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Nazwa przedmiotu: Analiza ekonomiczna 
Kod przedmiotu: 

04.3.VI.28.A.I.05._10 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra Ekonomiki 

Przedsiębiorstw 

Nazwa kierunku: Ekonomia 

Forma studiów: stacjonarne I 

stopnia 

Profil kształcenia: A 

ogólnoakademicki 

Specjalność: wszystkie 

Rok / semestr:  rok 2, semestr 3 Status przedmiotu /modułu: 

obowiązkowy 

Język przedmiotu / modułu: 

polski 

Forma zajęć wykład ćwiczenia 
ćwiczenia 

laboratoryjne 
konwersatorium seminarium 

inne  

(wpisać jakie) 

Wymiar zajęć 15 30     

Koordynator przedmiotu / modułu prof. zw. dr hab. Juliusz Engelhardt (juliusz.engelhardt@wzieu.pl) 

Prowadzący zajęcia 

 

dr Aneta Sokół (aneta.sokol@wzieu.pl) 

dr Anna Surmacz (anna.surmacz@wzieu.pl) 

dr Małgorzata Porada – Rochoń (małgorzata.rochon@wzieu.pl) 

Cel przedmiotu / modułu 

 

Zapoznanie studentów od strony teoretycznej i praktycznej z metodami, 

narzędziami oceny standingu ekonomiczno-finansowego organizacji oraz 

stworzenie podstaw do umiejętnego wykorzystania wyników tej analizy w 

podejmowaniu właściwych decyzji gospodarczych. 

Wymagania wstępne 

 

Wiedza ogólna z zakresu znajomości elementów podstawowych sprawozdań 

ekonomiczno-finansowych sporządzanych przez podmioty gospodarcze oraz 

podstawowych pojęć z podstaw rachunkowości. 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Odniesienie do 

efektów dla 

programu 

Odniesienie do 

efektów dla 

obszaru 

Wiedza 

01    Student nazywa podstawowe pojęcia z zakresu podstaw 

analizy ekonomicznej 

02 Student identyfikuje podstawowe metody oceny 

przedsiębiorstwa w aspekcie funkcjonowania przedsiębiorstwa 

03   Student potrafi wyjaśniać i dokonywać obliczeń w zakresie 

analizy ekonomicznej, dokonuje właściwej interpretacji dot. 

sytuacji przedsiębiorstw 

04  Student wyciąga konstruktywne wnioski na temat sytuacji 

ekonomiczno – finansowej podmiotu gospodarczego 

K_W01 

K_W02 

K_W03 

K_W13 

S1A_W01 

S1A_W02 

S1A_W05 

S1A_W06 

Umiejętności 

05 Student rozwiązuje zadania z zakresu problemów 

decyzyjnych związanych z zagadnieniami analizy 

ekonomiczno - finansowej 

06  Student wybiera sposób jak najlepszego rozwiązywania 

pojawiających się problemów w zakresie zarządzania 

K_U03 

K_U08 

K_U15 

S1A_U01 

S1A_U02 

S1A_U03 

S1A_U04 
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zasobami w przedsiębiorstwie 

07 Student wyprowadza wnioski, a także proponuje 

rozwiązania na rzecz poprawy sytuacji ekonomiczno – 

finansowej podmiotu gospodarczego 

S1A_U06 

S1A_U08 

 

 

Kompetencje 

społeczne 

08     Student rozumie potrzebę uczenia się 

09 Student zachowuje otwartość, a także pracuje 

samodzielnie  i w zespole 

10 Student jest kreatywny w rozwiązywaniu problemów 

dotyczących funkcjonowania organizacji 

11   Student wykazuje odpowiedzialność za podjęte decyzje 

K_K01 

K_K05 

K_K08 

S1A_K01 

S1A_K02 

S1A_K07 

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin 

Forma zajęć - wykład 15 

1. Wprowadzenie do analizy ekonomiczno-finansowej 2 

2. Metody badawcze wykorzystywane w analizie ekonomiczno-finansowej 2 

3. Analiza przedwstępna i wstępna sprawozdań finansowych 2 

4. Wskaźniki ekonomiczne w ocenie działalności organizacji cz. 1 2 

5. Wskaźniki ekonomiczne w ocenie działalności organizacji cz. 2 2 

6. Analiza kapitału obrotowego przedsiębiorstwa 2 

7. Ocena wartości rynkowej firmy 1 

8. Analiza  wyniku finansowego 1 

9.Analiza upadłości przedsiębiorstw 1 

Forma zajęć – ćwiczenia 30 

1.Analiza przychodów przedsiębiorstwa 2 

2.Analiza rentowności przedsiębiorstwa 2 

3. Analiza sytuacji majątkowej przedsiębiorstwa 2 

4. Analiza sytuacji kapitałowej przedsiębiorstwa 2 

5. Analiza płynności finansowej przedsiębiorstwa 2 

6. Analiza sprawności działania przedsiębiorstwa 2 

7. Podstawowe  źródła informacji wykorzystywane w analizie ekonomicznej 2 

8. Etapy badań analitycznych oraz formy prezentacji wyników analiz 2 

9.Analiza kosztów działalności podmiotu 2 

10.Analiza sytuacji kapitałowo-majątkowej 2 

11.Analiza i ocena efektywności wykorzystania zasobów ludzkich 2 

12.Próg rentowności i jego przydatność w praktyce 2 

13.Analiza wstępna bilansu 2 

14.Analiza wstępna rachunku zysków i strat 2 

15.Analiza wstępna rachunku przepływów pieniężnych 2 

Metody kształcenia 
Prezentacja multimedialna, dyskusja, studia literatury zwartej i czasopiśmienniczej,  analiza 

przypadków, praca w grupach, gry symulacyjne 
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Metody weryfikacji        

efektów kształcenia 

 

 Nr efektu kształcenia 

z sylabusa 

 sprawdzian (kartkówka, „wejściówka”) 

 praca samodzielna 
 

 praca w zespole – rozwiązywanie zadań 

 gry symulacyjne  

 kolokwium zaliczeniowe 

 egzamin 
 

01, 02, 03, 05, 06, 07 

01,02,03,04, 05, 06, 

07, 08, 09, 10, 11 

05, 06, 07 

05, 06, 07 

01-11 

01-11 

Forma i warunki zaliczenia 

 

Ustalenie oceny z egzaminu na podstawie weryfikacji wiadomości przyswojonych dzięki 

nauce treści przedstawionych na wykładach i ćwiczeniach (egzamin pisemny, pytania 

otwarte). Ustalenie oceny z zaliczenia na podstawie ocen cząstkowych otrzymywanych w 

trakcie semestru za określone działania i prace studenta, a także całościowe kolokwium w 

formie pisemnej, zawierającej pytania otwarte. 

Literatura podstawowa 

 

1. B. Kotowska, A. Uziębło, O. Wyszkowska-Kaniewska, Analiza finansowa w 
przedsiębiorstwie. Przykłady, zadania i rozwiązania, CeDeWu, Warszawa 2009. 

2. G. Gołębiowski, A. Tłaczała, Analiza finansowa w teorii i w praktyce, Difin, Warszawa 
2009. 

3. M. Sierpińska, T. Jachna, Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, 
PWN, Warszawa 2004. 

Literatura uzupełniająca 

 

1. N. Grzenkowicz, J. Kowalczyk i inni, Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa, WWZ 
Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2007. 

2. A. Skowronek-Mielczarek, Z. Leszczyński, Analiza działalności i rozwoju 
przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2008. 

3. A. Sokół, M. Brojak – Trzaskowska, M. Porada  - Rochoń, J. Lubomska – Kalisz, A. 
Surmacz, Analiza sprawozdań finansowych, CeDeWu, Warszawa 2010. 

4. Monitor Polski B., Controlling i Rachunkowość Zarządcza 

NAKŁAD PRACY STUDENTA: 

 Liczba godzin   

Zajęcia dydaktyczne 45 

Przygotowanie się do zajęć 15 

Studiowanie literatury 10 

Udział w konsultacjach 10 

Przygotowanie projektu / eseju / itp. 6 

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 10 

Inne 4 

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100 

Liczba punktów ECTS 4 
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Nazwa przedmiotu:  Analiza rynku 
Kod przedmiotu: 

04.7.VI.28.A.I.11._37 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra Marketingu 

Usług 

Nazwa kierunku: Ekonomia 

Forma studiów: stacjonarne I 

stopnia 

Profil kształcenia: A 

ogólnoakademicki 

Specjalność: Business Economics 

Rok / semestr: rok 3 semestr 5 Status przedmiotu /modułu: 

obowiązkowy 

Język przedmiotu / modułu: 

polski 

Forma zajęć wykład ćwiczenia 
ćwiczenia 

laboratoryjne 
konwersatorium seminarium 

inne  

(wpisać jakie) 

Wymiar zajęć 30 30 – – – – 

Koordynator przedmiotu / modułu dr Agnieszka Smalec 

Prowadzący zajęcia 
dr Agnieszka Smalec, agnieszka.smalec@wzieu.pl; dr Leszek Gracz, 

leszek.gracz@wzieu.pl; dr Izabela Ostrowska, izabela.ostrowska@wzieu.pl 

Cel przedmiotu / modułu 

 

Uświadomienie studentom potrzeby badania i analizy rynku. Zapoznanie 

studentów z metodami analizy rynku, zarówno od strony popytu, jak i podaży. 

Przygotowanie studentów do wykorzystywania w praktyce metod portfelowych, 

analizy grup strategicznych czy analizy TOWS/SWOT do określenia pozycji 

konkurencyjnej danego podmiotu, atrakcyjności rynku czy oferty. Przygotowanie 

studentów do umiejętnego wyboru właściwych instrumentów i form promocji, 

dystrybucji, ustalania cen oraz wyboru odpowiedniej grupy docelowej oraz 

dostosowania do niej oferty. 

Wymagania wstępne znajomość zagadnień z podstaw marketingu 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Odniesienie do 

efektów dla 

programu 

Odniesienie do 

efektów dla 

obszaru 

Wiedza 

01 rozróżnia pojęcia rynkowe;  

02 identyfikuje pozycję konkurencyjną na rynku danego 

podmiotu 

K_W01 

K_W02 

K_W06 

S1A_W01 

 

S1A_W03 

 

Umiejętności 

03 potrafi podjąć decyzje strategiczne odnośnie ustalania 

instrumentów marketingowych 

04 klasyfikuje i wybiera właściwe segmenty rynku, przewiduje 

ofertę do nich skierowaną 

K_U08 

K_U09 

K_U22 

K_U23 

S1A_U02 

 

S1A_U03 

 

 

S1A_U09 
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Kompetencje 

społeczne 

05 jest wrażliwy na klienta i potrafi rozwiązywać jego problemy 

06 zachowuje ostrożność w podejmowaniu decyzji 

strategicznych 

K_K04 

K_K05 

 

S1A_K03 

 

S1A_K04 

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin  

Forma zajęć – wykład 30 

1. Istota, elementy i klasyfikacja rynku.  3 

2. Strategie konkurencyjne 2 

3. Proces analizy rynku. 5 

4. Metody analizy rynku. 6 

5. Udział nowej marki 1 

6. Metody portfelowe. 3 

7. Analiza pojemności i chłonności rynku 2 

8. Analiza grup strategicznych. 2 

9. Analiza conjoint analysis 2 

10. Analiza obsługi klienta i polityka dystrybucji 2 

11. Analiza działań promocyjnych. 2 

Forma zajęć – ćwiczenia 30 

1. Badanie opinii i postaw. 2 

2. Badanie preferencji i upodobań nabywców. Powtarzalność zakupów. 3 

3. Udział przedsiębiorstwa w rynku. 3 

4. Analiza produktu, m.in. cyklu życia, zależności między cechami. 3 

5. Metody ustalania cen  4 

6. Procedura segmentacji rynku i pozycjonowanie produktu 3 

7. Analiza SWOT/TOWS 3 

8. Wskaźnik satysfakcji konsumenta – metoda CSI 2 

10. Domy jakości 3 

11. Metoda taksonomiczna. 4 

Metody kształcenia prezentacja multimedialna, casy, rozwiązywanie zadań problemowych, praca w grupach 

Metody weryfikacji        

efektów kształcenia 

 

 Nr efektu kształcenia 

z sylabusa 

– projekt grupowy 

– test zaliczeniowy  

– egzamin pisemny 

02, 03. 04, 05, 06 

01, 03 

01, 02, 03 

Forma i warunki zaliczenia 

 

zaliczenie – projekt grupowy; forma pisemna – test oraz zadania 

egzamin – forma pisemna – test oraz zadania 

Literatura podstawowa 

 

1/ Rosa G., Smalec A., Sondej T., Analiza i funkcjonowanie rynku – ćwiczenia i zadania, 

Wyd. Naukowe US, Szczecin 2010. 

2/ Analiza rynku, red. H. Mruk, PWE, Warszawa 2003. 

3/ Badania rynku, red. Z. Kędzior. PWE, Warszawa 2004. 
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Literatura uzupełniająca 

 

1/ Badania marketingowe. Teoria i praktyka, red. K. Mazurek-Łopacińska, Wyd. Naukowe 

PWN, Warszawa 2008. 

2/ Kaczmarczyk S., Badania marketingowe. Metody i techniki, PWE, Warszawa 2003. 

3/ Wrzosek W., Funkcjonowanie rynku, PWE, Warszawa 2002. 

4/ Analiza i funkcjonowanie rynku, red. J. Perenc, Wyd. Naukowe US, Szczecin 1998 

5/ Wskaźniki marketingowe, red. R. Kozielski, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2008. 

6/ Mynarski S., Praktyczne metody analizy danych rynkowych i marketingowych, Wyd. 

ZAKAMYCZE, Kraków 2000. 

NAKŁAD PRACY STUDENTA: 

 Liczba godzin   

Zajęcia dydaktyczne 60 

Przygotowanie się do zajęć 10 

Studiowanie literatury 5 

Udział w konsultacjach 10 

Przygotowanie projektu / eseju / itp. 5 

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 6 

Inne 4 

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100 

Liczba punktów ECTS 4 
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Nazwa przedmiotu: Analiza rynku (Market analysis) 
Kod przedmiotu: 

04.7.VI.28.A.I.11._37 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra Marketingu 

Usług 

Nazwa kierunku: Ekonomia 

Forma studiów: stacjonarne 

I stopnia 

Profil kształcenia: A 

ogólnoakademicki 

Specjalność: Business Economics 

Rok / semestr: rok 3 semestr 5 Status przedmiotu /modułu:  

obowiązkowy 

Język przedmiotu / modułu:  

angielski 

Forma zajęć wykład ćwiczenia 
ćwiczenia 

laboratoryjne 
konwersatorium seminarium 

inne  

(wpisać jakie) 

Wymiar zajęć 30 30     

Koordynator przedmiotu / modułu dr Leszek Gracz 

Prowadzący zajęcia dr Leszek Gracz leszek.gracz@wzieu.pl 

Cel przedmiotu / modułu 

 

Presenting the students the needs of market research and analysis. Familiarize 

students with methods of market analysis from both the demand and supply side. 

Preparing students to use in practice the methods of portfolio analysis, analysis of 

strategic groups and TOWS/SWOT analysis to determine the competitive position 

of the entity and the market or offer attractiveness. Preparing students for the 

proper selection of appropriate instruments and forms of promotion, pricing and 

selection of appropriate target group. 

Wymagania wstępne Basics of marketing 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Odniesienie do 

efektów dla 

programu 

Odniesienie do 

efektów dla 

obszaru 

Wiedza 

01 student knows the basic concepts of market and methods of 

market research and analysis 

02 The student is able to present the market process and 

understands the principles of market process’s analysis 

K_W01 

K_W02 

K_W06 

S1A_W01 

 

S1A_W03 

 

Umiejętności 

03 the student identifies weakness and strentghts of market 

entities  

04 the student determines the competitive position of an 

example entity and makes strategic decisions regarding price 

setting and the choice of other marketing instruments 

05 the student prepares and conducts market research 

K_U08 

K_U09 

K_U22 

K_U23 

S1A_U02 

 

S1A_U03 

 

 

S1A_U09 

Kompetencje 

społeczne 

06 the student is sensitive to the needs of customer and can 

solve customer’s problems 

07 the student accepts the need of market research. 

K_K04 

K_K05 

 

S1A_K03 

 

S1A_K04 

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin 
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Wykłady 30 

1. The essence and classification of market. Supply and demand 2 

2. Competitive strategies 2 

3. The process and methods of market analysis  3 

4. Sampling and methods of choosing samples 3 

5. Methods of data presentation  2 

4. Projective methods 3 

5. The market share of a new brand 2 

6. Portfolio methods 2 

7. The analysis of absorptive and capacity of market 4 

8. The analysis of strategic business units 2 

9. Conjoint analysis 1 

10. The analysis of customer service and distribution policy  2 

11. The analysis of promotional activates. 2 

Ćwiczenia 30 

1. Opinions and attitudes research. 2 

2. The research of customer’s preferences Repeatability of purchases 2 

3. The market share of an enterprise 2 

4. Product life cycle analysis. 2 

5. Price setting methods  4 

6. Procedure of market segmentation and product positioning  2 

7. SWOT/TOWS analysis  2 

8. Correlations between two product features. 4 

9. Customer satisfaction index  2 

10. House of quality 4 

11. Taxonomic Method. 4 

Metody kształcenia 
multimedia presentation, case study, problem-solving tasks, group work Internet-based 

survey preparing and analyzing 

Metody weryfikacji        

efektów kształcenia 

 

 Nr efektu kształcenia 

z sylabusa 

Written exam 

Written tests from exercises 

Internet-based survey preparing and analyzing 

Activity in group works during exercises  

1,2 

3,4,5, 

5 

3,4,5,6,7 

Forma i warunki zaliczenia 

 

Written exam (both knowledge from lectures and excercises) – multiple choice questions 

and short open questions 

Written tests from exercises – open questions and calculations 

Internet-based survey preparing and analyzing – presentation of the research ootcome 

Activity in group works during exercises  
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Literatura podstawowa 1. Ph. Kotler, G. Armstrong: Priniciples of Marketing, 12e, Prentice Hall 2008 

Literatura uzupełniająca 

 

2. Ch.W. Lamb, J.F. Hair, Jr.,C. McDaniel: Essentials of Marketing, South Western 

Cengage Learning, 2009 

NAKŁAD PRACY STUDENTA: 

 Liczba godzin   

Zajęcia dydaktyczne 60 

Przygotowanie się do zajęć 10 

Studiowanie literatury 5 

Udział w konsultacjach 10 

Przygotowanie projektu / eseju / itp. 5 

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 6 

Inne 4 

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100 

Liczba punktów ECTS 4 
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Budownictwo technologie budowlane, proces inwestycyjny i kosztorysy  
W

yp
eł

ni
a 

Z
es

pó
ł K

ie
ru

nk
u 

Nazwa przedmiotu: Budownictwo, technologie budowlane, proces 

inwestycyjny i kosztorysy 

Kod przedmiotu: 

14.3.VI.28.A.I.04._38 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra Ekonomiki i 

Organizacji Telekomunikacji 

Nazwa kierunku: Ekonomia 

Forma studiów: stacjonarne 

I stopnia 

Profil kształcenia: A 

ogólnoakademicki 

Specjalność: Gospodarka 

Nieruchomościami 

Rok / semestr: rok 2 smestr 4 Status przedmiotu /modułu: 

obowiązkowy 

Język przedmiotu / modułu: 

polski 

Forma zajęć wykład ćwiczenia 
ćwiczenia 

laboratoryjne 
konwersatorium seminarium 

inne  

(wpisać jakie) 

Wymiar zajęć 15 15     

Koordynator przedmiotu / modułu dr hab. prof. US Henryk Babis 

Prowadzący zajęcia Dr Piotr Ładny – piotr.ladny@wzieu.pl 

Cel przedmiotu / modułu 

 

Zapoznanie studentów z kolejnymi działaniami, które trzeba wykonać w trakcie 

przygotowania i realizacji budowlanego przedsięwzięcia inwestycyjnego, oraz 

metodami dochodzenia do optymalnych decyzji . Przedstawienie najważniejszych 

technologii stosowanych w budownictwie oraz metod kosztorysowania. 

