedza ekonomiczna oraz ogólna z zakresu finansów przedsiębiorstwa, finansów międzynarodowych
Efekty kształcenia
W zakresie wiedzy student pozna podstawową wiedzę z zakresu strategii i form międzynarodowej
działalności przedsiębiorstw oraz podstawowe rodzaje tej strategii.
W zakresie umiejętności student potrafi praktycznie dobierać optymalne rodzaje strategii dla
konkretnych przedsiębiorstw działających na rynku międzynarodowym.
W zakresie kompetencji społecznych student akceptuje i rozumie znaczenie doboru optymalnych
strategii finansowych dla przedsiębiorstw na rynku globalnym.
Treści programowe
Forma zajęć –wykłady
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Suma

Internacjonalizacja działalności przedsiębiorstw
Makroekonomiczne i mikroekonomiczne teorie umiędzynarodowienia
przedsiębiorstw
Modele internacjonalizacji
Strategie i formy (instrumenty) umiędzynarodowienia przedsiębiorstw
Zarządzanie ryzykiem działalności międzynarodowej
Dobór strategii finansowania międzynarodowej działalności przedsiębiorstw
Rozliczanie transakcji w obrocie międzynarodowym
-

Liczba
godzin
3
2
2
2
2
2
2
15
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Treści programowe
Forma zajęć –ćwiczenia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Internacjonalizacja działalności przedsiębiorstw
Makroekonomiczne i mikroekonomiczne teorie umiędzynarodowienia
przedsiębiorstw
Modele internacjonalizacji
Strategie i formy (instrumenty) umiędzynarodowienia przedsiębiorstw
Zarządzanie ryzykiem działalności międzynarodowej
Dobór strategii finansowania międzynarodowej działalności przedsiębiorstw
Rozliczanie transakcji w obrocie międzynarodowym

Liczba
godzin
3
2
2
2
2
2
2

Suma
15
Metody i narzędzia dydaktyczne
Wykłady z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, ćwiczenia, których podstawą jest rozwiązywanie
zadań z zakresu problematyki przedmiotu
Forma i warunki zaliczenia
Zaliczenie pisemne: pytania otwarte i zadania.
Egzamin pisemny (pytania otwarte)
Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności
Średnia liczba godzin na zrealizowanie
aktywności
Godziny kontaktowe z nauczycielem
15
Przygotowanie się do zajęć
45
Studiowanie literatury i zadanych źródeł
30
SUMA
90
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA
3
PRZEDMIOTU
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
Bielawska A., Finanse zagraniczne MSP. Wybrane problemy, PWN, Warszawa 2006
Bielawska A. (red.), Nowoczesne zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa
2009
Bernaś B. (red.), Finanse międzynarodowe, PWN, Warszawa 2006
Gorynia M., Strategie zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2007
Jarczewska-Romaniuk A., Przedsiębiorstwa międzynarodowe, Oficyna Wydawnicza Branta, BydgoszczWarszawa 2044
Najlepszy E., Zarządzanie finansami międzynarodowymi, PWE, Warszawa 2000
Literatura uzupełniająca:
Daszkiewicz N., Internacjonalizacja małych i średnich przedsiębiorstw we współczesnej gospodarce, Publishing
Group, Gdańsk 2004
Dworzecki Z., Romanowska M., (red), Strategie przedsiębiorstw w otoczeniu globalnym, Oficyna Wydawnicza
SGH, Warszawa 2008
Grzegorzyk W., Strategie wejścia polskich przedsiębiorstwa na rynki zagraniczne, Wydawnictwo Stardruk,
Warszawa 2006
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PRZEDSIĘBIORSTWO NA GLOBALNYM RYNKU KAPITAŁOWYM
Nazwa przedmiotu:
PRZEDSIĘBIORSTWO NA
Kod przedmiotu:
GLOBALNYM RYNKU
KAPITAŁOWYM
Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług,
Katedra Finansów Przedsiębiorstwa
Rok / Semestr 2/4
Kierunek: Finanse i Rachunkowość
Rodzaj studiów
Specjalność:
Finanse
Pb
na
rynku
II stopnia,
międzynarodowym
Stacjonarne
Forma zajęć
wykład
ćwiczenia
laboratorium
seminarium
inne
Wymiar
15
15
zajęć
Status przedmiotu: obowiązkowy
Język wykładowy: polski
Prowadzący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail)
prof. zw. dr hab. Aurelia Bielawska, kierownik katedry aurelia.bielawska@wzieu.pl
dr Anna Bera, adiunkt
anna.bera@wzieu.pl
mgr Dominika Kordela, asystent
dominika.kordela@wzieu.pl
dr hab. prof. US Bogusław Walczak, profesor
bogusław.walczak@wzieu.pl
dr Sławomir Zarębski, adiunkt
sławomir.zarebski@wzieu.pl
mgr Magdalena Kosowska, asystent
magdalena.kosowska@wzieu.pl
mgr Maciej Pawłowski, asystent
maciej.pawlowski@wzieu.pl
mgr Dariusz Pauch, asystent
dariusz.pauch@wzieu.pl
Cel przedmiotu
Cele przedmiotu:
• przedstawienie podstawowej wiedzy z zakresu inwestowania przez przedsiębiorstwa na międzynarodowym
rynku finansowym,
• zapoznanie z podstawowymi, globalnymi rynkami finansowymi (rynek pieniężny, walutowy, itp.) i specyfika
inwestowania na tych rynkach,
• omówienie praktycznych implikacji wykorzystania kapitałowych rynków globalnych prze przedsiębiorstwa
• analiza specyficznych ryzyk finansowych inwestycji na globalnym rynku finansowym.
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji
Podstawowa wiedza ekonomiczna oraz wiedza w zakresie finansów.
Efekty kształcenia
W zakresie wiedzy student pozna podstawowe zasady inwestowania na rynku kapitałowym.
W zakresie umiejętności student potrafi przedstawić podstawowe cechy inwestycji na globalnych
rynkach: pieniężnym, walutowym i kapitałowym oraz ocenić zakres ryzyk, występujących na tych
rynkach.
W zakresie kompetencji społecznych student akceptuje i rozumie znaczenie wykorzystania
globalnych rynków kapitałowych w polityce inwestycyjnej przedsiębiorstw.
Treści programowe
Forma zajęć –wykłady
1. Rynek kapitałowy w polityce finansowania i inwestowania przedsiębiorstw.
2. Globalizacja rynków kapitałowych.
3. Przedsiębiorstwo na globalnym rynku akcji.
4. Przedsiębiorstwo na globalnym rynku obligacji.
5. Przedsiębiorstwo na globalnym rynku walutowym.
6. Przedsiębiorstwo na globalnym rynku pieniężnym.
7. Ryzyko inwestowania na globalnym rynku kapitałowym.
Suma

-

Liczba
godzin
3
2
2
2
2
2
2
15
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Treści programowe
Forma zajęć –ćwiczenia
1. Rynek kapitałowy w polityce finansowania i inwestowania przedsiębiorstw.
2. Globalizacja rynków kapitałowych.
3. Przedsiębiorstwo na globalnym rynku akcji.
4. Przedsiębiorstwo na globalnym rynku obligacji.
5. Przedsiębiorstwo na globalnym rynku walutowym.
6. Przedsiębiorstwo na globalnym rynku pieniężnym.
7. Ryzyko inwestowania na globalnym rynku kapitałowym.

Liczba
godzin
3
2
2
2
2
2
2

Suma
Metody i narzędzia dydaktyczne
Wykłady z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, ćwiczenia.

15

Forma i warunki zaliczenia
Zaliczenie pisemne: pytania otwarte i zadania.
Egzamin w formie pisemnej (pytania otwarte), pod warunkiem zaliczenia ćwiczeń.
Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności
Średnia liczba godzin na zrealizowanie
aktywności
Godziny kontaktowe z nauczycielem
30
Przygotowanie się do zajęć
30
Studiowanie literatury i zadanych źródeł
30
SUMA
90
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA
3
PRZEDMIOTU
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
1.Bernaś B., Finanse międzynarodowe, WN PWN, Warszawa 2006,
2.Bielawska A. Finanse zagraniczne małych i średnich przedsiębiorstw. Wybrane problemy. WN PWN,
Warszawa 2006,
3.Najlepszy E., Zarządzanie finansami międzynarodowymi, PWE, Warszawa 2000
Literatura uzupełniająca:
1. Czekaj J., Rynki, instrumenty i instytucje finansowe. WN PWN, Warszawa 2008
2. Frank Fabozzi, Franco Modigliani – Capital Markets. Institutions and Instruments, Prentice Hall, 2009.
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ZARZĄDZANIE FINANSAMI BANKU
Nazwa przedmiotu:
Zarządzanie finansami banku

Kod przedmiotu:

Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra
Bankowości i Finansów Porównawczych
Rok / Semestr
Kierunek: Finanse i Rachunkowość
II rok, 3 semestr
Specjalność: Bankowość i Pośrednictwo
Rodzaj studiów
Finansowe
II stopnia, stacjonarne
Forma zajęć
wykład
ćwiczenia
laboratorium
seminarium
inne
Wymiar
15
15
zajęć
Status przedmiotu obowiązkowy
Język wykładowy polski
Prowadzący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail)
Stanisław Flejterski (stanisław.flejterski@wzieu.pl)
Krystyna Brzozowska (krystyna.brzozowska@wzieu.pl)
Beata Świecka (beata.swiecka@wzieu.pl)
Przemysław Pluskota (przemyslaw.pluskota@wzieu.pl)
Robert Rumiński (robert.ruminski@wzieu.pl)
Cel przedmiotu
Zapoznanie z zagadnieniami z szeroko rozumianego finansowego zarządzania bankiem, ze
szczególnym uwzględnieniem efektywności, ryzyka oraz kapitałów.
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji
Wymagana jest wiedza z zakresu podstaw makroekonomii, finansów, bankowości, zarządzania oraz
analizy finansowej.
Efekty kształcenia
W zakresie wiedzy student zna podstawowe pojęcia z dziedziny finansów banków, ryzyka
bankowego, analizy finansowej instytucji finansowych.
W zakresie umiejętności student porównuje i klasyfikuje podstawowe wielkości sprawozdań
finansowych banku, efektywności banku, jej pomiaru oraz zarządzania nią.
W zakresie kompetencji społecznych student swobodnie dyskutuje na temat analizy finansowej
banków, ich efektywności finansowej oraz zarządzania finansami instytucji finansowych.
Treści programowe
Forma zajęć – wykłady
Liczba
godzin
1. Banki jako pośrednicy finansowi
1
2. Cele działalności bankowej oraz zarządzania bankiem
1
3. Sprawozdania finansowe banków
4
4. Rola i zadania analizy finansowej banku
2
5. Metody analizy finansowej banku
2
6. Analiza sprawozdań finansowych i kondycji finansowej banku
2
7. Zarządzanie ryzykiem
2
8. Zarządzanie kapitałem
1
Suma
15
Forma zajęć – ćwiczenia
Liczba
godzin
1. Banki jako pośrednicy finansowi
1
2. Regulacje działalności bankowej
1
3. Sprawozdania finansowe banków
2
4. Metody analizy finansowej banków
2
5. Analiza sprawozdań finansowych
2
6. Analiza kondycji finansowej banku
2
6. Zarządzanie efektywnością
2
7. Zarządzanie ryzykiem
1
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8. Zarządzanie kapitałem
1
15. Zaliczenie z zajęć w formie pisemnej
1
Suma
15
Metody i narzędzia dydaktyczne
wykład z użyciem technik multimedialnych, ćwiczenia, case study, praca w grupach, eksperyment
myślowy, prezentacja
Forma i warunki zaliczenia
Zaliczenie ćwiczeń: jedno pisemne kolokwium na koniec semestru. Oceniany jest zasób wiedzy
studenta i umiejętność jej użycia do zaprezentowanych w pytaniach sytuacji. Ponadto warunkiem
zaliczenia ćwiczeń jest również aktywność na zajęciach.
Egzamin z przedmiotu: egzamin pisemny
Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności
Średnia
liczba
godzin
na
zrealizowanie aktywności
Godziny kontaktowe z nauczycielem
30
Przygotowanie się do zajęć
50
Studiowanie literatury i zadanych źródeł
50
SUMA
130
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA
5
PRZEDMIOTU
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa
1. M. Iwanicz-Drozdowska, Zarządzanie finansowe bankiem, PWE, Warszawa 2010.
2. A. Kopiński, Analiza finansowa banku, PWE, Warszawa 2008.
Literatura uzupełniająca
1. M. Zaleska (red.), Współczesna bankowość, Tom I, Difin, Warszawa 2007.
2. M. Capiga, J. Harasim, G. Szustak, Finanse banków, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce,
Warszawa 2005.
3. Czasopisma: Bank, Bank i Kredyt, Gazeta Bankowa, Rzeczpospolita, Dziennik Gazeta
Prawna, Puls Biznesu itp.
4. Źródła internetowe: Portal NBP, www.alebank.pl i inne
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BANKOWOŚĆ SPECJALISTYCZNA
Nazwa przedmiotu:
Bankowość specjalistyczna

Kod przedmiotu:

Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra
Bankowości i Finansów Porównawczych
Kierunek: Finanse i Rachunkowość
Rok / Semestr II rok, 3 semestr
Specjalność: Bankowość i Pośrednictwo Rodzaj studiów Studia II
Finansowe
stopnia, stacjonarne
Forma zajęć
wykład
ćwiczenia
laboratorium
seminarium
inne
Wymiar
15
15
zajęć
Status przedmiotu obowiązkowy
Język wykładowy polski
Prowadzący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail)
Stanisław Flejterski (stanisław.flejterski@wzieu.pl)
Krystyna Brzozowska (krystyna.brzozowska@wzieu.pl)
Beata Świecka (beata.swiecka@wzieu.pl)
Przemysław Pluskota (przemyslaw.pluskota@wzieu.pl)
Robert Rumiński (robert.ruminski@wzieu.pl)
Cel przedmiotu
Zapoznanie z modelami systemów bankowych we współczesnych gospodarkach oraz istotą i
rodzajami banków, ze szczególnym uwzględnieniem banków specjalistycznych i ich produktów.
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji
Wymagana jest wiedza z zakresu podstaw bankowości, modeli systemów bankowych oraz rodzajów
banków na współczesnych rynkach finansowych.
Efekty kształcenia
W zakresie wiedzy student zna podstawowe pojęcia z dziedziny bankowości. Porównuje i klasyfikuje
rodzaje banków na współczesnym rynku finansowym oraz systemów bankowych.
W zakresie umiejętności student porównuje i klasyfikuje podstawowe rodzaje banków i usług
bankowych.
W zakresie kompetencji społecznych student swobodnie dyskutuje na temat rodzajów banków i na
współczesnym rynku finansowym oraz systemów bankowych, wyrażając opinie, co świadczy jego
zorientowaniu w temacie przedmiotu.
Treści programowe
Forma zajęć – wykłady

Suma

1. Istota i znaczenie banków
2. Rodzaje systemów banków
2. Rodzaje banków ma współczesnym rynku finansowym
4. Instytucje wspierające sektor bankowy
5. Rola i znaczenie segmentacji w działalności banku
6. Bankowość inwestycyjna
7. Bankowość korporacyjna
8. Bankowość detaliczna
9. Bankowość hipoteczna
10. Bankowość elektroniczna
Forma zajęć – ćwiczenia
1. Definicja banków oraz systemów bankowych
2. Rodzaje systemów banków
3. Rodzaje banków ma współczesnym rynku finansowym
6. Bankowość inwestycyjna

Liczba
godzin
1
1
1
2
1
2
2
2
2
1
15
Liczba
godzin
2
2
2
2
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7. Bankowość korporacyjna
8. Bankowość detaliczna
9. Bankowość hipoteczna
8. Zaliczenie z zajęć w formie pisemnej

2
2
2
1
15

Suma
Metody i narzędzia dydaktyczne
wykład z użyciem technik multimedialnych, ćwiczenia, case study, praca w grupach, eksperyment
myślowy, prezentacja
Forma i warunki zaliczenia
Zaliczenie ćwiczeń: jedno pisemne kolokwium na koniec semestru. Oceniany jest zasób wiedzy
studenta i umiejętność jej użycia do zaprezentowanych w pytaniach sytuacji. Ponadto warunkiem
zaliczenia ćwiczeń jest również aktywność na zajęciach.
Egzamin z przedmiotu: egzamin pisemny
Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności
Średnia
liczba
godzin
na
zrealizowanie aktywności
Godziny kontaktowe z nauczycielem
30
Przygotowanie się do zajęć
30
Studiowanie literatury i zadanych źródeł
45
…
SUMA
105
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA
3
PRZEDMIOTU
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa
1. M. Zaleska (red.), Współczesna bankowość, Tom I, Difin, Warszawa 2007.
2. G. Rytelewska (red.), Bankowość detaliczna, PWE, Warszawa 2005.
Literatura uzupełniająca
1. M. Iwanicz-Drozdowska, W.L. Jaworski, Z. Zawadzka, Bankowość, zagadnienia podstawowe,
Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2010.
2. Flejterski S., Świecka B. (red.), Elementy finansów i bankowości, CeDeWu, Warszawa 2007
3. E. Bogacka-Kisiel (red.), Usługi i procedury bankowe, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej
we Wrocławiu, Wrocław 2000.
4. Bank, Bank i Kredyt, Gazeta Bankowa, Rzeczpospolita, Dziennik Gazeta Prawna, Puls
Biznesu itp.
5. Źródła internetowe: Portal NBP, www.alebank.pl i inne
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BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA
Nazwa przedmiotu: Bankowość elektroniczna

Kod przedmiotu:

Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra
Bankowości i Finansów Porównawczych
Kierunek Finanse i Rachunkowość
Rok / Semestr 2 rok, 3 semestr
Specjalność Bankowość i Pośrednictwo Rodzaj studiów
Finansowe
II stopnia, stacjonarne
Forma zajęć
wykład
ćwiczenia
laboratorium
seminarium
inne
Wymiar
15
-zajęć
Status przedmiotu obowiązkowy
Język wykładowy polski
Prowadzący przedmiot
Beata Świecka, beata.swiecka@wzieu.pl
Cel przedmiotu
Analiza bankowości elektronicznej, jej ewolucji, usług, form płatności, stanu i tendencji rozwojowych
na świecie i w Polsce, jak również, barier, korzyści, szans i zagrożeń stojących przed sektorem
bankowym wynikających z wprowadzenia technologii informacyjnych do sektora bankowego.
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji
Student powinien dysponować podstawową wiedzą z zakresu bankowości.
Efekty kształcenia
W zakresie wiedzy student zna podstawowe pojęcia z zakresu bankowości elektronicznej. Porównuje
i klasyfikuje rodzaje produktów bankowych dla przedsiębiorstw.
W zakresie umiejętności student doskonali umiejętności korzystania z bankowości poprzez
elektroniczne media.
W zakresie kompetencji społecznych student swobodnie dokonuje oceny szans i zagrożeń z
wykorzystania elektronicznych usług bankowych w praktyce.
Treści programowe
Forma zajęć – wykłady
Liczba
godzin
1. Pojęcie i ewolucja bankowości elektronicznej
2
2. Wybrane narzędzia, usługi bankowości elektronicznej

2

3. Elektroniczne instrumenty płatnicze

2

4. Bankowość internetowa

2

5. Bankowość modemowa i telewizyjna

2

6. Bankowość terminalowa i telefoniczna

2

7. Rynek bankowości elektronicznej

1

8. Bankowość przyszłości

1

9. Zaliczenie
Suma
Metody i narzędzia dydaktyczne
Wykład z użyciem technik multimedialnych: w formie prezentacji, filmów, dyskusja

1
15

Forma i warunki zaliczenia
Zaliczenie z oceną – test otwarty i zamknięty, aktywność na zajęciach
Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności
Godziny kontaktowe z nauczycielem

Średnia
liczba
godzin
zrealizowanie aktywności
15

na
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Przygotowanie się do zajęć
Studiowanie literatury i zadanych źródeł
SUMA
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA
PRZEDMIOTU
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa
Świecka B., Bankowość elektroniczna, Cedewu, Warszawa 2010.
Świecka B., Detaliczna bankowość elektroniczna, Cedewu, Warszawa 2008.

20
20
55
3

Literatura uzupełniająca
Gospodarowicz A. (red.), Bankowość elektroniczna, PWE, Warszawa 2005.
Matuszyk A. , P. Matuszyk P., Instrumenty bankowości elektronicznej, Cedewu, Warszawa 2011.
Polasik M., Bankowość elektroniczna – istota, stan, perspektywy, Cedewu, Warszawa 2008.
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BANKOWA OBSŁUGA PRZEDSIĘBIORSTW

Nazwa przedmiotu:
Bankowa obsługa przedsiębiorstw

Kod przedmiotu:

Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra
Bankowości i Finansów Porównawczych
Kierunek: Finanse i Rachunkowość
Rok / Semestr II rok, 4 semestr
Specjalność: Bankowość i Pośrednictwo Rodzaj studiów
Finansowe
II stopnia, stacjonarne
Forma zajęć
wykład
ćwiczenia
laboratorium
seminarium
inne
Wymiar
15
15
zajęć
Status przedmiotu obowiązkowy
Język wykładowy polski
Prowadzący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail)
Stanisław Flejterski (stanisław.flejterski@wzieu.pl)
Krystyna Brzozowska (krystyna.brzozowska@wzieu.pl)
Beata Świecka (beata.swiecka@wzieu.pl)
Przemysław Pluskota (przemyslaw.pluskota@wzieu.pl)
Robert Rumiński (robert.ruminski@wzieu.pl)
Cel przedmiotu
Zapoznanie z istotą bankowości korporacyjnej oraz współczesnymi produktami bankowymi dla
przedsiębiorstw.
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji
Wymagana jest wiedza z zakresu podstaw bankowości, usług bankowych oraz roli i znaczenia sektora
przedsiębiorstw we współczesnej gospodarce.
Efekty kształcenia
W zakresie wiedzy student zna podstawowe pojęcia z dziedziny bankowości, w tym w szczególności
bankowości korporacyjnej. Porównuje i klasyfikuje rodzaje produktów bankowych dla przedsiębiorstw.
W zakresie umiejętności student porównuje i klasyfikuje podstawowe rodzaje usług bankowych
wchodzących w zakres bankowości korporacyjnej.
W zakresie kompetencji społecznych student swobodnie dyskutuje na temat bankowości
korporacyjnej, rodzajów produktów bankowych dla przedsiębiorstw.
Treści programowe
Forma zajęć – wykłady

Suma

1. Znaczenie segmentacji w działalności bankowej
2. Istota i przedmiot bankowości korporacyjnej
3. Rachunki bankowe
4. Zarządzanie nadwyżkami środków pieniężnych
5. Finansowanie działalności przedsiębiorstwa
6. Alternatywne formy finansowania przedsiębiorstw
7. Produkty rozliczeniowe i finansujące działalność handlową
8. Bankowość elektroniczna dla korporacji
Forma zajęć – ćwiczenia
1. Segmentacja produktów i usług bankowych
2. Pojęcie i zakres bankowości korporacyjnej
3. Aspekty otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla przedsiębiorstw
4. Produkty bankowe umożliwiające lokowanie wolnych środków pieniężnych
5. Tradycyjne formy finansowania działalności przedsiębiorstw
6. Alternatywne formy finansowania przedsiębiorstw

Liczba
godzin
2
2
2
2
2
2
2
1
15
Liczba
godzin
2
2
2
2
2
2
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7.Produkty rozliczeniowe oraz bankowość elektroniczna dla korporacji
2
8. Zaliczenie z zajęć w formie pisemnej
1
Suma
15
Metody i narzędzia dydaktyczne
wykład z użyciem technik multimedialnych, ćwiczenia, case study, praca w grupach, eksperyment
myślowy, prezentacja
Forma i warunki zaliczenia
Zaliczenie ćwiczeń: jedno pisemne kolokwium na koniec semestru. Oceniany jest zasób wiedzy
studenta i umiejętność jej użycia do zaprezentowanych w pytaniach sytuacji. Ponadto warunkiem
zaliczenia ćwiczeń jest również aktywność na zajęciach.
Egzamin z przedmiotu: egzamin pisemny
Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności
Średnia
liczba
godzin
na
zrealizowanie aktywności
Godziny kontaktowe z nauczycielem
30
Przygotowanie się do zajęć
50
Studiowanie literatury i zadanych źródeł
45
SUMA
125
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA
3
PRZEDMIOTU
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa
1. M. Zaleska (red.), Współczesna bankowość, Tom I, Difin, Warszawa 2007.
2. A. Dahmen, P. Jacobi, Bankowa obsługa przedsiębiorstw, CeDeWu.pl, Warszawa 2009.
Literatura uzupełniająca
1. R. Szewczyk (red.), Bankowa obsługa firmy, Wydawnictwo Oficyna Ekonomiczna, Warszawa
2002.
2. Flejterski S., Świecka B. (red.), Elementy finansów i bankowości, CeDeWu, Warszawa 2007
3. E. Bogacka-Kisiel (red.), Usługi i procedury bankowe, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej
we Wrocławiu, Wrocław 2000.
4. Bank, Bank i Kredyt, Gazeta Bankowa, Rzeczpospolita, Dziennik Gazeta Prawna, Puls
Biznesu itp.
5. Źródła internetowe: Portal NBP, www.alebank.pl i inne
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WSPÓŁPRACA SEKTORA PUBLICZNEGO Z BANKAMI
Nazwa przedmiotu:
Kod przedmiotu:
Współpraca sektora publicznego z bankami
Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług,
Uniwersytet Szczeciński, Katedra Finansów Publicznych
Kierunek Finanse i Rachunkowość
Rok II Semestr IV
Specjalność Bankowość i Pośrednictwo Rodzaj studiów
Finansowe
stacjonarne II stopnia
Forma zajęć
wykład
ćwiczenia
laboratorium
seminarium
inne
Wymiar
15
15
zajęć
Status przedmiotu obowiązkowy
Język wykładowy polski
Prowadzący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail)
dr Magdalena Zioło (magdalena.ziolo@wzieu.pl)
Cel przedmiotu
Celem procesu dydaktycznego jest przedstawienie płaszczyzn i form współpracy sektora publicznego
z bankami
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji
Wiedza z zakresu finansów i bankowości, finansów publicznych, finansów samorządowych oraz
administracji
Efekty kształcenia
W zakresie wiedzy student zna podstawowe obszary współpracy jednostek sektora publicznego (JSP)
z bankami oraz definiuje podstawowe pojęcia w tym zakresie, student zna usługi bankowe dla JSP
W zakresie umiejętności student potrafi ocenić usługi bankowe adresowane dla jednostek sektora
publicznego oraz dokonać oceny zdolności kredytowej JSP i zidentyfikować potencjalne ryzyko
kredytowe
W zakresie kompetencji społecznych student pracuje samodzielnie
Treści programowe
Forma zajęć – wykłady
Liczba
godzin
1. Formalno-prawne uwarunkowania współpracy sektora publicznego z bankami
2
2. Płaszczyzny współpracy sektora publicznego z bankami
2
3. Rodzaje usług bankowych dla jednostek sektora publicznego
2
4. Bank jako dawca kapitału w procesie finansowania zadań sektora publicznego
2
5. Bank i jego funkcja doradcza w transakcjach z jednostkami sektora
2
publicznego (JSP)
6. Bank w roli agenta emisji papierów dłużnych emitowanych przez JSP
2
7. Bank i jego rola w transakcjach strukturyzowanych z udziałem JSP
3
Suma
15
Forma zajęć – ćwiczenia
Liczba
godzin
1. Zdolność kredytowa JST i jej determinanty
2
2.Procedury oceny zdolności kredytowej JSP
2
3. Credit scoring i loan scoring
3
4. Ocena wiarygodności kredytowej JST i jej komponenty
2
5. Ryzyko kredytowe w procesie finansowania JSP przez banki
2
6. Problem niewypłacalności JSP i jej konsekwencje
2
7. Usługi finansowe jako przedmiot objęty prawem zamówień publicznych
2
Suma
15
Metody i narzędzia dydaktyczne
wykład z użyciem technik multimedialnych, ćwiczenia, case study, praca w grupach
Forma i warunki zaliczenia
Zaliczenie ćwiczeń: kolokwium pisemne: test + pytania otwarte. Oceniany jest zasób wiedzy studenta i
umiejętność jego użycia do zaprezentowanych w pytaniach sytuacji. Ponadto warunkiem zaliczenia
ćwiczeń jest zrealizowanie minimum trzech aktywności z zajęć.
Egzamin z przedmiotu: egzamin pisemny w sesji egzaminacyjnej. Test wyboru oraz pytanie otwarte.
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Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności

Średnia
liczba
godzin
zrealizowanie aktywności
30
60
30
120
4

na

Godziny kontaktowe z nauczycielem
Przygotowanie się do laboratorium
Przygotowanie się do zajęć
Studiowanie literatury
SUMA
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA
PRZEDMIOTU
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
Bankowo-finansowa obsługa jednostek samorządu terytorialnego, Filipiak B. Flejterski S. Red.
Cedewu, 2008
Mays E.: Credit Scoring for Risk Managers South-West Thomson Learning 2003
Literatura uzupełniająca:
Usługi bankowe dla samorządu terytorialnego, Denek E. red. Biblioteka Menedżera i Bankowca,
Warszawa 2000
Samorząd terytorialny a banki, red. Borodo A. Wyd. Dom Organizatora, 2002
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ADMINISTRACJA I POSTĘPOWANIE PODATKOWE
Nazwa przedmiotu:
Kod przedmiotu:
ADMINISTRACJA I
POSTĘPOWANIE PODATKOWE
Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług,
Katedra Finansów Przedsiębiorstwa
Rok / Semestr 2/3
Kierunek: Finanse i Rachunkowość
Rodzaj studiów
Specjalność:
Doradztwo
Podatkowe
i
II stopnia,
Ubezpieczeniowe
Stacjonarne
Forma zajęć
Wykład
ćwiczenia
laboratorium
seminarium
inne
Wymiar
15
15
zajęć
Status przedmiotu: obowiązkowy
Język wykładowy: polski
Prowadzący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail)
prof. zw. dr hab. Aurelia Bielawska, kierownik katedry aurelia.bielawska@wzieu.pl
dr Anna Bera, adiunkt
anna.bera@wzieu.pl
mgr Dominika Kordela, asystent
dominika.kordela@wzieu.pl
dr hab. prof. US Bogusław Walczak, profesor
bogusław.walczak@wzieu.pl
dr Sławomir Zarębski, adiunkt
sławomir.zarebski@wzieu.pl
mgr Magdalena Kosowska, asystent
magdalena.kosowska@wzieu.pl
mgr Maciej Pawłowski, asystent
maciej.pawlowski@wzieu.pl
mgr Dariusz Pauch, asystent
dariusz.pauch@wzieu.pl
Cel przedmiotu
Cel przedmiotu: zapoznanie studentów z podstawami funkcjonowania doradztwa podatkowego oraz doradztwa
w zakresie nieruchomości w Polsce, zwłaszcza w kontekście uwarunkowań prawnych oraz niezbędnych
kompetencji dla rozpoczęcia i prowadzenia działalności doradczej w tym zakresie.
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji
Podstawowe wiadomości z zakresu przedmiotów: Finanse przedsiębiorstwa, Rachunkowość, Systemy
podatkowe
Efekty kształcenia
W zakresie wiedzy student zna podstawowe zadania doradców podatkowych i doradców w zakresie
nieruchomości oraz podstawy prawne prowadzenia takiej działalności w Polsce.
W zakresie umiejętności student potrafi przeprowadzić procedury zmierzające do zdobycia
uprawnień doradcy podatkowego oraz doradcy w zakresie nieruchomości i ma umiejętność analizy
praktycznych problemów dotyczących takiego doradztwa.
W zakresie kompetencji społecznych student akceptuje i rozumie znaczenie doradców
podatkowych i doradców
w zakresie nieruchomości dla funkcjonowania przedsiębiorstw i
gospodarstw domowych.
Treści programowe
Forma zajęć – wykłady
1. Ordynacja podatkowa jako podstawowe źródło
podatkowego w Polsce.
2. Zasady formalnego prawa podatkowego w Polsce
3. Organy administracji podatkowej
4. Podstawy postępowania podatkowego.
5. Decyzje podatkowe i ich konsekwencje dla podatników
5. Prawo karno-podatkowe w Polsce

Suma
Treści programowe
Forma zajęć – ćwiczenia

-

(nie-materialnego)

prawa

Liczba
godzin
3
2
4
2
1
3

15
Liczba
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1. Ordynacja podatkowa jako podstawowe źródło
podatkowego w Polsce.
2. Zasady formalnego prawa podatkowego w Polsce
3. Organy administracji podatkowej
4. Podstawy postępowania podatkowego.
5. Decyzje podatkowe i ich konsekwencje dla podatników
5. Prawo karno-podatkowe w Polsce

(nie-materialnego)

Suma
Metody i narzędzia dydaktyczne
Wykład z użyciem technik multimedialnych, ćwiczenia, prezentacje

prawa

godzin
3
2
4
2
1
3

15

Forma i warunki zaliczenia
Zaliczenie ćwiczeń: pisemne kolokwia ( pytania otwarte i zadania).
Egzamin pisemny.
Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności
Średnia liczba godzin na zrealizowanie
aktywności
Godziny kontaktowe z nauczycielem
30
Przygotowanie się do zajęć
30
Studiowanie literatury i zadanych źródeł
60
SUMA
120
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA
4
PRZEDMIOTU
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
1. Ustawa o Doradztwie Podatkowym. Komentarz. Mariański Adam. Wolters Kluwer, Warszawa 2010
2. Doradztwo Finansowe w Polsce. Waliszewski Krzysztof, CeDeWu, Warszawa 2011
Literatura uzupełniająca:
B. Walczak – System podatkowy Polski, PTE, Szczecin, 2008
2. G. Szczodrowski - Polski system podatkowy, PWN, Warszawa 2006
Gazeta Prawna, Przegląd Podatkowy
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PODSTAWY DORADZTWA PODATKOWEGO
Nazwa przedmiotu:
Kod przedmiotu:
PODSTAWY
DORADZTWA
PODATKOWEGO
Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług,
Katedra Finansów Przedsiębiorstwa
Kierunek: Finanse i Rachunkowość
Rok / Semestr 2/3
Specjalność:
Doradztwo
podatkowe
i Rodzaj studiów
ubezpieczeniowe
II stopnia, Stacjonarne
Forma zajęć
Wykład
ćwiczenia
laboratorium
seminarium
inne
Wymiar
15
15
zajęć
Status przedmiotu: obowiązkowy
Język wykładowy: polski
Prowadzący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail)
prof. zw. dr hab. Aurelia Bielawska, kierownik katedry aurelia.bielawska@wzieu.pl
dr Anna Bera, adiunkt
anna.bera@wzieu.pl
mgr Dominika Kordela, asystent
dominika.kordela@wzieu.pl
dr hab. prof. US Bogusław Walczak, profesor
bogusław.walczak@wzieu.pl
dr Sławomir Zarębski, adiunkt
sławomir.zarebski@wzieu.pl
mgr Magdalena Kosowska, asystent
magdalena.kosowska@wzieu.pl
mgr Maciej Pawłowski, asystent
maciej.pawlowski@wzieu.pl
mgr Dariusz Pauch, asystent
dariusz.pauch@wzieu.pl
Cel przedmiotu
Cel przedmiotu: zapoznanie studentów z podstawami funkcjonowania doradztwa podatkowego w Polsce,
zwłaszcza w kontekście uwarunkowań prawnych oraz niezbędnych kompetencji dla rozpoczęcia i prowadzenia
biur doradztwa podatkowego.
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji
Podstawowe wiadomości z zakresu przedmiotów: Finanse przedsiębiorstwa, Rachunkowość, Systemy
podatkowe
Efekty kształcenia
W zakresie wiedzy student zna podstawowe zadania doradców podatkowych oraz podstawy prawne
prowadzenia takiej działalności w Polsce.
W zakresie umiejętności student potrafi przeprowadzić procedury zmierzające do zdobycia
uprawnień doradcy podatkowego i ma umiejętność analizy praktycznych problemów dotyczących
doradztwa podatkowego.
W zakresie kompetencji społecznych student akceptuje i rozumie znaczenie doradców
podatkowych dla funkcjonowania przedsiębiorstw.
Treści programowe
Forma zajęć – wykłady
1. Doradztwo podatkowe jako element doradztwa finansowego.
2. Podstawy prawne funkcjonowania doradztwa podatkowego w Polsce.
3a. Podstawowy zakres obowiązków doradców podatkowych – działania poradnictwo
podatkowe.
3b. Podstawowy zakres obowiązków doradców podatkowych – działania poradnictwo
podatkowe – prowadzenie ewidencji podatkowej i sporządzanie dokumentacji
podatkowej .
4. Procedury zdobywania uprawnień doradcy podatkowego i rejestracja działalności.
5. Instytucje doradztwa podatkowego w Polsce i samorząd doradców podatkowych.
6. Odpowiedzialność karna i administracyjna doradców podatkowych
Suma
Treści programowe
Forma zajęć – ćwiczenia

-

Liczba
godzin
2
2
2
2

2
3
2
15
Liczba
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1. Doradztwo podatkowe jako element doradztwa finansowego.
2. Podstawy prawne funkcjonowania doradztwa podatkowego w Polsce.
3a. Podstawowy zakres obowiązków doradców podatkowych – działania poradnictwo
podatkowe.
3b. Podstawowy zakres obowiązków doradców podatkowych – działania poradnictwo
podatkowe – prowadzenie ewidencji podatkowej i sporządzanie dokumentacji
podatkowej .
4. Procedury zdobywania uprawnień doradcy podatkowego i rejestracja działalności.
5. Instytucje doradztwa podatkowego w Polsce i samorząd doradców podatkowych.
6. Odpowiedzialność karna i administracyjna doradców podatkowych
Suma
Metody i narzędzia dydaktyczne
Wykład z użyciem technik multimedialnych, ćwiczenia, prezentacje

godzin
2
2
2
2

2
3
2
15

Forma i warunki zaliczenia
Zaliczenie ćwiczeń: pisemne kolokwia ( pytania otwarte i zadania).
Egzamin pisemny.
Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności
Średnia liczba godzin na zrealizowanie
aktywności
Godziny kontaktowe z nauczycielem
30
Przygotowanie się do zajęć
30
Studiowanie literatury i zadanych źródeł
60
SUMA
120
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA
4
PRZEDMIOTU
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
1. Ustawa o Doradztwie Podatkowym. Komentarz. Mariański Adam. Wolters Kluwer, Warszawa 2010
2. Doradztwo Finansowe w Polsce. Waliszewski Krzysztof, CeDeWu, Warszawa 2011
Literatura uzupełniająca:
B. Walczak – System podatkowy Polski, PTE, Szczecin, 2008
2. G. Szczodrowski - Polski system podatkowy, PWN, Warszawa 2006
Gazeta Prawna, Przegląd Podatkowy
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PODSTAWY DORADZTWA UBEZPIECZENIOWEGO
Nazwa przedmiotu:
Kod przedmiotu:
PODSTAWY DORADZTWA
UBEZPIECZENIOWEGO
Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług,
Katedra Finansów Przedsiębiorstwa
Rok / Semestr 2/3-4
Kierunek: Finanse i Rachunkowość
Rodzaj studiów
Specjalność:
Doradztwo
Podatkowe
i
Studia II stopnia,
Ubezpieczeniowe
Stacjonarne
Forma zajęć
Wykład
ćwiczenia
laboratorium
seminarium
inne
Wymiar
30
30
zajęć
Status przedmiotu: obowiązkowy
Język wykładowy: polski
Prowadzący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail)
prof. zw. dr hab. Aurelia Bielawska, kierownik katedry aurelia.bielawska@wzieu.pl
dr Anna Bera, adiunkt
anna.bera@wzieu.pl
mgr Dominika Kordela, asystent
dominika.kordela@wzieu.pl
dr hab. prof. US Bogusław Walczak, profesor
bogusław.walczak@wzieu.pl
dr Sławomir Zarębski, adiunkt
sławomir.zarebski@wzieu.pl
mgr Magdalena Kosowska, asystent
magdalena.kosowska@wzieu.pl
mgr Maciej Pawłowski, asystent
maciej.pawlowski@wzieu.pl
mgr Dariusz Pauch, asystent
dariusz.pauch@wzieu.pl
Cel przedmiotu
Zapoznanie studiujących z podstawowymi, prawnymi i ekonomicznymi uwarunkowaniami prowadzenia
działalności doradztwa ubezpieczeniowego. Kurs ma na celu wyposażenie studiujących w następujące
umiejetności:
- identyfikację ryzyka ubezpieczeniowego;
- odpowiednie kształtowanie ochrony ubezpieczeniowej przy wykorzystaniu dostępnej oferty rynkowej;
- wybór najbardziej odpowiedniego zakładu ubezpieczeń w aspekcie indywidualizacji preferencji klienta oraz z
punktu widzenia kondycji finansowej i specjalizacji towarzystwa;
- pozyskanie praktycznej wiedzy na temat założenia i prowadzenia działalności pośrednictwa
ubezpieczeniowego ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności biznesu wobec otoczenia.
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji
Wiedza z zakresu podstaw prawa gospodarczego, finansów, bankowości i ubezpieczeń oraz mechanizmów
funkcjonowania rynków finansowych.
Efekty kształcenia
W zakresie wiedzy student zna podstawowe zadania doradców inwestycyjnych oraz podstawy
prawne prowadzenia takiej działalności w Polsce.
W zakresie umiejętności student potrafi przeprowadzić procedury zmierzające do zdobycia
uprawnień doradcy inwestycyjnego i ma umiejętność analizy praktycznych problemów dotyczących
takiego doradztwa.
W zakresie kompetencji społecznych student akceptuje i rozumie znaczenie doradców
inwestycyjnych dla prowadzenia efektywnej działalności inwestycyjnej przez przedsiębiorstwa i
gospodarstwa domowe.
Treści programowe
Forma zajęć – wykłady
1. Organizacja systemu ubezpieczeń w Polsce - struktura, uczestnicy i otoczenie
regulacyjne
2. Miejsce i znaczenie doradztwa ubezpieczeniowego na rynku usług finansowych
3. Teoretyczne i praktyczne aspekty działalności doradczej na rynku ubezpieczeń
4. Doradztwo ubezpieczeniowe w ujęciu przedmiotowym
5. Obszary działalności doradczej w zakresie kształtowania ochrony ubezpieczeniowej

Liczba
godzin
5
5
5
5
5
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6. Pośrednictwo ubezpieczeniowe jako element doradztwa ubezpieczeniowego
Suma
Treści programowe
Forma zajęć – ćwiczenia

-

1. Organizacja systemu ubezpieczeń w Polsce - struktura, uczestnicy i otoczenie
regulacyjne
2. Miejsce i znaczenie doradztwa ubezpieczeniowego na rynku usług finansowych
3. Teoretyczne i praktyczne aspekty działalności doradczej na rynku ubezpieczeń
4. Doradztwo ubezpieczeniowe w ujęciu przedmiotowym
5. Obszary działalności doradczej w zakresie kształtowania ochrony ubezpieczeniowej
6. Pośrednictwo ubezpieczeniowe jako element doradztwa ubezpieczeniowego

Suma
Metody i narzędzia dydaktyczne
Wykład z użyciem technik multimedialnych, ćwiczenia, prezentacje

5
30
Liczba
godzin
5
5
5
5
5
5

30

Forma i warunki zaliczenia
Zaliczenie ćwiczeń: pisemne kolokwia ( pytania otwarte i zadania).
Egzamin po IV semestrze
Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności
Średnia liczba godzin na zrealizowanie
aktywności
Godziny kontaktowe z nauczycielem
60
Przygotowanie się do zajęć
60
Studiowanie literatury i zadanych źródeł
60
SUMA
180
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA
6
PRZEDMIOTU
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
Kucka E., Ubezpieczenia gospodarcze i spoleczne,Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2009.
Chrościcki A., Pośrednictwo ubezpieczeniowe i finansowe, LexisNexis, 2008.
Przybylska-Kapuscińska W., Posrednictwo finansowe w Polsce, Wydawnictwo Cedewu, Warszawa 2009.
Szelągowska A., Instytucje rynku finansowego w Polsce, Wydawnictwo Cedewu, 2009.
Wierzbicka E., Ubezpieczenia non-life, Wydawnictwo Cedewu, 2010.
Literatura uzupełniająca:
Pokrzywiak J., Broker ubezpieczeniowy, ubezpieczający, ubezpieczyciel, stosunki ubezpieczeniowe, Branta,
2005.
Witkowska J., Kanały dystrybucji usług ubezpieczeniowych, Wydawnictwo TNOIK, Toruń 2008
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PODSTAWY DORADZTWA INWESTYCYJNEGO
Nazwa przedmiotu:
Kod przedmiotu:
PODSTAWY
DORADZTWA
INWESTYCYJNEGO
Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług,
Katedra Finansów Przedsiębiorstwa
Kierunek: Finanse i Rachunkowość
Rok / Semestr 2/4
Specjalność:
Doradztwo
Podatkowe
i Rodzaj studiów Studia II stopnia,
Ubezpieczeniowe
Stacjonarne
Forma zajęć
Wykład
ćwiczenia
laboratorium
seminarium
inne
Wymiar
15
15
zajęć
Status przedmiotu: obowiązkowy
Język wykładowy: polski
Prowadzący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail)
prof. zw. dr hab. Aurelia Bielawska, kierownik katedry aurelia.bielawska@wzieu.pl
dr Anna Bera, adiunkt
anna.bera@wzieu.pl
mgr Dominika Kordela, asystent
dominika.kordela@wzieu.pl
dr hab. prof. US Bogusław Walczak, profesor
bogusław.walczak@wzieu.pl
dr Sławomir Zarębski, adiunkt
sławomir.zarebski@wzieu.pl
mgr Magdalena Kosowska, asystent
magdalena.kosowska@wzieu.pl
mgr Maciej Pawłowski, asystent
maciej.pawlowski@wzieu.pl
mgr Dariusz Pauch, asystent
dariusz.pauch@wzieu.pl
Cel przedmiotu
Cel przedmiotu: zapoznanie studentów z podstawami funkcjonowania doradztwa inwestycyjnego w Polsce,
zwłaszcza w kontekście uwarunkowań prawnych oraz niezbędnych kompetencji dla rozpoczęcia i prowadzenia
działalności w zakresie doradztwa inwestycyjnego.
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji
Podstawowe wiadomości z zakresu przedmiotów: Finanse przedsiębiorstwa, Rachunkowość, Systemy podatkowe
Efekty kształcenia
W zakresie wiedzy student zna podstawowe zadania doradców inwestycyjnych oraz podstawy prawne
prowadzenia takiej działalności w Polsce.
W zakresie umiejętności student potrafi przeprowadzić procedury zmierzające do zdobycia uprawnień
doradcy inwestycyjnego i ma umiejętność analizy praktycznych problemów dotyczących takiego
doradztwa.
W zakresie kompetencji społecznych student akceptuje i rozumie znaczenie doradców inwestycyjnych
dla prowadzenia efektywnej działalności inwestycyjnej przez przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe.
Treści programowe
Forma zajęć – wykłady
1. Doradztwo inwestycyjne jako element doradztwa finansowego.
2. Podstawy prawne funkcjonowania doradztwa inwestycyjnego w Polsce.
3. Podstawowy zakres obowiązków doradców inwestycyjnych.
5. Instytucje doradztwa inwestycyjnego w Polsce i samorząd doradców inwestycyjnych.
6. Odpowiedzialność karna i administracyjna doradców inwestycyjnych

Suma

Treści programowe
Forma zajęć – ćwiczenia
1. Doradztwo inwestycyjne jako element doradztwa finansowego.
2. Podstawy prawne funkcjonowania doradztwa inwestycyjnego w Polsce.
3. Podstawowy zakres obowiązków doradców inwestycyjnych.

Liczba
godzin
3
3
3
3
3

15
Liczba
godzin
3
3
3
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4. Instytucje doradztwa inwestycyjnego w Polsce i samorząd doradców inwestycyjnych.
5. Odpowiedzialność karna i administracyjna doradców inwestycyjnych

Suma
Metody i narzędzia dydaktyczne
Wykład z użyciem technik multimedialnych, ćwiczenia, prezentacje

3
3

15

Forma i warunki zaliczenia
Zaliczenie ćwiczeń: pisemne kolokwia ( pytania otwarte i zadania).
Egzamin pisemny
Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności
Średnia liczba godzin na zrealizowanie
aktywności
Godziny kontaktowe z nauczycielem
30
Przygotowanie się do zajęć
30
Studiowanie literatury i zadanych źródeł
30
SUMA
90
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA
3
PRZEDMIOTU
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
1. Ustawa o Doradztwie Podatkowym. Komentarz. Mariański Adam. Wolters Kluwer, Warszawa 2010
2. Doradztwo Finansowe w Polsce. Waliszewski Krzysztof, CeDeWu, Warszawa 2011
Literatura uzupełniająca:
Gazeta Prawna, Przegląd Podatkowy
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STRATEGIE FINANSOWANIA GOSPODARKI SAMORZĄDOWEJ
Nazwa przedmiotu: Strategie finansowania Kod przedmiotu:
gospodarki samorządowej
Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarządzania i Ekonomiki
Uniwersytet Szczeciński, Katedra Finansów Publicznych
Kierunek Finanse i Rachunkowość
Rok II Semestr III
Specjalność Finanse i rachunkowość w Rodzaj studiów
samorządzie terytorialnym
stacjonarne II stopnia
Forma zajęć
wykład
ćwiczenia
laboratorium
seminarium
Wymiar
30
30
zajęć
Status przedmiotu obowiązkowy
Język wykładowy polski

Usług,

inne

Prowadzący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail)
dr Magdalena Zioło (magdalena.ziolo@wzieu.pl)
Cel przedmiotu
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów mechanizmami funkcjonowania gospodarki finansowej w
sektorze samorządowymi i strategiami jej finansowania.
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji
Znajomość finansów publicznych i finansów samorządu terytorialnego oraz zasad gospodarki finansowej
Efekty kształcenia
W zakresie wiedzy student zna strategie finansowania gospodarki samorządowej i ich uwarunkowania
W zakresie umiejętności student potrafi stworzyć i wybrać właściwą w danych warunkach strategię
finansowania gospodarki samorządowej
W zakresie kompetencji społecznych student potrafi pracować samodzielnie
Treści programowe
Forma zajęć – wykłady
Liczba
godzin
1. Gospodarka samorządowa i jej uwarunkowania
2
2. Decyzje finansowe w JST i ich specyfika
2
3. Środki publiczne a zadania jednostek sektora samorządowego
4
4. Fundusze publiczne
4
5. Fundusze z rynku finansowego
4
6. Finansowanie hybrydowe
4
7. Minimalizowanie kosztów pozyskania kapitału finansowego, obcego
4
8. Determinanty wyboru źródła finansowania
4
Suma
30
Forma zajęć – ćwiczenia
Liczba
godzin
1. Determinanty budowy strategii finansowania gospodarki samorządowej
4
2. Procedura budowy strategii finansowania gospodarki samorządowej
4
3. Rodzaje strategii finansowania gospodarki samorządowej
4
4. Kształtowanie struktury finansowania gospodarki samorządowej
4
5. Ryzyko finansowe a strategie finansowania gospodarki samorządowej
4
6. Ewaluacja strategii finansowana gospodarki samorządowej
4
7. Budowa finansowana gospodarki samorządowej – case study
6
Suma
30
Metody i narzędzia dydaktyczne
wykład z użyciem technik multimedialnych, ćwiczenia, case study, praca w grupach, rozwiązywanie
zadań
Forma i warunki zaliczenia
Zaliczenie ćwiczeń: kolokwium pisemne: test + pytania otwarte i zadania. Oceniany jest zasób wiedzy
studenta i umiejętność jego użycia do zaprezentowanych w pytaniach sytuacji oraz rozwiązywania
zadań. Ponadto warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest zrealizowanie minimum trzech aktywności z zajęć.
Egzamin z przedmiotu: egzamin pisemny w sesji egzaminacyjnej. Test wyboru oraz zadanie.
Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności
Średnia liczba godzin na zrealizowanie
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aktywności
Godziny kontaktowe z nauczycielem
60
Przygotowanie się do laboratorium
Przygotowanie się do zajęć
20
Studiowanie literatury
10
90
SUMA
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA
3
PRZEDMIOTU
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
B. Filipiak, Strategie finansowe jednostek samorządu terytorialnego, PWE, Warszawa 2008
Metodyka kompleksowej oceny gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Red. B.
Filipiak, Difin, Warszawa 2009
Literatura uzupełniająca:
Dylewski M., Filipiak B., Gorzałczyńska-Koczkodaj M., Metody analityczne w działalności jednostek
podsektora samorządowego, Difin, Warszawa 2010
Finanse Komunalne Samorząd Terytorialny
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POMOC
PUBLICZNA
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

I

WSPARCIE

INSTYTUCJONALNE

Nazwa przedmiotu:
Kod przedmiotu:
Pomoc publiczna i wsparcie instytucjonalne
przedsiębiorczości
Jednostka organizacyjna US:
Katedra Finansów Publicznych
Kierunek Finanse i Rachunkowość
Rok / Semestr
Specjalność Finanse i Rachunkowość w
Rodzaj studiów stacjonarne
Samorządzie Terytorialnym
Forma zajęć
wykład
ćwiczenia
laboratorium
seminarium
inne
Wymiar
15
15
zajęć
Status przedmiotu obowiązkowy
Język wykładowy polski
Prowadzący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail)
Dr Magdalena Kogut-Jaworska Magdalena.kogut@wzieu.pl
Cel 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.
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji
Wymagania wstępne: wiedza z zakresu ekonomii, polityki gospodarczej
Efekty kształcenia
W zakresie wiedzy student zna podstawy mechanizmu oddziaływania pomocy publicznej na warunki
funkcjonowania przedsiębiorstw, identyfikuje zasady otrzymywania publicznego wsparcia, rozróżnia
rodzaje pomocy publicznej
W zakresie umiejętności student powinien identyfikować podmioty odpowiedzialne za kreowanie
rozwoju lokalnego i regionalnego, wskazać określone instrumenty finansowe, stymulowania rozwoju
przedsiębiorstw, stosować podstawowe akty prawne regulujące kwestie pomocy publicznej
W zakresie kompetencji społecznych student wyraża opinie na temat zasadności udzielania wsparcia
finansowego przez sektor publiczny, zna podstawowe kierunki interwencji publicznej w sektorze
komercyjnym
Treści programowe
Forma zajęć – wykłady
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. Pomoc horyzontalna a pomoc sektorowa
5. Zasady dopuszczalności pomocy publicznej.
6. Szczególne zasady absorpcji pomocy publicznej przez sektor małych i średnich
przedsiębiorstw.
7. Case studys i podsumowanie wykładów.
Suma

Forma zajęć – ćwiczenia
1.