Wymagania wstępne Podstawowa wiedza z zakresu mikro- i makroekonomii 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Odniesienie do 

efektów dla 

programu 

Odniesienie do 

efektów dla 

obszaru 

Wiedza 

01 Student ma podstawową wiedzę o zasadach przygotowania 

i realizacji budowlanych przedsięwzięć inwestycyjnych 

02 Student ma podstawową wiedzę o technologiach 

stosowanych w budownictwie 

K_W01 

K_W02 

K_W03 

K_W04 

K_W05 

S1A_W07 

Umiejętności 
03 Student potrafi wykorzystywać systemy normatywne z 

zakresu budownictwa 

K_U04 

K_U10 
S1A_U05 

Kompetencje 

społeczne 

04 rozwija umiejętności w zakresie pracy w grupach, 

komunikacji oraz dyskusji. 
K_K07 

S1A_K02 

S1A_K03 

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin 

Forma zajęć – wykład 15 

1. Polska klasyfikacja obiektów budowlanych 2 

2. Zakres regulacji ustawy Prawo budowlane i przepisów wykonawczych (Warunki techniczne, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Warunki techniczne użytkowania budynków 
mieszkalnych) 

2 

3.  Stosowanie norm polskich i międzynarodowych w budownictwie 2 

4. Rodzaje konstrukcji ze względu na zastosowany materiał, konstrukcje tradycyjne, konstrukcje 
prefabrykowane.  Elementy konstrukcji i wykończenia budynków. Technologie wykończenia 
budynków 

4 
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5. Materiały i wyroby budowlane dopuszczone do użytkowania.  Instalacje wewnętrzne w 
budynkach 

2 

6. Kosztorysowanie. Pojęcia ogólne, akty prawne, rodzaje kosztorysów, rola, zadania i funkcje 
kosztorysów 

3 

Forma zajęć –  ćwiczenia 15 

1. Zasady obliczania powierzchni i kubatury obiektów budowlanych 2 

2. Dokumentacja obiektu budowlanego – wymagania, tworzenie 2 

3. Pozwolenie na budowę, zgłoszenie budowy obiektu budowlanego. Pozwolenie na użytkowanie, 
zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego. Zmiana sposobu użytkowania obiektu 
budowlanego. Rozbiórka obiektu budowlanego 

3 

4. Projekt budowlany Obowiązki uczestników procesu inwestycyjnego 1 

5. Baza normatywna i cenowa — techniki normowania pracy ludzi, maszyn i zużycia materiałów  2 

6. Zasady wykonywania przedmiarów i obmiarów robót  1 

7. Specyfika kosztorysowania robót budowlanych 1 

8. Przykłady kosztorysowania w oparciu o narzędzia informatyczne 3 

Metody kształcenia 
Wykłady przy pomocy prezentacji multimedialnych 

Ćwiczenia – praca w grupach i analiza przypadków 

Metody weryfikacji        

efektów kształcenia 

 

 Nr efektu kształcenia 

z sylabusa 

Zaliczenie na ocenę 

Kolokwium 

01, 

02, 03 

Forma i warunki zaliczenia 

 

Pisemne zaliczenie z zagadnień zaprezentowanych na zajęciach w formie testu oraz pytań 

otwartych. 

Literatura podstawowa 

 

1. Praca zbiorowa pod redakcją M. Połońskiego 2009: Kierowanie budowlanym procesem 
inwestycyjnym. Wydawnictwo SGGW. 

2. Praca zbiorowa pod redakcją M. Połońskiego 2008: Proces inwestycyjny i eksploatacja 
obiektów budowlanych. Wydawnictwo SGGW. 

Literatura uzupełniająca 

 

1 Jaworski K. (2004). Podstawy organizacji budowy. PWN Warszawa 
2 Stokes E., Saleem A. „Zarządzanie przedsięwzięciem budowlanym” Biblioteka 

Menadżera Budownictwa, Leonardo da Vinci PL/06/B/F/PP/174014, Ascot, Salford, 2008 

NAKŁAD PRACY STUDENTA: 

 Liczba godzin   

Zajęcia dydaktyczne 30 

Przygotowanie się do zajęć 10 

Studiowanie literatury 15 

Udział w konsultacjach 10 

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 8 

Inne 2 

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75 

Liczba punktów ECTS 3 
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Centra usług dla biznesu  
W

yp
eł

ni
a 

Z
es

pó
ł K

ie
ru

nk
u 

Nazwa przedmiotu: Centra usług dla biznesu (BPO) 
Kod przedmiotu: 

14.3.VI.28.A.I.02._39 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług/ Katedra Efektywności 

Innowacji 

Nazwa kierunku: Ekonomia 

Forma studiów: stacjonarne 

I stopnia 

Profil kształcenia: A ogólnoakademicki Specjalność: Ekonomika usług dla 

biznesu 

Rok / semestr: rok 3 semestr 5 Status przedmiotu /modułu: 

obowiązkowy 

Język przedmiotu / modułu: 

polski 

Forma zajęć wykład ćwiczenia 
ćwiczenia 

laboratoryjne 
konwersatorium seminarium 

inne  

(wpisać jakie) 

Wymiar zajęć 30 30     

Koordynator przedmiotu / modułu Prof. dr hab. Piotr Niedzielski, dr Magdalena Majchrzak 

Prowadzący zajęcia 

 

Wykłady: dr Magdalena Majchrzak (magdalena.majchrzak@wzieu.pl) 

Ćwiczenia: mgr Katarzyna Łobacz (katarzyna.lobacz@wzieu.pl) 

Cel przedmiotu / modułu 

 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zasadami funkcjonowania centrów 

usług dla biznesu, w tym przekazanie wiedzy w zakresie struktur i zadań centrów 

usług dla biznesu Studenci poznają determinanty wyboru lokalizacji BPO, rolę 

zasobów ludzkich w centrach usług wspólnych a także zasady efektywnego ich 

funkcjonowania oraz perspektywy rozwoju. 

Wymagania wstępne Wiedza z zakresu ekonomiki usług. 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Odniesienie do 

efektów dla 

programu 

Odniesienie do 

efektów dla 

obszaru 

Wiedza 

01 Student definiuje pojęcie „ centrum usług” i potrafi wymienić 

jego charakterystyczne cechy; 

02 Student potrafi wymienić funkcje pełnione przez centra usług 

dla biznesu w gospodarce narodowej i międzynarodowej 

03 Student ma wiedzę na temat głównych czynników i barier 

rozwoju centrów usług dla biznesu 

K_W01 

K_W04 

 

S1A_WO1 

 

S1A_WO3 

S1A_WO3 

Umiejętności 04 Student klasyfikuje centra usług dla biznesu  

K_U01 

K_U02 

K_U03 

 

S1A_UO2 

Kompetencje 

społeczne 

05 student jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w 

grupach, jest zdolny do porozumiewania się z osobami 

będącymi i niebędącymi specjalistami w danej dziedzinie 

K_K07 

 

S1A_KO2 

 

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin 

Forma zajęć – wykład 30 

1. Podstawowe pojęcia z zakresu tematyki centrów usług dla biznesu 2 

2. Przedmiotowy zakres działania centrów usług wspólnych   4 
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3. Możliwe struktury centrów usług dla biznesu i podział zadań między centrami 4 

4. Wybór lokalizacji centrum usług dla biznesu  4 

5. Zasoby ludzkie w centrach usług wspólnych 4 

6. Mechanizmy efektywnego funkcjonowania centrum usług dla biznesu 4 

7. Zasady funkcjonowania wybranych centrów usług dla biznesu 4 

8. Uwarunkowania i perspektywy rozwoju centrów usług dla biznesu 4 

Forma zajęć –  ćwiczenia 30 

1. Główne kategorie z obszaru centrów usług dla biznesu 2 

2. Zakres działania centrów usług wspólnych 4 

3. Wady i zalety możliwych konstrukcji centrów usług wspólnych 4 

4. Konsekwencji wyboru lokalizacji centrum usług dla biznesu 4 

5. Dobór pracowników w centrach usług wspólnych 4 

6. Analiza czynników wpływających na efektywne funkcjonowanie centrum usług dla biznesu 4 

7. Analiza wybranych przykładów funkcjonowania centrów usług dla biznesu 4 

8.  Makroekonomiczne i mikroekonomiczne uwarunkowania rozwoju centrów usług dla biznesu 4 

 

Metody kształcenia 

Metody podające (wykład informacyjny, prelekcja), metody problemowe (wykład 

problemowy oraz metody aktywizujące: metoda przypadków, dyskusja panelowa, burza 

mózgów). 

Metody weryfikacji        

efektów kształcenia 

 

 Nr efektu kształcenia 

z sylabusa 

Egzamin ustny 

Zaliczenie pisemne 

Prezentacja multimedialna 

01,02,03,04 

01,03 

05 

Forma i warunki zaliczenia 

 

Podstawą uzyskania zaliczenia z ćwiczeń jest wykonanie pracy zaliczeniowej w formie 

prezentacji multimedialnej i jej przedstawienie oraz zaliczenie pisemne (test wielokrotnego 

wyboru). Po uzyskaniu pozytywnej oceny z zaliczenia student może przystąpić do 

egzaminu ustnego obejmującego wiedzę z wykładów oraz zalecanej literatury. Egzamin 

odbywa się według harmonogramu sesji z Dziekanatu dla danych grup studenckich; 

terminarz egzaminów znany studentom 1 miesiąc przed wyznaczoną datą. 

Literatura podstawowa 

 

1. Globalizacja usług. Outsourcing, offshoring i shared services centers, red. A. 
Szymaniak, Wydawnictwa Akademickie I Profesjonalne, Warszawa 2008. 

2. Kłosiński K., Masłowski A., Globalizacja sektora usług w Polsce, PWE, Warszawa 
2005. 

3. Kuczewska L., Stan i tendencje rozwoju usług biznesowych w Polsce, IRWiK, 
Warszawa 2006. 

Literatura uzupełniająca 

 

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

NAKŁAD PRACY STUDENTA: 

 Liczba godzin   

Zajęcia dydaktyczne 60 

Przygotowanie się do zajęć 10 
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Studiowanie literatury 20 

Udział w konsultacjach 10 

Przygotowanie projektu / eseju / itp. 15 

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 6 

Inne 4 

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 125 

Liczba punktów ECTS 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 18 

Ekonometria  
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Nazwa przedmiotu: Ekonometria  
Kod przedmiotu: 

11.9.VI.28.A.I.12._08 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra Metod 

Ilościowych 

Nazwa kierunku: Ekonomia 

Forma studiów: stacjonarne I 

stopnia 

Profil kształcenia: A 

ogólnoakademicki 

Specjalność: wszystkie 

Rok / semestr: rok 2 semestr 4 Status przedmiotu /modułu: 

obowiązkowy 

Język przedmiotu / modułu: 

polski 

Forma zajęć wykład ćwiczenia 
ćwiczenia 

laboratoryjne 
Konwersatorium seminarium 

inne  

(wpisać jakie) 

Wymiar zajęć 15 15     

Koordynator przedmiotu / modułu Prof. zw. dr hab. Jan Purczyński 

Prowadzący zajęcia 

mgr Kamila Bednarz kamila.bednarz@wzieu.pl; mgr Magdalena Kulbaczewska 

magdalena.kulbaczewska@wzieu.pl; dr Robert 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 / modułu 

 

Zapoznanie studentów z modelem ekonometrycznym  jako podstawowym 

narzędziem opisywania, diagnozowania i prognozowania zjawisk ekonomicznych. 

Wymagania wstępne Podstawowa wiedza z  zakresu matematyki oraz statystyki opisowej 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Odniesienie do 

efektów dla 

programu 

Odniesienie do 

efektów dla 

obszaru 

Wiedza 

01- student potrafi opisać charakter wzajemnego 

oddziaływania na siebie zjawisk ekonomicznych na podstawie 

oszacowanego modelu ekonometrycznego 

K_W10 

K_W11 
S1A_W06 

Umiejętności 

02-  student potrafi  zdefiniować zmienne objaśniające 

określone zjawiska ekonomiczne,  posiada umiejętności 

budowy i weryfikowania modeli ekonometrycznych  

K_U20 S1A_U03 

Kompetencje 

społeczne 

03- student zachowuje ostrożność i krytycyzm w wyrażaniu 

opinii na podstawie przeprowadzonych badań z 

wykorzystaniem aparatu ekonometrycznego 

K_K02 

K_K03 
S1A_K04 

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin 

Forma zajęć –wykład 15 

1. Teorie ekonomii a modelowanie ekonometryczne 2 

2. Model ekonomiczny, model ekonometryczny. Cele i metody ekonometrii, klasyfikacja modeli 

ekonometrycznych, 
2 

3. Etapy modelowania ekonometrycznego, regresja liniowa z jedną i wieloma zmiennymi objaśniającymi 5 

4. Model decyzyjny, programowanie liniowe, program pierwotny a program dualny, metoda graficzna i 

simpleks 
4 

5. Programy komputerowe z zakresu programowania matematycznego 2 
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Forma zajęć - ćwiczenia 15 

1. Specyfikacja zmiennych modelu 4 

2. Metoda najmniejszych kwadratów, metoda momentów 6 

3. Prognozowanie ekonometryczne 5 

Metody kształcenia Prezentacja multimedialna, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań 

Metody weryfikacji        

efektów kształcenia 

 

 Nr efektu kształcenia 

z sylabusa 

Egzamin pisemny 

kolokwium 

01 

02,03  

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. 

Literatura podstawowa 

 

1. R.Czyżycki, R.Klóska: Ekonometria i prognozowanie zjawisk ekonomicznych w 

przykładach i zadaniach, Economicus, Szczecin 2011 

2. R. Czyżycki, M. Hundert, R. Klóska: Wybrane zagadnienia z ekonometrii, Economicus, 

Szczecin 2007 

3. R. Czyżycki, M. Hundert, R. Klóska: Wybrane zagadnienia z prognozowania, 

Economicus, Szczecin 2006 

Literatura uzupełniająca 

 

1. G.S. Maddala: Ekonometria, PWN, 2008 

2. Wprowadzenie do ekonometrii, pod red K. Kukuły, PWN, 2009 

NAKŁAD PRACY STUDENTA: 

 Liczba godzin   

Zajęcia dydaktyczne 30 

Przygotowanie się do zajęć 5 

Studiowanie literatury 5 

Udział w konsultacjach 10 

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 21 

Inne 4 

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75 

Liczba punktów ECTS 3 
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Ekonomika przedsiębiorstw transportu kolejowego  
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Nazwa przedmiotu: Ekonomika przedsiębiorstw transportu kolejowego 
Kod przedmiotu: 

14.3.VI.28.A.I.05._37 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: WZiEU Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw 

Nazwa kierunku:Ekonomia 

Forma studiów: stacjonarne  

I stopnia  

Profil kształcenia: A 

ogólnoakademicki 

Specjalność: Ekonomika Transportu 

i Spedycja 

Rok / semestr: rok 3 semestr 5 Status przedmiotu /modułu: 

obowiązkowy 

Język przedmiotu / modułu: 

polski  

Forma zajęć wykład ćwiczenia 
ćwiczenia 

laboratoryjne 
konwersatorium seminarium 

inne  

(wpisać jakie) 

Wymiar zajęć 30 30     

Koordynator przedmiotu / modułu prof. zw. dr hab. Juliusz Engelhardt (juliusz.engelhardt@wzieu.pl) 

Prowadzący zajęcia 

 

dr Małgorzata Brojak-Trzaskowska (malgorzata.brojak@wzieu.pl), dr Małgorzata 

Porada-Rochoń (malgorzata.rochon@wzieu.pl), dr A. Sokół 

(aneta.sokol@wzieu.pl), dr M. Nowak (m.nowak@wzieu.pl), dr Anna Surmacz 

(anna.surmacz@wzieu.pl) 

Cel przedmiotu / modułu 

 

Celem procesu dydaktycznego jest wprowadzenie studentów w problematykę 

funkcjonowania przedsiębiorstw kolejowych, a przede wszystkim przybliżenie 

podstaw teoretycznych i praktycznych dotyczących ich działania, ogólnych zasad i 

specyfiki funkcjonowania, finansowania działalności, nowych metod zarządzania 

przedsiębiorstwami kolejowymi pomocnych w podejmowaniu właściwych decyzji 

zarządczych w transporcie kolejowym, ze szczególnym uwzględnieniem 

zagadnień ekonomicznych. 

Wymagania wstępne 

 

Wiedza ogólna z zakresu mikroekonomii,  nauki o przedsiębiorstwie, prawa 

gospodarczego i transportowego 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Odniesienie do 

efektów dla 

programu 

Odniesienie do 

efektów dla 

obszaru 

Wiedza 

01 student zna cechy charakterystyczne przedsiębiorstwa 

transportowego 

02Identyfikuje formy własności przedsiębiorstw transportowych 

03 student wyjaśnia na czym polega efektywne funkcjonowanie 

przedsiębiorstwa transportu kolejowego 

04 zna narzędzia służące ocenie kondycji ekonomiczno-

finansowej przedsiębiorstwa kolejowego 

K_W01 

 

K_W02 

K_W03 

 

K_W04 

S1A_W04 

 

S1A_W04 

S1A_W04 

 

S1A_W04 

Umiejętności 

05 Student rozwiązuje zadania z zakresu problemów 

decyzyjnych związanych z efektywnym funkcjonowaniem 

przedsiębiorstwa transportu kolejowego posługując się 

poznanymi metodami/narzędziami 

06 Student wybiera sposób jak najlepszego wprowadzenia 

zmian organizacyjnych w przedsiębiorstwie transportu 

kolejowego 

K_U05 

 

 

K_U06 

 

 

S1A_U02 

 

 

S1A_U01 
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07 Student wyprowadza wnioski, a także proponuje rozwiązania 

na rzecz poprawy funkcjonowania przedsiębiorstwa transportu 

kolejowego 

K_U07 S1A_U01 

Kompetencje 

społeczne 

08 Student rozumie potrzebę uczenia się 

09 Student zachowuje otwartość, a także pracuje samodzielnie  

i w zespole 

10 Student jest kreatywny w rozwiązywaniu problemów 

dotyczących funkcjonowania przedsiębiorstwa transportu 

kolejowego 

11 Student wykazuje odpowiedzialność za podjęte decyzje 

K_K08 

K_K09 

 

K_K10 

 

 

K_K11 

S1A_K01 

S1A_K02 

 

S1A_K03 

 

 

S1A_K05 

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin 

Forma zajęć – wykład 30 

1. Miejsce kolei w systemach transportowych 4 

2. Specyfika przedsiębiorstw transportu kolejowego 6 

3. Organizacja przedsiębiorstw kolejowych 6 

4. Formy własności przedsiębiorstw transportu kolejowego 2 

5. Koszty w transporcie kolejowym 4 

6. Ceny kolejowych usług przewozowych 4 

7. Restrukturyzacja przedsiębiorstw transportu kolejowego 4 

Forma zajęć – ćwiczenia 30 

1. Pojęcie i funkcje przedsiębiorstw transportu kolejowego 4 

2. Zasady działania przedsiębiorstw kolejowych 5 

3. Gospodarowanie zasobami rzeczowymi w transporcie kolejowym 6 

4. Gospodarowanie zasobami ludzkimi w transporcie kolejowym 2 

5. Koncepcje zmian w przedsiębiorstwie transportu kolejowego 4 

6.Rentowność przedsiębiorstwa kolejowego 5 

7.Inne elementy oceny kondycji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa kolejowego 4 

Metody kształcenia 
Prezentacja multimedialna, dyskusja, studia literatury czasopiśmienniczej,  analiza 

przypadków, konsultacje, praca indywidualna i zespołowa 

Metody weryfikacji        

efektów kształcenia 

 

 Nr efektu kształcenia 

z sylabusa 

 sprawdzian (kartkówka, „wejściówka”) 

 przygotowanie do zajęć  
 

 praca w zespole – rozwiązywanie zadań 

 kolokwium zaliczeniowe 

 egzamin pisemny 
 

01, 02, 03, 05, 06, 07 

01,02,03,04, 05, 06, 

07, 08, 09, 10, 11 

05, 06, 07 

05, 06, 07 

01-10 

Forma i warunki zaliczenia 

 

Ustalenie oceny z zaliczenia na podstawie ocen cząstkowych otrzymywanych w trakcie 

semestru za realizację określonych zadań i poleceń przez studenta, a także całościowe 

kolokwium w formie pisemnej, zawierającej pytania otwarte /testowe z tematów 
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omówionych ćwiczeniach. 

Ustalenie oceny z egzaminu z użyciem formy pisemnej – pytań otwartych, obejmujących 

tematykę ćwiczeniową i wykładową. 

Literatura podstawowa 

 

1/ J. Engelhardt J., W. Wardacki W., P. Zalewski P.: Transport kolejowy – organizacja, 
gospodarowanie, zarządzanie, KOW, Warszawa 1995. 
2/ Gospodarowanie w transporcie kolejowym, praca zbiorowa pod red. S. 
Miecznikowskiego, Wyd. UG, Gdańsk 2007. 
3/ Uwarunkowania rozwoju systemu transportowego Polski, praca zbiorowa pod red. B. 
Liberadzkiego, Wyd. ITE – PIB, Warszawa 2006. 

Literatura uzupełniająca 

 

1/ J. Engelhardt: Transport kolejowy w Polsce w warunkach transformacji gospodarki. Tom 
I i II., KOW, Warszawa 1998.  
2/ Czasopisma:  „Przegląd Komunikacyjny” „Rynek Kolejowy” 

NAKŁAD PRACY STUDENTA: 

 Liczba godzin   

Zajęcia dydaktyczne 60 

Przygotowanie się do zajęć 10 

Studiowanie literatury 10 

Udział w konsultacjach 10 

Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0 

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 6 

Inne 4 

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100 

Liczba punktów ECTS 4 
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Ekonomika przedsiębiorstw transportu samochodowego  
W

yp
eł

ni
a 

Z
es
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Nazwa przedmiotu: Ekonomika przedsiębiorstw transportu 

samochodowego 

Kod przedmiotu: 

14.3.VI.28.A.I.17._36 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług / Katedra Systemów i 

Polityki Transportowej 

Nazwa kierunku: Ekonomia 

Forma studiów: stacjonarne 

I stopnia  

Profil kształcenia: A 

ogólnoakademicki 

Specjalność: Ekonomika Transportu 

i Spedycja  

Rok / semestr: rok 3 semestr 5 Status przedmiotu /modułu: 

obowiązkowy 

Język przedmiotu / modułu: 

polski 

Forma zajęć 
wykład ćwiczenia 

ćwiczenia 

laboratoryjne 
konwersatorium seminarium 

inne  

(wpisać jakie) 

Wymiar zajęć 30 30     

Koordynator przedmiotu / modułu dr hab. prof. US Elżbieta Załoga 

Prowadzący zajęcia 
dr inż. Arkadiusz Drewnowski, arkadiusz.drewnowski@wzieu.pl  

mgr Agnieszka Wysocka, agnieszka.wysocka@wzieu.pl  

Cel przedmiotu / modułu 

 

Przedstawienie podstawowych uwarunkowań i mechanizmów funkcjonowania 

przedsiębiorstw transportu samochodowego oraz czynników warunkujących 

ekonomiczne wyniki ich działania. Analiza praktycznych zagadnień funkcjonowania 

sektora. 

Wymagania wstępne 

 

Znajomość przez studenta podstawowych zagadnień z mikroekonomii, ekonomiki 

przedsiębiorstwa, ekonomiki transportu oraz prawa transportowego. 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Odniesienie do 

efektów dla 

programu 

Odniesienie do 

efektów dla 

obszaru 

Wiedza 

01 Student prawidłowo definiuje i charakteryzuje sektor 

transportu samochodowego oraz orientuje się w zasadach 

gospodarowania czynnikami produkcji w przedsiębiorstwach 

transportu samochodowego, jak również w problematyce 

kosztów oraz kształtowania cen usług w przedsiębiorstwach 

transportu samochodowego. Student potrafi scharakteryzować 

sytuację w zakresie organizacji, funkcjonowania i kierunków 

rozwoju runku usług transportu samochodowego w przewozach 

pasażerskich i towarowych  

02 Student potrafi zidentyfikować i scharakteryzować bariery 

rozwoju transportu samochodowego w tym problematykę 

kosztów zewnętrznych związanych z funkcjonowaniem tej 

gałęzi transportu oraz orientuje się w zakresie polityki 

transportowej oraz regulacji prawnych  w odniesieniu do 

sektora transportu samochodowego i potrafi wskazać i 

przeanalizować dalsze kierunki i perspektywy rozwoju 

transportu samochodowego.  

K_W04 

K_W05 

K_W07 

K_W17 

S1A _W03 

S1A _W05 

S1A _W06 

S1A_W07 

S1A_W08 

S1A_W09 

Umiejętności 03 Student rozwiązuje proste przykłady dotyczące obliczeń K_U08 S1A_U06 
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wskaźników techniczno – ekonomicznych w 

przedsiębiorstwach transportu samochodowego oraz 

prawidłowo analizuje ich zmiany i wyprowadza wnioski co do 

ich przyczyn. 

04 Student analizuje regulacje prawne dotyczące transportu 

samochodowego oraz analizuje dokumenty programowe 

dotyczące rozwoju tej gałęzi transportu w Polsce i Unii 

Europejskiej 

K_U13 

K_U22 

S1A_U07 

S1A_U08 

Kompetencje 

społeczne 

05 Student dyskutuje i zachowuje otwartość na opinie 

dotyczące barier rozwoju transportu samochodowego w tym 

kosztów zewnętrznych tej gałęzi transportu  

06 Student dyskutuje nad kierunkami i perspektywami rozwoju 

sektora samochodowego w Polsce i Unii Europejskiej 

wskazując na czynniki warunkujące ten rozwój 

K_K01 

K_K05 

K_K13 

S1A_K03 

S1A_K04 

S1A _K05 

S1A_K06 

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin 

Forma zajęć – wykład 30 

1. Charakterystyka i znaczenie transportu samochodowego we współczesnym świecie 3 

2. Polityka transportowa w odniesieniu do transportu samochodowego 3 

3. Polskie i unijne regulacje prawne dotyczące transportu samochodowego 3 

4. Problematyka funkcjonowania i kierunki rozwoju infrastruktury drogowej w Polsce i Unii Europejskiej 3 

5. Problematyka funkcjonowania krajowego, wewnątrzwspólnotowego i międzynarodowego rynku usług 

transportu samochodowego 

3 

6. Gospodarowanie rzeczowymi czynnikami produkcji oraz czynnikiem ludzkim w przedsiębiorstwach 

transportu samochodowego 

3 

7. Koszty, ceny i rentowność w przedsiębiorstwach transportu samochodowego 3 

8. Bariery funkcjonowania i rozwoju transportu samochodowego 3 

9. Problematyka kosztów zewnętrznych w transporcie samochodowym 3 

10. Kierunki zmian i perspektywy rozwoju transportu samochodowego w Polsce, Unii Europejskiej i na 

świecie 

3 

Forma zajęć – ćwiczenia 30 

1. Sektor samochodowy 2 

2. Ustawa o transporcie drogowym 2 

3. Motoryzacja a transport drogowy 1 

4. Licencjonowanie w transporcie samochodowym, Dostęp do zawodu przewoźnika 2 

5. Zezwolenia w transporcie samochodowym  2 

6. Czas pracy kierowców  2 

7. Opłaty w transporcie drogowym 1 

8. Wykorzystanie czynników produkcji w przedsiębiorstwie transportu samochodowego 2 

9. Proces transportowy i jego elementy 2 

10. Identyfikacja i definicja przedsiębiorstwa transport samochodowego 2 

11. Gospodarowanie w  przedsiębiorstwie transportu samochodowego – zagadnienia ogólne 2 
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12. Racjonalność i efektywność działania przedsiębiorstwa transportu samochodowego 2 

13. Wskaźniki techniczno-ekonomiczne w transporcie samochodowym 2 

14. Ceny i koszty w przedsiębiorstwie transportu samochodowego 2 

15. Problematyka kosztów zewnętrzny  transportu samochodowego 2 

16. Kierunki rozwoju przedsiębiorstw transportu samochodowego 2 

 

Metody kształcenia 

Wykłady – prezentacje multimedialne; Ćwiczenia - prezentacje multimedialne, 

rozwiązywanie zadań, praca w grupach, analiza tekstów z dyskusją 

Metody weryfikacji        

efektów kształcenia 

 

 Nr efektu kształcenia 

z sylabusa 

1. Egzamin pisemny 
2. Kolokwium  
3. Praca w grupach 

01, 02,  04 

03, 04 

04, 05, 06 

Forma i warunki zaliczenia 

 

Zaliczenie ćwiczeń odbywa się na podstawie kolokwiów pisemnych oraz oceny ciągłej 

aktywności studenta na zajęciach. 

Egzamin na koniec semestru odbywa się w formie pisemnej (dłuższa wypowiedź pisemna) 

Literatura podstawowa 

 

1. Bentkowska-Senator K., Kordel Z.: Polski transport samochodowy ładunków. 
KODEKS Bydgoszcz-Gdańsk-Warszawa 2007. 

2. Burnewicz J.: Sektor samochodowy Unii Europejskiej. WKiŁ, Warszawa 2005 
3. Łacny J., Funkcjonowanie międzynarodowego transportu drogowego ładunków w 

gospodarce globalnej, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - 
PIB. Bydgoszcz-Radom 2009. 

4. Międzynarodowy transport drogowy. Praca zbiorowa pod red. W. Starowicza. Zeszyty 
Naukowo-Techniczne SITK, seria: Monografie nr 15, Kraków 2006.   

Literatura uzupełniająca 

 

1. Koźlak A.: Ekonomika transportu. Wyd. Naukowe UG, Gdańsk 2008. 
2. Technologie transportowe XXI wieku. Red. L. Mindur. Wydawnictwo Naukowe 

Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB. Radom 2008. 
3. Transport. Red. W. Rydzkowski, K. Wojewódzka-Król. :PWN, Warszawa 2010. 
4. Załoga E., Kwarciński T.: Strategie rynkowe w transporcie. Wyd. Naukowe US, 

Szczecin 2006.  
Czasopisma: 

„Spedycja. Transport. Logistyka”, „Przegląd Komunikacyjny”, „Przewoźnik”, „Logistyka”, 

„TSLbiznes” 

NAKŁAD PRACY STUDENTA: 

 Liczba godzin   

Zajęcia dydaktyczne 60 

Przygotowanie się do zajęć 10 

Studiowanie literatury 10 

Udział w konsultacjach 10 

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 31 

Inne 4 

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 125 

Liczba punktów ECTS 5 
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Ekonomika rynku nieruchomości  
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Nazwa przedmiotu: Ekonomika rynku nieruchomości 
Kod przedmiotu: 

14.3.VI.28.A.I.04._34 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:     Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra Ekonomiki i 

Organizacji Telekomunikacji 

Nazwa kierunku: Ekonomia 

Forma studiów: stacjonarne 

I stopnia 

Profil kształcenia: A 

ogólnoakademicki 

Specjalność: Gospodarka 

nieruchomościami 

Rok / semestr: rok 2 semestr 4 Status przedmiotu /modułu: 

obowiązkowy 

Język przedmiotu / modułu:  

polski 

Forma zajęć 
wykład ćwiczenia 

ćwiczenia 

laboratoryjne 
konwersatorium seminarium 

inne  

(wpisać jakie) 

Wymiar zajęć 15 30     

Koordynator przedmiotu / modułu dr hab. Henryk Babis, prof. US 

Prowadzący zajęcia 
dr hab. Henryk Babis, henryk.babis@wzieu.pl; prof. US,  dr Agnieszka Budziewicz-

Guźlecka agnieszka.budziewicz@wzieu.pl 

Cel przedmiotu / modułu 

 

Celem nauczania jest zapoznane studentów z podstawami funkcjonowania rynku 

nieruchomości, a w szczególności z problematyką nieruchomości jako dobra 

ekonomicznego, praw rządzących rynkami nieruchomości, specyfiki nieruchomości 

jako lokaty kapitału, źródeł finansowania rynku nieruchomości. Ponadto w toku 

zajęć słuchacze zapoznają się z metodami badań rynków nieruchomości i 

możliwościami wykorzystania analiz rynkowych.   

Wymagania wstępne 

 

Podstawowa wiedza z zakresu makro i mikroekonomii (przede wszystkim 

znajomość pojęć rynek, mechanizm rynkowy, podstawowe prawa rynku). 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Odniesienie do 

efektów dla 

programu 

Odniesienie do 

efektów dla 

obszaru 

Wiedza 

01 Student definiuje cechy nieruchomości jako dobra 

ekonomicznego 

02 Student opisuje strukturę rynku nieruchomości w Polsce 

K_W01 

K_W02 

S1A_W02 

S1A_W09 

Umiejętności 

03 Student potrafi analizować i klasyfikować strukturę rynku 

nieruchomości, jego uczestników, funkcje oraz zasady na nim 

panujące, tak w Polsce, jak i w wybranych krajach UE. 

04 Wyprowadza wnioski o czynnikach kształtujących popyt  i 

podaż na rynku nieruchomości 

K_U01 

K_U02 

S1A_U03 

S1A_U07 

 

S1A_U02 

S1A-U06 

Kompetencje 

społeczne 

05 Student wykazuje kreatywność w zakresie dostrzegania, 

obserwacji i interpretacji zjawisk na rynku nieruchomości,  

06 Zachowuje otwartość w wyjaśnianiu relacji między 

zjawiskami społecznymi i gospodarczymi w aspekcie aktywizacji 

obrotów na rynku nieruchomości. 

K_K01 

S1A_K07 

 

S1A_K03 

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin 
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Forma zajęć – wykład 15 

1. Nieruchomość jako dobro ekonomiczne (cechy, rodzaje  i funkcje nieruchomości).  2 

2. Istota rynku nieruchomości (definicja, miejsce rola i funkcje rynku nieruchomości). Zasady segmentacji 

rynku nieruchomości. Interwencjonizm państwowy na rynku nieruchomości. 

4 

3. Specyfika rynku nieruchomości (cechy rynku; popyt, podaż i cena na rynku nieruchomości).  2 

4. Elastyczność popytu i podaży na rynku nieruchomości. Otoczenie ekonomiczne, instytucjonalno-

prawne i przestrzenne rynku nieruchomości.  

2 

5. Zasady  finansowania obrotu na rynku nieruchomości. 2 

6. Funkcjonowanie rynków nieruchomości w Polsce oraz w wybranych państwach członkowskich Unii 

Europejskiej. 