Pomoc publiczna dla sektora MSP w Europie Zachodniej.

Liczba
godzin
2
3
2
2
2
2
2
15
Liczba
godzin
2
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2.
Postrzeganie pomocy publicznej przez sektor MSP i jej wpływ na warunki
2
ekonomiczne przedsiębiorstw.
3.
Pomoc de minimis
2
4.
Programy, fundusze, instytucje wsparcia publicznego
2
5.
Wielkość i struktura wsparcia instytucjonalnego w Polsce i UE
2
6.
Wsparcie funkcjonowania sektora przedsiębiorczości ze środków
2
publicznych - przykłady
7.
Pomoc publiczna dla sektora MSP w Europie Zachodniej.
2
8.
Kolokwium zaliczeniowe
1
Suma
15
Metody i narzędzia dydaktyczne
Wykład i ćwiczenia: z użyciem technik multimedialnych, analiza przykładów, ćwiczenia, prezentacja
Forma i warunki zaliczenia
Zaliczenie wykładu i ćwiczeń: kolokwium pisemne, pytania testowe oraz opisowe
Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności

Średnia liczba godzin na zrealizowanie
aktywności
30
30
30
90
4

Godziny kontaktowe z nauczycielem
Przygotowanie się do laboratorium
Przygotowanie się do zajęć
SUMA
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA
PRZEDMIOTU
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
2 J. Burzyński: Pomoc publiczna dla przedsiębiorców. Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr,
Warszawa
2009 r.
3. P. Marquardt: Pomoc publiczna dla małych i średnich przedsiębiorców, LewisNexis 2007 r.
4. Pomoc publiczna – Vademecum. Wspólnotowe zasady dotyczące pomocy państwa, Ministerstwo
Rozwoju
Regionalnego, Warszawa 2008 r.
5. J. Choroszczak, M. Mikulec: Pomoc publiczna a rozwój firmy. Szanse i zagrożenia, Poltex, Warszawa
2009 r.
Literatura uzupełniająca:
1. Wspólnotowe zasady dotyczące pomocy państwa - Vademecum.
2. Raporty o udzielonej pomocy publicznej UOKIK www.uokik.gov.pl
3. Pomoc publiczna. Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.
UOKIK. Warszawa 2008
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KONTROLA ZARZĄDCZA
TERYTORIALNEGO

I

AUDYT

W

JEDNOSTKACH

SAMORZĄDU

Nazwa przedmiotu: Kontrola zarządcza i audyt Kod przedmiotu:
w jednostkach samorządu terytorialnego
Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra
Finansów Publicznych
Kierunek Finanse i rachunkowość
Rok II Semestr III
Specjalność Finanse i rachunkowość w
Rodzaj studiów stacjonarne
samorządzie terytorialnym
Forma zajęć
wykład
ćwiczenia
laboratorium
seminarium
inne
Wymiar
15
zajęć
Status przedmiotu obowiązkowy
Język wykładowy polski
Prowadzący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail)
Dr Małgorzata Gorzałczyńska-Koczkodaj (m.g.koczkodaj@wzieu.pl)
Cel przedmiotu
Zapoznanie studentów z teorią i praktyką przeprowadzania audytu wewnętrznego oraz kontroli
zarządczej w jednostkach samorządu terytorialnego; przedstawienie podstawowych pojęć i
prawidłowości związanych z przedmiotem; przedstawienie problemów i dysfunkcji towarzyszących
przeprowadzaniu audytu i kontroli zarządczej; stworzenie podstaw do krytycznej refleksji i oceny
proponowanych rozwiązań systemowych oraz propozycji dokonywania różnorodnych zmian
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji
Wiedza z zakresu makroekonomii, finansów publicznych, finansów samorządu terytorialnego,
gospodarki finansowej w jednostkach samorządu terytorialnego, planowania budżetowego w
jednostkach samorządu terytorialnego
Efekty kształcenia
W zakresie wiedzy student zna i charakteryzuje podstawowe pojęcia i zjawiska związane z audytem
wewnętrznym i kontrolą zarządczą, wyciąga proste wnioski z zachodzących w tym obszarze procesów,
rozumie jego funkcjonowanie i specyfikę.
W zakresie umiejętności student potrafi ocenić skutki proponowanych rozwiązań i zachodzących
zjawisk, wyjaśnia zależności przyczynowo-skutkowe zachodzące w prezentowanych obszarach,
poddaje krytyce pewne regulacje organizacyjno-prawne dotyczące tych zagadnień, wyprowadza wnioski
na podstawie rzeczywistych sytuacji społeczno-gospodarczych.
W zakresie kompetencji społecznych student pracuje samodzielnie, zachowuje otwartość na różne
rozwiązania poznanych problemów i zidentyfikowanych dysfunkcji, chętnie podejmuje się
samodzielnego rozwiązywania postawionych problemów.
Treści programowe
Forma zajęć – wykłady
Liczba
godzin
1. Wyjaśnienie podstawowych pojęć i zagadnień
2
2. Kontrola zarządcza a audyt
2
3. Standardy kontroli zarządczej
2
4. Procedury kontroli zarządczej
2
5. Zakres obowiązków i odpowiedzialności kierownika jednostki w zakresie
3
audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej
6. Zasady i regulacje audytu wewnętrznego
2
7. Analiza i zarządzanie ryzykiem na potrzeby audytu wewnętrznego i kontroli
2
zarządczej
Suma
15
Metody i narzędzia dydaktyczne
Wykład z użyciem technik multimedialnych
Forma i warunki zaliczenia
Forma pisemna: pytania testowe oraz opisowe (wyjaśniająco-problematyczne)
Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności

Średnia liczba godzin na zrealizowanie
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aktywności
Godziny kontaktowe z nauczycielem
15
Przygotowanie się do zajęć
15
30
SUMA
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA
3
PRZEDMIOTU
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
1. A. Mazurek, K. Knedler: Kontrola zarządcza. Ujęcie praktyczne. Wyd. Handikap 2010.
2. E. Kowalczyk: Kontrola zarządcza w jednostce sektora finansów publicznych. Wzory instrukcji i
procedur. Wyd. Presscom 2010.
3. Red. T. Kiziukiewicz: Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych. Wyd. 2
Wyd. Difin 2009
Literatura uzupełniająca:
1. E. Sławińska-Tomtała: Kontrola zarządcza w sektorze publicznym. Praktyczne wskazówki
wdrożenia systemu. Wyd. C.H.Beck, 2010.
2. Czasopisma ”Finanse publiczne”, „Gazeta prawna” „Finanse Komunalne”
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GOSPODARKA KOMUNALNA
Nazwa przedmiotu:
Kod przedmiotu:
Gospodarka komunalna
Jednostka organizacyjna US:
Katedra Finansów Publicznych
Kierunek Finanse i Rachunkowość
Rok / Semestr
Specjalność Finanse i Rachunkowość w
Rodzaj studiów stacjonarne
Samorządzie terytorialnym
Forma zajęć
wykład
ćwiczenia
laboratorium
seminarium
inne
Wymiar
15
15
zajęć
Status przedmiotu obowiązkowy
Język wykładowy polski
Prowadzący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail)
Dr Magdalena Kogut-Jaworska Magdalena.kogut@wzieu.pl
Cel 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.
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji
wiedza z zakresu ekonomii, polityki gospodarczej
Efekty kształcenia
W zakresie wiedzy student zna podstawy funkcjonowania systemu realizacji usług z zakresu
użyteczności publicznej przez JST na poziomie lokalnym i regionalnym, rozróżnia podstawowe
mechanizmy zaspokajania potrzeb społeczności lokalnych, identyfikuje zasady prowadzenia gospodarki
komunalnej
W zakresie umiejętności student powinien identyfikować podmioty i formy prowadzenia działalności z
zakresu użyteczności publicznej, wskazywać określone instrumenty finansowe, organizacyjne wsparcia
sektora non-profit, znać tryb współpracy między podmiotami polityki lokalnej i regionalnej na rzecz
podnoszenia jakości życia mieszkańców
W zakresie kompetencji społecznych student wyraża opinie na temat działalności podmiotów
gospodarki komunalnej oraz diagnozuje potencjał swojego regionu pod tym względem
Treści programowe
Forma zajęć – wykłady
Liczba
godzin
1. Zadania jednostek samorządu terytorialnego o charakterze
2
użyteczności publicznej
2. Zasady prowadzenia działalności gospodarczej przez jednostki
2
samorządu terytorialnego
3. Własność komunalna a własność prywatna
2
4. Formy organizacyjno-prawne prowadzenia działalności komunalnej
3
przez jednostki samorządu terytorialnego
5. Rodzaj działalności gospodarczej a dobór formy organizacyjno2
prawnej
6. Skuteczność, efektywność i racjonalizacja w sektorze usług z zakresu
3
użyteczności publicznej
7. Case studys i podsumowanie wykładów
1
15
Suma
Forma zajęć – ćwiczenia
Liczba
godzin
1. Dysfunkcje działalności gospodarczej jednostek samorządu
2
terytorialnego i ich wpływ na warunki konkurowania na lokalnym rynku
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2. Zlecanie zadań z zakresu użyteczności publicznej organizacjom
2
pożytku publicznego
3. Formy organizacyjno-prawne prowadzenia działalności komunalnej 2
przykłady
4. Porozumienia i związki jako pośrednia forma realizacji zadań
2
samorządowych
5. Wykorzystanie partnerstwa publiczno - prywatnego do realizacji zadań
2
samorządowych
6. Transformacja gospodarki komunalnej – obserwacje, wnioski postulaty
2
na przyszłości
7. Dysfunkcje działalności gospodarczej jednostek samorządu
2
terytorialnego i ich wpływ na warunki konkurowania na lokalnym rynku
8. Kolokwium i zaliczenie przedmiotu
1
Suma
15
Metody i narzędzia dydaktyczne
Wykład i ćwiczenia: z użyciem technik multimedialnych, analiza przykładów, ćwiczenia, prezentacja
Forma i warunki zaliczenia
Zaliczenie wykładu i ćwiczeń: kolokwium pisemne, pytania testowe oraz opisowe
Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności

Średnia liczba godzin na zrealizowanie
aktywności
30
30
30
90
4

Godziny kontaktowe z nauczycielem
Przygotowanie się do laboratorium
Przygotowanie się do zajęć
SUMA
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA
PRZEDMIOTU
Literatura podstawowa i uzupełniająca
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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5.4

Studia II stopnia – niestacjonarne

POLITYKA PIENIĘŻNA
Nazwa przedmiotu:
Polityka pieniężna

Kod przedmiotu:

Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra
Bankowości i Finansów Porównawczych
Rok / Semestr
Kierunek: Finanse i Rachunkowość
I rok, 1 semestr
Specjalność: wszystkie specjalności
Rodzaj studiów
II stopnia, niestacjonarne
Forma zajęć
wykład
ćwiczenia
laboratorium
seminarium
inne
Wymiar
18
21
zajęć
Status przedmiotu obowiązkowy
Język wykładowy polski
Prowadzący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail)
Przemysław Pluskota (przemyslaw.pluskota@wzieu.pl)
Julia Wachowska (julia.wachowska@wzieu.pl)
Cel przedmiotu
Zapoznanie z zagadnieniami z szeroko rozumianej bankowości centralnej oraz zmian w działalności i
funkcjonowaniu banków centralnych, realizujących współczesną politykę pieniężną. Ponadto celem jest
również wskazanie instrumentów stosowanych przez bank centralny, wpływających na wzrost
gospodarczy i koniunkturę gospodarczą, inflację i bezrobocie, bilans handlowy i płatniczy, poziom
konsumpcji i inwestycji w gospodarce.
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji
Wymagana jest wiedza z zakresu podstaw makroekonomii, finansów, bankowości, w tym w
szczególności współczesnej roli banków centralnych.
.
Efekty kształcenia
W zakresie wiedzy student zna podstawowe pojęcia z dziedziny bankowości centralnej, polityki
pieniężnej. Porównuje i klasyfikuje instrumenty stosowane przez bank centralny.
W zakresie umiejętności student porównuje i klasyfikuje podstawowe pojęcia z zakresu bankowości
centralnej, polityki pieniężnej, roli i znaczenia banków centralnych we współczesnych gospodarkach.
W zakresie kompetencji społecznych student swobodnie dyskutuje na temat bankowości centralnej,
polityki pieniężnej i jej celów, instrumentów polityki pieniężnej oddziaływujących na podstawowe
wielkości makroekonomiczne.
Treści programowe
Forma zajęć – wykłady
Liczba
godzin
1. Istota i cele polityki pieniężnej
2
2. Strategie polityki pieniężnej
2
3. Podstawowe funkcje banków centralnych
2
4. Instrumenty polityki pieniężnej
2
5. Główne punkty odniesienia polityki pieniężnej
2
6. Realizacja polityki pieniężnej
2
7. Instytucjonalne podstawy polityki pieniężnej
2
8. Wykorzystywanie prognoz inflacyjnych w polityce pieniężnej
1
9. Polityka pieniężna w Polsce
1
10. Banki centralne a rynki finansowe
1
11. Zarządzanie rezerwami walutowymi
1
Suma
18
Forma zajęć – ćwiczenia
Liczba
godzin
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1. Istota polityki pieniężnej
1
2. Rodzaje celów polityki pieniężnej
2
3. Tradycyjna koncepcja realizacji polityki pieniężnej
1
4. Bezpośredni cel inflacyjny
2
5. Instrumenty polityki pieniężnej
2
6. Realizacja polityki pieniężnej
2
7. Ewolucja systemów kursowych
2
8. Kurs walutowy, polityka kursowa a polityka pieniężna
2
10. Instytucjonalne podstawy polityki pieniężnej
2
11. Prognozy inflacyjne w polityce pieniężnej
2
12. Realizacja polityki pieniężnej na polskim rynku finansowym
2
15. Zaliczenie z zajęć w formie pisemnej
1
Suma
21
Metody i narzędzia dydaktyczne
wykład z użyciem technik multimedialnych, ćwiczenia, case study, praca w grupach, eksperyment
myślowy, prezentacja
Forma i warunki zaliczenia
Zaliczenie ćwiczeń: jedno pisemne kolokwium na koniec semestru. Oceniany jest zasób wiedzy
studenta i umiejętność jej użycia do zaprezentowanych w pytaniach sytuacji. Ponadto warunkiem
zaliczenia ćwiczeń jest również aktywność na zajęciach.
Egzamin z przedmiotu: egzamin pisemny
Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności
Średnia liczba godzin na zrealizowanie
aktywności
Godziny kontaktowe z nauczycielem
38
Przygotowanie się do zajęć
80
Studiowanie literatury i zadanych źródeł
80
SUMA
198
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA
9
PRZEDMIOTU
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa
1. W. Przybylska-Kapuścińska (red.), Współczesna polityka pieniężna, Difin, Warszawa 2008.
2. A. Sławiński (red.), Polityka pieniężna, Wydawnictwo CH.Beck, Warszawa 2011.
Literatura uzupełniająca
1. M. Brzoza-Brzezina, Polska polityka pieniężna. Badania teoretyczne i empiryczne,
Wydawnictwo CH.Beck, Warszawa 2011.
2. W. Przybylska-Kapuścińska (red.), Studia z bankowości centralnej i polityki pieniężnej, Difin,
Warszawa 2009.
3. Czasopisma: Bank, Bank i Kredyt, Gazeta Bankowa, Rzeczpospolita, Dziennik Gazeta Prawna,
Puls Biznesu itp.
4. Źródła internetowe: Portal NBP, www.alebank.pl i inne
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ZARZĄDZANIE PORTFELEM AKCJI I OBLIGACJI
Nazwa przedmiotu:
Kod przedmiotu:
ZARZĄDZANIE PORTFELEM AKCJI
I OBLIGACJI
Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług,
Katedra Finansów Przedsiębiorstwa
Rok / Semestr 1/1
Kierunek: Finanse i Rachunkowość
Rodzaj studiów
Specjalność: wszystkie
II stopnia, niestacjonarne
Forma zajęć
wykład
ćwiczenia
laboratorium
seminarium
inne
Wymiar
18
18
zajęć
Status przedmiotu: obowiązkowy
Język wykładowy: polski
Prowadzący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail)
prof. zw. dr hab. Aurelia Bielawska, kierownik katedry aurelia.bielawska@wzieu.pl
dr Anna Bera, adiunkt
anna.bera@wzieu.pl
mgr Dominika Kordela, asystent
dominika.kordela@wzieu.pl
dr hab. prof. US Bogusław Walczak, profesor
bogusław.walczak@wzieu.pl
dr Sławomir Zarębski, adiunkt
sławomir.zarebski@wzieu.pl
mgr Magdalena Kosowska, asystent
magdalena.kosowska@wzieu.pl
mgr Maciej Pawłowski, asystent
maciej.pawlowski@wzieu.pl
mgr Dariusz Pauch, asystent
dariusz.pauch@wzieu.pl
Cel przedmiotu
Cele przedmiotu:
•
przedstawienie wiedzy z zakresu tworzenia i zarządzania portfeli inwestycyjnych na rynku kapitałowym,
•
zapoznanie z podstawowymi instrumentami rynku kapitałowego,
•
omówienie teoretycznych zagadnień związanych z podstawowymi koncepcjami portfela (klasyczna teoria
portfelowa, teoria CAPM, teoria APT),
•
przedstawienie metod wyceny akcji i obligacji,
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji
Podstawowa wiedza ekonomiczna oraz wiedza w zakresie finansów.
Efekty kształcenia
W zakresie wiedzy student pozna podstawowe koncepcje teoretyczne, związane z koncepcjami
portfelowymi oraz pozna najważniejsze instrumenty zarządzania inwestycjami na rynku kapitałowym.
W zakresie umiejętności student potrafi dokonać teoretycznej wyceny akcji i obligacji oraz
skonstruować efektywny portfel inwestycyjny.
W zakresie kompetencji społecznych student akceptuje i rozumie znaczenie inwestowania z
wykorzystaniem metod portfelowych.
Treści programowe
Forma zajęć –wykłady
1.Miejsce inwestycji finansowych w polityce finansowej przedsiębiorstw.
2. Wycena akcji.
3.Wycena obligacji.
4.Podstawy koncepcji portfelowych.
5.Konstruowanie i modyfikowanie portfeli inwestycyjnych.
6. Teorie portfelowe: CAPM i APT.

Suma

Treści programowe
Forma zajęć –ćwiczenia
1.Miejsce inwestycji finansowych w polityce finansowej przedsiębiorstw.

Liczba
godzin
3
3
3
3
3
3

18
Liczba
godzin
3
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2. Wycena akcji.
3.Wycena obligacji.
4.Podstawy koncepcji portfelowych.
5.Konstruowanie i modyfikowanie portfeli inwestycyjnych.
6. Teorie portfelowe: CAPM i APT.

Suma
Metody i narzędzia dydaktyczne
Wykłady z wykorzystaniem foliogramów i prezentacji multimedialnych, ćwiczenia.

3
3
3
3
3

18

Forma i warunki zaliczenia
Zaliczenie pisemne: pytania otwarte i zadania.
Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności

Średnia liczba godzin na zrealizowanie
aktywności
36
90
54
180
7

Godziny kontaktowe z nauczycielem
Przygotowanie się do zajęć
Studiowanie literatury i zadanych źródeł
SUMA
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA
PRZEDMIOTU
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
Dębski W., Rynek finansowy i jego mechanizmy. Podstawy teorii i praktyki. WN PWN, Warszawa 2007
Sopoćko A., Rynek finansowy, WN PWN, Warszawa 2006 Jajuga K., Postawy inwestowania na giełdzie
papierów wartościowych, GPW, Warszawa 2006
Literatura uzupełniająca:
Czekaj J., Rynki, instrumenty i instytucje finansowe. WN PWN, Warszawa 2008
Nawrot W., Rynek kapitałowy i jego rozwój, CeDeWu, Warszawa 2008
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ZARZĄDZANIE PORTFELEM KREDYTOWYM
Nazwa przedmiotu:
Zarządzanie portfelem kredytowym

Kod przedmiotu:

Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług,
Katedra Bankowości i Finansów Porównawczych
Rok / Semestr I rok, 1 semestr
Kierunek: Finanse i Rachunkowość
Rodzaj studiów
Specjalność: wszystkie specjalności
II stopnia, niestacjonarne
Forma zajęć
wykład
ćwiczenia
laboratorium
seminarium
inne
Wymiar
15
15
zajęć
Status przedmiotu obowiązkowy
Język wykładowy polski
Prowadzący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail)
Andrzej Jurek (andrzej.jurek1@gmail.com)
Monika Pettersen (monika.pettersen@wzieu.pl)
Cel przedmiotu
Zajęcia mają na celu zapoznanie się przede wszystkim z praktyczną, ale także i teoretyczną stroną
zarządzania ryzykiem kredytowym oraz całego procesu kredytowania, zarówno od strony banku jak i
przedsiębiorstwa.
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji
Podstawowa wiedza z zakresu ekonomii, zarządzania, finansów i podstaw bankowości
Efekty kształcenia
W zakresie wiedzy student zna podstawowe kwestie z zakresu zarządzania ryzykiem kredytowym
dotyczącym przedsiębiorstw w banku, tj.: istoty ryzyka, metod jego badania i świadomego kształtowania,
w tym przeciwdziałania skutkom pojawienia się ryzyka.
W zakresie umiejętności student potrafi zrozumieć pojęcie ryzyka, potrafi zidentyfikować jego źródła i
wpływ na działalność przedsiębiorstwa, zna zasady budowy systemu zarządzania ryzykiem finansowym
oraz jest w stanie dokonać pomiaru ryzyka i dokonać wyboru odpowiednich narzędzi i strategii
zarządzania ryzykiem, adekwatnych do sytuacji przedsiębiorstwa.
W zakresie kompetencji społecznych student samodzielnie wykazuje umiejętność pomiaru ryzyka a
tym samym doboru odpowiednich narzędzi do charakteru ryzyka i zasobów przedsiębiorstwa, jest
zorientowany na umiejętność oceny efektów działania systemu zarządzania ryzykiem.
Treści programowe
Forma zajęć – wykłady
1.
a)
b)
c)

2.
a)
b)
c)
3.
a)

Bank jako podmiot na rynku
system bankowy, modele systemu bankowego i ich wyróżniki
ewolucja bankowości na świecie
bank jako system (pojęcie banku komercyjnego, rodzaje banków, czynności
bankowe, rola banku komercyjnego, bank komercyjny a pojęcie systemu i
jego atrybuty)
Ryzyko i niepewność w działalności gospodarczej
pojęcie ryzyka i niepewności oraz ich atrybuty
rodzaje ryzyka i niepewności
metody identyfikowania ryzyka i niepewności
Ryzyko bankowe, jego rodzaje, przyczyny i skutki
pojęcie ryzyka bankowego (przegląd podstawowych definicji)

Liczba
godzin
2

2

2

401

b)
c)
d)
e)
f)
4.

czynniki wywołujące ryzyko bankowe
klasyfikacja ryzyka bankowego
skutki ryzyka bankowego
sposoby ograniczania ryzyka bankowego
zarządzanie ryzykiem bankowym
Ryzyko kredytowe a proces zarządzania nim, indywidualne ryzyko
kredytowe
a) pojęcie i rodzaje ryzyka kredytowego
b) przyczyny i skutki ryzyka kredytowego
c) ograniczanie ryzyka kredytowego:
- ocena zdolności kredytowej
- monitoring kredytowy
- prawne zabezpieczenia zwrotności kredytu

2

2

5. Ryzyko kredytowe dla portfela kredytowego
a)
b)
c)
d)

dywersyfikacja portfela kredytowego
regulacje nadzorcze a kształtowanie
wewnętrzne normy koncentracji
metody konstrukcji portfela kredytowego

6. Instrumenty pochodne w ograniczaniu ryzyka kredytowego
7. Proces zarządzania ryzykiem bankowym na przykładzie wybranego
banku
Suma

-

2
3

15

Forma zajęć – ćwiczenia
1. Definicja i charakterystyka ryzyka kredytowego, źródła potrzeb kredytowych
2. Polityka kredytowa banku, rodzaje produktów kredytowych dla
przedsiębiorstw
3. Charakterystyka kredytobiorcy i jakość przedstawianych informacji
4. Ocena zdolności kredytowej i rola zabezpieczeń kredytu
- ogólna ocena firmy i jej branży
- analiza wskaźników finansowych
- analiza przepływów gotówkowych
- analizy wrażliwości
5. Kalkulacja warunków cenowych oraz tryb zatwierdzania kredytu
6. Dokumentacja kredytowa
7. Zarządzanie portfelem kredytowym oraz metody redukcji ryzyka
kredytowego
8. Metody redukcji ryzyka kredytowego
9. Wymogi prawne dotyczące zabezpieczenia banku przed ryzkiem
kredytowym
10. Zaburzenia procesu spłaty kredytów
- polityka tworzenia rezerw
- restrukturyzacja
- windykacja
- sprzedaż wierzytelności kredytowych
11. Studium przypadku
12. Zaliczenie

Liczba
godzin
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1

Suma
12
Metody i narzędzia dydaktyczne
wykład z użyciem technik multimedialnych, ćwiczenia, case study, praca w grupach, eksperyment
myślowy, prezentacja
Forma i warunki zaliczenia
Zaliczenie przedmiotu: kolokwium pisemne zawierające pytania otwarte i zadania. Oceniany jest zasób
wiedzy studenta i umiejętność jego użycia do zaprezentowanych w pytaniach sytuacji. Ponadto
warunkiem zaliczenia jest zrealizowanie minimum trzech aktywności z zajęć.
Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności
Godziny kontaktowe z nauczycielem
Przygotowanie się do zajęć