3 

Forma zajęć – ćwiczenia  30 

1. Wprowadzenie do ekonomiki rynku nieruchomości 2 

2. Decyzje nabywcy i sprzedawcy na rynku nieruchomości 4 

3. Podstawowe determinanty rozwoju rynku nieruchomości (czynniki demograficzne, czynniki zasobowe, 

czynniki ekonomiczne, czynniki instrumentalne) 

4 

4. Podaż zasobów na rynku nieruchomości (grunty, zasób budynków i budowli, zasoby lokalowe) 4 

5. Rynek nieruchomości gruntowych (pojęcie i istota nieruchomości gruntowej, rodzaje nieruchomości 

gruntowych, podział nieruchomości gruntowych) 

2 

6. Gospodarka mieszkaniowa (rynkowy sektor mieszkaniowy, model rynku mieszkaniowego, czynniki 

kształtujące popyt i podaż mieszkań, podstawowe segmenty rynku nieruchomości mieszkaniowych, 

podmioty rynku mieszkaniowego, sektor finansowy a sektor mieszkaniowy, rozwój rynku mieszkaniowego 

w Polsce - bariery i perspektywy) 

6 

7. Finansowanie inwestycji na rynku budowlanym oraz obrotu na wtórnym rynku nieruchomości 5 

8. Ocena ekonomicznej efektywności inwestycji 3 

Metody kształcenia 
Wykład z użyciem technik multimedialnych. Ćwiczenia w formie rozwiązywania 

praktycznych przykładów i opracowanie projektu. 

Metody weryfikacji        

efektów kształcenia 

 

 Nr efektu kształcenia 

z sylabusa 

sprawdzian 

kolokwium 

egzamin końcowy  pisemny 

01, 02 

01, 02, 03, 04 

01, 02, 03, 04, 05, 06 

Forma i warunki zaliczenia 

 

Pisemne zaliczenie z zagadnień zaprezentowanych na zajęciach w formie testu oraz pytań 

otwartych. Egzamin w formie testu. 

Literatura podstawowa 

 

1. M. Bryx, Rynek nieruchomości. System i funkcjonowanie, Poltext, Warszawa 2009 
2. Gawron H., Analiza rynku nieruchomości. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. 

Poznań. 2009 
3. M. Bryx, Wybrane aspekty finansowania i organizacji rynku nieruchomości., Szkoła 

Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2006 
4. E. Kucharska –Stasiak, Nieruchomość a rynek, PWN, Warszawa 2002 

Literatura uzupełniająca 

 

1. Rynek nieruchomości w Polsce, praca zbiorowa pod red. nauk. Kałkowskiego L., 
Twigger, Warszawa 2001 

2. Hopfer A., Cellmer R., Rynek nieruchomości, Akademia Rolniczo-Techniczna w 
Olsztynie, Olsztyn 1997 
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3. M. Bryx, Finansowanie  inwestycji mieszkaniowych, Poltext, Warszawa 2001 

4. Cellmer R., Zasady i metody analizy elementów składowych rynku nieruchomości, 
EDUKATERRA Sp. z o.o., Olsztyn, 1999 

NAKŁAD PRACY STUDENTA: 

 Liczba godzin   

Zajęcia dydaktyczne 45 

Przygotowanie się do zajęć 20 

Studiowanie literatury 15 

Udział w konsultacjach 10 

Przygotowanie projektu / eseju / itp. 3 

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 5 

Inne 2 

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100 

Liczba punktów ECTS 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 29 
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Nazwa przedmiotu: Ekonomika transportu 
Kod przedmiotu: 

14.3.VI.28.A.I.17._34 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług/Katedra Systemów i 

Polityki Transportowej 

Nazwa kierunku: Ekonomia 

Forma studiów: stacjonarne 

I stopnia 

Profil kształcenia: A 

ogólnoakademicki 

Specjalność: Ekonomika transportu i 

spedycja 

Rok / semester: rok 2 semestr 4 Status przedmiotu /modułu: 

obowiązkowy 

Język przedmiotu / modułu: 

polski 

Forma zajęć 
wykład ćwiczenia 

ćwiczenia 

laboratoryjne 
konwersatorium seminarium 

inne  

(wpisać jakie) 

Wymiar zajęć 

 
45 45     

Koordynator przedmiotu / modułu dr hab. prof. US Elżbieta Załoga 

Prowadzący zajęcia 

 

dr hab. prof. US Elżbieta Załoga elzbieta.zaloga@wzieu.pl dr Tomasz Kwarciński 

tomasz.kwarcinski@wzieu.pl, mgr Emilia Kuciaba emilia.kuciaba@wzieu.pl, mgr 

Zuzanna Klos zuzanna.klos@wzieu.pl 

Cel przedmiotu / modułu 

 

Przekazanie podstaw teoretycznych ekonomiki transportu, zapoznanie i 

ugruntowanie znajomości podstawowego zakresu pojęć z ekonomiki transportu, 

przedstawienie podstawowych obszarów zainteresowań współczesnej ekonomiki 

transportu oraz  sposobu analizy ekonomicznych problemów transportu. 

Wymagania wstępne 

 

Przedmiot ekonomika transportu jest wprowadzeniem studenta w zagadnienia 

transportowe, rozszerzane w późniejszym toku studiów. Student powinien 

posiadać ogólną wiedzę makro i mikroekonomiczną w szczególności cen, kosztów, 

popytu czy też podaży. Ponadto powinien znać podstawy teorii funkcjonowania 

rynku oraz zachowania się na nim podmiotów. 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Odniesienie do 

efektów dla 

programu 

Odniesienie do 

efektów dla 

obszaru 

Wiedza 

Student: 

01. Definiuje transport, podaż, popyt na usługi 
transportowe, rynek usług transportowych oraz 
system transportowy.  

02.  Wymienia oraz opisuje podstawowe funkcje 
transportu oraz rynku usług transportowych. 

03. . Wyciąga proste wnioski z statystki dotyczącej 
transportu. 

K_W04 

K_W05 

K_W07 

K_W11 

K_W17 

S1A _W01 

S1A_W03 

S1A_W08 

Umiejętności 

Student; 

04.  Ocenia oraz przewiduje rozwój infrastruktury 
transportu oraz systemu transportowego, 

05.  Poddaje krytyce elementy rozwoju ekonomicznej 
teorii transportu, funkcjonowania rynku usług 
transportowych oraz planów rozwoju infrastruktury 
transportu. 

K_U08 

K_U13 

K_U22 

S1A_U01 

S1A_U02 

S1A_U08 

mailto:tomasz.kwarcinski@wzieu.pl
mailto:emilia.kuciaba@wzieu.pl
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Kompetencje 

społeczne 

Student: 

06. Dyskutuje nad rolą transportu we współczesnej 
cywilizacji, możliwą równowagą na rynku usług 
transportowych, celowością wprowadzania zasad 
zrównoważonego rozwoju w zakresie transportu. 

K_K01 

K_K05 

K_K13 

S1A_K05 

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin 

Forma zajęć – wykład 45 

1. Transport jako element współczesnej cywilizacji 3 

2. Założenia ekonomicznej teorii transportu 3 

3.Popyt na usługi transportowe 3 

1. Podaż usług transportowych 3 

5. Funkcjonowanie rynków usług transportowych 3 

6. Rynek usług transportowych – pojecie cechy funkcje 3 

7. Segmenty rynkowe w transporcie 3 

8. Elementy wpływające na funkcjonowanie rynku usług transportowych 3 

9. Współpraca i konkurencja w transporcie 3 

10.Jednolity rynek usług transportowych UE 3 

11. Problematyka równowagi na rynku usług transportowych 3 

12. Infrastruktura transportowa w funkcjonowaniu państwa 3 

13.. Teoretyczne aspekty kształtowania cen usług transportowych 3 

14. Koszty działalności transportowej 3 

15. System transportowy państwa 3 

Forma zajęć – ćwiczenia 45 

1. Pojęcie oraz klasyfikacja transportu 3 

2. Cechy techniczno-eksploatacyjne gałęzi transportu 3 

3. Sfery zainteresowań badawczych ekonomiki transportu 3 

4. Transport jako czynnik lokalizacji sił wytwórczych 3 

5. Klasyfikacja oraz źródła powstawania potrzeb transportowych 3 

6.Tradycyjny cykl rozwoju transportu 3 

7. Mierniki produkcji transportowej 3 

8. Cechy oraz klasyfikacja rynku usług transportowych 3 

9. Charakterystyka rynkowa poszczególnych gałęzi transportu 3 

10. Korzyści zewnętrzne działalności transportowej 3 

11. Układy analityczne kosztów transportu 3 

12.  Koszty społeczne, zewnętrzne oraz kongestii w transporcie 3 

13. Znaczenie infrastruktury transportu w rozwoju społeczno gospodarczym 3 

14. Infrastruktura społeczna oraz ekonomiczna 3 

15. Charakterystyka oraz cechy systemu transportowego 3 

 

Metody kształcenia 

1. Prezentacja multimedialna 
2. Praca w grupach 
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3. Analiza tekstów z dyskusją 

Metody weryfikacji        

efektów kształcenia 

 

 Nr efektu kształcenia 

z sylabusa 

1. Egzamin ustny 
2. Kolokwium  
3. Projekt grupowy z prezentacja 

01,02,03,04,05,06 

03,04,05 

06 

Forma i warunki zaliczenia 

 

Przedmiot kończy się egzaminem ustnym, natomiast  na ocenę z ćwiczeń składa się wynik 

kolokwium pisemnego oraz ocena z aktywności na zajęciach 

Literatura podstawowa 

 

1. Transport. Problemy transportu w rozszerzonej UE. Red. W. Rydzkowski, K. 
Wojewódzka-Król. PWN, Warszawa 2009. 

2. W. Grzywacz, J. Burnewicz: Ekonomika transportu. WKiŁ, Warszawa 1989. 
3. E. Załoga, T. Kwarciński: Przewodnik do ćwiczeń z Ekonomiki transportu. WNUS, 

Szczecin 2004. 
4. E. Załoga: Strategie rynkowe kolei wobec zmian w preferencjach klientów. Wyd. US, 

Szczecin 1998. 
5. Współczesne problemy badawcze ekonomiki transportu. Wyd. Naukowe US, Szczecin 

2006. 
6. Koźlak A.: Ekonomika transportu. Wyd. Naukowe UG, Gdańsk 2008. 

Literatura uzupełniająca 

 

1. „Problemy Ekonomiki Transportu” 
2. „Przegląd Komunikacyjny” 

NAKŁAD PRACY STUDENTA: 

 Liczba godzin   

Zajęcia dydaktyczne 90 

Przygotowanie się do zajęć 10 

Studiowanie literatury 15 

Udział w konsultacjach 10 

Przygotowanie projektu / eseju / itp. 5 

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 16 

Inne 4 

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 150 

Liczba punktów ECTS 6 
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Ekonomika usług  
W

yp
eł

ni
a 

Z
es

pó
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ie
ru
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Nazwa przedmiotu Ekonomika usług 
Kod przedmiotu: 

14.3.VI.28.A.I.18._36 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot : Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra Zarządzania Turystyką 

Nazwa kierunku:  Ekonomia 

Forma studiów:  studia stacjonarne   

I stopnia 

Profil kształcenia:     A 

 ogólnoakademicki 

Specjalność:  

Ekonomika Usług dla Biznesu 

Rok / semester rok 2 semestr 4 

 

Status przedmiotu:  

obowiązkowy 

Język przedmiotu :   

polski 

Forma zajęć 
wykład ćwiczenia 

ćwiczenia 

laboratoryjne 
konwersatorium seminarium 

inne  

(wpisać jakie) 

Wymiar zajęć 30 30     

Koordynator przedmiotu  Prof. dr hab. Aleksander Panasiuk 

Prowadzący zajęcia 

 

dr Anna Tokarz-Kocik (anna.tokarz@wzieu.pl), 

dr Marta Sidorkiewicz (marta.sidorkiewicz@wzieu.pl) 

Cel przedmiotu / modułu 

 

Celem procesu dydaktycznego jest zapoznanie studentów z teoretycznymi 

aspektami funkcjonowania rynku usług. 

Wymagania wstępne Podstawowe wiadomości z zakresu ekonomii. 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Odniesienie 

do efektów dla 

programu 

Odniesienie do 

efektów dla 

obszaru 

Wiedza 

01 Student definiuje pojęcie „ usługa” i potrafi wymienić jej 

charakterystyczne cechy; 

02 Student potrafi wymienić funkcje pełnione przez usługi w 

gospodarce 

03 Student ma wiedzę na temat głównych czynników i barier 

rozwoju rynku usług 

 

K_W01 

K_W03 

K_W04 

K_W05 

 

 

S1A_WO1 

S1A_WO3 

S1A_WO3 

 

Umiejętności 04 Student klasyfikuje usługi 
K_U23 

K_U26 
S1A_UO2 

Kompetencje 

społeczne 

05 Podczas dyskusji problemowej na zajęciach student potrafi 

zachować otwartość na poglądy pozostałych uczestników 

dyskusji. 

K_K05 

K_K07 

 

 

S1A_KO2 

 

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin 

Wykłady 30 

1. Miejsce ekonomiki usług w systemie nauk ekonomicznych 2 

2. Usługi w historii myśli ekonomicznej 2 
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3. Teoria trzech sektorów 2 

4. Definicje i cechy usług 2 

5. Klasyfikacja i typizacja usług 2 

6. Funkcje usług 2 

7. Czynniki produkcji usługowej 2 

8. Istota rynku usług 2 

9. Uwarunkowania podaży usług 2 

10. Istota potrzeb i popytu na usługi 2 

11. Substytucja i komplementarność usług 2 

12. Teoria cen w usługach 2 

13. Jakość usług   2 

14. Proces globalizacji w sektorze usług 2 

15. Determinanty rozwoju współczesnego sektora usługowego 2 

Ćwiczenia 30 

1. Teoretyczne aspekty usług 2 

2. Czynniki wpływające na rozwój sektora usługowego 2 

3. Struktura i przeobrażenia współczesnego sektora usługowego 2 

4. Kształcenie w usługach 2 

5. Wykorzystanie Internetu w usługach 2 

6. Innowacje w usługach 2 

7. Swoboda przepływu usług a Unia Europejska 2 

8. Unijna Dyrektywa Usługowa 2 

9. Trendy w usługach 2 

10. Prezentacje wybranych form działalności usługowej – case study 12 

 

Metody kształcenia 

 

 prezentacje multimedialne 

 praca w grupach 

 opracowanie projektu 

Metody weryfikacji        

efektów kształcenia 

 

 Nr efektu kształcenia 

z sylabusa 

 egzamin pisemny 

 kolokwium 

 projekt grupowy 
 

01, 02, 03, 04 

01,  03 

05 

Forma i warunki zaliczenia 

 

• egzamin pisemny (test), obejmujący wiedzę z wykładów 

• kolokwium pisemne  (test z pytaniami otwartymi)obejmujący wiedzę z ćwiczeń 

• przygotowanie i prezentacja własnego projektu 

Literatura podstawowa 

 

1. Tokarz A., Ekonomika usług. Przewodnik, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, 
Szczecin 2003, 

2. Współczesna ekonomika usług, Red. S. Flejterski, A. Panasiuk, J. Perenc, G. Rosa, 
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005. 
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Literatura uzupełniająca 1 Rogoziński K., Usługi rynkowe, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2000 

NAKŁAD PRACY STUDENTA: 

 Liczba godzin   

Zajęcia dydaktyczne 60 

Przygotowanie się do zajęć 10 

Studiowanie literatury 5 

Udział w konsultacjach 10 

Przygotowanie projektu / eseju / itp. 5 

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 6 

Inne 4 

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100 

Liczba punktów ECTS 4 
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Eksploatacja, bezpieczeństwo i przeglądy techniczne i remonty nieruchomości  
W

yp
eł

ni
a 

Z
es

pó
ł K

ie
ru

nk
u 

Nazwa przedmiotu: Eksploatacja, bezpieczeństwo i przeglądy techniczne i 

remonty nieruchomości 

Kod przedmiotu: 

14.3.VI.28.A.I.04._42 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: Katedra Ekonomiki i Organizacji Telekomunikacji 

Nazwa kierunku: Ekonomia 

Forma studiów:  stacjonarne I 

stopnia  

Profil kształcenia: A 

ogólnoakademickie 

Specjalność: Gospodarka 

Nieruchomościami 

Rok / semestr: rok 3 semestr 5 Status przedmiotu /modułu: 

obowiązkowy 

Język przedmiotu / modułu:  

Polski 

Forma zajęć 
wykład ćwiczenia 

ćwiczenia 

laboratoryjne 
konwersatorium seminarium 

inne  

(wpisać jakie) 

Wymiar zajęć 15      

Koordynator przedmiotu / modułu dr hab., prof. US Henryk Babis 

Prowadzący zajęcia dr Wiesław M. Maziarz wieslaw.maziarz@wzieu.pl 

Cel przedmiotu / modułu 
Zapoznanie studentów z teorią i praktyką z zakresu eksploatacji i bezpieczeństwa  

nieruchomości. 

Wymagania wstępne Podstawowa wiedza z ekonomii.  

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Odniesienie do 

efektów dla 

programu 

Odniesienie do 

efektów dla 

obszaru 

Wiedza 

01 poznanie istniejących zasad z zakresu eksploatacji, 

bezpieczeństwo i przeglądy techniczne i remonty 

nieruchomości 

K_W01 

K_W03 

K_W06 

S1A_W01 

 

Umiejętności 
02 umiejętność planowania  eksploatacji bezpieczeństwo i 

przeglądy techniczne i remonty nieruchomości 

K_U01 

K_U02 

S1A_U02 

 

Kompetencje 

społeczne 

03 dyskutuje na konieczności temat planowania  eksploatacji 

bezpieczeństwo i przeglądy techniczne i remonty 

nieruchomości  

K_K02 

K_K08 

K_K09 

S2A_K03 

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin 

Forma zajęć – wykłady 15 

1. Pojęcie i zakres eksploatacji nieruchomości. 4 

2. Prawne aspekty eksploatacji nieruchomości. Obowiązki właściciela oraz kompetencje nadzoru 

budowlanego 

2 

3. Warunki techniczne użytkowania i utrzymania budynków. Przeglądy budynków i urządzeń 2 

4. Zakres prac remontowych budynków. Ekonomiczne uwarunkowania prowadzenia prac remontowych 2 

5. Bezpieczeństwo nieruchomości 1 

7. Kalkulacja kosztów eksploatacyjnych nieruchomości. 2 

7. Powiększanie wartości nieruchomości. 2 

Metody kształcenia Wykłady prowadzony przy pomocy prezentacji multimedialnych 

Metody weryfikacji         Nr efektu kształcenia 
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efektów kształcenia 

 

z sylabusa 

Wykład – zaliczenie następuje na podstawie wyników uzyskanych 

z kolokwium  

01, 02, 03 

Forma i warunki zaliczenia Wykład – zaliczenie następuje na podstawie wyników uzyskanych z kolokwium  

Literatura podstawowa 

1. Prawo budowlane. Komentarz, pod red Z. Niewiadomskiego, Warszawa 2007  
2. Zarządzanie nieruchomością komercyjną, praca zbiorowa pod red. I. Foryś, Poltext, 

Warszawa 2006 
3. Cz.  Linczowski: Naprawy, remonty i modernizacje budynków, Wydawnictwo 

Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 1997 
Literatura uzupełniająca 

 

1 E. Olearczuk: Eksploatacja budynków (mieszkalnych). Wyd. ITE Radom 1999. 
2  E. Olearczuk: Eksploatacja nieruchomości budynkowych. Wyd COIB. Warszawa 2005 

NAKŁAD PRACY STUDENTA:  

 Liczba godzin   

Zajęcia dydaktyczne 15 

Przygotowanie się do zajęć 1 

Studiowanie literatury 2 

Udział w konsultacjach 5 

Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0 

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 2 

Inne 0 

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 25 

Liczba punktów ECTS 1 
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Elementy prawa  
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Nazwa przedmiotu: Elementy prawa 
Kod przedmiotu: 

10.0.VI.28.A.I.15._05 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług- Katedra Prawa 

Gospodarczego i Ubezpieczeń  

Nazwa kierunku: Ekonomia 

Forma studiów: stacjonarne I  

stopnia 

Profil kształcenia: A 

ogólnoakademicki 

Specjalność: wszystkie 

Rok / semestr: rok 1 semestr 2 Status przedmiotu /modułu: 

obowiązkowy 

Język przedmiotu / modułu:  

polski 

Forma zajęć 
wykład ćwiczenia 

ćwiczenia 

laboratoryjne 
konwersatorium seminarium 

inne  

(wpisać jakie) 

Wymiar zajęć 30 30     

Koordynator przedmiotu / modułu dr Iwona Szymczak 

Prowadzący zajęcia 

 

 dr Dorota Ambrożuk, dorota.ambrozuk@wzieu.pl; dr Marek Białkowski, 

marek.bialkowski@wzieu.pl; dr Daniel Dąbrowski, daniel.dabrowski@wzieu.pl; 

dr Iwona Szymczak, iwona.szymczak@wzieu.pl;  dr Sławomir Tomczyk 

slawomir.tomczyk@wzieu.pl 

Cel przedmiotu / modułu 
Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i instytucjami prawa prywatnego 

(cywilnego).  Poznanie systemu prawnego i jego kluczowych elementów  

Wymagania wstępne 
Podstawowa wiedza o państwie, jego organach, a ze źródeł prawa - Konstytucja 

RP 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Odniesienie do 

efektów dla 

programu 

Odniesienie do 

efektów dla 

obszaru 

Wiedza 

01-student zna podstawowe definicje oraz  pojęcia prawne  

02 - student zna podstawowe zasady prawa cywilnego 

posiada wiedze o podstawowych instytucjach  prawnych 

(podmiot, przedmiot , treść stosunków prawnych) 

K_W01 

K_W02 

K_W04 

K_W15 

S1A_W01 

S1A_W02  

 

Umiejętności 

03- student potrafi interpretować teksty prawne 

04 -potrafi dokonać klasyfikacji  czynności prawnych i ustalić 

zakres przepisów mających zastosowanie (wskazać źródło 

prawa) 

K_U02 

K_U03  

K_U19 

K_U24 

S1A_U01 

 

 

Kompetencje 

społeczne 

05- poznając intensywny proces licznych zmian legislacyjnych 

dostrzega potrzebę uzupełniania wiedzy prawniczej 

06 -student może wyrażać opinie co do aksjologicznych 

wartości zawartych w normach prawnych 

K_K04 

K_K13 

S1A_K01 

S1A_K06 

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin 

Forma zajęć –  wykład 30 

1 Wstęp do teorii prawa- podstawowe gałęzie prawa, rodzaje aktów normatywnych, rodzaje sądów w 

Polsce i UE 

4 
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2.Podmioty i przedmiot stosunków cywilnoprawnych 4 

3.Podział czynności prawnych, formy czynności prawnych 4 

4 Przedstawicielstwo, terminy, przedawnienie roszczeń 5 

5.Prawo rzeczowe – własność, użytkowanie wieczyste  i ograniczone prawa rzeczowe 5 

6. Prawo zobowiązań-  podstawowe pojęcia  z  części ogólnej - zasady wykonania umowy , rodzaje 

świadczeń 

5 

 7.Zasady odpowiedzialności odszkodowawczej z tytułu niewykonania umowy 3 

Forma zajęć –ćwiczenia 30 

1.Żródła prawa – rodzaje norm prawnych, zakres czasowy obowiązywania prawa 5 

2. Czynności prawne – treść,  sposoby zawierania umów 7 

3. Problematyka skutków prawnych wadliwych czynności 2 

4. Pełnomocnictwo 2 

5.Prawa rzeczowe  6 

6. Prawo zobowiązań – zasady prawidłowego wykonania umowy . 5 

7. Skutki związane z niewykonaniem lub niewłaściwym wykonaniem umowy 3 

 

Metody kształcenia 

Wykład :wykład interaktywny 

Ćwiczenia- analiza tekstów prawnych z dyskusją, praca w grupie –rozwiązywanie kazusów 

Metody weryfikacji        

efektów kształcenia 

 

 Nr efektu kształcenia 

z sylabusa 

Wykład  

Egzamin pisemny – test  

Ćwiczenia :  

zaliczenie pisemne (test lub pytania otwarte)  

aktywność  podczas zajęć  

1,2,3,4, 

 

 

1,2,3 

3 oraz 5 i6 

Forma i warunki zaliczenia 

 

egzamin- test 

Zaliczenie ćwiczeń- końcowa ocena jest ustalona w oparciu o ocenę z zaliczenia 

pisemnego ( testu lub pytań otwartych) oraz liczbę aktywności  (ustnych odpowiedzi na 

pytania podczas ćwiczeń)  

Literatura podstawowa 

 

1. Z. Radwański, Prawo cywilne. Część ogólna. Warszawa 2009  

2.T. Filipiak, J. Mojak, M. Nazar, E. Niezabecka, Zarys prawa cywilnego, Lublin  2010  

3. J. Jabłońska-Bonca, Podstawy prawa dla ekonomistów i nie tylko, Warszawa 2007 

Literatura uzupełniająca 

 

1. J. Toczkowski, Kazusy z prawa cywilnego, Warszawa 2008 

2.. Zarys prawa cywilnego (red, E. Gniewek), Warszawa 2010 

3.A. Kawałko, H. Witczak, Prawo cywilne, Zarys wykładu, Warszawa 2008 

NAKŁAD PRACY STUDENTA: 

 Liczba godzin   

Zajęcia dydaktyczne 60 

Przygotowanie się do zajęć 25 

Studiowanie literatury 20 
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Udział w konsultacjach 10 

Przygotowanie projektu / eseju / itp.  

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 6 

Inne 4 

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 125 

Liczba punktów ECTS 6 
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Fakultet 

Zgodnie z planem zajęć na semestrach (5 i 6 po 30 godzin) realizowane są przedmioty fakultatywne. 

Przedmioty fakultatywne są przedmiotami do wyboru przez studenta, realizują efekty z obszaru nauk 

społecznych w zakresie aktualnej wiedzy, umiejętności i postaw. Przedmioty fakultatywne do wyboru, 

wraz z ich opisem i realizowanymi efektami, są ogłaszane studentom przed rozpoczęciem danego 

semestru, zgodnie z planem studiów. 

Finanse behawioralne  

W
yp

eł
ni

a 
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Nazwa przedmiotu: Finanse behawioralne 
Kod przedmiotu: 

04.3.VI.28.A.I.01._40 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług/ Katedra Bankowości i 

Finansów Porównawczych  

Nazwa kierunku: Ekonomia 

Forma studiów:  stacjonarne 

I stopnia  

Profil kształcenia: A 

ogólnoakademicki 

Specjalność: Business Economics  

Rok / semestr: rok 3 semestr 6 Status przedmiotu /modułu: 

obowiązkowy 

Język przedmiotu / modułu: 

Język angielski 

Forma zajęć 
wykład ćwiczenia 

ćwiczenia 

laboratoryjne 
konwersatorium seminarium 

inne  

(wpisać jakie) 

Wymiar zajęć 30 30     

Koordynator przedmiotu / modułu dr hab. Beata Świecka, prof. US 

Prowadzący zajęcia 
dr hab. Beata Świecka, prof. US  

mgr Marta Zdanowska marta.zdanowska@wzieu.pl 

Cel przedmiotu / modułu 
Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami z zakresu finansów 

behawioralnych, wykorzystaniem psychologii w finansach. 

Wymagania wstępne Znajomość podstaw finansów. 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Odniesienie do 

efektów dla 

programu 

Odniesienie do 

efektów dla 

obszaru 

Wiedza 

01 Student zna podstawowe pojęcia i teorie z dziedziny 

finansów behawioralnych, takie jak teoria perspektyw czy 

heurystyki, opisuje anomalie występujące na rynkach 

finansowych. 

02 Student zna i rozumie znaczenie elementów psychologii w 

finansowych procesach decyzyjnych. 

K_W19 

K_W20 

S1A_W03 

 

 

 

S1A_W03 

Umiejętności 

03 Student potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną 

z zakresu finansów behawioralnych w praktyce życia 

codziennego. 

04 Student ma umiejętność rozumienia i analizowania wydarzeń 

na rynku finansowym z uwzględnieniem elementów 

behawioralnych.  

K_U03 

K_U06 

S1A_U08 

 

 

 

S1A_U08 

Kompetencje 05 Student wykazuje gotowość doskonalenia wiedzy i K_K01 S1A_K06 
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społeczne umiejętności w zakresie finansów behawioralnych. 

06 Student wykazuje gotowość pracy w grupach, w których 

wyraża swoje poglądy w sposób poprawny, spójny i logiczny, 

rozwiązuje samodzielnie powierzone mu zadania, interpretuje 

zachowania osób indywidualnych w zakresie finansów 

behawioralnych. 

K_K07 

K_K10 

K_K12 

 

 

S1A_K02 

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin 

Forma zajęć –  wykład 30 

1. Finanse behawioralne w naukach ekonomicznych 2 

2. Finanse behawioralne a psychologia finansowa i socjologia ekonomiczna 2 

3. Koncepcje psychologiczne człowieka a rola pieniądza w życiu jednostek 2 

4. Postawy wobec pieniądza 2 

5. Osobowości finansowe 2 

6. Zachowania podmiotów na rynkach finansowych 4 

7. Racjonalność w ujęciu ekonomicznym i behawioralnym  2 

8. Działania inwestorów w świetle teorii finansów behawioralnych  2 

9. Decyzje finansowe – ujęcie behawioralne 2 

10. Zadłużenie w ujęciu ekonomicznym i psychologicznym  2 

11. Behawioralny aspekt w finansach osobistych  2 

12. Współczesne przedsiębiorstwo – ujęcie behawioralne 2 

13. Edukacja finansowa a socjalizacja ekonomiczna 2 

14. Dochód a dobrostan. Pieniądze a szczęście 2 

Forma zajęć – ćwiczenia 30 

1. Fundamenty finansów behawioralnych 1 

2. Jak mierzyć nastawienie do ryzyka? – eksperyment. Analiza wyników w świetle teorii użyteczności 
Neumanna-Morgensterna 

2 

3. Teoria perspektywy Kahnemana i Tversky’go. Analiza zastosowań w różnych aspektach życia 
społecznego i aktywności ekonomicznej 

2 

4. Efektywność rynku i anomalie. Ryzyko irracjonalnego handlu  2 

5. Arbitraż i jego ograniczenia 1 

6. Heurystyki 2 

7. Elementy teorii gier w ocenie racjonalności podejmowania decyzji  2 

8. Psychologia inwestora 2 

9. Style inwestowania w ujęciu behawioralnym 2 

10. Obciążenia poznawcze, motywacyjne i emocjonalne uczestników rynku 2 

11. Strategie rynkowe w oparciu o finanse behawioralne 2 

12. Turbulencje na rynkach finansowych w świetle finansów behawioralnych  2 

13. Siły społeczne w finansach behawioralnych 2 

14. Zarządzanie pieniądzem w finansach behawioralnych 2 

15. Behawioralne modele rynku finansowego 2 

16. Finanse behawioralne i neuroekonomia 2 
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Metody kształcenia 
Wykład z użyciem technik multimedialnych, dyskusja, praca w grupach, analiza 

przypadków. 

Metody weryfikacji        

efektów kształcenia 

 

 Nr efektu kształcenia 

z sylabusa 

1. Sprawdzian pisemny 
2. Egzamin pisemny 

01, 02, 05, 06 

01, 02, 03, 04, 05, 06 

Forma i warunki zaliczenia 

 

Podstawą uzyskania zaliczenia z ćwiczeń jest uzyskanie pozytywnej oceny z sprawdzianu 

oraz aktywność na zajęciach, w tym:  udział w dyskusjach, praca w grupach, 

rozwiązywanie case study. 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).  

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. 

3. Komorowski J., Cele i wartości współczesnego przedsiębiorstwa. Ujęcie behawioralne, 

Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2011. 

Literatura uzupełniająca 

 

1. Tyszka T., Falkowski A., Psychologia zachowań konsumenckich, Gdańskie 

Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2009. 

2. Wąsowicz - Kiryło G., Psychologia finansowa. O pieniądzach w życiu człowieka, Difin, 

Warszawa 2008.  

3. Zielonka P., Behawioralne aspekty inwestowania na rynku papierów wartościowych, 

Cedewu, Warszawa 2008. 

NAKŁAD PRACY STUDENTA: 

 Liczba godzin   

Zajęcia dydaktyczne 60 

Przygotowanie się do zajęć 20 

Studiowanie literatury 20 

Udział w konsultacjach 10 

Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0 

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 11 

Inne 4 

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 125 

Liczba punktów ECTS 5 
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Finanse behawioralne Behavioral Finance  
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Nazwa przedmiotu:  Behavioral Finance 
Kod przedmiotu: 

04.3.VI.28.A.I.01._40 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:  Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług/ Katedra Bankowości i 

Finansów Porównawczych  

Nazwa kierunku: Ekonomia 

Forma studiów:  stacjonarne 

I stopnia 

Profil kształcenia: A 

ogólnoakademicki 

Specjalność: Business Economics  

Rok / semestr: rok 3 semestr 6 Status przedmiotu /modułu: 

obowiązkowy 

Język przedmiotu / modułu: 

język angielski 

Forma zajęć 
wykład ćwiczenia 

ćwiczenia 

laboratoryjne 
konwersatorium seminarium 

inne  

(wpisać jakie) 

Wymiar zajęć 30 30     

Koordynator przedmiotu / modułu dr hab. Beata Świecka, prof. US 

Prowadzący zajęcia 
dr hab. Beata Świecka, prof. US 

mgr Marta Zdanowska marta.zdanowska@wzieu.pl 

Cel przedmiotu / modułu 
Familiarize students with basic theories and terms of behavioral finance, by the 

usage of psychology in finance.  

Wymagania wstępne Basic financial knowledge 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Odniesienie do 

efektów dla 

programu 

Odniesienie do 

efektów dla 

obszaru 

Wiedza 

01 Student is faimliar with basic theories and terms of 

behavioral finance, such as perspective or heuristic theories, he 

or she can describe anomalies occurring on financial markets. 

02 Student knows and understands the importance of 

psychological elements in financial decision processes.  

K_W19 

K_W20 

 

S1A_W03 

 

S1A_W03 

Umiejętności 

03 Student can use basic theoretical behavioral finance 

knowledge in practical aspects of live.  

04 Student understands and analyses financial phenomena in 

the light of behavioral finance. 

K_U03 

K_U06 

S1A_U08 

 

S1A_U08 

Kompetencje 

społeczne 

05 Student demonstrates willingness to improve knowledge and 

skills in the field of behavioral finance. 

06 Student is able to cooperate in a team, expresses his or her 

views in a proper, logical and holistic manner, he or she solely 

fulfills given tasks, interpret actions of individuals in the context 

of behavioral finance. 

K_K01 

K_K07 

K_K10 

K_K12 

 

S1A_K06 

 

 

S1A_K02 
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TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin 

Forma zajęć  –  wykład 30 

1. Behavioral finance in economical sciences 2 

2. Behavioral finance and a financial psychology and economical sociology 2 

3. Psychological concepts of human behavior and a role of money in the life 2 

4. Attitudes towards money 2 

5. Financial personalities 2 

6. Entities behavior on financial markets 4 

7. Economical and behavioral concept of rationality  2 

8. Investors actions in the light of behavioral finance theory  2 

9. Financial decisions – behavioral approach 2 

10. Debt in psychological and economical approaches 2 

11. Behavioral aspect in personal finance  2 

12. Modern entrepreneurship – behavioral approach 2 

13. Financial education and economical socialization 2 

14. Income and wealth. Money and happiness 2 

Forma zajęć – ćwiczenia 30 

1  Sources of behavioral finance 1 

2   Measuring attitude towards risk – experiment. Analysis of results in the light of utilities theory of 
Neumann-Morgenstern 

2 

3 Perspective theory of Kahneman and Tversky. Analysis of uses in different aspects of social life 
and economical activity 

2 

4 Market’s effectiveness and anomalies. Noise trader risk 2 

5 Arbitration and its limitation 1 

6 Heuristics 2 

7 Game theory elements in the assessments of decisions rationality 2 

8 Investor psychology 2 

9 Investing styles in the light of behavioral finance  2 

10 Cognitive, motivational and emotional burden on market participants  2 

11 Behavioral finance market startegies 2 

12 Quakes on finacial markes fundations in the light of behavioral finance 2 

13 Social forces in behavioral finance 2 

14 Money management market 2 

15 Behavioral models of financial market 2 

16 Behavioral finance and neuroeconomy 2 

Metody kształcenia 

 

Lectures endorsed by multimedia techniques, exercises, case studies, group works, 

experiments, questionnaires, articles to read, discussions, presentations 

Metody weryfikacji        

efektów kształcenia 

 

 Nr efektu kształcenia 

z sylabusa 

Written test 01, 02, 05, 06 
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Written exam 01, 02, 03, 04, 05, 06 

Forma i warunki zaliczenia 

 

Subject is passed by activity expressed during exercises – participation in discussions, 

experiments and questionnaires, group works over case studies and final test including 

both open and close ended questions. Scoring positive in exercises is the condition to 

undertake an exam. Exam is concluded in a written form, activity during lectures is highly 

preferred. (participation in discussions)  

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. 

3. Komorowski J., Cele i wartości współczesnego przedsiębiorstwa. Ujęcie behawioralne, 

Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2011. 