Średnia liczba godzin na zrealizowanie
aktywności
37
30

402

Studiowanie literatury i zadanych źródeł
40
SUMA
97
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA
5
PRZEDMIOTU
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa
1. Borys Grażyna, Zarządzanie ryzykiem kredytowym w banku, PWN, Warszwa-Wrocław 1996
2. Gwizdała Jerzy, Ryzyko kredytowe w działalności banku komercyjnego, Wyd. Uniwersytetu
Gdańskiego, Gdańsk 2011
3. Iwanicz – Drozdowska Małgorzata, Nowak Agnieszka, Ryzyko bankowe, Szkoła Główna
Handlowa, Warszawa 2001
4. Janasz Krzysztof, Ryzyko kredytowe w systemie bankowym, Wyd. Naukowe Uniwersytetu
Szczecińskiego, Szczecin 2004
5. Lewandowski Dariusz, Bezpieczne zarządzanie ryzykiem kredytowym w banku komercyjnym,
Olympus, Warszawa 1994
6. Nowakowski Jerzy, Portfel inwestycyjny banku, Diffin, Warszawa 2002
7. Wiatr Maciej., Zarządzanie indywidualnym ryzykiem kredytowym: elementy systemu, SGH,
Warszawa 2008
Literatura uzupełniająca
1. Buła P., Zarządzanie ryzykiem w jednostkach gospodarczych. Aspekt uniwersalistyczny, AE,
Kraków 2003;
2. Grabczan W., Zarządzanie ryzykiem bankowym, FRR w Polsce, Warszawa 1996;
3. Iwanicz – Drozdowska M.: Zarządzanie finansowe bankiem, PWE, Warszawa 2005;
4. Mayland P. F., Ocena i kontrola ryzyka kredytowego bankowych usług operacyjnych, Wydaw.
Nauk. PWN,
5. Kaczmarek T., Ryzyko i zarządzanie ryzykiem: ujęcie interdyscyplinarne, Difin, Warszawa
2008;Warszawa 1998;
6. Przybylska – Kapuścińska W.: Zarządzanie ryzykiem i płynnością banku komercyjnego,
Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2001;
7. Ryżewska S., Bankowa analiza przedsiębiorstwa dla potrzeby oceny ryzyka kredytowego,
Twigger, Warszawa 1999;
8. Statystyczne metody oceny ryzyka w działalności gospodarczej, Red. A. Zeliaś, AE, Kraków
1998;
9. Tarczyński W., Mojsewicz M., Zarządzanie ryzykiem: podstawowe zagadnienia, PWE,
Warszawa 2001;
10. Wójciak M., Metody oceny ryzyka kredytowego, PWE, Warszawa 2007;
11. Zaleska M.: Identyfikacja ryzyka upadłości przedsiębiorstwa i banku. Systemy wczesnego
ostrzegania, Difin, Warszawa 2002;
12. Zawadzka Z.: Zarządzanie ryzykiem w banku komercyjnym, Poltext, Warszawa 1999;
13. Żółtkowski W. Zarządzanie ryzykiem bankowym w praktyce (BASEL II), CEDEWU, Warszawa
2007
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RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA
Nazwa przedmiotu:
Kod przedmiotu:
Rachunkowość zarządcza
Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra
Rachunkowości i Controllingu
Rok / Semestr: I rok, 2 semestr
Kierunek: Finanse i Rachunkowość
Rodzaj studiów: Studia II stopnia,
Specjalność: wszystkie
niestacjonarne
Forma zajęć
wykład
ćwiczenia
laboratorium
seminarium
inne
18
21
Wymiar
zajęć
Status przedmiotu: podstawowy
Język wykładowy - polski
Prowadzący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail)
Dr Piotr Szczypa (piotr.szczypa@wzieu.pl),
dr Ewa Rogowska (ewa.rogowska@wzieu.pl) ,
dr inż. Małgorzata Cieciura (malgorzata.cieciura@wzieu.pl),
mgr Hanna Czaja-Cieszyńska (hanna.czaja@wzieu.pl),
mgr Bartosz Pilecki (bartosz.pilecki@wzieu.pl),
mgr Adam Lulek (adam.lulek@wzieu.pl),
mgr Konrad Kochański (konrad.kochanski@wzieu.pl)
Cel przedmiotu
Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami z zakresu rachunkowości zarządczej rozumianej
jako system informacyjny wspomagający funkcje zarządzania.
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji
Znajomość podstaw rachunkowości finansowej oraz rachunku kosztów.
Efekty kształcenia
W zakresie wiedzy student zna podstawowe pojęcia z zakresu rachunkowości zarządczej, rozumie i
potrafi wskazać zastosowanie informacji pochodzących z systemu rachunkowości zarządczej w procesie
planowania, motywowania, organizowania i kontrolowania. W zakresie umiejętności student potrafi
analizować wpływ kosztów na efektywność funkcjonowania przedsiębiorstw, wyciągać wnioski z
informacji zarządczych, podejmować decyzje menedżerskie na podstawie informacji pochodzących z
narzędzi rachunkowości zarządczej. W zakresie kompetencji społecznych student wypracowuje
nawyk systematyczności, rzetelności i odpowiedzialności za generowanie użytecznych informacji o
kosztach i przychodach przedsiębiorstwa.
Treści programowe
Forma zajęć – wykłady
1. Pojęcie i funkcje rachunkowości zarządczej
2. Koszty w rachunkowości zarządczej operacyjnej
3. Koszty w rachunkowości zarządczej strategicznej
4. Wpływ zarządzania kosztami i przychodami na wyniki finansowe przedsiębiorstwa
5. Budżetowa metoda zarządzania
6. Rachunkowość ośrodków odpowiedzialności
7. Strategiczna karta wyników
8. Rachunek kosztów docelowych
9. Rachunek kosztów cyklu życia produktu
10. Rachunek kosztów jakości
11. Rachunek kosztów ciągłego doskonalenia
12. Inne narzędzia rachunkowości zarządczej
13. Przydatność informacji zarządczej w pracy menedżera
Suma
Forma zajęć – ćwiczenia

Liczba
godzin
1
2
2
1
2
2
2
1
1
1
1
1
1
18
Liczba
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godzin
1. Klasyfikowanie kosztów dla potrzeb rachunkowości zarządczej
1
2. Koszty zmienne i stałe a decyzje krótkookresowe
2
3. Budżetowanie operacyjne
2
4.
Wykorzystanie
informacji
zarządczych
do
podejmowania
decyzji
1
krótkookresowych
5. Rachunkowość ośrodków odpowiedzialności
2
6. Strategiczna karta wyników
2
7. Rachunek kosztów docelowych
2
8. Rachunek kosztów cyklu życia produktu
2
9. Rachunek kosztów jakości
2
10. Budżetowanie finansowe
2
11. Inne narzędzia rachunkowości zarządczej
1
12. Kolokwium (zakres tematów 1-11)
2
Suma
21
Metody i narzędzia dydaktyczne
Wykład z użyciem technik multimedialnych, wykład z pogadanką, dyskusja dydaktyczna, rozwiązywanie
zadań, analiza przypadków, praca w grupach
Forma i warunki zaliczenia
Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest jeden pisemny sprawdzian (zadania do rozwiązania)
Egzamin z przedmiotu w formie testu – krótkie pytania otwarte oraz test wyboru.
Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności
Godziny kontaktowe z nauczycielem
Przygotowanie się do zajęć
Studiowanie literatury
SUMA
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW
PRZEDMIOTU
Literatura podstawowa i uzupełniająca

ECTS

DLA

Średnia liczba godzin na zrealizowanie
aktywności
39
121
90
250
8

Literatura podstawowa:
1. P. Szczypa, Rachunkowość zarządcza. Klucz do sukcesu, CeDeWu, Warszawa 2011
2. Rachunkowość zarządcza, podejście operacyjne i strategiczne, red. I. Sobańska, C.H. Beck,
Warszawa 2010
Literatura uzupełniająca:
1. A. Piosik, Zasady rachunkowości zarządczej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006
2. R.S. Kaplan, D.P. Norton, Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategię na działanie,
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006
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RACHUNEK KOSZTÓW
Nazwa przedmiotu:
Kod przedmiotu:
Rachunek kosztów
Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług,
Katedra Rachunkowości i Controllingu
Rok / Semestr: I rok, 1 semestr
Kierunek: Finanse i Rachunkowość
Rodzaj studiów: Studia II stopnia,
Specjalność: wszystkie
niestacjonarne
Forma zajęć
wykład
ćwiczenia
laboratorium
seminarium
inne
18
18
Wymiar
zajęć
Status przedmiotu: kierunkowy
Język wykładowy - polski
Prowadzący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail)
Dr Piotr Szczypa (piotr.szczypa@wzieu.pl),
dr Ewa Rogowska (ewa.rogowska@wzieu.pl) ,
dr inż. Małgorzata Cieciura (malgorzata.cieciura@wzieu.pl),
mgr Hanna Czaja-Cieszyńska (hanna.czaja@wzieu.pl),
mgr Bartosz Pilecki (bartosz.pilecki@wzieu.pl),
mgr Adam Lulek (adam.lulek@wzieu.pl),
mgr Konrad Kochański (konrad.kochanski@wzieu.pl)
Cel przedmiotu
Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami z zakresu rachunku kosztów stanowiącego
podsystem rachunkowości finansowej. Stworzenie podstaw do klasyfikacji, pomiaru, ewidencji,
rozliczania, kalkulacji i analizy kosztów jednostek gospodarczych.
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji
Znajomość podstaw rachunkowości finansowej
Efekty kształcenia
W zakresie wiedzy student zna podstawowe pojęcia z zakresu rachunku kosztów, identyfikuje i opisuje
podstawowe układy kosztów (rodzajowy, funkcjonalny i kalkulacyjny) jednostki gospodarczej. W
zakresie umiejętności student potrafi klasyfikować koszty jednostki gospodarczej. Potrafi
przeprowadzić pomiar kosztów podstawowej działalności operacyjnej oraz potrafi dokonać kalkulacji
kosztów. Analizuje koszty poszczególnych typów działalności. W zakresie kompetencji społecznych
student wypracowuje nawyk systematyczności, rzetelności i odpowiedzialności za generowanie
użytecznych informacji o kosztach przedsiębiorstwa.
Treści programowe
Forma zajęć – wykłady
1.Istota i znaczenie rachunku kosztów
2.Koszty jako przedmiot rachunku
3.Kryteria klasyfikacji kosztów
4.Pomiar kosztów
5. Charakterystyka kosztów produktów
6. Zasady rozliczania produkcji pomocniczej
7. Istota, zasady i cel kalkulacji kosztów
8. Charakterystyka kalkulacyjnego układu kosztów
9. Metody kalkulacji kosztów
Suma
Forma zajęć – ćwiczenia
1. Identyfikacja kosztów jednostki gospodarczej, rozróżnianie kosztu, wydatku,
nakładu, straty nadzwyczajnej
2. Pomiar zużycia aktywów trwałych - amortyzacja
3.Pomiar kosztu zużycia materiałów

Liczba
godzin
2
2
2
2
2
2
2
2
2
18
Liczba
godzin
1
2
1
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4. Identyfikacja kosztów wytworzenia produktów
2
5. Rozliczanie produkcji pomocniczej
2
6. Identyfikacja kosztów bezpośrednich i pośrednich
2
7. Kalkulacja podziałowa prosta i współczynnikowa
2
8. Kalkulacja doliczeniowa zleceniowa i asortymentowa
2
9. Kalkulacja wielostopniowa
2
10. Kolokwium
2
Suma
18
Metody i narzędzia dydaktyczne
Wykład z użyciem technik multimedialnych, wykład z pogadanką, dyskusja dydaktyczna, rozwiązywanie
zadań, analiza przypadków, praca w grupach
Forma i warunki zaliczenia
Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest pisemne kolokwium (zadania do rozwiązania)
Egzamin z przedmiotu w formie testu – krótkie pytania otwarte oraz test wyboru.
Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności
Godziny kontaktowe z nauczycielem
Przygotowanie się do zajęć
Studiowanie literatury
SUMA
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW
PRZEDMIOTU
Literatura podstawowa i uzupełniająca

ECTS

DLA

Średnia liczba godzin na zrealizowanie
aktywności
36
134
100
270
9

Literatura podstawowa:
1. E. Nowak, Rachunek kosztów przedsiębiorstwa, Ekspert, wydanie III, Wrocław 2009
2. Rachunek kosztów – zbiór zadań red. T. Kiziukiewicz, Ekspert, Wrocław 2003
Literatura uzupełniająca:
1. Rachunek kosztów, red. K. Sawicki, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa
1997
2. K. Winiarska, K. Czubakowska, Rachunek kosztów w produkcji, w handlu i usługach, ODDK,
Gdańsk 2002
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PRAWNE PODSTAWY FUNKCJONOWANIA SYSTEMU BANKOWEGO
Nazwa przedmiotu:
Kod przedmiotu:
Prawne podstawy funkcjonowania systemu
bankowego
Jednostka organizacyjna US:
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
Rok / Semestr 1/2
Kierunek Finanse i rachunkowość
Rodzaj studiów
Specjalność
niestacjonarne II stopnia
Forma zajęć
wykład
ćwiczenia
laboratorium
seminarium
inne
Wymiar
15
9
zajęć
Status przedmiotu zaliczenie z oceną
Język wykładowy język polski
Prowadzący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail)
dr Daniel Dąbrowski daniel.dabrowski@wzieu.pl
dr Iwona Szymczak, iwona.szczymczak@wzieu.pl
Cel przedmiotu
Zapoznanie studentów z prawnymi podstawami funkcjonowania systemu gospodarczego
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji
Posiadanie podstawowej wiedzy dotyczącej systemu prawnego, prawa cywilnego (Elementy prawa , I
rok studiów I stopnia, I semestr) oraz prawa gospodarczego
Efekty kształcenia
1. Efekty w zakresie wiedzy: student zna podstawy prawne funkcjonowania systemu bankowego
w Polsce zna zasady dotyczące podejmowania (rejestrowania) i wykonywania działalności
bankowej
2. Efekty umiejętności; student potrafi klasyfikować czynności bankowe oraz poddaje krytycznej
analizie dokumenty dotyczące tych czynności, ocenia i analizuje trafność rozwiązań przyjętych
w poszczególnych aktach prawnych dotyczących systemu bankowego
3. Efekty kompetencji społecznych: student wykazuje skrupulatność w zapoznawaniu się z
dokumentami o charakterze prawnym, poddaje je starannej analizie w celu ustalenia płynących
z nich konsekwencji prawnych
Treści programowe
Forma zajęć – wykłady
1. Rodzaje banków i reglamentacja działalności bankowej
2. Formy zrzeszania oraz łączenia i współdziałania banków
3. Bankowy Fundusz Gwarancyjny – istota, struktura oraz zasady udzielania
pomocy podmiotom objętym systemem gwarantowania
4. Narodowy Banko Polski – ustrojowa pozycja i funkcje
5. Nadzór bankowy – organizacja, cele i środki działania
Suma

Forma zajęć – ćwiczenia
1.Formy rozliczeń pieniężnych prowadzonych przez bank
2 Bankowe formy zabezpieczenia wykonania kontraktów -poręczenie bankowe,
gwarancja, akredytywa
3.Typowe umowy bankowe – umowa pożyczki, kredytu, umowa o kredyt
konsumencki,
4.Tajemnica bankowa- wzorce mowne w pr. bankowym
5. Bank jako wierzyciel – bankowy tytuł egzekucyjny
zaliczenie

Liczba
godzin
4
3
3
2
3
15
Liczba
godzin
1
2
2
1
2
1
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Suma
9
Metody i narzędzia dydaktyczne
wykład z zastosowaniem prezentacji multimedialnej, ćwiczenia- case study, praca w grupach i dyskusja
nad konkretnymi stanami faktycznymi.
Forma i warunki zaliczenia
zaliczenie pisemne (test)
Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności

Średnia liczba godzin na zrealizowanie
aktywności
2

Godziny kontaktowe z nauczycielem
Przygotowanie się do laboratorium
Przygotowanie się do zajęć
40
Uczestnictwo w wykładach i ćwiczeniach razem
24
SUMA
66
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA
3
PRZEDMIOTU
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
1. Z. Ofiarski, Prawo bankowe, Warszawa 2011
2. Z. Ciepiela, Czynności bankowe jako przedmiot działalności banków, Warszawa 2010
Literatura uzupełniająca:
1. B. Smykla, Prawo bankowe. Komentarz, Warszawa 2011
2. R. Kaszubski, Funkcjonalne źródła prawa bankowego publicznego, Warszawa 2006
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PRAWNE PODSTAWY DZIAŁALNOŚCI UBEZPIECZENIOWEJ
Nazwa przedmiotu:
Kod przedmiotu:
Prawne
podstawy
działalności
ubezpieczeniowej
Jednostka organizacyjna US:
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
Kierunek Finanse i Rachunkowość
Rok / Semestr 1/2
Specjalność
Rodzaj studiów NZ II stopnia
Forma zajęć
wykład
ćwiczenia
laboratorium
seminarium
inne
Wymiar
15
zajęć
Status przedmiotu
Język wykładowy polski
Prowadzący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail)
dr Dorota Ambrożuk dorota.ambrozuk@wzieu.pl,
Cel przedmiotu
Zapoznanie studentów z podstawami regulacji prawnych dotyczących ubezpieczeń (prowadzenie
działalności ubezpieczeniowej – formy, rodzaje ubezpieczeń.
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji
Podstawowe informacje z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego.
Efekty kształcenia
1. Efekty w zakresie wiedzy: student zna formy wykonywania działalności ubezpieczeniowej na
terenie RP, zna rodzaje ubezpieczeń, szczególnie występujące w działalności gospodarczej
2. Efekty umiejętności: student potrafi wybrać odpowiednie ubezpieczenie dostosowując je do
określonego rodzaju działalności
3. Efekty kompetencji społecznych: student zdaje sobie sprawę z różnorodności ubezpieczeń
oferowanych na polskim rynku ubezpieczeniowym
Treści programowe
Forma zajęć – wykłady
Liczba
1. Źródła prawa w zakresie ubezpieczeń, organizacja prawna ubezpieczeń w Polsce.
2
2. Pośrednictwo ubezpieczeniowe – rodzaje, warunki i zasady
prowadzenia działalności agencyjnej i brokerskiej

2

3. Umowa ubezpieczenia – ogólna charakterystyka. Rodzaje ubezpieczeń –
ogólna charakterystyka, ubezpieczenia
majątkowe i osobowe,
ubezpieczenia obowiązkowe i dobrowolne. Uczestnicy stosunku
ubezpieczenia. Zawarcie umowy ubezpieczenia. Istotne postanowienia
umowy ubezpieczenia.

7

4. Subrogacja (tzw. regres ubezpieczeniowy).Przedawnienie roszczeń z
umowy ubezpieczenia. Wygaśnięcie stosunku ubezpieczenia.

2

5. Regulacja prawna ubezpieczeń obowiązkowych.

2

Suma Metody i narzędzia dydaktyczne
wykład z wykorzystaniem tekstów przepisów,

15

Forma i warunki zaliczenia
Zaliczenie z oceną – forma pisemna w postaci udzielenia odpowiedzi opisowej na zadane pytanie.
Obciążenie pracą studenta
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Forma aktywności

Średnia liczba godzin na zrealizowanie
aktywności
2

Godziny kontaktowe z nauczycielem
Przygotowanie się do laboratorium
Przygotowanie się do zajęć
45
Udział w wykładach
15
Udział w ćwiczeniach
SUMA
62
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA
4
PRZEDMIOTU
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
1. E. Kowalewski, Umowa ubezpieczenia, Bydgoszcz-Toruń 2002,
2. E. Kowalewski, T. Sangowski, Prawo ubezpieczeń gospodarczych, Komentarz,Warszawa 2004.
Literatura uzupełniająca:
1. W. Górski, Ubezpieczenia transportowe, Zielona Góra 1999,
2. M. Orlicki, Umowa ubezpieczenia, Warszawa 2002.

411

ZARZĄDZANIE INSTYTUCJAMI KREDYTOWYMI
Nazwa przedmiotu:
Kod przedmiotu:
Zarządzanie instytucjami kredytowymi
Jednostka organizacyjna US:
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
Katedra Bankowości i Finansów Porównawczych
Rok / Semestr
Kierunek Finanse i Rachunkowość
I rok, 2 semestr
Rodzaj studiów
II stopnia, niestacjonarne
Forma zajęć
wykład
ćwiczenia
laboratorium
seminarium
inne
Wymiar
18
18
zajęć
Status przedmiotu obowiązkowy
Język wykładowy polski
Prowadzący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail)
dr Robert Rumiński robert.ruminski@wzieu.pl
Cel przedmiotu
Przekazanie wiedzy w zakresie określania strategii instytucji kredytowych, konstruowania ich planów,
procesu decyzji menedżerskich, rozumienie technik i narzędzi zarządzania w instytucjach kredytowych.
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji
Podstawowa wiedza z zakresu bankowości, zarządzania, strategii podmiotów gospodarujących
Efekty kształcenia
W zakresie wiedzy student zna podstawowe pojęcia z dziedziny instytucji kredytowych (bankowych i
niebankowych) oraz problemów zarządzania nimi. Porównuje i klasyfikuje rodzaje instytucji
kredytowych.
W zakresie umiejętności student porównuje i klasyfikuje podstawowe problemy związane z
zarządzaniem instytucjami kredytowymi.
W zakresie kompetencji społecznych student swobodnie dyskutuje na temat instytucji kredytowych
(bankowych i niebankowych) oraz rodzajów produktów, a także na temat zarządzania tymi podmiotami.
Treści programowe
Forma zajęć – wykłady
Liczba
godzin
1. Model współczesnej instytucji kredytowej: cele, podstawy zarządzania, elementy
4
potencjału strategicznego.
2. Elementy controllingu i techniki menedżerskie w bankowości.
2
3. Strategie rynkowe instytucji kredytowych. Elementy marketingu bankowego
4
4. Strategie rozwoju instytucji kredytowych (wzrost organiczny i zewnętrzny, fuzje i
2
przejęcia w bankowości)
5. Reguły i narzędzia oceny kondycji ekonomicznej banku. Rola kapitału własnego w
2
gospodarce finansowej banku.
6. Agencje ratingowe w ocenie banków.
2
7. Zarządzanie ryzykiem w banku: identyfikacja, pomiar, monitorowanie
2
Suma
18
Forma zajęć – ćwiczenia
Liczba
godzin
1. Model współczesnej instytucji kredytowej: cele, podstawy zarządzania, elementy
4
potencjału strategicznego.
2. Elementy controllingu i techniki menedżerskie w bankowości.
2
3. Strategie rynkowe instytucji kredytowych. Elementy marketingu bankowego
4
4. Strategie rozwoju instytucji kredytowych (wzrost organiczny i zewnętrzny, fuzje i
2
przejęcia w bankowości)
5. Reguły i narzędzia oceny kondycji ekonomicznej banku. Rola kapitału własnego w
2
gospodarce finansowej banku.
6. Agencje ratingowe w ocenie banków.
1
7. Zarządzanie ryzykiem w banku: identyfikacja, pomiar, monitorowanie
1
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8. Zaliczenie
2
Suma
18
Metody i narzędzia dydaktyczne
wykład z użyciem technik multimedialnych, ćwiczenia, case study, praca w grupach, eksperyment
myślowy, prezentacja
Forma i warunki zaliczenia
Zaliczenie ćwiczeń: jedno pisemne kolokwium na koniec semestru. Oceniany jest zasób wiedzy
studenta i umiejętność jej użycia do zaprezentowanych w pytaniach sytuacji. Ponadto warunkiem
zaliczenia ćwiczeń jest również aktywność na zajęciach.
Egzamin z przedmiotu: egzamin pisemny
Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności
Średnia liczba godzin na zrealizowanie
aktywności
Godziny kontaktowe z nauczycielem
36
Przygotowanie się do zajęć
40
Studiowanie literatury i zadanych źródeł
40
SUMA
116
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA
5
PRZEDMIOTU
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa
1. Heffernan S.: Nowoczesna bankowość, PWN, Warszawa 2007.
2. Kopioski A.: Analiza finansowa banku, PWE, Warszawa, 2008.
3. Zółtowski W.: Zarządzanie ryzykiem bankowym w praktyce w kontekście Nowej Umowy
kapitałowej (Basel II), CeDeWu, warszawa 2008.
Literatura uzupełniająca
1. Iwanicz-Drozdowska M.: Zarządzanie finansowe bankiem, PWE, Warszawa 2005.
2. Raporty NBP (np. cykliczne Raporty o stabilności systemu finansowego w Polsce).
3. Raporty KNF dotyczące sytuacji finansowej banków.
4. Prospekty emisyjne banków notowanych na WGPW ( zwłaszcza z fragmentami dotyczącymi
analizy czynników ryzyka)
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STANDARDY SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ
Nazwa przedmiotu:
Kod przedmiotu:
Standardy Sprawozdawczości Finansowej
Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług,
Katedra Rachunkowości i Controllingu
Kierunek Finanse i Rachunkowość
Specjalność wszystkie
Forma zajęć
wykład
ćwiczenia
15
18
Wymiar
zajęć
Status przedmiotu: kierunkowy

Rok / Semestr: II rok, 3 semestr
Rodzaj studiów: studia II stopnia,
niestacjonarne
laboratorium
seminarium
inne

Język wykładowy - polski

Prowadzący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail)
Dr Piotr Szczypa (piotr.szczypa@wzieu.pl),
dr Ewa Rogowska (ewa.rogowska@wzieu.pl) ,
dr inż. Małgorzata Cieciura (malgorzata.cieciura@wzieu.pl),
mgr Hanna Czaja-Cieszyńska (hanna.czaja@wzieu.pl),
mgr Bartosz Pilecki (bartosz.pilecki@wzieu.pl),
mgr Adam Lulek (adam.lulek@wzieu.pl),
mgr Konrad Kochański (konrad.kochanski@wzieu.pl)
Cel przedmiotu
Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami z zakresu harmonizacji i standaryzacji zasad
rachunkowości. Przedstawienie podstawowych założeń modeli rachunkowości międzynarodowej oraz
prezentacja zasad sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami
Sprawozdawczości Finansowej
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji
Znajomość rachunkowości finansowej i podstawowych zagadnień z zakresu sprawozdawczości
finansowej
Efekty kształcenia
W zakresie wiedzy student zna istotę i podstawowe cele harmonizacji i standaryzacji zasad
rachunkowości. Potrafi wymienić i scharakteryzować zakres działań podstawowych organów
opracowujących i zatwierdzających międzynarodowe regulacje rachunkowości. Identyfikuje podstawowe
obszary różnic w polskich i międzynarodowych regulacjach rachunkowości. W zakresie umiejętności
student dokonuje wyceny aktywów i pasywów korzystając z dwóch podstawowych parametrów – kosztu
historycznego i wartości godziwej. Na podstawie przeprowadzonych wycen potrafi wnioskować na temat
celowości zastosowania konkretnego parametru wyceny i wpływu tej wyceny na przedstawienie
rzetelnego i wiernego obrazu jednostki gospodarczej w sprawozdaniu finansowym. W zakresie
kompetencji społecznych student wypracowuje nawyk systematyczności, rzetelności i
odpowiedzialności za generowanie użytecznych informacji o przedsiębiorstwie.
Treści programowe
Forma zajęć – wykłady
1. Cele standaryzacji i harmonizacji rachunkowości
2. Organizacje zajmujące się opracowywaniem i wydawaniem
międzynarodowych regulacji rachunkowości
3. Charakterystyka podmiotów zobowiązanych do stosowania
Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
4. Charakterystyka założeń polskich i międzynarodowych regulacji
rachunkowości
5. Porównanie założeń polskich i międzynarodowych regulacji rachunkowości
6. Ogólna charakterystyka Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości
Finansowej

Liczba
godzin
2
2
1
2
2
2
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7. Założenia koncepcyjne sporządzania i prezentacji sprawozdań finansowych
według MSSF
8. Procedura wdrażania MSSF po raz pierwszy
Suma
Forma zajęć – ćwiczenia
1. Podmioty zobowiązane w Polsce do stosowania MSSF – studium
przypadków
2. Podstawowe zasady rachunkowości według MSSF i ustawy o
rachunkowości
3. Podstawowe modele wyceny według polskiej ustawy o rachunkowości i
MSSF – wycena według kosztu historycznego i wartości godziwej
4. Obszary rachunkowości nieuregulowane w polskich przepisach – studium
przypadków
5. Ogólne ramy koncepcyjne sprawozdania finansowego- porównanie polskich
i międzynarodowych regulacji prawnych
6. Budowa sprawozdania finansowego według MSSF i ustawy o
rachunkowości- zadania
7. Wybrane elementy bilansu i ich klasyfikacja według MSR i ustawy o
rachunkowości- przykłady liczbowe
8. Pisemne kolokwium z zagadnień prezentowanych na zajęciach 7-11

2
2
15
Liczba
godzin
2
2
2
2
2
2
4

2
Suma
18
Metody i narzędzia dydaktyczne
Wykład z użyciem technik multimedialnych, wykład z pogadanką, dyskusja dydaktyczna, rozwiązywanie
zadań, analiza przypadków, praca w grupach
Forma i warunki zaliczenia
Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest pisemne kolokwium (zadania do rozwiązania)
Egzamin z przedmiotu w formie testu – krótkie pytania otwarte oraz test wyboru.
Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności
Średnia liczba godzin na zrealizowanie
aktywności
Godziny kontaktowe z nauczycielem
33
Przygotowanie się do zajęć
127
Studiowanie literatury
110
…
SUMA
270
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA
9
PRZEDMIOTU
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
1. Sprawozdanie finansowe według polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości, red.
G. K. Świderska, W. Więcław, Difin, Warszawa 2009
Literatura uzupełniająca:
1. Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, red. A. Jarugowa, T. Martyniuk, ODDK, Gdańsk
2009
2. I. Olchowicz, A. Tłaczała, Rachunkowość finansowa w przykładach według uor i MSR, Difin,
Warszawa 2008
3. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, SKwP, Warszawa 2007
4. Ustawa o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. (tekst jednolity)

415

RACHUNKOWOŚĆ BANKOWA
Nazwa przedmiotu:
Kod przedmiotu:
Rachunkowość bankowa
Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług,
Katedra Rachunkowości i Controllingu
Kierunek Finanse i Rachunkowość
Specjalności:
Finanse Przedsiębiorstw
Rok / Semestr II rok, 4 semestr
Bankowość i Ubezpieczenia
Rodzaj studiów studia II stopnia,
Doradztwo Finansowe
niestacjonarne
Finanse i Rachunkowość w Samorządzie
Terytorialnym
Forma zajęć
wykład
ćwiczenia
laboratorium
seminarium
inne
Wymiar
12
15
zajęć
Status przedmiotu
Język wykładowy - polski
Prowadzący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail)
Dr Piotr Szczypa (piotr.szczypa@wzieu.pl),
dr Ewa Rogowska (ewa.rogowska@wzieu.pl) ,
dr inż. Małgorzata Cieciura (malgorzata.cieciura@wzieu.pl),
mgr Hanna Czaja-Cieszyńska (hanna.czaja@wzieu.pl),
mgr Konrad Kochański (konrad.kochanski@wzieu.pl),
mgr Bartosz Pilecki (bartosz.pilecki@wzieu.pl),
mgr Adam Lulek(adam.lulek@wzieu.pl)
Cel przedmiotu
Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami z zakresu rachunkowości typowej dla banków.
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji
Umiejętność analizowania i interpretowania przepisów prawa, znajomość podstawowych zagadnień
matematycznych oraz ekonomicznych. Opanowane umiejętności i poznane wiadomości z zakresu
rachunkowości przedsiębiorstw. Pożądane są takie cechy jak rzetelność, dokładność, poczucie
odpowiedzialności.
Efekty kształcenia
W zakresie wiedzy student zna podstawowe pojęcia z zakresu rachunkowości bankowej, rozumie i
opisuje istotę funkcjonowania systemu rachunkowości w banku.
W zakresie umiejętności student potrafi klasyfikować składniki aktywów i pasywów banku. Rozróżnia i
klasyfikuje przychody i koszty oraz dokonuje ewidencji operacji gospodarczych związanych z
działalnością banku. Ponadto ustala i rozlicza wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe
właściwe dla banku.
W zakresie kompetencji społecznych student wypracowuje nawyk systematyczności, rzetelności i
odpowiedzialności za generowanie użytecznych informacji w ramach stosowanego systemu
rachunkowości w banku.
Treści programowe
Forma zajęć – wykłady
1. Funkcje i zasady systemu rachunkowości banku
2. Aktywa banku i ich struktura
3. Pasywa banku i ich struktura
4. Bilans banku
5. Zasady ewidencji operacji gospodarczych w banku
6. Organizacja rachunkowości i zakres ksiąg rachunkowych w banku

Liczba
godzin
1
1
1
2
1
1
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7. Koszty w banku
8. Przychody w banku
9. Wynik finansowy w banku oraz jego rozliczenie
10. Obligatoryjna sprawozdawczość finansowa w banku
11. Elementy rachunkowości zarządczej i rachunku kosztów w banku
Suma
Forma zajęć – ćwiczenia

1
1
1
1
1
12
Liczba
godzin
1
1
2
1

1. Struktura planu kont banku
2. Aktywa i pasywa banku i ich struktura
3. Sporządzanie bilansu banku
4. Sektorowy podział gospodarki dla celów rachunkowości bankowej oraz zasady
ewidencji operacji gospodarczych w banku
1
5. Ewidencja aktywów trwałych
2
6. Ewidencja operacji z podmiotami finansowymi i niefinansowymi oraz instytucjami
rządowymi i samorządowymi
1
7. Ewidencja kosztów i strat w banku
1
8. Ewidencja przychodów i zysków w banku
1
9. Ewidencja środków pieniężnych i rozrachunków międzybankowych
1
10. Ewidencja papierów wartościowych oraz funduszy własnych
1
11. Ewidencja pozabilansowa
2
12. Kolokwium
Suma
15
Metody i narzędzia dydaktyczne
Wykład z użyciem technik multimedialnych, wykład z pogadanką, dyskusja dydaktyczna, rozwiązywanie
zadań, analiza przypadków, praca w grupach
Forma i warunki zaliczenia
Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest pisemne kolokwium (zadania do rozwiązania)
Egzamin z przedmiotu w formie testu – krótkie pytania otwarte oraz test wyboru.
Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności
Średnia liczba godzin na zrealizowanie
aktywności
Godziny kontaktowe z nauczycielem
27
Przygotowanie się do zajęć
50
Studiowanie literatury
43
SUMA
120
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA
4
PRZEDMIOTU
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
1. E. Popawska, W. Wąsowski, Rachunkowość bankowa po zmianach, Difin, Warszawa 2008
2. Z. Miętki: Rachunkowość bankowa, Wyd. WSB, Poznań 2007
Literatura uzupełniająca:
1. Ustawa o rachunkowości
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ZARZĄDZANIE FINANSAMI W SEKTORZE PUBLICZNYM
Nazwa przedmiotu:
Zarządzanie finansami w sektorze publicznym

Kod przedmiotu:

Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra
Finansów Publicznych
Kierunek Finanse i rachunkowość
Specjalność Finanse Przedsiębiorstw Na
Rok / Semestr
Rynku Międzynarodowym, Bankowość i
I / II
Pośrednictwo
Finansowe,
Doradztwo
Rodzaj studiów
Podatkowe i Ubezpieczeniowe
II stopnia niestacjonarne
Finanse i Rachunkowość w Samorządzie
Terytorialnym
Forma zajęć
wykład
ćwiczenia
laboratorium
seminarium
Wymiar
18
21
zajęć
Status przedmiotu obowiązkowy
Język wykładowy polski

inne

Prowadzący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail)
dr Magdalena Zioło (magdalena.ziolo@wzieu.pl)
mgr Marta Szaja (marta.szaja@wzieu.pl)
Cel 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. Przybliżone zostaną strategie finansowe jednostek sektora publicznego oraz proces
zarządzania ryzykiem finansowym.
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji
Znajomość problematyki finansów publicznych i finansów samorządu terytorialnego oraz zasad
gospodarki finansowej jednostek sektora publicznego
Efekty kształcenia
W zakresie wiedzy student zna i charakteryzuje podstawowe pojęcia i zjawiska z zakresu zarządzania
finansami publicznymi, rozumie funkcjonowanie i specyfikę mechanizmu finansowania zadań w sektorze
publicznym, identyfikuje ryzyko finansowe w sektorze publicznym.
W zakresie umiejętności student potrafi ocenić skutki proponowanych w sektorze publicznym decyzji
finansowych, wyjaśnia zależności przyczynowo-skutkowe zachodzące w sektorze publicznym, poddaje
krytyce przyjęte regulacje w zakresie zarządzania finansami publicznymi, wyprowadza wnioski i
dokonuje interpretacji zjawisk finansowych w sektorze publicznym.
W zakresie kompetencji społecznych student pracuje samodzielnie, zachowuje ostrożność/krytycyzm
w wyrażaniu opinii w sferze problemów dotyczących zarządzania finansami publicznymi, wykazuje
odpowiedzialność za zredagowane opinie i oceny
Treści programowe
Forma zajęć – wykłady
Liczba
godzin
1. Źródła finansowania budżetu bieżącego, majątkowego i kapitałowego
1
2. Zasady finansowania zadań w sektorze publicznym a aspekt zarządczy
1
3. Zarządzanie środkami finansowym pochodzącymi z bezzwrotnej pomocy
2
zagranicznej (fundusze Unii Europejskie, Mechanizmy Finansowe, inne)
4. Determinanty wyboru źródła finansowania w sektorze publicznym
2
5. Wydatki jednostek sektora publicznego i metody ich racjonalizacji
1
6. Budżet i plan wieloletni jako instrument zarządzania w JSP
2
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Suma

7. Zarządzanie długiem w sektorze publicznym
8. Metodyka oceny gospodarki finansowej podmiotów publicznych
9. Zarządzanie finansami publicznego projektu inwestycyjnego
10. Determinanty i procedury budowy strategii finansowych jednostek sektora
publicznego
11. Rodzaje strategii finansowych podmiotów publicznych
12. Efekty zastosowania strategii finansowych w sektorze publicznym
Forma zajęć – ćwiczenia

2
2
2
1
1
1
18
Liczba
godzin
2
2
2
2
2
2
2
2
3
2
21

1. Pojęcie zarządzania i jego rola w gospodarce narodowej
2. Instrumenty wykorzystywane w procesie zarządzania finansami publicznymi
3. Rola zarządzania w podejmowaniu decyzji finansowych
4. Dywersyfikacja zarządzania finansami
5. Sfery zarządzania finansami w sektorze publicznym
6. Organizacja sektora publicznego w Polsce a zarządzanie finansami publicznymi
7. Zarządzanie dochodami i wydatkami budżetowymi
8. Zarządzanie ryzykiem finansowym w sektorze publicznym
9. Zarządzanie a proces planowania w sektorze publicznym
10. Instrumenty zarządzania finansami w JSP w wybranych krajach europejskich
Suma
Metody i narzędzia dydaktyczne
Prezentacja multimedialna, analiza tekstów z dyskusją, praca w grupach, analiza przypadków,
rozwiązywanie zadań
Forma i warunki zaliczenia
Zaliczenie ćwiczeń: zaliczenie obejmuje wiedzę z ćwiczeń oraz zalecanej literatury. Zaliczenie ćwiczeń
następuje na podstawie kolokwiów (test + pytania otwarte) oraz aktywności na ćwiczeniach.
Egzamin z przedmiotu: egzamin pisemny w sesji egzaminacyjnej w formie testu wraz z pytaniami
otwartymi
Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności
Średnia liczba godzin na zrealizowanie
aktywności
Godziny kontaktowe z nauczycielem
39
Przygotowanie się do zajęć
60
Studiowanie literatury
51
SUMA
150
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA
5
PRZEDMIOTU
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa
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.)
Literatura uzupełniająca
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
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KREATYWNOŚĆ I INNOWACJE
Nazwa przedmiotu:
Kreatywność i innowacje

Kod przedmiotu:

Jednostka organizacyjna US:
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra Efektywności Innowacji
Kierunek Finanse i Rachunkowość
Rok / Semestr 1/2
Specjalność wszystkie
Rodzaj studiów NZ
Forma zajęć
wykład
ćwiczenia
laboratorium
seminarium
inne
Wymiar
9
18
zajęć
Status przedmiotu obowiązkowy
Język wykładowy język polski
Prowadzący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail)
Prof. dr hab. Władysław Janasz,
dr Joanna Markiewicz, joanna.markiewicz@wzieu.pl,
mgr Katarzyna Łobacz, mgr Ewelina Burzec-Burzyńska
Cel przedmiotu
Celem przedmiotu jest:
1. Zapoznanie studenta z istotą innowacyjności i kreatywności.
2. Przygotowanie studenta do praktycznego stosowania metod zarządzania procesem
innowacyjnym i kreatywnymi metodami rozwiązywania problemów.
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji
Wiedza z zakresu podstaw marketingu i zarządzania
Efekty kształcenia
W zakresie wiedzy student wymienia i definiuje rodzaje innowacji, tłumaczy procesy innowacyjne oraz
potrafi wyjaśnić uwarunkowania innowacyjności w skali mikro, mezo i makro. Tłumaczy innowacyjność
firmy w kontekście modeli biznesu. W zakresie umiejętności student zorientowany jest na kreatywne
rozwiązywanie problemów. Potrafi przeanalizować i ocenić innowacyjność firmy. W zakresie
kompetencji społecznych student postrzega postawy społeczne i komunikację międzyludzką jako
podstawę procesów innowacyjnych. Ponadto angażuje się w pracę zespołową.
Treści programowe
Forma zajęć – wykłady
Liczba
godzin
1. Innowacje: istota, rodzaje, źródła innowacji oraz znaczenie innowacji we
2
współczesnej gospodarce i rozwoju przedsiębiorstw –ujęcie teoretyczne
2. Procesy innowacyjny: modele, absorpcja i dyfuzja innowacji.

1

3. Istota innowacyjnej firmy: uwarunkowania i mierniki innowacyjności

1

4. Modele biznesu w aspekcie innowacyjności firm
5. Scena innowacji na poziomie makro- i mezoekonomicznym: aktorzy innowacji,
interakcje, systemy innowacji, klastry.

1
1

6. Zarządzanie kreatywnością: kreatywne jednostki i grupy, cechy kreatywnych
grup, stymulowanie kreatywności
7. Innowacyjność krajów OECD, UE, Polski, Europejska Tablica Wyników w zakresie
Innowacji

1

9. Polityka innowacyjna Polski i UE
Suma

Forma zajęć – ćwiczenia
1. Innowacje: istota, rodzaje, źródła innowacji oraz znaczenie innowacji we

1

1
9
Liczba
godzin
4
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współczesnej gospodarce i rozwoju przedsiębiorstw – przykłady
3. Istota procesów innowacyjnych: modele, absorpcja i dyfuzja innowacji
3.Uwarynkowania i mierniki innowacyjności –przykłady innowacyjnych firm
4. Innowacyjna firma w ujęciu modelu biznesu
5. Scena innowacji na poziomie makro- i mezoekonomicznym: aktorzy innowacji,
interakcje, systemy innowacji, klastry.
6. Kreatywne metody rozwiązywania problemów –stymulowanie kreatywności
7. Innowacyjność krajów OECD, UE, Polski, Europejska Tablica Wyników w zakresie
Innowacji
8. Regionalne Strategie Innowacyjności
Suma
Metody i narzędzia dydaktyczne

2
2
2
2
2
2
2
18

Wykład: przedstawienie teorii przy pomocy prezentacji multimedialnych.
Ćwiczenia: prezentacja materiału z wykorzystaniem technik multimedialnych, studiów przypadków, gier
zespołowych, dyskusji, studium przypadków, opracowanie projektów oraz pracy indywidualnej
studentów (analiza dostępnej literatury)
Forma i warunki zaliczenia
Zaliczenie na ocenę. Na zaliczenie składa się: pisemne kolokwium obejmujące wiedzę z wykładów,
ćwiczeń oraz literatury obowiązkowej (w formie testu składającego się z pytań otwartych i zamkniętych)
oraz pisemne opracowanie projektu dotyczącego innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia
przez regionalne firmy.
Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności
Średnia liczba godzin na zrealizowanie
aktywności
Godziny kontaktowe z nauczycielem
27
Przygotowanie się do laboratorium
Przygotowanie się do zajęć
60
Studiowanie literatury
40
SUMA
127
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA
4
PRZEDMIOTU
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
1. Harward Business Essentials, Zarządzanie kreatywnością i innowacją, MT Biznes 2005.
2. Janasz W., Kozioł-Nadolna K.: Innowacje w organiazcji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011
3.Niedzielski P., Rychlik K.: Innowacje i kreatywność, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2006
Literatura uzupełniająca:
1. Niedzielski, P., Markiewicz J., Rychlik K., Rzewuski T.: Innowacyjność w działalności przedsiębiorstw. Kompendium wiedzy.
Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2007
2. Gołębiowski T., Dudzik T.M., Lewandowska M., Witek-Hajduk M., Modele biznesu polskich przedsiębiorstw, SGH, Warszawa
2008
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PRAWO PRACY
Nazwa przedmiotu:
Kod przedmiotu:
Prawo pracy
Jednostka organizacyjna US: Katedra Prawa Gospodarczego i Ubezpieczeń
Kierunek Finanse i Rachunkowość
Specjalność wszystkie
Forma zajęć
wykład
Wymiar
12
zajęć
Status przedmiotu

ćwiczenia

Rok / Semestr 2/ 4
Rodzaj studiów
II stopień niestacjonarne
laboratorium
seminarium

inne

Język wykładowy język polski

Prowadzący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail)
Dr Iwona Szymczak ; iwona.szymczak@wzieu.pl
Cel przedmiotu
Zapoznanie studenta z instytucjami działającymi na rynku pracy, podstawowymi źródłami prawa
dotyczącymi zawierania umów o pracę , ich wypowiadania, jak również zakresem ochrony pracownika
przed bezprawnym rozwiązaniem umowy.
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji
Wiadomości nabyte na przedmiocie: Elementy prawa (I rok studiów stopnia, I sem I)
Informacje o systemie źródeł prawa, znajomość podstawowych pojęć z teorii prawa jak norma prawna,
przepis, charakter norm prawnych, wykładni i stosowania prawa.
Efekty kształcenia
1. Efekty w zakresie wiedzy: Student zna instytucje rynku pracy oraz zakres ich kompetencji.
Ponadto posiada znajomość rodzajów umów występujących na rynku pracy oraz skutków
prawnych związanych z ich zawarciem. Ponadto znajomość ogólnych zasad rozwiązywania
umów o pracę.
2. Efekty umiejętności; umiejętność sporządzenia prostego pisma procesowego dotyczącego
dochodzenia roszczeń za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę.
3. Efekty kompetencji społecznych: student może analizować trafność rozwiązań przyjętych w
poszczególnych aktach prawnych dotyczących prawa pracy , wykazuje skrupulatność w
zapoznawaniu się z treścią umów o pracę, poddaje je starannej analizie w celu ustalenia
płynących z nich konsekwencji prawnych
Treści programowe
Forma zajęć – wykłady

Liczba
godzin
1
2
2
2

1.Żródła prawa pracy-oraz treść umowy o pracę
2. Rodzaje umów o pracę – analiza porównawcza
3. Instytucje rynku pracy – agencje zatrudnienia i agencje pracy tymczasowej
4.Tryby ustania stosunku pracy- rozwiązanie za wypowiedzeniem, rozwiązanie w
trybie natychmiastowym
5.Rodzaje i zakres odszkodowań za bezprawne rozwiązanie umowy o pracę
1
6. Postępowanie sądowe w sprawach dotyczących prawa pracy
3
7.zaliczenie –test wielokrotnego wyboru
1
Suma
12
Metody i narzędzia dydaktyczne
Wykład odbywa się z zastosowanie zarówno zastosowaniem prezentacji multimedialnej , jak też
dokonywana jest analiza tekstów aktów prawnych, również ograniczonym zakresie - dyskusja
dotycząca rozwiązywania prostych kazusów
Forma i warunki zaliczenia
Zaliczenie pisemne - test wielokrotnego wyboru
Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności

Średnia liczba godzin na zrealizowanie
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aktywności
Godziny kontaktowe z nauczycielem
Przygotowanie się do laboratorium
Przygotowanie się do zajęć
SUMA
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA
PRZEDMIOTU
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
1. T. Liszcz, Prawo pracy. Zarys wykładu. Lublin 2010
Pozycje zalecane:
1.W.Sanetra, Kodeks pracy. Komentarz. Warszawa 2011
2.Z. Salwa, Kodeks pracy. Komentarz. Warszawa 2010

12
15
27
5
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MARKETING USŁUG FINANSOWYCH I KSIĘGOWYCH
Nazwa przedmiotu:
Marketing usług finansowych i księgowych

Kod przedmiotu:

Jednostka organizacyjna US:
Katedra Marketingu Usług
Kierunek : FIR
Specjalność: wszystkie
Forma zajęć
wykład
Wymiar
9
zajęć
Status przedmiotu

ćwiczenia
12

Rok / Semestr 2/4
Rodzaj studiów
II stopnia niestacjonarne
laboratorium
seminarium
inne

Język wykładowy
polski
Prowadzący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail)
Dr Anna Szwajlik ( anna.szwajlik@wzieu.pl)
Cel 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
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji
Podstawy marketingu, Podstawy finansów i rachunkowości
Efekty kształcenia
W zakresie wiedzy student zna podstawowe pojęcia z dziedziny marketingu, rozpoznaje sytuacje
marketingowej, rozumie przyczyny zachowań rynkowych konsumentów na rynku usług finansowych,
rozróżnia zachowania rynkowe podmiotów indywidualnych i instytucjonalnych, zna podstawowe
zagadnienia z zakresu finansów i rachunkowość
W zakresie umiejętności student potrafi dobrać i zaprojektować instrumenty marketingowe dla
wskazanego przykładowych instytucji finansowych, identyfikuje segmenty na wybranych rynkach i
dostosowuje do nich rozwiązania marketingowe,
W zakresie kompetencji społecznych student docenia znaczenie poszerzania wiedzy , podejmuje
wyzwania oceny zachowań konsumentów na rynku usług finansowych, odnosi się do zdobytej wiedzy
Treści programowe
Forma zajęć – wykłady
Liczba
godzin
1
• Specyfika usług finansowych i księgowych oraz zróżnicowanie rynku tych usług.
1
• Istota oraz ewolucja marketingu usług finansowych i księgowych.
1
• Marketingowe otoczenie instytucji finansowych.
2
• Konsument na rynku usług finansowych i księgowych. Segmentacja rynku.
2
• Kształtowanie jakości usługi finansowej i cykl jej życia. Innowacje produktowe.
2
• Prezentacja projektów
Suma
9
Forma zajęć – ćwiczenia
Liczba
godzin
1. Polityka ceny oraz dystrybucji w usługach finansowych i księgowych.
2
2. Polityka komunikowania się instytucji finansowych i księgowych z rynkiem.
2
3. Rola pracownika w procesie świadczenia usług finansowych. Marketing
3
wewnętrzny i relacyjny.
4. Strategiczne planowanie marketingowe w instytucjach finansowych i
3
księgowych.
5. Polityka ceny oraz dystrybucji w usługach finansowych i księgowych.
2
Suma
12
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Metody i narzędzia dydaktyczne
wykład z użyciem technik multimedialnych oraz studiów przypadków
Forma i warunki zaliczenia
przygotowanie projektu dla wybranej instytucji finansowej
Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności

Średnia liczba godzin na zrealizowanie
aktywności
10
20
30
60
5

Godziny kontaktowe z nauczycielem
Studiowanie literatury i zadanych źródeł
Przygotowanie się do zajęć
SUMA
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA
PRZEDMIOTU
Literatura podstawowa i uzupełniająca
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.
5. Pluta-Olearnik M., Marketing usług bankowych, PWE, Warszawa 2001.
6. Mazurkiewicz L., Marketing bankowy, Difin, Warszawa 2002.
7. Grzegorczyk W., Strategie marketingowe banków, PWN, Warszawa 1997.
8. Smyczek S., Zachowania konsumentów na rynku usług bankowych, AE, Katowice 2000.
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ANALIZA FUNDAMENTALNA PRZEDSIĘBIORSTWA
Nazwa przedmiotu:
Kod przedmiotu:
ANALIZA
FUNDAMENTALNA
PRZEDSIĘBIORSTWA
Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług,
Katedra Finansów Przedsiębiorstwa
Kierunek: Finanse i Rachunkowość
Rok / Semestr 2/3
Specjalność:
Finanse
Pb
na
rynku Rodzaj studiów Studia II stopnia,
międzynarodowym
Niestacjonarne
Forma zajęć
wykład
ćwiczenia
laboratorium
seminarium
inne
Wymiar
12
12
zajęć
Status przedmiotu: obowiązkowy
Język wykładowy: polski
Prowadzący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail)
prof. zw. dr hab. Aurelia Bielawska, kierownik katedry aurelia.bielawska@wzieu.pl
dr Anna Bera, adiunkt
anna.bera@wzieu.pl
mgr Dominika Kordela, asystent
dominika.kordela@wzieu.pl
dr hab. prof. US Bogusław Walczak, profesor
bogusław.walczak@wzieu.pl
dr Sławomir Zarębski, adiunkt
sławomir.zarebski@wzieu.pl
mgr Magdalena Kosowska, asystent
magdalena.kosowska@wzieu.pl
mgr Maciej Pawłowski, asystent
maciej.pawlowski@wzieu.pl
mgr Dariusz Pauch, asystent
dariusz.pauch@wzieu.pl
Cel przedmiotu
Cele przedmiotu:
•
przedstawienie podstawowej wiedzy z zakresu najważniejszych koncepcji wspomagających procesy
inwestycyjne przedsiębiorstw,
•
zapoznanie z podstawowymi elementami analizy fundamentalnej,
•
omówienie praktycznych implikacji wykorzystania analizy fundamentalnej w przedsiębiorstwach.
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji
Podstawowa wiedza ekonomiczna oraz wiedza w zakresie finansów.
Efekty kształcenia
W zakresie wiedzy student pozna podstawowe zasady inwestowania, z wykorzystaniem analizy
fundamentalnej.
W zakresie umiejętności student potrafi zebrać dane do dokonania analizy, wykorzystując
sprawozdania finansowe, oraz przeprowadzić analizę fundamentalna przedsiębiorstwa za pomocą m.in.
analizy wskaźnikowej.
W zakresie kompetencji społecznych student akceptuje i rozumie znaczenie wykorzystania analizy
fundamentalnej dla wypracowania długoterminowej strategii inwestycyjnej.
Treści programowe
Forma zajęć –wykłady
1. Podstawowe zasady inwestowania.
2. Podstawy koncepcyjne i najważniejsze zasady analizy fundamentalnej.
3. Podstawowe elementy składowe analizy fundamentalnej.
4.Wycena papierów wartościowych.
5. Sprawozdania finansowe jako źródło danych w analizie fundamentalnej.
6. Analiza wskaźnikowa w analizie fundamentalnej.
7. Analiza fundamentalna a analiza techniczna.
Suma

Treści programowe
Forma zajęć –ćwiczenia
1. Podstawowe zasady inwestowania.