Literatura uzupełniająca 

 

1. Tyszka T., Falkowski A., Psychologia zachowań konsumenckich, Gdańskie 

Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2009. 

2. Wąsowicz - Kiryło G., Psychologia finansowa. O pieniądzach w życiu człowieka, Difin, 

Warszawa 2008.  

3. Zielonka P., Behawioralne aspekty inwestowania na rynku papierów wartościowych, 

Cedewu, Warszawa 2008. 

NAKŁAD PRACY STUDENTA: 

 Liczba godzin   

Zajęcia dydaktyczne 60 

Przygotowanie się do zajęć 20 

Studiowanie literatury 20 

Udział w konsultacjach 10 

Przygotowanie projektu / eseju / itp.  

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 15 

Inne  

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 125 

Liczba punktów ECTS 5 
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Finanse przedsiębiorstw  
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Nazwa przedmiotu: Finanse przedsiębiorstw 
Kod przedmiotu: 

04.3.VI.28.A.I.06._30 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:  Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra Finansów 

Przedsiębiorstwa  

Nazwa kierunku: Ekonomia  

Forma studiów:  stacjonarne I 

stopnia 

Profil kształcenia: A 

ogólnoakademicki 

Specjalność:  

wszystkie 

Rok / semestr: rok  3 semestr 5 Status przedmiotu /modułu:  

obowiązkowy 

Język przedmiotu / modułu: 

polski  

Forma zajęć 
wykład ćwiczenia 

ćwiczenia 

laboratoryjne 
konwersatorium seminarium 

inne  

(wpisać jakie) 

Wymiar zajęć 30 15 - - - - 

Koordynator przedmiotu / modułu prof. zw. dr hab. Aurelia Bielawska, kierownik katedry      

Prowadzący zajęcia 

 

prof. zw. dr hab. Aurelia Bielawska                             aurelia.bielawska@wzieu.pl 

dr hab. prof. US Bogusław Walczak                            bogusław.walczak@wzieu.pl 

dr Anna Bera                                                               anna.bera@wzieu.pl                 

dr Dominika Kordela                                                   dominika.kordela@wzieu.pl 

dr Sławomir Zarębski                                                 sławomir.zarebski@wzieu.pl 

mgr Magdalena Kosowska                                      magdalena.kosowska@wzieu.pl 

mgr Maciej Pawłowski                                                maciej.pawlowski@wzieu.pl 

mgr Dariusz Pauch                                                     dariusz.pauch@wzieu.pl 

Cel przedmiotu / modułu 

 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z problematyką finansowania 

przedsiębiorstw. Prezentacja podstawowych pojęć i problemów gospodarki 

finansowej w przedsiębiorstwach,  

Wymagania wstępne 

 

Student powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu funkcjonowania 

przedsiębiorstw oraz posiadać wiedzę z podstaw finansów. 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Odniesienie do 

efektów dla 

programu 

Odniesienie do 

efektów dla 

obszaru 

Wiedza 

01 student definiuje podstawowe pojęcia z dziedziny finansów 

przedsiębiorstwa 

02 student rozróżnia instrumenty finansowania działalności  

przedsiębiorstw  

K_W01 

K_W02 

K_W04 

K_W19 

S1A_W02 

S1A_W03 

S1A_W07 

S1A_W08 

Umiejętności 03 student rozumie działanie instrumentów finansowania, K_U01 S1A_U02 
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służących do zarządzania poszczególnymi składnikami majątku 

04 student proponuje i weryfikuje skuteczność instrumentów 

finansowania  

K_U02 

K_U03 

K_U04 

K_U15 

K_U25 

S1A_U03 

S1A_U07 

S1A_U08 

S1A_U09 

S1A_U10 

Kompetencje 

społeczne 

05 student akceptuje i rozumie znaczenie decyzji finansowych 

na efektywne działanie przedsiębiorstw 

06 student jest zorientowany i dostrzega znaczenie strategii 

finansowych w działalności przedsiębiorstw  

K_K01 

K_K02 

K_K05 

K_K07 

K_K11 

S1A_K02 

S1A_K03 

S1A_K04 

S1A_K05 

S1A_K06 

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin 

Forma zajęć wykład 30 

1. Źródła kapitału w przedsiębiorstwie 5 

2. Długookresowe i krótkookresowe instrumenty finansowania przedsiębiorstwa 5 

3. Podstawy funkcjonowania rynku kapitałowego 4 

4. Ryzyko i dochód w decyzjach finansowych w przedsiębiorstwie 4 

5. Koszt kapitału obcego i własnego i modele wyceny aktywów kapitałowych  4 

6. Strategie finansowania majątku w przedsiębiorstwie  4 

7. Struktura kapitału a wartość firmy 4 

Forma zajęć  ćwiczenia 15 

1. Kapitał własny i obcy jako źródło finansowania działalności przedsiębiorstwa 3 

2. instrumenty krótkoterminowego finansowania przedsiębiorstwa 2 

3. Instrumenty długoterminowego finansowania przedsiębiorstwa 2 

4. Polityka kredytowa przedsiębiorstwa 2 

5. Struktura kapitałowo- majątkowa przedsiębiorstwa 2 

6. Strategie finansowania przedsiębiorstw 2 

7. Struktura kapitału w rentowność przedsiębiorstwa 2 

Metody kształcenia 
Prezentacja mulitmedialna, analiza tekstów z dyskusją, praca w grupach, rozwiązywania 

zadań i analiza przykładów 

Metody weryfikacji        

efektów kształcenia 

 

 Nr efektu kształcenia 

z sylabusa 

kolokwia 

egzamin pisemny- test z pytaniami  

01, 02, 05, 06 

01, 02, 03, 04, 05, 06  

Forma i warunki zaliczenia 

 

Egzamin obejmuje wiedzę z wykładów oraz zalecanej literatury, zaliczenie ćwiczeń na 

podstawie obecności, aktywności pracy pisemnej i kolokwiów. 

 

Literatura podstawowa 

 

Bielawska A. (red.), Nowoczesne zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Wydawnictwo 

Beck, Warszawa 2009, 

Bielawska A., Podstawy finansów przedsiębiorstw, Wyd. ZSB, Szczecin 2001 
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A.Skowronek – Mielczarek: Małe i średnie przedsiębiorstwa, Źródła finansowania, 

Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2007  

 

Literatura uzupełniająca 

 

W.Dębski, Teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania finansami przedsiębiorstwa, 

PWN, Warszawa 2005 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA: 

 Liczba godzin   

Zajęcia dydaktyczne 45 

Przygotowanie się do zajęć 15 

Studiowanie literatury 20 

Udział w konsultacjach 10 

Przygotowanie projektu / eseju / itp.  

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 6 

Inne 4 

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100 

Liczba punktów ECTS 4 
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Finanse publiczne  
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Nazwa przedmiotu: Finanse publiczne  
Kod przedmiotu: 

04.3.VI.28.A.I.07._11 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług / Katedra Finansów 

Publicznych 

Nazwa kierunku: Ekonomia 

Forma studiów: stacjonarne I 

stopnia 

Profil kształcenia: A 

ogólnoakademicki 

Specjalność: wszystkie 

Rok / semestr: rok 2 semestr 2 Status przedmiotu /modułu: 

obowiązkowy 

Język przedmiotu / modułu: 

polski 

Forma zajęć 
wykład ćwiczenia 

ćwiczenia 

laboratoryjne 
konwersatorium seminarium 

inne  

(wpisać jakie) 

Wymiar zajęć 30 15     

Koordynator przedmiotu / modułu Prof. dr hab. K. Brzozowska 

Prowadzący zajęcia 

 

Dr Małgorzata Gorzałczyńska-Koczkodaj m.g.koczkodaj@wzieu.pl 

Dr Magdalena Kogut-Jaworska magdalena.kogut@wzieu.pl 

Dr Magdalena Zioło magdalena.ziolo@wzieu.pl 

Cel przedmiotu / modułu 

 

Przedstawienie problematyki związanej z finansami publicznymi, w szczególności 

dotyczącej zasobów pieniężnych pozostających w dyspozycji konkretnych organów 

publicznych  (tj. organów rządowych i samorządowych). Omówienie procesów 

rozdzielania i wydatkowania środków na cele publiczne. Prezentacja głównych 

kategorii finansów publicznych, sposobów zarządzania finansami publicznymi oraz 

metod ich racjonalizacji.    

Wymagania wstępne 

 

wiedza z zakresu polityki społeczno-gospodarczej, makroekonomii, podstaw 

finansów 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Odniesienie do 

efektów dla 

programu 

Odniesienie do 

efektów dla 

obszaru 

Wiedza 

01 student zna podstawy funkcjonowania systemu finansów 

publicznych,  

02 student rozróżnia podstawowe mechanizmy i zjawiska w 

dziedzinie finansów publicznych 

K_W01 

K_W04 

K_W20 

S1A_W01 

S1A_W03 

Umiejętności 

03 student identyfikuje aktualnie prowadzoną politykę 

budżetową państwa, student powinien identyfikować i śledzić w 

rzeczywiste procesy planowania budżetowego, ocenić wpływ 

bieżącej polityki fiskalnej na rzeczywistość społeczno-

K_U25 

K_U26 
S1A_U02 
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gospodarczą 

Kompetencje 

społeczne 

04 student dyskutuje i podejmuje się oceny bieżącej sytuacji 

społeczno-gospodarczej w kontekście tematu zajęć 

K_K07 

K_K11 
S1A_K02 

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin 

1.  Specyfika publicznego systemu finansowego 2 

2.  Regulacyjna rola państwa w alokacji zasobów publicznych  2 

3.  Związki polityki z ekonomią   2 

4.  Przesłanki i konsekwencje decentralizacji finansów publicznych 2 

5.  Zasady gospodarki finansowej sektora finansów publicznych 2 

6.  System budżetowy i  jego instrumenty oddziaływania na gospodarkę 2 

7.  Budżet państwa 2 

8.  Dochody publiczne 2 

9.  Wydatki publiczne 2 

10. Finanse samorządu terytorialnego  2 

11. Deficyt i dług publiczny 2 

12. Istota i elementy systemu podatkowego 2 

13. Naruszenie dyscypliny finansów publicznych 2 

14. Problemy pomocy publicznej dla przedsiębiorców 2 

15. Sytuacja makroekonomiczna a stan finansów publicznych  - stan obecny i ujęcie perspektywiczne  2 

Suma wykład 30 

1. Podstawy systemu finansów publicznych – pojęcia i interpretacje 2 

2. Struktura sektora finansów publicznych 2 

3. System podatkowy i jego rzeczywisty wpływ na rzeczywistość społeczno-gospodarczą 2 

4. Procedura budżetowa 2 

5. Nadzór i kontrola w sektorze finansów publicznych 2 

6. Finanse publiczne a Unia Europejska 2 

7. Finanse państwa a finanse samorządu terytorialnego   2 

8. Podsumowanie problematyki z wykładu i ćwiczeń 1 

Suma ćwiczenia 15 

Metody kształcenia 

 

Prezentacja multimodalna, analiza tekstów z dyskusją, praca w grupach, opracowanie case 

study 

Metody weryfikacji        

efektów kształcenia 

 

 Nr efektu kształcenia 

z sylabusa 

 Forma pisemna i ustna (dyskusja) 01, 02, 03, 04 

Forma i warunki zaliczenia 

 

Zaliczenie pisemne - test, ustalenie oceny zaliczeniowej na podstawie ocen cząstkowych 

(kolokwia, aktywność na zajęciach, praca dodatkowa) 

Literatura podstawowa 

 

1. Guziejewska B.: Finanse publiczne wobec wyzwań glonbalizacji 2010, POLTEXT, 2010 r. 

 2. Mekiński M.:  Finanse publiczne 2010. Tekst nowej ustawy o finansach publicznych z 

praktycznym  omówieniem, Wyd. Wiedza i Praktyka, 2010 r. 
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 3. T. Lubińska: Budżet a finanse publiczne, Difin, 2010 r. 

Literatura uzupełniająca 

 

Finanse publiczne. Podstawy teoretyczne i praktyczne zastosowania, (red.) B.Filipiak, Wyd. 

Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA: 

 Liczba godzin   

Zajęcia dydaktyczne 45 

Przygotowanie się do zajęć 18 

Studiowanie literatury  

Udział w konsultacjach 10 

Przygotowanie projektu / eseju / itp. 20 

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 30 

Inne 2 

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 125 

Liczba punktów ECTS 5 
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Finansowe aspekty gospodarki nieruchomościami  

W
yp
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Nazwa przedmiotu: Finansowe aspekty gospodarki nieruchomościami 
Kod przedmiotu: 

04.3.VI.28.A.I.05._47 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: WZiEU Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw  

Nazwa kierunku: Ekonomia 

Forma studiów: stacjonarne 

I stopnia  

Profil kształcenia:  A Specjalność: Gospodarka 

nieruchomościami 

Rok / semestr: rok 3 semestr 6 Status przedmiotu /modułu: 

obowiązkowy 

Język przedmiotu / modułu:  

polski 

Forma zajęć 
wykład ćwiczenia 

ćwiczenia 

laboratoryjne 
konwersatorium seminarium 

inne  

(wpisać jakie) 

Wymiar zajęć 15      

Koordynator przedmiotu / modułu Prof. zw. dr hab. Juliusz Engelhardt 

Prowadzący zajęcia 

 

Prof. zw. dr hab. Juliusz Engelhardt, juliusz.engelhardt@wzieu.pl; dr M.Brojak-

Trzaskowska, malgorzata.brojak@wzieu.pl; dr M.Porada-Rochoń, 

malgorzata.rochon@wzieu.pl; dr A.Surmacz, anna.surmacz@wzieu.pl; dr A.Sokół, 

aneta.sokol@wzieu.pl; dr M.Nowak mariusz.nowak@wzieu.pl 

Cel przedmiotu / modułu 

 

Celem procesu dydaktycznego jest wprowadzenie studentów w problematykę 

aspektów teoretycznych i praktycznych związanych z funkcjonowaniem gospodarki 

nieruchomościami w ujęciu finansowym. Celem kształcenia studentów jest 

przygotowanie ich do podejmowania trafnych decyzji na rynku nieruchomości. 

Wymagania wstępne 

 

Mikroekonomia, nauka o przedsiębiorstwie, rachunkowość, finanse 

przedsiębiorstw, analiza ekonomiczna. 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Odniesienie do 

efektów dla 

programu 

Odniesienie do 

efektów dla 

obszaru 

Wiedza 

01 Student nazywa podstawowe pojęcia z zakresu 

funkcjonowania przedsiębiorstwa (pojęcie, zasady, cele, 

atrybuty) 

02 Student identyfikuje podstawowe formy funkcjonowania 

przedsiębiorstw 

03 Student wyjaśnia na czym polega efektywne 

funkcjonowanie przedsiębiorstwa  

04 Student wyciąga konstruktywne wnioski na temat 

zwiększenia efektywności funkcjonowania przedsiębiorstwa 

K_W01 

 

K_W02 

 

K_W03 

 

K_W04 

S1A_W04 

 

S1A_W04 

 

S1A_W04 

 

S1A_W04 

 

Umiejętności 
05 Student rozwiązuje zadania z zakresu problemów 

decyzyjnych związanych z efektywnym funkcjonowaniem 
K_U05 S1A_U02 
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przedsiębiorstwa  

06 Student wybiera sposób jak najlepszego wprowadzenia 

zmian organizacyjnych w przedsiębiorstwie 

07 Student wyprowadza wnioski, a także proponuje 

rozwiązania na rzecz poprawy funkcjonowania 

przedsiębiorstwa 

 

 

K_U06 

 

K_U07 

 

 

S1A_U01 

 

S1A_U01 

Kompetencje 

społeczne 

08 Student rozumie potrzebę uczenia się 

09 Student zachowuje otwartość, a także pracuje samodzielnie  

i w zespole 

10 Student jest kreatywny w rozwiązywaniu problemów 

dotyczących funkcjonowania organizacji 

11 Student wykazuje odpowiedzialność za podjęte decyzje 

K_K08 

K_K09 

 

K_K10 

 

K_K11 

S1A_K01 

S1A_K02 

 

S1A_K03 

 

S1A_K05 

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin 

Forma zajęć – wykłady 15 

1. Zarządzanie nieruchomościami – aspekty teoretyczne 3 

2. Zarządzanie nieruchomościami – aspekty praktyczne. 3 

3. Wycena nieruchomości. 3 

4. Zarządzanie przedsięwzięciami inwestycyjnymi na rynku nieruchomości. 3 

5. Praktyczna obsługa nieruchomości. 3 

Metody kształcenia 

 

Prezentacja multimedialna, dyskusja, studia literatury zwartej i czasopiśmienniczej,  

analiza przypadków, praca w grupach, gry symulacyjne. 

Metody weryfikacji        

efektów kształcenia 

 Nr efektu kształcenia 

z sylabusa 

 sprawdzian (kartkówka, „wejściówka”) 

 praca samodzielna 
 

 praca w zespole – rozwiązywanie zadań 

 gry symulacyjne  

 egzamin 

01, 02, 03, 05, 06, 07 

01,02,03,04, 05, 06, 

07, 08, 09, 10, 11 

05, 06, 07 

05, 06, 07 

01-11 

Forma i warunki zaliczenia 

 

Zaliczenie na ocenę następuje na podstawie pisemnego kolokwium  ze znajomości 

wykładów. 

Literatura podstawowa 

 

B. Wierzbowski, Gospodarka nieruchomościami, LexisNexis, Warszawa 2008,  

M. Bryx, Rynek nieruchomości – system i funkcjonowanie, Poltex, Warszawa 2007, G. 

Bieniek, S. Rudnicki, Nieruchomości. Problematyka prawna, LexisNexis, Warszaw 2007. 