Liczba
godzin
2
2
2
2
2
1
1
12
Liczba
godzin
2
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2. Podstawy koncepcyjne i najważniejsze zasady analizy fundamentalnej.
3. Podstawowe elementy składowe analizy fundamentalnej.
4.Wycena papierów wartościowych.
5. Sprawozdania finansowe jako źródło danych w analizie fundamentalnej.
6. Analiza wskaźnikowa w analizie fundamentalnej.
7. Analiza fundamentalna a analiza techniczna.
Suma
Metody i narzędzia dydaktyczne
Wykłady z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, ćwiczenia.

2
2
2
2
1
1
12

Forma i warunki zaliczenia
Zaliczenie pisemne: pytania otwarte i zadania.
Egzamin w formie pisemnej (pytania otwarte), pod warunkiem zaliczenia ćwiczeń.
Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności
Średnia liczba godzin na zrealizowanie
aktywności
Godziny kontaktowe z nauczycielem
24
Przygotowanie się do zajęć
60
Studiowanie literatury i zadanych źródeł
66
SUMA
150
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA
5
PRZEDMIOTU
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
Dębski W., Rynek finansowy i jego mechanizmy. Podstawy teorii i praktyki. WN PWN, Warszawa 2007
John C. Ritchie – Analiza fundamentalna, WIG-Press, Warszawa 1997
Literatura uzupełniająca:
Czekaj J., Rynki, instrumenty i instytucje finansowe. WN PWN, Warszawa 2008
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POLITYKA WSPARCIA PRZEDSIĘBIORSTW ZE STRONY JST
Nazwa przedmiotu:
Kod przedmiotu:
Polityka wsparcia przedsiębiorstw ze strony JST
Jednostka organizacyjna US:
Katedra Finansów Publicznych
Rok / Semestr
Kierunek
II/III
Specjalność Finanse Przedsiębiorstw Na Rynku
Rodzaj studiów
Międzynarodowym
II stopnia niestacjonarne
Forma zajęć
wykład
ćwiczenia
laboratoriu
seminarium
inne
m
Wymiar
12
12
zajęć
Status przedmiotu obowiązkowy
Język wykładowy polski
Prowadzący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail)
dr Magdalena Kogut-Jaworska Magdalena.kogut@wzieu.pl
Cel przedmiotu
Głównym celem dydaktycznym w tym przedmiocie jest wskazanie działań samorządu lokalnego i
regionalnego oraz innych podmiotów instytucjonalnych w tworzeniu warunków dla rozwoju
gospodarczego w obecnych warunkach. Ponadto dokonana zostanie charakterystyka instrumentów
ekonomicznych, regulacyjnych (m.in. prawnych) oraz organizacyjnych, które oddziałują na sektor MSP.
Wskazane zostaną procedury pozyskiwania pomocy w obszarze podatków lokalnych (np. zwolnienia,
ulgi), a także gospodarki nieruchomościami (sprzedaż, dzierżawa majątku komunalnego). Omówiona
zostanie pomoc instytucjonalna (świadczona przez instytucje otoczenia biznesu). Wskazane zostaną
możliwości wsparcia finansowego sektora MSP, w szczególności w kontekście dotacji i refundacji
środkami UE na poziomie lokalnym i regionalnym. Poza aspektami teoretycznymi zostaną także
przedstawione przykłady empiryczne dotyczące omawianych kwestii.
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji
wiedza z zakresu ekonomii, polityki gospodarczej
Efekty kształcenia
W zakresie wiedzy student zna podstawy funkcjonowania systemu kreowania rozwoju gospodarczego
przez JST na poziomie lokalnym i regionalnym, rozróżnia podstawowe mechanizmy stymulowania
rozwoju przedsiębiorczości, identyfikuje zasady prowadzenia polityki rozwoju
W zakresie umiejętności student powinien identyfikować podmioty odpowiedzialne za kreowanie
rozwoju lokalnego i regionalnego, wskazać określone instrumenty finansowe, organizacyjne,
administracyjne stymulowania rozwoju przedsiębiorstw, znać tryb współpracy między podmiotami
polityki lokalnej i regionalnej na rzecz rozwoju przedsiębiorstw
W zakresie kompetencji społecznych student wyraża opinie na temat działalności podmiotów
gospodarki oraz diagnozuje potencjał swojego regionu pod tym względem
Treści programowe
Forma zajęć – wykłady
Liczba
godzin
1. Zakres pojęciowy dotyczący rozwoju przedsiębiorczości w kontekście lokalnej i
2
regionalnej polityki gospodarczej.
2. Czynniki i bariery funkcjonowania przedsiębiorstw na lokalnych rynkach.
1
3. Inwestorzy zewnętrzni a wspieranie lokalnego sektora małych i średnich
1
przedsiębiorstw.
4. Potencjał sektora małych i średnich przedsiębiorstw a lokalny system wsparcia w
1
obszarze polityki finansowej, majątkowej, inwestycyjnej
5. Instrumenty interwencjonizmu samorządowego w oddziaływaniu na rozwój
2
przedsiębiorstw – próba kategoryzacji
6. Ocena stanu istniejącego i perspektywy na przyszłość rozwoju rynków lokalnych
2
w regionie – studium przypadków
7. Polityka innowacyjności i jej znaczenie w stymulowaniu rozwoju przedsiębiorstw
2
8. Podsumowanie
1
Suma
12
Forma zajęć – ćwiczenia
Liczba
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godzin
1. Stymulowanie lokalnego rozwoju gospodarczego w warunkach wzrostu i
1
spowolnienia gospodarczego.
2. Instrumenty oddziaływania bezpośredniego JST na przedsiębiorczość (m.in. plany
2
zagospodarowania przestrzennego, koncesje, dzierżawy, inwestycje publicznoprywatne, dotacje).
3. Instrumenty oddziaływania pośredniego JST (m.in. stawki podatków i opłat
2
lokalnych, zamówienia publiczne, usługi finansowo-doradcze).
4. Obszar lokalnych działań promocyjnych i integracja ze środowiskiem
1
gospodarczym.
5. Możliwości wsparcia finansowego sektora MSP, w szczególności w kontekście
1
dotacji i refundacji środkami UE na poziomie lokalnym i regionalnym
6. Znaczenie klastrów i innych instytucji wsparcia przedsiębiorczości w polityce
2
rozwoju lokalnego
7. Przykłady dobrych praktyk w oddziaływaniu JST na rozwój przedsiębiorstw
2
8. Kolokwium
1
Suma
12
Metody i narzędzia dydaktyczne
Wykład i ćwiczenia: z użyciem technik multimedialnych, analiza przykładów, ćwiczenia, prezentacja
Forma i warunki zaliczenia
Zaliczenie wykładu i ćwiczeń: kolokwium pisemne, pytania testowe oraz opisowe
Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności

Średnia liczba godzin na zrealizowanie
aktywności
30
30
30
90
3

Godziny kontaktowe z nauczycielem
Przygotowanie się do laboratorium
Przygotowanie się do zajęć
SUMA
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA
PRZEDMIOTU
Literatura podstawowa i uzupełniająca
1. M. Kogut-Jaworska, Instrumenty interwencjonizmu lokalnego w stymulowaniu rozwoju
gospodarczego, CeDeWu, Warszawa 2008,
2. Gospodarka regionalna i lokalna, Red Z. Strzelecki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
2008
3. Rozwój oraz polityka regionalna i lokalna w Polsce. Red. J. Kaja, K. Piech, SGH, Warszawa
2005,
Literatura uzupełniająca
1. Rozwój przedsiębiorczości w regionie. Red. K. Kowalska, WSB w Dąbrowie Górniczej, 2006,
2. W. Jarczewski, Pozyskiwanie inwestorów do gmin, ABC, Wolters Kluwer, Warszawa 2007,
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RYZYKO FINANSOWE W OBROCIE ZAGRANICZNYM
Nazwa przedmiotu:
Kod przedmiotu:
RYZYKO FINANSOWE W OBROCIE
ZAGRANICZNYM
Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług,
Katedra Finansów Przedsiębiorstwa
Kierunek: Finanse i Rachunkowość
Rok / Semestr 2/3
Specjalność:
Finanse
Pb
na
rynku Rodzaj studiów Studia II stopnia,
międzynarodowym
Niestacjonarne
Forma zajęć
wykład
ćwiczenia
laboratorium
seminarium
inne
Wymiar
12
0
zajęć
Status przedmiotu: obowiązkowy
Język wykładowy: polski
Prowadzący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail)
prof. zw. dr hab. Aurelia Bielawska, kierownik katedry aurelia.bielawska@wzieu.pl
dr Anna Bera, adiunkt
anna.bera@wzieu.pl
mgr Dominika Kordela, asystent
dominika.kordela@wzieu.pl
dr hab. prof. US Bogusław Walczak, profesor
bogusław.walczak@wzieu.pl
dr Sławomir Zarębski, adiunkt
sławomir.zarebski@wzieu.pl
mgr Magdalena Kosowska, asystent
magdalena.kosowska@wzieu.pl
mgr Maciej Pawłowski, asystent
maciej.pawlowski@wzieu.pl
mgr Dariusz Pauch, asystent
dariusz.pauch@wzieu.pl
Cel przedmiotu
Cele przedmiotu: zapoznanie studiujących z rodzajami ryzyka działalności zagranicznej, a w szczególności
omówienie problematyki ryzyka finansowego i wskazanie na instrumenty zabezpieczające przed tym rodzajem
ryzyka i możliwości ich praktycznego zastosowania
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji
Wiedza ekonomiczna oraz ogólna z zakresu finansów przedsiębiorstwa, finansów międzynarodowych
Efekty kształcenia
W zakresie wiedzy student pozna podstawowe rodzaje międzynarodowego ryzyka finansowego i
najważniejsze metody zarządzania takim ryzykiem.
W zakresie umiejętności student potrafi praktycznie stosować podstawowe narzędzia zarządzania
finansowym ryzykiem międzynarodowym.
W zakresie kompetencji społecznych student akceptuje i rozumie znaczenie ryzyk w operacjach
międzynarodowych i roli umiejętnego wykorzystania narzędzi zarządzania ryzykiem dla bezpieczeństwa
przedsiębiorstw na rynku globalnym.
Treści programowe
Forma zajęć –wykłady
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Specyfika przedsiębiorstw zinternacjonalizowanych
Rodzaje ryzyka działalności zagranicznej
Zmiany w gospodarce finansowej przedsiębiorstw w działalności zagranicznej
Zarządzanie ryzykiem działalności międzynarodowej
Ryzyko finansowe transakcji zagranicznych i możliwości jego zabezpieczenia
Ryzyko kursu walut i instrumenty jego zabezpieczenia
Ryzyko stóp procentowych i techniki jego zabezpieczenia

Suma
Metody i narzędzia dydaktyczne
Wykłady z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, ćwiczenia.

Liczba
godzin
3
2
2
2
1
1
1
12

Forma i warunki zaliczenia
Zaliczenie pisemne: pytania otwarte i zadania.

430

Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności

Średnia liczba godzin na zrealizowanie
aktywności
12
48
30
90
3

Godziny kontaktowe z nauczycielem
Przygotowanie się do zajęć
Studiowanie literatury i zadanych źródeł
SUMA
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA
PRZEDMIOTU
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
Bielawska A., Finanse zagraniczne MSP. Wybrane problemy, PWN, Warszawa 2006
Bernaś B. (red.), Finanse międzynarodowe, PWN, Warszawa 2006
Najlepszy E., Finanse międzynarodowe przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2007
Literatura uzupełniająca:
Gorzeń-Mitka I., Ryzyko w eksporcie. Metody i sposoby ograniczania, Wydawnictwo Key Text, Warszawa 2007
Kaczmarek T., Królak-Werwińska J., Handel międzynarodowy. Zarządzanie ryzykiem. Rozliczenia finansowe,
Oficyna a Wolters Kluwer business
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STRATEGIE PRZEDSIĘBIORSTWA W BIZNESIE MIĘDZYNARODOWYM
Nazwa przedmiotu:
Kod przedmiotu:
STRATEGIE PRZEDSIĘBIORSTWA
W BIZNESIE MIĘDZYNARODOWYM
Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług,
Katedra Finansów Przedsiębiorstwa
Kierunek: Finanse i Rachunkowość
Rok / Semestr 2/4
Specjalność:
Finanse
Pb
na
rynku Rodzaj studiów
międzynarodowym
II stopnia, niestacjonarne
Forma zajęć
wykład
ćwiczenia
laboratorium
seminarium
inne
Wymiar
12
12
zajęć
Status przedmiotu: obowiązkowy
Język wykładowy: polski
Prowadzący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail)
prof. zw. dr hab. Aurelia Bielawska, kierownik katedry aurelia.bielawska@wzieu.pl
dr Anna Bera, adiunkt
anna.bera@wzieu.pl
mgr Dominika Kordela, asystent
dominika.kordela@wzieu.pl
dr hab. prof. US Bogusław Walczak, profesor
bogusław.walczak@wzieu.pl
dr Sławomir Zarębski, adiunkt
sławomir.zarebski@wzieu.pl
mgr Magdalena Kosowska, asystent
magdalena.kosowska@wzieu.pl
mgr Maciej Pawłowski, asystent
maciej.pawlowski@wzieu.pl
mgr Dariusz Pauch, asystent
dariusz.pauch@wzieu.pl
Cel przedmiotu
1. zapoznanie studiujących z rodzajami strategii oraz form umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstw, a
także przekazanie wiedzy z zakresu rodzajów ryzyka występującego w działalności zagranicznej; przekazanie
umiejętności doboru strategii i formy działalności realizowanej ponad granicami kraju do aktualnej sytuacji
przedsiębiorstwa oraz długookresowych celów działalności zinternacjonalizowanej;
2. zapoznanie studiujących z rodzajami strategii finansowania międzynarodowej działalności przedsiębiorstw;
przekazanie umiejętności doboru odpowiedniej strategii finansowania umiędzynarodowionej działalności
przedsiębiorstw oraz zarządzania majątkiem przedsiębiorstwa umożliwiających zrealizowanie celów zarządzania
finansami zagranicznymi
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji
Wiedza ekonomiczna oraz ogólna z zakresu finansów przedsiębiorstwa, finansów międzynarodowych
Efekty kształcenia
W zakresie wiedzy student pozna podstawową wiedzę z zakresu strategii i form międzynarodowej
działalności przedsiębiorstw oraz podstawowe rodzaje tej strategii.
W zakresie umiejętności student potrafi praktycznie dobierać optymalne rodzaje strategii dla
konkretnych przedsiębiorstw działających na rynku międzynarodowym.
W zakresie kompetencji społecznych student akceptuje i rozumie znaczenie doboru optymalnych
strategii finansowych dla przedsiębiorstw na rynku globalnym.
Treści programowe
Forma zajęć –wykłady
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Internacjonalizacja działalności przedsiębiorstw
Makroekonomiczne i mikroekonomiczne teorie umiędzynarodowienia
przedsiębiorstw
Modele internacjonalizacji
Strategie i formy (instrumenty) umiędzynarodowienia przedsiębiorstw
Zarządzanie ryzykiem działalności międzynarodowej
Dobór strategii finansowania międzynarodowej działalności przedsiębiorstw
Rozliczanie transakcji w obrocie międzynarodowym

Suma
Treści programowe

-

Liczba
godzin
3
2
2
2
1
1
1
12
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Forma zajęć –ćwiczenia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Internacjonalizacja działalności przedsiębiorstw
Makroekonomiczne i mikroekonomiczne teorie umiędzynarodowienia
przedsiębiorstw
Modele internacjonalizacji
Strategie i formy (instrumenty) umiędzynarodowienia przedsiębiorstw
Zarządzanie ryzykiem działalności międzynarodowej
Dobór strategii finansowania międzynarodowej działalności przedsiębiorstw
Rozliczanie transakcji w obrocie międzynarodowym

Liczba
godzin
3
2
2
2
1
1
1

Suma
12
Metody i narzędzia dydaktyczne
Wykłady z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, ćwiczenia, których podstawą jest rozwiązywanie zadań z
zakresu problematyki przedmiotu
Forma i warunki zaliczenia
Zaliczenie pisemne: pytania otwarte i zadania.
Egzamin pisemny (pytania otwarte)
Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności
Średnia liczba godzin na zrealizowanie
aktywności
Godziny kontaktowe z nauczycielem
12
Przygotowanie się do zajęć
48
Studiowanie literatury i zadanych źródeł
30
SUMA
90
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA
3
PRZEDMIOTU
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
Bielawska A., Finanse zagraniczne MSP. Wybrane problemy, PWN, Warszawa 2006
Bielawska A. (red.), Nowoczesne zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa
2009
Bernaś B. (red.), Finanse międzynarodowe, PWN, Warszawa 2006
Gorynia M., Strategie zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2007
Jarczewska-Romaniuk A., Przedsiębiorstwa międzynarodowe, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Warszawa
2044
Najlepszy E., Zarządzanie finansami międzynarodowymi, PWE, Warszawa 2000
Literatura uzupełniająca:
Daszkiewicz N., Internacjonalizacja małych i średnich przedsiębiorstw we współczesnej gospodarce, Publishing
Group, Gdańsk 2004
Dworzecki Z., Romanowska M., (red), Strategie przedsiębiorstw w otoczeniu globalnym, Oficyna Wydawnicza
SGH, Warszawa 2008
Grzegorzyk W., Strategie wejścia polskich przedsiębiorstwa na rynki zagraniczne, Wydawnictwo Stardruk,
Warszawa 2006
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PRZEDSIĘBIORSTWO NA GLOBALNYM RYNKU KAPITAŁOWYM
Nazwa przedmiotu:
PRZEDSIĘBIORSTWO NA
Kod przedmiotu:
GLOBALNYM RYNKU
KAPITAŁOWYM
Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług,
Katedra Finansów Przedsiębiorstwa
Rok / Semestr 2/4
Kierunek: Finanse i Rachunkowość
Specjalność:
Finanse
Pb
na
rynku Rodzaj studiów
międzynarodowym
II stopnia, niestacjonarne
Forma zajęć
wykład
ćwiczenia
laboratorium
seminarium
inne
Wymiar
12
12
zajęć
Status przedmiotu: obowiązkowy
Język wykładowy: polski
Prowadzący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail)
prof. zw. dr hab. Aurelia Bielawska, kierownik katedry aurelia.bielawska@wzieu.pl
dr Anna Bera, adiunkt
anna.bera@wzieu.pl
mgr Dominika Kordela, asystent
dominika.kordela@wzieu.pl
dr hab. prof. US Bogusław Walczak, profesor
bogusław.walczak@wzieu.pl
dr Sławomir Zarębski, adiunkt
sławomir.zarebski@wzieu.pl
mgr Magdalena Kosowska, asystent
magdalena.kosowska@wzieu.pl
mgr Maciej Pawłowski, asystent
maciej.pawlowski@wzieu.pl
mgr Dariusz Pauch, asystent
dariusz.pauch@wzieu.pl
Cel przedmiotu
Cele przedmiotu:
• przedstawienie podstawowej wiedzy z zakresu inwestowania przez przedsiębiorstwa na międzynarodowym rynku
finansowym,
• zapoznanie z podstawowymi, globalnymi rynkami finansowymi (rynek pieniężny, walutowy, itp.) i specyfika
inwestowania na tych rynkach,
• omówienie praktycznych implikacji wykorzystania kapitałowych rynków globalnych prze przedsiębiorstwa
• analiza specyficznych ryzyk finansowych inwestycji na globalnym rynku finansowym.
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji
Podstawowa wiedza ekonomiczna oraz wiedza w zakresie finansów.
Efekty kształcenia
W zakresie wiedzy student pozna podstawowe zasady inwestowania na rynku kapitałowym.
W zakresie umiejętności student potrafi przedstawić podstawowe cechy inwestycji na globalnych
rynkach: pieniężnym, walutowym i kapitałowym oraz ocenić zakres ryzyk, występujących na tych
rynkach.
W zakresie kompetencji społecznych student akceptuje i rozumie znaczenie wykorzystania
globalnych rynków kapitałowych w polityce inwestycyjnej przedsiębiorstw.
Treści programowe
Forma zajęć –wykłady
1. Rynek kapitałowy w polityce finansowania i inwestowania przedsiębiorstw.
2. Globalizacja rynków kapitałowych.
3. Przedsiębiorstwo na globalnym rynku akcji.
4. Przedsiębiorstwo na globalnym rynku obligacji.
5. Przedsiębiorstwo na globalnym rynku walutowym.
6. Przedsiębiorstwo na globalnym rynku pieniężnym.
7. Ryzyko inwestowania na globalnym rynku kapitałowym.
Suma
Treści programowe

-

Liczba
godzin
3
2
2
2
1
1
1
12
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Forma zajęć –ćwiczenia
1. Rynek kapitałowy w polityce finansowania i inwestowania przedsiębiorstw.
2. Globalizacja rynków kapitałowych.
3. Przedsiębiorstwo na globalnym rynku akcji.
4. Przedsiębiorstwo na globalnym rynku obligacji.
5. Przedsiębiorstwo na globalnym rynku walutowym.
6. Przedsiębiorstwo na globalnym rynku pieniężnym.
7. Ryzyko inwestowania na globalnym rynku kapitałowym.
Suma
Metody i narzędzia dydaktyczne
Wykłady z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, ćwiczenia.

Liczba
godzin
3
2
2
2
1
1
1
12

Forma i warunki zaliczenia
Zaliczenie pisemne: pytania otwarte i zadania.
Egzamin w formie pisemnej (pytania otwarte), pod warunkiem zaliczenia ćwiczeń.
Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności
Średnia liczba godzin na zrealizowanie
aktywności
Godziny kontaktowe z nauczycielem
24
Przygotowanie się do zajęć
30
Studiowanie literatury i zadanych źródeł
26
SUMA
90
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA
3
PRZEDMIOTU
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
1.Bernaś B., Finanse międzynarodowe, WN PWN, Warszawa 2006,
2.Bielawska A. Finanse zagraniczne małych i średnich przedsiębiorstw. Wybrane problemy. WN PWN, Warszawa
2006,
3.Najlepszy E., Zarządzanie finansami międzynarodowymi, PWE, Warszawa 2000
Literatura uzupełniająca:
1. Czekaj J., Rynki, instrumenty i instytucje finansowe. WN PWN, Warszawa 2008
2. Frank Fabozzi, Franco Modigliani – Capital Markets. Institutions and Instruments, Prentice Hall, 2009.
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ZARZĄDZANIE FINANSAMI BANKU
Nazwa przedmiotu:
Zarządzanie finansami banku

Kod przedmiotu:

Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra
Bankowości i Finansów Porównawczych
Rok / Semestr
Kierunek: Finanse i Rachunkowość
II rok / 3 semestr
Specjalność: Bankowość i Pośrednictwo
Rodzaj studiów
Finansowe
II stopnia, niestacjonarne
Forma zajęć
wykład
ćwiczenia
laboratorium
seminarium
inne
Wymiar
12
12
zajęć
Status przedmiotu obowiązkowy
Język wykładowy polski
Prowadzący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail)
Stanisław Flejterski (stanisław.flejterski@wzieu.pl)
Krystyna Brzozowska (krystyna.brzozowska@wzieu.pl)
Beata Świecka (beata.swiecka@wzieu.pl)
Przemysław Pluskota (przemyslaw.pluskota@wzieu.pl)
Robert Rumiński (robert.ruminski@wzieu.pl)
Cel przedmiotu
Zapoznanie z zagadnieniami z szeroko rozumianego finansowego zarządzania bankiem, ze
szczególnym uwzględnieniem efektywności, ryzyka oraz kapitałów.
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji
Wymagana jest wiedza z zakresu podstaw makroekonomii, finansów, bankowości, zarządzania oraz
analizy finansowej.
Efekty kształcenia
W zakresie wiedzy student zna podstawowe pojęcia z dziedziny finansów banków, ryzyka bankowego,
analizy finansowej instytucji finansowych.
W zakresie umiejętności student porównuje i klasyfikuje podstawowe wielkości sprawozdań
finansowych banku, efektywności banku, jej pomiaru oraz zarządzania nią.
W zakresie kompetencji społecznych student swobodnie dyskutuje na temat analizy finansowej
banków, ich efektywności finansowej oraz zarządzania finansami instytucji finansowych.
Treści programowe
Forma zajęć – wykłady
Liczba
godzin
1. Banki jako pośrednicy finansowi
1
2. Cele działalności bankowej oraz zarządzania bankiem
1
3. Sprawozdania finansowe banków
2
4. Rola i zadania analizy finansowej banku
2
5. Metody analizy finansowej banku
2
6. Analiza sprawozdań finansowych i kondycji finansowej banku
2
7. Zarządzanie ryzykiem
1
8. Zarządzanie kapitałem
1
Suma
12
Forma zajęć – ćwiczenia
Liczba
godzin
1. Banki jako pośrednicy finansowi
1
2. Regulacje działalności bankowej
1
3. Sprawozdania finansowe banków
2
4. Metody analizy finansowej banków
1
5. Analiza sprawozdań finansowych
2
6. Analiza kondycji finansowej banku
1
6. Zarządzanie efektywnością
1
7. Zarządzanie ryzykiem
1
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8. Zarządzanie kapitałem
15. Zaliczenie z zajęć w formie pisemnej

1
1
12

Suma
Metody i narzędzia dydaktyczne
wykład z użyciem technik multimedialnych, ćwiczenia, case study, praca w grupach, eksperyment
myślowy, prezentacja
Forma i warunki zaliczenia
Zaliczenie ćwiczeń: jedno pisemne kolokwium na koniec semestru. Oceniany jest zasób wiedzy
studenta i umiejętność jej użycia do zaprezentowanych w pytaniach sytuacji. Ponadto warunkiem
zaliczenia ćwiczeń jest również aktywność na zajęciach.
Egzamin z przedmiotu: egzamin pisemny
Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności
Średnia liczba godzin na zrealizowanie
aktywności
Godziny kontaktowe z nauczycielem
30
Przygotowanie się do zajęć
50
Studiowanie literatury i zadanych źródeł
50
SUMA
130
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA
5
PRZEDMIOTU
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa
1. M. Iwanicz-Drozdowska, Zarządzanie finansowe bankiem, PWE, Warszawa 2010.
2. A. Kopiński, Analiza finansowa banku, PWE, Warszawa 2008.
Literatura uzupełniająca
1. M. Zaleska (red.), Współczesna bankowość, Tom I, Difin, Warszawa 2007.
2. M. Capiga, J. Harasim, G. Szustak, Finanse banków, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce,
Warszawa 2005.
3. Czasopisma: Bank, Bank i Kredyt, Gazeta Bankowa, Rzeczpospolita, Dziennik Gazeta Prawna,
Puls Biznesu itp.
4. Źródła internetowe: Portal NBP, www.alebank.pl i inne
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BANKOWOŚĆ SPECJALISTYCZNA
Nazwa przedmiotu:
Bankowość specjalistyczna

Kod przedmiotu:

Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra
Bankowości i Finansów Porównawczych
Rok / Semestr
Kierunek: Finanse i Rachunkowość
II rok, 3 semestr
Specjalność: Bankowość i Pośrednictwo
Rodzaj studiów
Finansowe
II stopnia, niestacjonarne
Forma zajęć
wykład
ćwiczenia
laboratorium
seminarium
inne
Wymiar
15
15
zajęć
Status przedmiotu obowiązkowy
Język wykładowy polski
Prowadzący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail)
Stanisław Flejterski (stanisław.flejterski@wzieu.pl)
Krystyna Brzozowska (krystyna.brzozowska@wzieu.pl)
Beata Świecka (beata.swiecka@wzieu.pl)
Przemysław Pluskota (przemyslaw.pluskota@wzieu.pl)
Robert Rumiński (robert.ruminski@wzieu.pl)
Cel przedmiotu
Zapoznanie z modelami systemów bankowych we współczesnych gospodarkach oraz istotą i rodzajami
banków, ze szczególnym uwzględnieniem banków specjalistycznych i ich produktów.
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji
Wymagana jest wiedza z zakresu podstaw bankowości, modeli systemów bankowych oraz rodzajów
banków na współczesnych rynkach finansowych.
Efekty kształcenia
W zakresie wiedzy student zna podstawowe pojęcia z dziedziny bankowości. Porównuje i klasyfikuje
rodzaje banków na współczesnym rynku finansowym oraz systemów bankowych.
W zakresie umiejętności student porównuje i klasyfikuje podstawowe rodzaje banków i usług
bankowych.
W zakresie kompetencji społecznych student swobodnie dyskutuje na temat rodzajów banków i na
współczesnym rynku finansowym oraz systemów bankowych, wyrażając opinie, co świadczy jego
zorientowaniu w temacie przedmiotu.
Treści programowe
Forma zajęć – wykłady

Suma

1. Istota i znaczenie banków
2. Rodzaje systemów banków
2. Rodzaje banków ma współczesnym rynku finansowym
4. Instytucje wspierające sektor bankowy
5. Rola i znaczenie segmentacji w działalności banku
6. Bankowość inwestycyjna
7. Bankowość korporacyjna
8. Bankowość detaliczna
9. Bankowość hipoteczna
10. Bankowość elektroniczna
Forma zajęć – ćwiczenia
1. Definicja banków oraz systemów bankowych
2. Rodzaje systemów banków
3. Rodzaje banków ma współczesnym rynku finansowym

Liczba
godzin
1
1
1
2
1
2
2
2
2
1
15
Liczba
godzin
2
2
2
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6. Bankowość inwestycyjna
7. Bankowość korporacyjna
8. Bankowość detaliczna
9. Bankowość hipoteczna
8. Zaliczenie z zajęć w formie pisemnej

2
2
2
2
1
15

Suma
Metody i narzędzia dydaktyczne
wykład z użyciem technik multimedialnych, ćwiczenia, case study, praca w grupach, eksperyment
myślowy, prezentacja
Forma i warunki zaliczenia
Zaliczenie ćwiczeń: jedno pisemne kolokwium na koniec semestru. Oceniany jest zasób wiedzy
studenta i umiejętność jej użycia do zaprezentowanych w pytaniach sytuacji. Ponadto warunkiem
zaliczenia ćwiczeń jest również aktywność na zajęciach.
Egzamin z przedmiotu: egzamin pisemny
Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności
Średnia liczba godzin na zrealizowanie
aktywności
Godziny kontaktowe z nauczycielem
30
Przygotowanie się do zajęć
30
Studiowanie literatury i zadanych źródeł
45
SUMA
105
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA
3
PRZEDMIOTU
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa
1. M. Zaleska (red.), Współczesna bankowość, Tom I, Difin, Warszawa 2007.
2. G. Rytelewska (red.), Bankowość detaliczna, PWE, Warszawa 2005.
Literatura uzupełniająca
1. M. Iwanicz-Drozdowska, W.L. Jaworski, Z. Zawadzka, Bankowość, zagadnienia podstawowe,
Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2010.
2. Flejterski S., Świecka B. (red.), Elementy finansów i bankowości, CeDeWu, Warszawa 2007
3. E. Bogacka-Kisiel (red.), Usługi i procedury bankowe, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we
Wrocławiu, Wrocław 2000.
4. Bank, Bank i Kredyt, Gazeta Bankowa, Rzeczpospolita, Dziennik Gazeta Prawna, Puls Biznesu
itp.
5. Źródła internetowe: Portal NBP, www.alebank.pl i inne
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BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA
Nazwa przedmiotu:
Bankowość elektroniczna

Kod przedmiotu:

Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra
Bankowości i Finansów Porównawczych
Rok / Semestr
Kierunek Finanse i Rachunkowość
2 rok, 3 semestr
Specjalność Bankowość i Pośrednictwo
Rodzaj studiów
Finansowe
II stopnia, niestacjonarne
Forma zajęć
wykład
ćwiczenia
laboratorium
seminarium
inne
Wymiar
12
-zajęć
Status przedmiotu obowiązkowy
Język wykładowy
Prowadzący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail)
Beata Świecka, beata.swiecka@wzieu.pl
Cel przedmiotu
Analiza bankowości elektronicznej, jej ewolucji, usług, form płatności, stanu i tendencji rozwojowych na
świecie i w Polsce, jak również, barier, korzyści, szans i zagrożeń stojących przed sektorem bankowym
wynikających z wprowadzenia technologii informacyjnych do sektora bankowego.
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji
Student powinien dysponować podstawową wiedzą z zakresu bankowości.
Efekty kształcenia
W zakresie wiedzy student zna podstawowe pojęcia z zakresu bankowości elektronicznej. Porównuje i
klasyfikuje rodzaje produktów bankowych dla przedsiębiorstw.
W zakresie umiejętności student doskonali umiejętności korzystania z bankowości poprzez
elektroniczne media.
W zakresie kompetencji społecznych student swobodnie dokonuje oceny szans i zagrożeń z
wykorzystania elektronicznych usług bankowych w praktyce.
Treści programowe
Forma zajęć – wykłady
Liczba
godzin
1. Pojęcie i ewolucja bankowości elektronicznej
1
2. Wybrane narzędzia, usługi bankowości elektronicznej

1

3. Elektroniczne instrumenty płatnicze

2

4. Bankowość internetowa

2

5. Bankowość modemowa i telewizyjna

1

6. Bankowość terminalowa i telefoniczna

2

7. Rynek bankowości elektronicznej

1

8. Bankowość przyszłości

1

9. Zaliczenie
Suma
Metody i narzędzia dydaktyczne
Wykład z użyciem technik multimedialnych: w formie prezentacji, filmów, dyskusja

1
12

Forma i warunki zaliczenia
Zaliczenie z oceną – test otwarty i zamknięty, aktywność na zajęciach
Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności

Średnia liczba godzin na zrealizowanie
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aktywności
Godziny kontaktowe z nauczycielem
Przygotowanie się do zajęć
Studiowanie literatury i zadanych źródeł
SUMA
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA
PRZEDMIOTU
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa
Świecka B., Bankowość elektroniczna, Cedewu, Warszawa 2010.
Świecka B., Detaliczna bankowość elektroniczna, Cedewu, Warszawa 2008.

12
20
20
52
3

Literatura uzupełniająca
Gospodarowicz A. (red.), Bankowość elektroniczna, PWE, Warszawa 2005.
Matuszyk A. , P. Matuszyk P., Instrumenty bankowości elektronicznej, Cedewu, Warszawa 2011.
Polasik M., Bankowość elektroniczna – istota, stan, perspektywy, Cedewu, Warszawa 2008.
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BANKOWA OBSŁUGA PRZEDSIĘBIORSTW
Nazwa przedmiotu:
Bankowa obsługa przedsiębiorstw

Kod przedmiotu:

Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra
Bankowości i Finansów Porównawczych
Rok / Semestr
Kierunek: Finanse i Rachunkowość
II rok, 4 semestr
Specjalność: Bankowość i Pośrednictwo
Rodzaj studiów
Finansowe
II stopnia, niestacjonarne
Forma zajęć
wykład
ćwiczenia
laboratorium
seminarium
inne
Wymiar
12
12
zajęć
Status przedmiotu obowiązkowy
Język wykładowy polski
Prowadzący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail)
Stanisław Flejterski (stanisław.flejterski@wzieu.pl)
Krystyna Brzozowska (krystyna.brzozowska@wzieu.pl)
Beata Świecka (beata.swiecka@wzieu.pl)
Przemysław Pluskota (przemyslaw.pluskota@wzieu.pl)
Robert Rumiński (robert.ruminski@wzieu.pl)
Cel przedmiotu
Zapoznanie z istotą bankowości korporacyjnej oraz współczesnymi produktami bankowymi dla
przedsiębiorstw.
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji
Wymagana jest wiedza z zakresu podstaw bankowości, usług bankowych oraz roli i znaczenia sektora
przedsiębiorstw we współczesnej gospodarce.
Efekty kształcenia
W zakresie wiedzy student zna podstawowe pojęcia z dziedziny bankowości, w tym w szczególności
bankowości korporacyjnej. Porównuje i klasyfikuje rodzaje produktów bankowych dla przedsiębiorstw.
W zakresie umiejętności student porównuje i klasyfikuje podstawowe rodzaje usług bankowych
wchodzących w zakres bankowości korporacyjnej.
W zakresie kompetencji społecznych student swobodnie dyskutuje na temat bankowości
korporacyjnej, rodzajów produktów bankowych dla przedsiębiorstw.
Treści programowe
Forma zajęć – wykłady

Suma

1. Znaczenie segmentacji w działalności bankowej
2. Istota i przedmiot bankowości korporacyjnej
3. Rachunki bankowe
4. Zarządzanie nadwyżkami środków pieniężnych
5. Finansowanie działalności przedsiębiorstwa
6. Alternatywne formy finansowania przedsiębiorstw
7. Produkty rozliczeniowe i finansujące działalność handlową
8. Bankowość elektroniczna dla korporacji
Forma zajęć – ćwiczenia
1. Segmentacja produktów i usług bankowych
2. Pojęcie i zakres bankowości korporacyjnej
3. Aspekty otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla przedsiębiorstw
4. Produkty bankowe umożliwiające lokowanie wolnych środków pieniężnych
5. Tradycyjne formy finansowania działalności przedsiębiorstw
6. Alternatywne formy finansowania przedsiębiorstw

Liczba
godzin
1
1
2
2
2
2
1
1
12
Liczba
godzin
1
1
2
2
2
2
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7.Produkty rozliczeniowe oraz bankowość elektroniczna dla korporacji
1
8. Zaliczenie z zajęć w formie pisemnej
1
Suma
12
Metody i narzędzia dydaktyczne
wykład z użyciem technik multimedialnych, ćwiczenia, case study, praca w grupach, eksperyment
myślowy, prezentacja
Forma i warunki zaliczenia
Zaliczenie ćwiczeń: jedno pisemne kolokwium na koniec semestru. Oceniany jest zasób wiedzy
studenta i umiejętność jej użycia do zaprezentowanych w pytaniach sytuacji. Ponadto warunkiem
zaliczenia ćwiczeń jest również aktywność na zajęciach.
Egzamin z przedmiotu: egzamin pisemny
Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności
Średnia liczba godzin na zrealizowanie
aktywności
Godziny kontaktowe z nauczycielem
24
Przygotowanie się do zajęć
50
Studiowanie literatury i zadanych źródeł
45
SUMA
119
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA
3
PRZEDMIOTU
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa
1. M. Zaleska (red.), Współczesna bankowość, Tom I, Difin, Warszawa 2007.
2. A. Dahmen, P. Jacobi, Bankowa obsługa przedsiębiorstw, CeDeWu.pl, Warszawa 2009.
Literatura uzupełniająca
1. R. Szewczyk (red.), Bankowa obsługa firmy, Wydawnictwo Oficyna Ekonomiczna, Warszawa
2002.
2. Flejterski S., Świecka B. (red.), Elementy finansów i bankowości, CeDeWu, Warszawa 2007
3. E. Bogacka-Kisiel (red.), Usługi i procedury bankowe, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we
Wrocławiu, Wrocław 2000.
4. Bank, Bank i Kredyt, Gazeta Bankowa, Rzeczpospolita, Dziennik Gazeta Prawna, Puls Biznesu
itp.
5. Źródła internetowe: Portal NBP, www.alebank.pl i inne
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WSPÓŁPRACA SEKTORA PUBLICZNEGO Z BANKAMI
Nazwa przedmiotu:
Kod przedmiotu:
Współpraca sektora publicznego z bankami
Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług,
Uniwersytet Szczeciński, Katedra Finansów Publicznych
Kierunek Finanse i Rachunkowość
Rok II Semestr IV
Specjalność Bankowość i Pośrednictwo Rodzaj studiów
Finansowe
niestacjonarne II stopnia
Forma zajęć
wykład
ćwiczenia
laboratorium
seminarium
inne
Wymiar
12
12
zajęć
Status przedmiotu obowiązkowy
Język wykładowy polski
Prowadzący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail)
dr Magdalena Zioło (magdalena.ziolo@wzieu.pl)
Cel przedmiotu
Celem procesu dydaktycznego jest przedstawienie płaszczyzn i form współpracy sektora publicznego z
bankami
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji
Wiedza z zakresu finansów i bankowości, finansów publicznych, finansów samorządowych oraz
administracji
Efekty kształcenia
W zakresie wiedzy student zna podstawowe obszary współpracy jednostek sektora publicznego (JSP) z
bankami oraz definiuje podstawowe pojęcia w tym zakresie, student zna usługi bankowe dla JSP
W zakresie umiejętności student potrafi ocenić usługi bankowe adresowane dla jednostek sektora
publicznego oraz dokonać oceny zdolności kredytowej JSP i zidentyfikować potencjalne ryzyko
kredytowe
W zakresie kompetencji społecznych student pracuje samodzielnie
Treści programowe
Forma zajęć – wykłady
Liczba
godzin
1. Formalno-prawne uwarunkowania współpracy sektora publicznego z bankami
2
2. Płaszczyzny współpracy sektora publicznego z bankami
1
3. Rodzaje usług bankowych dla jednostek sektora publicznego
1
4. Bank jako dawca kapitału w procesie finansowania zadań sektora publicznego
2
5. Bank i jego funkcja doradcza w transakcjach z jednostkami sektora publicznego
2
(JSP)
6. Bank w roli agenta emisji papierów dłużnych emitowanych przez JSP
2
7. Bank i jego rola w transakcjach strukturyzowanych z udziałem JSP
2
Suma
12
Forma zajęć – ćwiczenia
Liczba
godzin
1. Zdolność kredytowa JST i jej determinanty
2
2.Procedury oceny zdolności kredytowej JSP
2
3. Credit scoring i loan scoring
2
4. Ocena wiarygodności kredytowej JST i jej komponenty
2
5. Ryzyko kredytowe w procesie finansowania JSP przez banki
2
6. Problem niewypłacalności JSP i jej konsekwencje
1
7. Usługi finansowe jako przedmiot objęty prawem zamówień publicznych
1
Suma
12
Metody i narzędzia dydaktyczne
wykład z użyciem technik multimedialnych, ćwiczenia, case study, praca w grupach
Forma i warunki zaliczenia
Zaliczenie ćwiczeń: kolokwium pisemne: test + pytania otwarte. Oceniany jest zasób wiedzy studenta i
umiejętność jego użycia do zaprezentowanych w pytaniach sytuacji. Ponadto warunkiem zaliczenia
ćwiczeń jest zrealizowanie minimum trzech aktywności z zajęć.
Egzamin z przedmiotu: egzamin pisemny w sesji egzaminacyjnej. Test wyboru oraz pytanie otwarte.
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Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności

Średnia liczba godzin na zrealizowanie
aktywności
30
60
30
120
4

Godziny kontaktowe z nauczycielem
Przygotowanie się do laboratorium
Przygotowanie się do zajęć
Studiowanie literatury
SUMA
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA
PRZEDMIOTU
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
Bankowo-finansowa obsługa jednostek samorządu terytorialnego, Filipiak B. Flejterski S. Red. Cedewu,
2008
Mays E.: Credit Scoring for Risk Managers South-West Thomson Learning 2003
Literatura uzupełniająca:
Usługi bankowe dla samorządu terytorialnego, Denek E. red. Biblioteka Menedżera i Bankowca,
Warszawa 2000
Samorząd terytorialny a banki, red. Borodo A. Wyd. Dom Organizatora, 2002
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ADMINISTRACJA I POSTĘPOWANIE PODATKOWE
Nazwa przedmiotu:
Kod przedmiotu:
ADMINISTRACJA I
POSTĘPOWANIE PODATKOWE
Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług,
Katedra Finansów Przedsiębiorstwa
Kierunek: Finanse i Rachunkowość
Rok / Semestr 2/3
Specjalność:
Doradztwo
Podatkowe
i Rodzaj studiów Studia II stopnia,
Ubezpieczeniowe
Niestacjonarne
Forma zajęć
Wykład
ćwiczenia
laboratorium
seminarium
inne
Wymiar
12
12
zajęć
Status przedmiotu: obowiązkowy
Język wykładowy: polski
Prowadzący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail)
prof. zw. dr hab. Aurelia Bielawska, kierownik katedry aurelia.bielawska@wzieu.pl
dr Anna Bera, adiunkt
anna.bera@wzieu.pl
mgr Dominika Kordela, asystent
dominika.kordela@wzieu.pl
dr hab. prof. US Bogusław Walczak, profesor
bogusław.walczak@wzieu.pl
dr Sławomir Zarębski, adiunkt
sławomir.zarebski@wzieu.pl
mgr Magdalena Kosowska, asystent
magdalena.kosowska@wzieu.pl
mgr Maciej Pawłowski, asystent
maciej.pawlowski@wzieu.pl
mgr Dariusz Pauch, asystent
dariusz.pauch@wzieu.pl
Cel przedmiotu
Cel przedmiotu: zapoznanie studentów z podstawami funkcjonowania doradztwa podatkowego oraz doradztwa w
zakresie nieruchomości w Polsce, zwłaszcza w kontekście uwarunkowań prawnych oraz niezbędnych kompetencji
dla rozpoczęcia i prowadzenia działalności doradczej w tym zakresie.
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji
Podstawowe wiadomości z zakresu przedmiotów: Finanse przedsiębiorstwa, Rachunkowość, Systemy podatkowe
Efekty kształcenia
W zakresie wiedzy student zna podstawowe zadania doradców podatkowych i doradców w zakresie
nieruchomości oraz podstawy prawne prowadzenia takiej działalności w Polsce.
W zakresie umiejętności student potrafi przeprowadzić procedury zmierzające do zdobycia uprawnień
doradcy podatkowego oraz doradcy w zakresie nieruchomości i ma umiejętność analizy praktycznych
problemów dotyczących takiego doradztwa.
W zakresie kompetencji społecznych student akceptuje i rozumie znaczenie doradców podatkowych i
doradców w zakresie nieruchomości dla funkcjonowania przedsiębiorstw i gospodarstw domowych.
Treści programowe
Forma zajęć – wykłady
1. Ordynacja podatkowa jako podstawowe źródło (nie-materialnego) prawa podatkowego w
Polsce.
2. Zasady formalnego prawa podatkowego w Polsce
3. Organy administracji podatkowej
4. Podstawy postępowania podatkowego.
5. Decyzje podatkowe i ich konsekwencje dla podatników
5. Prawo karno-podatkowe w Polsce

Suma

Treści programowe
Forma zajęć – ćwiczenia
1. Ordynacja podatkowa jako podstawowe źródło (nie-materialnego) prawa podatkowego w
Polsce.

Liczba
godzin
3
2
3
2
1
1

12
Liczba
godzin
3
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2. Zasady formalnego prawa podatkowego w Polsce
3. Organy administracji podatkowej
4. Podstawy postępowania podatkowego.
5. Decyzje podatkowe i ich konsekwencje dla podatników
5. Prawo karno-podatkowe w Polsce

Suma
Metody i narzędzia dydaktyczne
Wykład z użyciem technik multimedialnych, ćwiczenia, prezentacje

2
3
2
1
1

12

Forma i warunki zaliczenia
Zaliczenie ćwiczeń: pisemne kolokwia ( pytania otwarte i zadania).
Egzaminpisemny.
Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności
Średnia liczba godzin na zrealizowanie
aktywności
Godziny kontaktowe z nauczycielem
24
Przygotowanie się do zajęć
36
Studiowanie literatury i zadanych źródeł
60
SUMA
120
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA
4
PRZEDMIOTU
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
1. Ustawa o Doradztwie Podatkowym. Komentarz. Mariański Adam. Wolters Kluwer, Warszawa 2010
2. Doradztwo Finansowe w Polsce. Waliszewski Krzysztof, CeDeWu, Warszawa 2011
Literatura uzupełniająca:
B. Walczak – System podatkowy Polski, PTE, Szczecin, 2008
2. G. Szczodrowski - Polski system podatkowy, PWN, Warszawa 2006
Gazeta Prawna, Przegląd Podatkowy
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PODSTAWY DORADZTWA PODATKOWEGO
Nazwa przedmiotu:
Kod przedmiotu:
PODSTAWY DORADZTWA
PODATKOWEGO
Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług,
Katedra Finansów Przedsiębiorstwa
Kierunek: Finanse i Rachunkowość
Rok / Semestr 2/3
Specjalność:
Doradztwo
podatkowe
i Rodzaj studiów Studia II stopnia,
ubezpieczeniowe
Niestacjonarne
Forma zajęć
Wykład
ćwiczenia
laboratorium
seminarium
inne
Wymiar
12
12
zajęć
Status przedmiotu: obowiązkowy
Język wykładowy: polski
Prowadzący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail)
prof. zw. dr hab. Aurelia Bielawska, kierownik katedry aurelia.bielawska@wzieu.pl
dr Anna Bera, adiunkt
anna.bera@wzieu.pl
mgr Dominika Kordela, asystent
dominika.kordela@wzieu.pl
dr hab. prof. US Bogusław Walczak, profesor
bogusław.walczak@wzieu.pl
dr Sławomir Zarębski, adiunkt
sławomir.zarebski@wzieu.pl
mgr Magdalena Kosowska, asystent
magdalena.kosowska@wzieu.pl
mgr Maciej Pawłowski, asystent
maciej.pawlowski@wzieu.pl
mgr Dariusz Pauch, asystent
dariusz.pauch@wzieu.pl
Cel przedmiotu
Cel przedmiotu: zapoznanie studentów z podstawami funkcjonowania doradztwa podatkowego w Polsce,
zwłaszcza w kontekście uwarunkowań prawnych oraz niezbędnych kompetencji dla rozpoczęcia i prowadzenia
biur doradztwa podatkowego.
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji
Podstawowe wiadomości z zakresu przedmiotów: Finanse przedsiębiorstwa, Rachunkowość, Systemy podatkowe
Efekty kształcenia
W zakresie wiedzy student zna podstawowe zadania doradców podatkowych oraz podstawy prawne
prowadzenia takiej działalności w Polsce.
W zakresie umiejętności student potrafi przeprowadzić procedury zmierzające do zdobycia uprawnień
doradcy podatkowego i ma umiejętność analizy praktycznych problemów dotyczących doradztwa
podatkowego.
W zakresie kompetencji społecznych student akceptuje i rozumie znaczenie doradców podatkowych
dla funkcjonowania przedsiębiorstw.
Treści programowe
Forma zajęć – wykłady
1. Doradztwo podatkowe jako element doradztwa finansowego.
2. Podstawy prawne funkcjonowania doradztwa podatkowego w Polsce.
3a. Podstawowy zakres obowiązków doradców podatkowych – działania poradnictwo
podatkowe.
3b. Podstawowy zakres obowiązków doradców podatkowych – działania poradnictwo
podatkowe – prowadzenie ewidencji podatkowej i sporządzanie dokumentacji podatkowej .
4. Procedury zdobywania uprawnień doradcy podatkowego i rejestracja działalności.
5. Instytucje doradztwa podatkowego w Polsce i samorząd doradców podatkowych.
6. Odpowiedzialność karna i administracyjna doradców podatkowych
Suma
Treści programowe
Forma zajęć – ćwiczenia

-

1. Doradztwo podatkowe jako element doradztwa finansowego.

Liczba
godzin
2
2
2
2
2
1
1
12
Liczba
godzin
2
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2. Podstawy prawne funkcjonowania doradztwa podatkowego w Polsce.
3a. Podstawowy zakres obowiązków doradców podatkowych – działania poradnictwo
podatkowe.
3b. Podstawowy zakres obowiązków doradców podatkowych – działania poradnictwo
podatkowe – prowadzenie ewidencji podatkowej i sporządzanie dokumentacji podatkowej .
4. Procedury zdobywania uprawnień doradcy podatkowego i rejestracja działalności.
5. Instytucje doradztwa podatkowego w Polsce i samorząd doradców podatkowych.
6. Odpowiedzialność karna i administracyjna doradców podatkowych
Suma
Metody i narzędzia dydaktyczne
Wykład z użyciem technik multimedialnych, ćwiczenia, prezentacje