Literatura uzupełniająca J. Szachułowicz, Gospodarka nieruchomościami, PWN, Warszawa 2001 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA: 

 

 Liczba godzin   
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Zajęcia dydaktyczne 15 

Przygotowanie się do zajęć 5 

Studiowanie literatury 0 

Udział w konsultacjach 5 

Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0 

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 0 

Inne 0 

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 25 

Liczba punktów ECTS 1 
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Geografia ekonomiczna  

W
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Nazwa przedmiotu: Geografia ekonomiczna 
Kod przedmiotu: 

14.9.VI.28.A.I.09._18 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra Historii 

Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej 

Nazwa kierunku: Ekonomia 

Forma studiów: stacjonarne 

I stopnia 

Profil kształcenia:  A 

ogólnoakademicki 

Specjalność: wszystkie 

Rok / semestr: rok 1 semestr 1 Status przedmiotu /modułu:  

do wyboru 

Język przedmiotu / modułu:  

polski 

Forma zajęć 
wykład ćwiczenia 

ćwiczenia 

laboratoryjne 
konwersatorium seminarium 

inne  

(wpisać jakie) 

Wymiar zajęć 15 15 - - - - 

Koordynator przedmiotu / modułu dr hab. prof. US Andrzej Mielcarek (andrzej.mielcarek@wzieu.pl) 

Prowadzący zajęcia 
dr Krzysztof Małachowski (krzysztof.malachowski@wzieu.pl); 

mgr Agnieszka Tomaszewicz (agnieszka.tomaszewicz@wzieu.pl) 

Cel przedmiotu / modułu 
Przekazanie studentom wiedzy z geografii gospodarczej w oparciu o środowisko 

geograficzne jako podstawę działalności człowieka. 

Wymagania wstępne 

Znajomość geografii w zakresie programu szkoły średniej. 

Umiejętność obserwacji zjawisk społeczno-gospodarczych oraz wykorzystania 

wiedzy z różnych dziedzin nauki. 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Odniesienie do 

efektów dla 

programu 

Odniesienie do 

efektów dla 

obszaru 

Wiedza 

01 Identyfikuje przebieg i uwarunkowania zjawisk 

przestrzennych wykorzystując elementarne podstawy 

teoretyczne z zakresu geografii gospodarczej. 

 

02 Opisuje struktury społeczno-gospodarcze w ujęciu 

przestrzennym. 

 

K_W01 

K_W02 

K_W04 

S1A_W02 

S1A_W03 

S1A_W05 

 

S1A_W02 

S1A_W03 

 

Umiejętności 

03 Rozpoznaje przyczyny problemów społeczno-ekonomicznych 

na świecie. 

 

04 Analizuje wpływ elementów środowiska na poziom rozwoju 

gospodarczego wybranych państw świata. 

K_U01 

K_U02 

S1A_U01 

S1A_U08 

 

S1A_U01 
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S1A_U02 

S1A_U08 

 

Kompetencje 

społeczne 

05 Chętnie podejmuje się dyskusji związanej z problemami 

społeczno-ekonomicznymi świata oraz wykorzystaniem 

elementów środowiska. 

K_K02 

K_K08 

K_K12 

S1A_K03 

S1A_K06 

 

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin 

Forma zajęć – wykład 
15 

1. Geografia gospodarcza jako nauka. 2 

2. Problemy demograficzne świata. 2 

3. Wyżywienie ludności świata. 2 

4. Migracje ludności. 1 

5. System osadnictwa i jego struktura. 2 

6. Urbanizacja na świecie. 2 

7. Teorie lokalizacji w geografii ekonomicznej. 2 

8. Regiony ekonomiczne. 2 

Forma zajęć – ćwiczenia 
15 

1. Polityka demograficzna. 2 

2. Możliwości likwidacji głodu i niedożywienia  na świecie. 1 

3. Przykłady migracji ekonomicznych i przymusowych na świecie. 2 

4. Rozwój gospodarczy i jego mierniki. 3 

5. Zasoby geograficzne na świecie. 3 

6. Polityczna mapa świata i jej zmiany. 3 

7. Struktura przestrzenna gospodarki światowej. 1 

Metody kształcenia 

 wykład audytoryjny; 

 prezentacja multimedialna; 

 praca w grupach; 
 

Metody weryfikacji        

efektów kształcenia 

 

 Nr efektu kształcenia 

z sylabusa 

 kolokwium 01 – 05 

Forma i warunki zaliczenia 

 

Zaliczenie pisemne (test z pytaniami otwartymi). 

Zaliczenie obejmujące znajomość treści wykładów i ćwiczeń oraz zalecanej literatury.  

Zaliczenie następuje na podstawie wyników uzyskanych z kolokwium oraz aktywności na 

ćwiczeniach. 

Literatura podstawowa 

 

1. Kuciński K., Geografia ekonomiczna, SGH, Warszawa 2004. 
2. Dziedziul B., Geografia społeczno-ekonomiczna, PTE, Szczecin 1994. 

Literatura uzupełniająca 1. Wrona J. (red.), Podstawy geografii ekonomicznej, PWE, Warszawa 2006. 
2. Domański R., Geografia ekonomiczna. Ujęcie dynamiczne, PWN, Warszawa 2005. 
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 3. Domański R., Geografia ekonomiczna, PWN, Warszawa 1997. 
4. Fierla I., Geografia gospodarcza Polski, PWE, Warszawa 2004. 
5. Fierla I., Geografia gospodarcza świata, PWE, Warszawa 2005. 
6. Małachowski K. (red.), Gospodarka a środowisko i ekologia, CeDeWu, Warszawa 

2007. 
7. Meyer B., Gospodarka przestrzenna, PTE, Szczecin 1999.  

NAKŁAD PRACY STUDENTA: 

 Liczba godzin   

Zajęcia dydaktyczne 30 

Przygotowanie się do zajęć 15 

Studiowanie literatury 13 

Udział w konsultacjach 10 

Przygotowanie projektu / eseju / itp. - 

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 5 

Inne 2 

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75 

Liczba punktów ECTS 3 
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Gospodarka a środowisko  
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Nazwa przedmiotu: Gospodarka a środowisko 
Kod przedmiotu: 

13.9.VI.28.A.I.09._26 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra Historii 

Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej 

Nazwa kierunku: Ekonomia 

Forma studiów: stacjonarne 

I stopnia 

Profil kształcenia:  

A 

Specjalność:  

wszystkie 

Rok / semestr: rok 1 semestr 1 Status przedmiotu /modułu:  

obowiązkowy 

Język przedmiotu / modułu:  

polski 

Forma zajęć 
wykład ćwiczenia 

ćwiczenia 

laboratoryjne 
konwersatorium seminarium 

inne  

(wpisać jakie) 

Wymiar zajęć 30 - - - - - 

Koordynator przedmiotu / modułu dr hab. prof. US Andrzej Mielcarek (andrzej.mielcarek@wzieu.pl) 

Prowadzący zajęcia dr Krzysztof Małachowski (krzysztof.malachowski@wzieu.pl); 

Cel przedmiotu / modułu 

 

Zapoznanie studentów ze związkami zachodzącymi między gospodarką  

a środowiskiem oraz wpływem gospodarki człowieka na środowisko przyrodnicze  

i odwrotnie.  

Wymagania wstępne 

 

Znajomość geografii, biologii i ochrony środowiska z zakresu szkoły średniej.  

Umiejętność obserwacji zjawisk społeczno–gospodarczych oraz wykorzystania 

wiedzy z różnych dziedzin nauki. 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Odniesienie do 

efektów dla 

programu 

Odniesienie do 

efektów dla 

obszaru 

Wiedza 
01 Potrafi wyjaśnić przebieg i uwarunkowania zjawisk 

zachodzących między gospodarką a środowiskiem. 

K_W01 

K_W02 

K_W17 

K_W21 

S1A_W02 

S1A_W03 

S1A_W05 

Umiejętności 

02 Potrafi ocenić i zanalizować poziom wpływu gospodarki 

człowieka na środowisko przyrodnicze i odwrotnie. 

03 Potrafi właściwie analizować przyczyny zagrożenia 

środowiska. 

K_U01 

K_U02 

K_U03 

K_U04 

S1A_U03 

S1A_W07 

S1A_U08 

S1A_U02 

S1A_U03 

Kompetencje 

społeczne 

04 Chętnie podejmuje się dyskusji związanej ze społecznymi 

aspektami ochrony środowiska.  

05 Dąży do wyjaśnienia powodów prowadzenia działalności 

gospodarczej w harmonii z przyrodą. 

K_K04 

K_K13 

K_K14 

S1A_K06 

S1A_K02 
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TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin 

Forma zajęć – wykład 30 

1. Środowisko przyrodnicze jako podstawa bytu i działalności człowieka. 3 

2. Społeczne aspekty ochrony środowiska. 3 

3. Prawne aspekty ochrony środowiska. 3 

4. Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska. 4 

5. Rachunek ekonomiczny w ochronie środowiska. 4 

6. Zagrożenia środowiska powodowane przez działalność człowieka. 4 

7. Ochrona środowiska przyrodniczego. 3 

8. Podstawy polityki ekologicznej. 3 

9. Następstwa integracji Polski z Unią Europejską w dziedzinie ochrony środowiska. 3 

Metody kształcenia  wykład audytoryjny; 

 prezentacja multimedialna; 

Metody weryfikacji        

efektów kształcenia 

 

 Nr efektu kształcenia 

z sylabusa 

 egzamin pisemny 01 - 05 

Forma i warunki zaliczenia 

 

Egzamin pisemny (test ). 

Zaliczenie obejmujące znajomość treści wykładów oraz zalecanej literatury.  

Zaliczenie następuje na podstawie wyników uzyskanych z egzaminu. 

Literatura podstawowa 

 

Małachowski K. (red.), Gospodarka a środowisko i ekologia, CeDeWu, Warszawa 2007. 

Mazur E., Środowisko przyrodnicze. Zagrożenie, ochrona i kształtowanie, Wyd. US, 

Szczecin 2004. 

Mazur E., Zagrożenia środowiska przyrodniczego a ekonomiczno – prawne aspekty jego 
ochrony, Wyd. US, Szczecin 2000. 

Literatura uzupełniająca 

 

Górka K., Poskrobko B., Radecki W., Ochrona środowiskowa. Problemy społeczne, 

ekonomiczne i prawne, Wyd. PWE, Warszawa 2001. 

Kozłowski S., Ekorozwój, Wyd. PWN, Warszawa 2001. 

Madej T. (red.), Gospodarka a środowisko przyrodnicze, Wyd. US, Szczecin 2002. 

Meyer B., Ochrona środowiska. Przewodnik, Wyd. US, Szczecin 2000. 

Poskrobko B., Zarządzanie środowiskiem, Wyd. PWE, Warszawa 1998. 

Pyłka-Gutowska E., Ekologia z ochroną środowiska, Wyd. Oświata, Warszawa 1998.  

NAKŁAD PRACY STUDENTA: 

 Liczba godzin   

Zajęcia dydaktyczne 30 

Przygotowanie się do zajęć 5 

Studiowanie literatury 15 

Udział w konsultacjach 10 

Przygotowanie projektu / eseju / itp. - 

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 13 

Inne 2 
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ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75 

Liczba punktów ECTS 3 

Gospodarka nieruchomościami  

W
yp

eł
ni

a 
Z

es
pó

ł K
ie

ru
nk

u 

Nazwa przedmiotu: Gospodarowanie nieruchomościami Kod przedmiotu: 

14.3.VI.28.A.I.04._39 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra Ekonomiki i 

Organizacji Telekomunikacji 

Nazwa kierunku: Ekonomia 

Forma studiów: stacjonarne I 

stopnia 

Profil kształcenia:  A 

ogólnoakademicki 

Specjalność: Gospodarka 

Nieruchomościami 

Rok / semestr: rok 3 semestr 5 Status przedmiotu /modułu: 

obowiązkowy 

Język przedmiotu / modułu:  

polski 

Forma zajęć 
wykład ćwiczenia 

ćwiczenia 

laboratoryjne 
konwersatorium seminarium 

inne  

(wpisać jakie) 

Wymiar zajęć 15      

Koordynator przedmiotu / modułu Dr hab. prof. US Henryk Babis 

Prowadzący zajęcia Dr Agnieszka Budziewicz-Guźlecka agnieszka.budziewicz@wzieu.pl 

Cel przedmiotu / modułu Zapoznanie studentów z teorią i praktyką z zakresu gospodarki  nieruchomościami. 

Wymagania wstępne Podstawowa wiedza z ekonomii 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Odniesienie do 

efektów dla 

programu 

Odniesienie do 

efektów dla 

obszaru 

Wiedza 

01 identyfikuje podstawowe pojęcia z zakresu gospodarki 

nieruchomościami,  

02 wymienia  zasady funkcjonujące na rynku nieruchomości 

 

K_W01 

K_W06 

K_W13 

S1A_W06 

S1A_W07 

Umiejętności 
03 konstruuje opinie dotyczące gospodarki nieruchomościami.  

 

K_U01 

K_U03 
S1A_U03 

Kompetencje 

społeczne 

04  akceptuje konieczność gospodarowania nieruchomościami, 

zdaje sobie sprawę z wymogów cywilizacyjnych.  

 

K_K02 

K_K08 

K_K13 

S1A_K04 

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin 

Forma zajęć – wykłady 15 

1. Pojęcie zasobów nieruchomości: podstawowe definicje, wartość nieruchomości a cena nieruchomości; 

czynniki cenotwórcze. 

3 

2. Kompetencje organów administracji publicznej w zakresie gospodarowania nieruchomościami  2 

3. Zasady obrotu nieruchomościami Skarbu Państwa i jednostek samorządu 

terytorialnego 

4 

4. Istota trwałego zarządu i prawo pierwokupu nieruchomości 1 
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5. Podziały oraz scalenia nieruchomości 1 

6. Opłaty adiacenckie z tytułu wzrostu wartości nieruchomości 2 

7. Wywłaszczenia nieruchomości, odszkodowania i zwroty 2 

Metody kształcenia Wykłady prowadzone przy pomocy prezentacji multimedialnych. 

Metody weryfikacji        

efektów kształcenia 

 

 Nr efektu kształcenia 

z sylabusa 

Wykład 

Pisemne zaliczenie z zagadnień zaprezentowanych na zajęciach w 

formie testu oraz pytań otwartych. 

 

01 

02 

03 

04 

Forma i warunki zaliczenia 
 

Pisemne zaliczenie z zagadnień zaprezentowanych na zajęciach w formie testu oraz pytań 
otwartych. 

Literatura podstawowa 
 

1 E. Kucharska – Stasiak, Nieruchomość w gospodarce rynkowej, PWN, Warszawa 
2006 

Literatura uzupełniająca 
 

1. Zawód pośrednika w obrocie nieruchomościami” Główka J. Wyd. Beck 2007 
2. Podstawy zarządzania nieruchomością, praca zbiorowa pod red. M.Bryxa, Poltex, 

Warszawa 2000.  
 

NAKŁAD PRACY STUDENTA: 

 Liczba godzin   

Zajęcia dydaktyczne 15 

Przygotowanie się do zajęć 0 

Studiowanie literatury 2 

Udział w konsultacjach 5 

Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0 

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 3 

Inne 0 

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 25 

Liczba punktów ECTS 1 
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Gospodarka regionalna  

W
yp

eł
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a 
Z

es
pó

ł K
ie

ru
nk

u 

Nazwa przedmiotu: Gospodarka regionalna  
Kod przedmiotu: 

14.6.VI.28.A.I.07._17 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług / Katedra Finansów 

Publicznych 

Nazwa kierunku: Ekonomia 

Forma studiów: stacjonarne I 

stopnia 

Profil kształcenia: A Specjalność: wszystkie 

Rok / semestr: rok 3, semestr 5 Status przedmiotu /modułu: 

obowiązkowy 

Język przedmiotu / modułu: 

polski 

Forma zajęć 
wykład ćwiczenia 

ćwiczenia 

laboratoryjne 
konwersatorium seminarium 

inne  

(wpisać jakie) 

Wymiar zajęć 15      

Koordynator przedmiotu / modułu Prof.  dr hab. K. Brzozowska 

Prowadzący zajęcia 

Dr Małgorzata Gorzałczyńska-Koczkodaj; m.g.koczkodaj@wzieu.pl 

Dr Magdalena Kogut-Jaworska; magdalena.kogut@wzieu.pl 

Dr Magdalena Zioło; magdalena.ziolo@wzieu.pl 

Cel przedmiotu / modułu 

 

Przybliżenie studentom ogółu zagadnień związanych z gospodarką regionalną, w 

tym  przedstawienie  istoty i mechanizmów rozwoju społeczno-gospodarczego w 

regionie. Celem cząstkowym procesu dydaktycznego w tym przedmiocie będzie  

prezentacja podstawowych czynników wzrostu konkurencyjności i innowacyjności 

regionów oraz stworzenie podstaw do zrozumienia procesów zarządzania 

gospodarką regionalną. Istotnym elementem z punktu widzenia kompletności 

założeń dydaktyki jawi się również omówienie aspektów dotyczących polskiej 

polityki regionalnej, jej dylematów, obszarów problemowych i kierunków rozwoju 

Wymagania wstępne 

 
wiedza z zakresu ekonomii 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Odniesienie do 

efektów dla 

programu 

Odniesienie do 

efektów dla 

obszaru 

Wiedza 

01 student zna podstawy funkcjonowania systemu kreowania 

rozwoju regionalnego na poziomie krajowym i regionalnym,  

02 student rozróżnia podstawowe mechanizmy gospodarki 

regionalnej, identyfikuje zasady prowadzenia polityki rozwoju  

K_W01 

K_W04 

K_W21 

S1A_W01 

S1A_W03 

Umiejętności 

03 student identyfikuje podmioty odpowiedzialne za kreowanie 

rozwoju regionalnego, wskazać określone procedury 

administracyjne i sposoby współdziałania instytucji UE i państw 

członkowskich, 

K_U17 

K_U26 
S1A_U02 
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Kompetencje 

społeczne 

04 student dyskutuje i podejmuje się oceny bieżącej sytuacji 

społeczno-gospodarczej w kontekście tematu zajęć 

K_K13 

K_K14 
S1A_K02 

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin 

1. Regiony, regionalizm, typologia regionów – podstawowe pojęcia i interpretacje 2 

2. Teoretyczne i prawne podstawy rozwoju regionalnego 2 

3. Morfologia polityki inter- i intraregionalnej – podmiot, przedmiot, cele, zasady, narzędzia 2 

4. Programowanie gospodarki regionalnej (m.in. strategie rozwoju, polityka przestrzenna) 2 

5. Zarządzanie gospodarką regionalną (m.in. zarządzanie rozwojem, współpraca regionów) 2 

6. Źródła finansowania rozwoju regionalnego 2 

7. Perspektywy i problemy rozwoju społeczno-gospodarczego w regionach – dyskusja w oparciu o 
doświadczenie polskie i europejskie 

3 

 15 

Metody kształcenia 

 

Prezentacja multimodalna, analiza tekstów z dyskusją, praca w grupach, opracowanie case 

study 

Metody weryfikacji        

efektów kształcenia 

 

 Nr efektu kształcenia 

z sylabusa 

 Forma pisemna i ustna (dyskusja) 

 

01, 02, 03, 04 

Forma i warunki zaliczenia 

 

Zaliczenie pisemne  test, ustalenie oceny zaliczeniowej na podstawie ocen cząstkowych 

(kolokwia, aktywność na zajęciach, praca dodatkowa) 

Literatura podstawowa 

 

1. Kogut – Jaworska M., Szewczuk A., Zioło M.: Rozwój lokalny i regionalny. Teoria i 
praktyka, CH. Beck, Warszawa 2011. 

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

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

Literatura uzupełniająca 

 

1 K. Piasecki: Samorząd terytorialny i wspólnoty lokalne. Wydawnictwo Naukowe PWN, 
Warszawa 2009 
2 Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce (red.) R. Brol, Prace Naukowe 
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 46, Wrocław 2009.  