2
2
2
2
1
1
12

Forma i warunki zaliczenia
Zaliczenie ćwiczeń: pisemne kolokwia ( pytania otwarte i zadania).
Egzamin Pisemny.
Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności
Średnia liczba godzin na zrealizowanie
aktywności
Godziny kontaktowe z nauczycielem
24
Przygotowanie się do zajęć
36
Studiowanie literatury i zadanych źródeł
60
SUMA
120
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA
4
PRZEDMIOTU
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
1. Ustawa o Doradztwie Podatkowym. Komentarz. Mariański Adam. Wolters Kluwer, Warszawa 2010
2. Doradztwo Finansowe w Polsce. Waliszewski Krzysztof, CeDeWu, Warszawa 2011
Literatura uzupełniająca:
B. Walczak – System podatkowy Polski, PTE, Szczecin, 2008
2. G. Szczodrowski - Polski system podatkowy, PWN, Warszawa 2006
Gazeta Prawna, Przegląd Podatkowy
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PODSTAWY DORADZTWA UBEZPIECZENIOWEGO
Nazwa przedmiotu:
Kod przedmiotu:
PODSTAWY DORADZTWA
UBEZPIECZENIOWEGO
Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług,
Katedra Finansów Przedsiębiorstwa
Kierunek: Finanse i Rachunkowość
Rok / Semestr 2/3-4
Specjalność:
Doradztwo
Podatkowe
i Rodzaj studiów Studia II stopnia,
Ubezpieczeniowe
Niestacjonarne
Forma zajęć
Wykład
ćwiczenia
laboratorium
seminarium
inne
Wymiar
24
24
zajęć
Status przedmiotu: obowiązkowy
Język wykładowy: polski
Prowadzący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail)
prof. zw. dr hab. Aurelia Bielawska, kierownik katedry aurelia.bielawska@wzieu.pl
dr Anna Bera, adiunkt
anna.bera@wzieu.pl
mgr Dominika Kordela, asystent
dominika.kordela@wzieu.pl
dr hab. prof. US Bogusław Walczak, profesor
bogusław.walczak@wzieu.pl
dr Sławomir Zarębski, adiunkt
sławomir.zarebski@wzieu.pl
mgr Magdalena Kosowska, asystent
magdalena.kosowska@wzieu.pl
mgr Maciej Pawłowski, asystent
maciej.pawlowski@wzieu.pl
mgr Dariusz Pauch, asystent
dariusz.pauch@wzieu.pl
Cel przedmiotu
Zapoznanie studiujących z podstawowymi, prawnymi i ekonomicznymi uwarunkowaniami prowadzenia
działalności doradztwa ubezpieczeniowego. Kurs ma na celu wyposażenie studiujących w następujące
umiejetności:
- identyfikację ryzyka ubezpieczeniowego;
- odpowiednie kształtowanie ochrony ubezpieczeniowej przy wykorzystaniu dostępnej oferty rynkowej;
- wybór najbardziej odpowiedniego zakładu ubezpieczeń w aspekcie indywidualizacji preferencji klienta oraz z
punktu widzenia kondycji finansowej i specjalizacji towarzystwa;
- pozyskanie praktycznej wiedzy na temat założenia i prowadzenia działalności pośrednictwa ubezpieczeniowego
ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności biznesu wobec otoczenia.
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji
Wiedza z zakresu podstaw prawa gospodarczego, finansów, bankowości i ubezpieczeń oraz mechanizmów
funkcjonowania rynków finansowych.
Efekty kształcenia
W zakresie wiedzy student zna podstawowe zadania doradców inwestycyjnych oraz podstawy prawne
prowadzenia takiej działalności w Polsce.
W zakresie umiejętności student potrafi przeprowadzić procedury zmierzające do zdobycia uprawnień
doradcy inwestycyjnego i ma umiejętność analizy praktycznych problemów dotyczących takiego
doradztwa.
W zakresie kompetencji społecznych student akceptuje i rozumie znaczenie doradców
inwestycyjnych dla prowadzenia efektywnej działalności inwestycyjnej przez przedsiębiorstwa i
gospodarstwa domowe.
Treści programowe
Forma zajęć – wykłady
1. Organizacja systemu ubezpieczeń w Polsce - struktura, uczestnicy i otoczenie regulacyjne
2. Miejsce i znaczenie doradztwa ubezpieczeniowego na rynku usług finansowych
3. Teoretyczne i praktyczne aspekty działalności doradczej na rynku ubezpieczeń
4. Doradztwo ubezpieczeniowe w ujęciu przedmiotowym
5. Obszary działalności doradczej w zakresie kształtowania ochrony ubezpieczeniowej
6. Pośrednictwo ubezpieczeniowe jako element doradztwa ubezpieczeniowego

Liczba
godzin
5
5
5
5
2
2
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Suma

Treści programowe
Forma zajęć – ćwiczenia
1. Organizacja systemu ubezpieczeń w Polsce - struktura, uczestnicy i otoczenie regulacyjne
2. Miejsce i znaczenie doradztwa ubezpieczeniowego na rynku usług finansowych
3. Teoretyczne i praktyczne aspekty działalności doradczej na rynku ubezpieczeń
4. Doradztwo ubezpieczeniowe w ujęciu przedmiotowym
5. Obszary działalności doradczej w zakresie kształtowania ochrony ubezpieczeniowej
6. Pośrednictwo ubezpieczeniowe jako element doradztwa ubezpieczeniowego

Suma
Metody i narzędzia dydaktyczne
Wykład z użyciem technik multimedialnych, ćwiczenia, prezentacje

24
Liczba
godzin
5
5
5
5
2
2

24

Forma i warunki zaliczenia
Zaliczenie ćwiczeń: pisemne kolokwia ( pytania otwarte i zadania).
Egzamin ???
Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności
Średnia liczba godzin na zrealizowanie
aktywności
Godziny kontaktowe z nauczycielem
48
Przygotowanie się do zajęć
72
Studiowanie literatury i zadanych źródeł
60
SUMA
180
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA
6
PRZEDMIOTU
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
Kucka E., Ubezpieczenia gospodarcze i spoleczne,Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2009.
Chrościcki A., Pośrednictwo ubezpieczeniowe i finansowe, LexisNexis, 2008.
Przybylska-Kapuscińska W., Posrednictwo finansowe w Polsce, Wydawnictwo Cedewu, Warszawa 2009.
Szelągowska A., Instytucje rynku finansowego w Polsce, Wydawnictwo Cedewu, 2009.
Wierzbicka E., Ubezpieczenia non-life, Wydawnictwo Cedewu, 2010.
Literatura uzupełniająca:
Pokrzywiak J., Broker ubezpieczeniowy, ubezpieczający, ubezpieczyciel, stosunki ubezpieczeniowe, Branta, 2005.
Witkowska J., Kanały dystrybucji usług ubezpieczeniowych, Wydawnictwo TNOIK, Toruń 2008
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PODSTAWY DORADZTWA INWESTYCYJNEGO
Nazwa przedmiotu:
Kod przedmiotu:
PODSTAWY DORADZTWA
INWESTYCYJNEGO
Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług,
Katedra Finansów Przedsiębiorstwa
Kierunek: Finanse i Rachunkowość
Rok / Semestr 2/4
Specjalność:
Doradztwo
Podatkowe
i Rodzaj studiów
Ubezpieczeniowe
II stopnia, Niestacjonarne
Forma zajęć
Wykład
ćwiczenia
laboratorium
seminarium
inne
Wymiar
12
12
zajęć
Status przedmiotu: obowiązkowy
Język wykładowy: polski
Prowadzący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail)
prof. zw. dr hab. Aurelia Bielawska, kierownik katedry aurelia.bielawska@wzieu.pl
dr Anna Bera, adiunkt
anna.bera@wzieu.pl
mgr Dominika Kordela, asystent
dominika.kordela@wzieu.pl
dr hab. prof. US Bogusław Walczak, profesor
bogusław.walczak@wzieu.pl
dr Sławomir Zarębski, adiunkt
sławomir.zarebski@wzieu.pl
mgr Magdalena Kosowska, asystent
magdalena.kosowska@wzieu.pl
mgr Maciej Pawłowski, asystent
maciej.pawlowski@wzieu.pl
mgr Dariusz Pauch, asystent
dariusz.pauch@wzieu.pl
Cel przedmiotu
Cel przedmiotu: zapoznanie studentów z podstawami funkcjonowania doradztwa inwestycyjnego w Polsce,
zwłaszcza w kontekście uwarunkowań prawnych oraz niezbędnych kompetencji dla rozpoczęcia i prowadzenia
działalności w zakresie doradztwa inwestycyjnego.
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji
Podstawowe wiadomości z zakresu przedmiotów: Finanse przedsiębiorstwa, Rachunkowość, Systemy podatkowe
Efekty kształcenia
W zakresie wiedzy student zna podstawowe zadania doradców inwestycyjnych oraz podstawy prawne
prowadzenia takiej działalności w Polsce.
W zakresie umiejętności student potrafi przeprowadzić procedury zmierzające do zdobycia uprawnień
doradcy inwestycyjnego i ma umiejętność analizy praktycznych problemów dotyczących takiego
doradztwa.
W zakresie kompetencji społecznych student akceptuje i rozumie znaczenie doradców
inwestycyjnych dla prowadzenia efektywnej działalności inwestycyjnej przez przedsiębiorstwa i
gospodarstwa domowe.
Treści programowe
Forma zajęć – wykłady
1. Doradztwo inwestycyjne jako element doradztwa finansowego.
2. Podstawy prawne funkcjonowania doradztwa inwestycyjnego w Polsce.
3. Podstawowy zakres obowiązków doradców inwestycyjnych.
5. Instytucje doradztwa inwestycyjnego w Polsce i samorząd doradców inwestycyjnych.
6. Odpowiedzialność karna i administracyjna doradców inwestycyjnych
Suma
Treści programowe
Forma zajęć – ćwiczenia

-

1. Doradztwo inwestycyjne jako element doradztwa finansowego.
2. Podstawy prawne funkcjonowania doradztwa inwestycyjnego w Polsce.
3. Podstawowy zakres obowiązków doradców inwestycyjnych.

Liczba
godzin
3
3
3
2
1
12
Liczba
godzin
3
3
3
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4. Instytucje doradztwa inwestycyjnego w Polsce i samorząd doradców inwestycyjnych.
5. Odpowiedzialność karna i administracyjna doradców inwestycyjnych
Suma
Metody i narzędzia dydaktyczne
Wykład z użyciem technik multimedialnych, ćwiczenia, prezentacje

2
1
12

Forma i warunki zaliczenia
Zaliczenie ćwiczeń: pisemne kolokwia ( pytania otwarte i zadania).
Egzamin pisemny
Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności
Średnia liczba godzin na zrealizowanie
aktywności
Godziny kontaktowe z nauczycielem
30
Przygotowanie się do zajęć
30
Studiowanie literatury i zadanych źródeł
30
SUMA
90
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA
3
PRZEDMIOTU
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
1. Ustawa o Doradztwie Podatkowym. Komentarz. Mariański Adam. Wolters Kluwer, Warszawa 2010
2. Doradztwo Finansowe w Polsce. Waliszewski Krzysztof, CeDeWu, Warszawa 2011
Literatura uzupełniająca:
Gazeta Prawna, Przegląd Podatkowy
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STRATEGIE FINANSOWANIA GOSPODARKI SAMORZĄDOWEJ
Nazwa przedmiotu:
Kod przedmiotu:
Strategie
finansowania
gospodarki
samorządowej
Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług,
Uniwersytet Szczeciński, Katedra Finansów Publicznych
Kierunek Finanse i Rachunkowość
Rok II Semestr III
Specjalność Finanse i rachunkowość w Rodzaj studiów
samorządzie terytorialnym
niestacjonarne II stopnia
Forma zajęć
wykład
ćwiczenia
laboratorium
seminarium
inne
Wymiar
18
18
zajęć
Status przedmiotu obowiązkowy
Język wykładowy polski
Prowadzący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail)
dr Magdalena Zioło (magdalena.ziolo@wzieu.pl)
Cel przedmiotu
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów mechanizmami funkcjonowania gospodarki finansowej w
sektorze samorządowymi i strategiami jej finansowania.
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji
Znajomość finansów publicznych i finansów samorządu terytorialnego oraz zasad gospodarki finansowej
Efekty kształcenia
W zakresie wiedzy student zna strategie finansowania gospodarki samorządowej i ich uwarunkowania
W zakresie umiejętności student potrafi stworzyć i wybrać właściwą w danych warunkach strategię
finansowania gospodarki samorządowej
W zakresie kompetencji społecznych student potrafi pracować samodzielnie
Treści programowe
Forma zajęć – wykłady
Liczba
godzin
1. Gospodarka samorządowa i jej uwarunkowania
2
2. Decyzje finansowe w JST i ich specyfika
2
3. Środki publiczne a zadania jednostek sektora samorządowego
2
4. Fundusze publiczne
2
5. Fundusze z rynku finansowego
2
6. Finansowanie hybrydowe
2
7. Minimalizowanie kosztów pozyskania kapitału finansowego, obcego
2
8. Determinanty wyboru źródła finansowania
4
Suma
18
Forma zajęć – ćwiczenia
Liczba
godzin
1. Determinanty budowy strategii finansowania gospodarki samorządowej
2
2. Procedura budowy strategii finansowania gospodarki samorządowej
2
3. Rodzaje strategii finansowania gospodarki samorządowej
2
4. Kształtowanie struktury finansowania gospodarki samorządowej
2
5. Ryzyko finansowe a strategie finansowania gospodarki samorządowej
2
6. Ewaluacja strategii finansowana gospodarki samorządowej
2
7. Budowa finansowana gospodarki samorządowej – case study
6
Suma
18
Metody i narzędzia dydaktyczne
wykład z użyciem technik multimedialnych, ćwiczenia, case study, praca w grupach, rozwiązywanie
zadań
Forma i warunki zaliczenia
Zaliczenie ćwiczeń: kolokwium pisemne: test + pytania otwarte i zadania. Oceniany jest zasób wiedzy
studenta i umiejętność jego użycia do zaprezentowanych w pytaniach sytuacji oraz rozwiązywania
zadań. Ponadto warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest zrealizowanie minimum trzech aktywności z zajęć.
Egzamin z przedmiotu: egzamin pisemny w sesji egzaminacyjnej. Test wyboru oraz zadanie.

454

Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności

Średnia liczba godzin na zrealizowanie
aktywności
60
20
10
90
3

Godziny kontaktowe z nauczycielem
Przygotowanie się do laboratorium
Przygotowanie się do zajęć
Studiowanie literatury
SUMA
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA
PRZEDMIOTU
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
B. Filipiak, Strategie finansowe jednostek samorządu terytorialnego, PWE, Warszawa 2008
Metodyka kompleksowej oceny gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Red. B.
Filipiak, Difin, Warszawa 2009
Literatura uzupełniająca:
Dylewski M., Filipiak B., Gorzałczyńska-Koczkodaj M., Metody analityczne w działalności jednostek
podsektora samorządowego, Difin, Warszawa 2010
Finanse Komunalne Samorząd Terytorialny
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POMOC
PUBLICZNA
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

I

WSPARCIE

INSTYTUCJONALNE

Nazwa przedmiotu:
Kod przedmiotu:
Pomoc publiczna i wsparcie instytucjonalne
przedsiębiorczości
Jednostka organizacyjna US:
Katedra Finansów Publicznych
Kierunek Finanse i Rachunkowość
Rok / Semestr
Specjalność Finanse i Rachunkowość w
Rodzaj studiów niestacjonarne
Samorządzie Terytorialnym
Forma zajęć
wykład
ćwiczenia
laboratorium
seminarium
inne
Wymiar
15
15
zajęć
Status przedmiotu obowiązkowy
Język wykładowy polski
Prowadzący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail)
Dr Magdalena Kogut-Jaworska Magdalena. kogut@wzieu.pl
Cel 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.
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji
Wymagania wstępne: wiedza z zakresu ekonomii, polityki gospodarczej
Efekty kształcenia
W zakresie wiedzy student zna podstawy mechanizmu oddziaływania pomocy publicznej na warunki
funkcjonowania przedsiębiorstw, identyfikuje zasady otrzymywania publicznego wsparcia, rozróżnia
rodzaje pomocy publicznej
W zakresie umiejętności student powinien identyfikować podmioty odpowiedzialne za kreowanie
rozwoju lokalnego i regionalnego, wskazać określone instrumenty finansowe, stymulowania rozwoju
przedsiębiorstw, stosować podstawowe akty prawne regulujące kwestie pomocy publicznej
W zakresie kompetencji społecznych student wyraża opinie na temat zasadności udzielania wsparcia
finansowego przez sektor publiczny, zna podstawowe kierunki interwencji publicznej w sektorze
komercyjnym
Treści programowe
Forma zajęć – wykłady
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. Pomoc horyzontalna a pomoc sektorowa
5. Zasady dopuszczalności pomocy publicznej.
6. Szczególne zasady absorpcji pomocy publicznej przez sektor małych i średnich
przedsiębiorstw.
7. Case studys i podsumowanie wykładów.
Suma

Forma zajęć – ćwiczenia
1. Pomoc publiczna dla sektora MSP w Europie Zachodniej.
2. Postrzeganie pomocy publicznej przez sektor MSP i jej wpływ na warunki
ekonomiczne przedsiębiorstw.

Liczba
godzin
2
3
2
2
2
2
2
15
Liczba
godzin
2
2
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3.
4.
5.
6.

Pomoc de minimis
2
Programy, fundusze, instytucje wsparcia publicznego
2
Wielkość i struktura wsparcia instytucjonalnego w Polsce i UE
2
Wsparcie funkcjonowania sektora przedsiębiorczości ze środków
2
publicznych - przykłady
7. Pomoc publiczna dla sektora MSP w Europie Zachodniej.
2
8. Kolokwium zaliczeniowe
1
Suma
15
Metody i narzędzia dydaktyczne
Wykład i ćwiczenia: z użyciem technik multimedialnych, analiza przykładów, ćwiczenia, prezentacja
Forma i warunki zaliczenia
Zaliczenie wykładu i ćwiczeń: kolokwium pisemne, pytania testowe oraz opisowe
Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności

Średnia liczba godzin na zrealizowanie
aktywności
30
30
30

Godziny kontaktowe z nauczycielem
Przygotowanie się do laboratorium
Przygotowanie się do zajęć
…
SUMA
90
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA
4
PRZEDMIOTU
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
2 J. Burzyński: Pomoc publiczna dla przedsiębiorców. Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr,
Warszawa
2009 r.
3. P. Marquardt: Pomoc publiczna dla małych i średnich przedsiębiorców, LewisNexis 2007 r.
4. Pomoc publiczna – Vademecum. Wspólnotowe zasady dotyczące pomocy państwa, Ministerstwo
Rozwoju
Regionalnego, Warszawa 2008 r.
5. J. Choroszczak, M. Mikulec: Pomoc publiczna a rozwój firmy. Szanse i zagrożenia, Poltex, Warszawa
2009 r.
Literatura uzupełniająca:
1. Wspólnotowe zasady dotyczące pomocy państwa - Vademecum.
2. Raporty o udzielonej pomocy publicznej UOKIK www.uokik.gov.pl
3. Pomoc publiczna. Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.
UOKIK. Warszawa 2008
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KONTROLA ZARZĄDCZA
TERYTORIALNEGO

I

AUDYT

W

JEDNOSTKACH

SAMORZĄDU

Nazwa przedmiotu:
Kod przedmiotu:
Kontrola
zarządcza
i
audyt
w jednostkach samorządu terytorialnego
Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra
Finansów Publicznych
Kierunek Finanse i rachunkowość
Rok II Semestr III
Specjalność Finanse i rachunkowość w
Rodzaj studiów niestacjonarne
samorządzie terytorialnym
Forma zajęć
wykład
ćwiczenia
laboratorium
seminarium
inne
Wymiar
15
zajęć
Status przedmiotu obowiązkowy
Język wykładowy polski
Prowadzący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail)
Dr Małgorzata Gorzałczyńska-Koczkodaj (m.g.koczkodaj@wzieu.pl)
Cel przedmiotu
Zapoznanie studentów z teorią i praktyką przeprowadzania audytu wewnętrznego oraz kontroli
zarządczej w jednostkach samorządu terytorialnego; przedstawienie podstawowych pojęć i
prawidłowości związanych z przedmiotem; przedstawienie problemów i dysfunkcji towarzyszących
przeprowadzaniu audytu i kontroli zarządczej; stworzenie podstaw do krytycznej refleksji i oceny
proponowanych rozwiązań systemowych oraz propozycji dokonywania różnorodnych zmian
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji
Wiedza z zakresu makroekonomii, finansów publicznych, finansów samorządu terytorialnego,
gospodarki finansowej w jednostkach samorządu terytorialnego, planowania budżetowego w
jednostkach samorządu terytorialnego
Efekty kształcenia
W zakresie wiedzy student zna i charakteryzuje podstawowe pojęcia i zjawiska związane z audytem
wewnętrznym i kontrolą zarządczą, wyciąga proste wnioski z zachodzących w tym obszarze procesów,
rozumie jego funkcjonowanie i specyfikę.
W zakresie umiejętności student potrafi ocenić skutki proponowanych rozwiązań i zachodzących
zjawisk, wyjaśnia zależności przyczynowo-skutkowe zachodzące w prezentowanych obszarach,
poddaje krytyce pewne regulacje organizacyjno-prawne dotyczące tych zagadnień, wyprowadza wnioski
na podstawie rzeczywistych sytuacji społeczno-gospodarczych.
W zakresie kompetencji społecznych student pracuje samodzielnie, zachowuje otwartość na różne
rozwiązania poznanych problemów i zidentyfikowanych dysfunkcji, chętnie podejmuje się
samodzielnego rozwiązywania postawionych problemów.
Treści programowe
Forma zajęć – wykłady
Liczba
godzin
1. Wyjaśnienie podstawowych pojęć i zagadnień
2
2. Kontrola zarządcza a audyt
2
3. Standardy kontroli zarządczej
2
4. Procedury kontroli zarządczej
2
5. Zakres obowiązków i odpowiedzialności kierownika jednostki w zakresie
3
audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej
6. Zasady i regulacje audytu wewnętrznego
2
7. Analiza i zarządzanie ryzykiem na potrzeby audytu wewnętrznego i kontroli
2
zarządczej
Suma
15
Metody i narzędzia dydaktyczne
Wykład z użyciem technik multimedialnych
Forma i warunki zaliczenia
Forma pisemna: pytania testowe oraz opisowe (wyjaśniająco-problematyczne)
Obciążenie pracą studenta
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Forma aktywności

Średnia liczba godzin na zrealizowanie
aktywności
15
15
30
3

Godziny kontaktowe z nauczycielem
Przygotowanie się do zajęć
SUMA
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA
PRZEDMIOTU
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
1. A. Mazurek, K. Knedler: Kontrola zarządcza. Ujęcie praktyczne. Wyd. Handikap 2010.
2. E. Kowalczyk: Kontrola zarządcza w jednostce sektora finansów publicznych. Wzory instrukcji i
procedur. Wyd. Presscom 2010.
3. Red. T. Kiziukiewicz: Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych. Wyd. 2
Wyd. Difin 2009
Literatura uzupełniająca:
1. E. Sławińska-Tomtała: Kontrola zarządcza w sektorze publicznym. Praktyczne wskazówki
wdrożenia systemu. Wyd. C.H.Beck, 2010.
2. Czasopisma ”Finanse publiczne”, „Gazeta prawna” „Finanse Komunalne”
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GOSPODARKA KOMUNALNA
Nazwa przedmiotu:
Kod przedmiotu:
Gospodarka komunalna
Jednostka organizacyjna US:
Katedra Finansów Publicznych
Kierunek Finanse i Rachunkowość
Rok / Semestr
Specjalność Finanse i Rachunkowość w
Rodzaj studiów niestacjonarne
Samorządzie terytorialnym
Forma zajęć
wykład
ćwiczenia
laboratorium
seminarium
inne
Wymiar
12
15
zajęć
Status przedmiotu obowiązkowy
Język wykładowy polski
Prowadzący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail)
Dr Magdalena Kogut-Jaworska Magdalena.kogut@wzieu.pl
Cel 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.
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji
wiedza z zakresu ekonomii, polityki gospodarczej
Efekty kształcenia
W zakresie wiedzy student zna podstawy funkcjonowania systemu realizacji usług z zakresu
użyteczności publicznej przez JST na poziomie lokalnym i regionalnym, rozróżnia podstawowe
mechanizmy zaspokajania potrzeb społeczności lokalnych, identyfikuje zasady prowadzenia gospodarki
komunalnej
W zakresie umiejętności student powinien identyfikować podmioty i formy prowadzenia działalności z
zakresu użyteczności publicznej, wskazywać określone instrumenty finansowe, organizacyjne wsparcia
sektora non-profit, znać tryb współpracy między podmiotami polityki lokalnej i regionalnej na rzecz
podnoszenia jakości życia mieszkańców
W zakresie kompetencji społecznych student wyraża opinie na temat działalności podmiotów
gospodarki komunalnej oraz diagnozuje potencjał swojego regionu pod tym względem
Treści programowe
Forma zajęć – wykłady
Liczba
godzin
1. Zadania jednostek samorządu terytorialnego o charakterze użyteczności
2
publicznej
2. Zasady prowadzenia działalności gospodarczej przez jednostki
2
samorządu terytorialnego
3. Własność komunalna a własność prywatna
2
4. Formy organizacyjno-prawne prowadzenia działalności komunalnej
3
przez jednostki samorządu terytorialnego
5. Rodzaj działalności gospodarczej a dobór formy organizacyjno-prawnej
2
6. Case studys i podsumowanie wykładów
1
12
Suma
Forma zajęć – ćwiczenia
Liczba
godzin
1. Dysfunkcje działalności gospodarczej jednostek samorządu
2
terytorialnego i ich wpływ na warunki konkurowania na lokalnym rynku
2. Zlecanie zadań z zakresu użyteczności publicznej organizacjom pożytku
2
publicznego
3. Formy organizacyjno-prawne prowadzenia działalności komunalnej 2
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przykłady
4. Porozumienia i związki jako pośrednia forma realizacji zadań
2
samorządowych
5. Wykorzystanie partnerstwa publiczno - prywatnego do realizacji zadań
2
samorządowych
6. Transformacja gospodarki komunalnej – obserwacje, wnioski postulaty
2
na przyszłości
7. Dysfunkcje działalności gospodarczej jednostek samorządu
2
terytorialnego i ich wpływ na warunki konkurowania na lokalnym rynku
8. Kolokwium i zaliczenie przedmiotu
1
Suma
15
Metody i narzędzia dydaktyczne
Wykład i ćwiczenia: z użyciem technik multimedialnych, analiza przykładów, ćwiczenia, prezentacja
Forma i warunki zaliczenia
Zaliczenie wykładu i ćwiczeń: kolokwium pisemne, pytania testowe oraz opisowe
Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności

Średnia liczba godzin na zrealizowanie
aktywności
30
30
30
90
4

Godziny kontaktowe z nauczycielem
Przygotowanie się do laboratorium
Przygotowanie się do zajęć
SUMA
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA
PRZEDMIOTU
Literatura podstawowa i uzupełniająca
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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