NAKŁAD PRACY STUDENTA: 

 Liczba godzin   

Zajęcia dydaktyczne 15 

Przygotowanie się do zajęć 5 

Studiowanie literatury 10 

Udział w konsultacjach 5 

Przygotowanie projektu / eseju / itp.  

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 13 

Inne 2 

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50 

Liczba punktów ECTS 2 
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Historia gospodarcza  
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Nazwa przedmiotu: Historia gospodarcza 
Kod przedmiotu: 

14.9.VI.28.A.I.09._18 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra Historii 

Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej 

Nazwa kierunku: Ekonomia 

Forma studiów:  stacjonarne I 

stopnia 

Profil kształcenia: A Specjalność: wszystkie 

Rok / semestr: rok 1 semestr 1 Status przedmiotu /modułu:  

do wyboru 

Język przedmiotu / modułu:  

Polski 

Forma zajęć 
wykład ćwiczenia 

ćwiczenia 

laboratoryjne 
konwersatorium seminarium 

inne  

(wpisać jakie) 

Wymiar zajęć 15 15 - - - - 

Koordynator przedmiotu / modułu dr hab. prof. US Andrzej Mielcarek (andrzej.mielcarek@wzieu.pl) 

Prowadzący zajęcia 

 

dr hab. prof. US Andrzej Mielcarek (andrzej.mielcarek@wzieu.pl) 

mgr Agnieszka Tomaszewicz (agnieszka.tomaszewicz@wzieu.pl) 

Cel przedmiotu / modułu 

 

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 Znajomość historii w zakresie programu szkoły średniej.  

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Odniesienie do 

efektów dla 

programu 

Odniesienie do 

efektów dla 

obszaru 

Wiedza 

01 Opisuje przebieg i uwarunkowania procesów 

gospodarczych w Polsce i na świecie od średniowiecza do XX 

wieku. 

02 Wyjaśnia znaczenie czynników instytucjonalnych dla 

rozwoju gospodarczego. 

K_W03 

K_W04 

K_W06 

 

S1A_W08, 

S1A_W09  

S1A_W08, 

S1A_W09 

 

Umiejętności 

03 Rozpoznaje najważniejsze przemiany gospodarcze  

w Europie i w Polsce do XX w.  

04 Analizuje przyczyny i skutki kryzysów gospodarczych.  

K_U02 

K_U03 

K_U05 

S1A_U02, 

S1A_U03, 

S1A_U08 

S1A_U02, 

S1A_U03, 

S1A_U08, 

S1A_U10 

Kompetencje 

społeczne 

05 Chętnie podejmuje się dyskusji dotyczącej uwarunkowań  

i czynników przemian gospodarczych na świecie. 

06 Pracuje w zespole dążąc do wskazania czynników 

K_K07 

K_K08 

K_K10 

S1A_K03, 

S1A_K06 

S1A_K02, 
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odpowiedzialnych za powstanie kryzysów gospodarczych. S1A_K06 

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin 

Forma zajęć – wykład 15 

1. Przedmiot historii gospodarczej. Gospodarka w Europie i w Polsce – X – XV w.   1 

2. Przemiany gospodarcze w Europie i w Polsce XVI – XVIII. 1 

3. Pierwsza rewolucja przemysłowa. Czynniki przemian gospodarczych w Europie Zachodniej i  
Stanach Zjednoczonych – koniec XVIII wieku - 1870. 

2 

4. Lata 1870 – 1914. Druga rewolucja przemysłowa. Nowe kraje przemysłowe. Imperializm. I wojna 
światowa. 

2 

5. Gospodarka na ziemiach polskich w XIX w. 1 

6. Gospodarka światowa 1918 – 1939. Wielki kryzys gospodarczy. Interwencja państwa. Systemy 
gospodarcze państw faszystowskich i ZSRR. II wojna światowa.  

2 

7. Gospodarka Polski w latach 1918 – 1939 i w okresie II wojny.  2 

8. Przemiany w gospodarce światowej po roku 1945. 2 

9. Gospodarka Polski po roku 1945. 2 

Forma zajęć – ćwiczenia 15 

1. Problemy gospodarki w Europie i w Polsce – X – XV w.   2 

2. Dualizm agrarny i przemiany gospodarcze w Europie i w Polsce XVI – XVIII.  2 

3. Pierwsza rewolucja przemysłowa i jej wpływ na przemiany gospodarcze. 2 

4. Druga rewolucja przemysłowa i jej wpływ na przemiany gospodarcze. 2 

5. Wielki kryzys gospodarczy i jego znaczenie dla rozwoju gospodarki. 3 

6. Odbudowa powojenna, integracja gospodarcza, procesy globalizacji po 1945 roku.  2 

7. Gospodarka Polski po roku 1945. 2 

 

Metody kształcenia 

 

 wykład audytoryjny; 

 prezentacja multimedialna; 

 praca w grupach; 

Metody weryfikacji        

efektów kształcenia 

 

 Nr efektu kształcenia 

z sylabusa 

 kolokwium 
 

01 - 06 

Forma i warunki zaliczenia 

 

Zaliczenie pisemne (test z pytaniami otwartymi). 

Zaliczenie obejmujące znajomość treści wykładów i ćwiczeń oraz zalecanej literatury.  

Zaliczenie następuje na podstawie wyników uzyskanych z kolokwium oraz aktywności na 

ćwiczeniach. 

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. 

NAKŁAD PRACY STUDENTA: 

 Liczba godzin   
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Zajęcia dydaktyczne 30 

Przygotowanie się do zajęć 5 

Studiowanie literatury 10 

Udział w konsultacjach 10 

Przygotowanie projektu / eseju / itp. - 

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 18 

Inne 2 

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75 

Liczba punktów ECTS 3 
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Nazwa przedmiotu: Informatyka 
Kod przedmiotu: 

11.3.VI.28.A.I.02._21 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług/ Katedra Efektywności 

Innowacji 

Nazwa kierunku: Ekonomia 

Forma studiów: stacjonarne I 

stopnia 

Profil kształcenia: A 

ogólnoakademicki 

Specjalność: wszystkie 

Rok / semestr: rok 1, semestr 1 Status przedmiotu /modułu: 

obowiązkowy 

Język przedmiotu / modułu: 

polski 

Forma zajęć 
wykład Ćwiczenia 

ćwiczenia 

laboratoryjne 
konwersatorium seminarium 

inne  

(wpisać jakie) 

Wymiar zajęć   30    

Koordynator przedmiotu / modułu Prof. dr hab. Piotr Niedzielski, dr Adam Stecyk, dr Tomasz Norek 

Prowadzący zajęcia 

 

dr Rafał Szymański (rafal.szymanksi@wzieu.pl), dr Adam Stecyk 

(adam.stecyk@wzieu.pl), dr Tomasz Norek (tomasz.norek@wzieu.pl),  mgr Monika 

Wojtkiewicz (monika.wojtkiewicz@wzieu.pl), mgr Ewelina Burzec Burzyńska 

(ewelina.burzec@wzieu.pl),  mgr Paweł Ogrodnik (pawel.ogrodnik@wzieu.pl), mgr 

Monika Tomczyk (monika.tomczyk@wzieu.pl), mgr inż. Piotr Gutowski 

(piotr.gutowski@wzieu.pl), mgr inż. Marcin Chojnowski 

(marcin.chojnowski@wzieu.pl), mgr Szymon Owsianowski 

(szymon.owsianowski@wzieu.pl), mgr Katarzyna Łobacz 

(katarzyna.lobacz@wzieu.pl), mgr Małgorzata Skweres-Kuchta 

(malgorzata.skweres@wzieu.pl) 

Cel przedmiotu / modułu 

 

Przygotowanie studentów do korzystania z wybranych programów pakietu 

Microsoft Office i ich praktycznego zastosowania do tworzenia dokumentów 

użytkowych z zakresu ekonomii.   

Wymagania wstępne 

Posiadanie umiejętności pracy w systemie operacyjnym Microsoft Windows, 

znajomość narzędzi edycyjnych oraz podstaw formatowania dokumentów 

tekstowych i obiektów graficznych oraz umiejętność poruszania się w środowisku 

internetowym (w tym obsługa przeglądarek internetowych). 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Odniesienie do 

efektów dla 

programu 

Odniesienie do 

efektów dla 

obszaru 

Wiedza 

01 Student zyskuje podstawową wiedzę o systemach e - 

learnigowych MOODLE i LAMS 

02 Student zyskuje wyczerpującą wiedzę praktyczną z zakresu 

korzystania z programu MS Word, MS Power Point i MS Excel 

K_W08 

 

K_W08 

 

S1A_W10 

 

S1A_W10 

 

Umiejętności 

03 Student umie korzystać z systemów e - learningowych 

MOODLE i LAMS; 

04 Student potrafi samodzielnie skonfigurować oprogramowanie 

K_U02 

K_U08 

 

S1A_U02 

 

mailto:ewelina.burzec@wzieu.pl
mailto:pawel.ogrodnik@wzieu.pl
mailto:monika.tomczyk@wzieu.pl
mailto:piotr.gutowski@wzieu.pl
mailto:szymon.owsianowski@wzieu.pl
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MS Office pod swoje preferencje oraz potrafi zapisywać pliki w 

pożądanym formacie i wersji; 

05 Student potrafi wykorzystać wybrane oprogramowanie 

pakietu MS Office do analizowania zagadnień ekonomicznych i 

tworzenia dokumentów użytkowych; 

S1A_U02 

 

S1A_U06 

S1A_U07 

Kompetencje 

społeczne 

06 Student wykazuje kreatywność w rozwiązywaniu problemów 

i zadań z dziedziny ekonomii za pomocą narzędzi pakietu MS 

Office; 

07 Student jest wrażliwy na błędy i ograniczenia w 

oprogramowaniu równocześnie chętnie poszukując 

alternatywnych rozwiązań. 

K_K04 

K_K06 

S1A_K03 

S1A_K06 

 

S1A_K04 

 

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin 

Forma zajęć –  laboratoria  

1. Przedstawienie i omówienie programu zajęć, wstępne informacje o pakiecie MS Office ze szczególną 

uwagą skierowaną na omówienie i zapoznanie studentów z narzędziami MS Excel 

1 

2. Podstawowe zasady korzystania z platformy e – learningowej  oraz omówienie i prezentacja działania 

systemów e - learningowych Lams i MOODLE. Stworzenie konta w systemie MOODLE 

1 

3. Powtórzenie wiadomości z gimnazjum z zakresu umiejętności korzystania z programów MS Word i MS 

Power Point. Ćwiczenia praktyczne i rozwiązywanie zadań 

6 

4. Funkcje logiczne i formuły  w programie MS Excel oraz ich praktyczne zastosowanie w zadaniach 4 

5. Rozwiązywanie zadań w programie MS Excel. Wprowadzenie pojęcia sumy warunkowej. Podstawowe 

działania z zakresu ekonomii matematycznej w zadaniach 

4 

6. Tworzenie tabel przestawnych na podstawie danych statystycznych. Graficzna interpretacja danych 

ekonomicznych w programie MS Excel 

4 

7. Scenariusze i narzędzie „szukanie wyniku” w zadaniach w MS Excel 5 

8. Dodatek solver. Rozwiązywanie problemu ekonomicznego za pomocą MS Excel 5 

SUMA: 30 

 

Metody kształcenia 

 

Nauczanie komplementarne (blended learning) w oparciu o platformę elearningową LAMS i 

MOODLE. Zajęcia w laboratorium komputerowym. Prezentacje multimedialne. 

Metody weryfikacji        

efektów kształcenia 

 

 Nr efektu kształcenia 

z sylabusa 

1 kolokwium (zadania problemowo - analityczne z użyciem 

komputera, Internetu i wybranego oprogramowania MS Office) 

2 kolokwium(zadania problemowo - analityczne z użyciem 

komputera, Internetu i wybranego oprogramowania MS Office) 

01,02,03,04,05, 

06,07 

01,02,03,04,05, 

06,07 

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 35% ocena z pierwszego 

kolokwium i w 65% ocena z drugiego kolokwium) 

Literatura podstawowa 

 

1. A.Stecyk, Analiza danych w Microsoft Excel, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Szczecińskiego, Szczecin 2009 
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2. A.Tomaszewska-Adamarek, ABC Word 2007 PL, Helion 2007 
3. A.Tomaszewska-Adamarek, ABC Power Point  2007 PL, Helion 2007 
4. Materiały dydaktyczne (przewodniki graficzne) dostępne poprzez platformę 

elearningową 
Literatura uzupełniająca 

 

1. J. Walkenbach, Excel 2007 Biblia, Helion 2007 
2. S. baham, Word 2007 PL. Seria praktyk, Helion 2009 
3. A. Edeny, PowerPoint 2007 PL. Seria praktyk, Helion 2009 
4. M. Groszek, OpenOffice.ux.pl Calc 2.0. Funkcje arkusza kalkulacyjnego, Helion 2007 
5. A.Stecyk, ABC elearningu. System LAMS, Difin 2008 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA: 

 

 Liczba godzin   

Zajęcia dydaktyczne 30 

Przygotowanie się do zajęć 5 

Studiowanie literatury 5 

Udział w konsultacjach 5 

Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0 

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 10 

E-learning i konsultacje on-line 18 

Inne 2 

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75 

Liczba punktów ECTS 3 
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Integracja europejska  
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Nazwa przedmiotu: Integracja europejska 
Kod przedmiotu: 

14.6.VI.28.A.I.08._16 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra Gospodarki 

Światowej i Transportu Morskiego, Zakład Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 

Nazwa kierunku: Ekonomia 

Forma studiów: stacjonarne 

I stopnia  

Profil kształcenia: A 

ogólnoakademicki  

Specjalność:  wszystkie 

Rok / semestr: rok III semestr 5 Status przedmiotu /modułu: 

obowiązkowy 

Język przedmiotu / modułu:  

polski  

Forma zajęć 
wykład ćwiczenia 

ćwiczenia 

laboratoryjne 
konwersatorium seminarium 

inne  

(wpisać jakie) 

Wymiar zajęć 15      

Koordynator przedmiotu / modułu Prof. dr hab. Jolanta Zieziula 

Prowadzący zajęcia 

 

Prof. dr hab. Jolanta Zieziula - jolanta.zieziula@wzieu.pl - wykład 

Dr Karolina Drela -  karolina.drela@wzieu.pl – wykład, ćwiczenia 

Dr Anna Grabowska-Pieśla – anna.grabowska-piesla@wzieu.pl wykład, ćwiczenia 

Dr Agnieszka Malkowska – agnieszka.malkowska@wzieu.pl wykład, ćwiczenia 

Cel przedmiotu / modułu 

 

Zapoznanie studentów z teorią i historią integracji; przedstawienie podstawowych 

pojęć, prawidłowości i problemów związanych z integracją, w szczególności 

integracją na kontynencie europejskim; zdobycie przez studentów umiejętności 

określania przyczyn i skutków integracji regionalnej; prezentacji i analizy procesów 

scalania organizmów gospodarczych; rozumienia i analizy procesów Unii 

Europejskiej. 

Wymagania wstępne Znajomość podstawowych zagadnień z ekonomii. 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Odniesienie do 

efektów dla 

programu 

Odniesienie do 

efektów dla 

obszaru 

Wiedza 

01 definiuje podstawowe pojęcia z zakresu integracji 

europejskiej 

02 identyfikuje podstawowe kategorie dotyczące zagadnień z 

integracji europejskiej 

K_W01 

K_W04 

K_W18 

S1A_W01 

 

S1A_W01 

Umiejętności 

03 analizuje zachowania podmiotów występujących na rynku 

dotyczące podstawowych mechanizmów w sferze integracji 

europejskiej 

K_U01 

K_U17 
S1A_U02 

Kompetencje 

społeczne 

04 pracuje w zespole pełniąc różne role 

05 pracuje samodzielnie  

K_K04 

K_K10 

S1A_K02 

S1A_K06 

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin 

Forma zajęć – wykład 15 

mailto:jolanta.zieziula@wzieu.pl
mailto:Karolina.drela@wzieu.pl
mailto:anna.grabowska-piesla@wzieu.pl
mailto:Agnieszka.malkowska@wzieu.pl
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1. Istota i formy integracji. 2 

2. Koncepcje integracji gospodarczej w Europie – ujęcie historyczne.  2 

3. Uwarunkowania i etapy integracji gospodarczej w Europie.  2 

4. Unia Europejska jako przykład najbardziej rozwiniętej integracji europejskiej 3 

5. Interwencjonizm Unii Europejskiej. 2 

6. Polska w procesie integracji gospodarczej z Unią Europejską. 2 

7. Subregionalne obszary integracji: integracja Beneluksu, integracja skandynawska, integracja 

środkowoeuropejska, integracja bałtycka i czarnomorska, euroregiony 

2 

Metody kształcenia Prezentacja multimedialna, opracowanie projektu w grupach 

Metody weryfikacji        

efektów kształcenia 

 

 Nr efektu kształcenia 

z sylabusa 

Kolokwium 

Projekt grupowy 

01, 02, 03, 05 

03, 04, 05 

Forma i warunki zaliczenia 

 

Zaliczenie pisemne – kolokwium (test z pytaniami zamkniętymi i półotwartymi) 

Wykonanie pracy zaliczeniowej: przygotowanie projektu grupowego i jego prezentacja na 

zajęciach 

Ustalenie oceny zaliczeniowej na podstawie ocen cząstkowych otrzymywanych w trakcie 

semestru z kolokwium oraz za określone działania i pracę studenta. 

Kolokwium obejmuje wiedzę z wykładów i zalecanej literatury. 

Zaliczenie wykładów następuje na podstawie oceny z kolokwium końcowego z zajęć, 

aktywności na zajęciach i pracy zaliczeniowej. 

Literatura podstawowa 

 

1. Polityka przemian w gospodarce Polski w warunkach integracji europejskiej, red. M. 

Majchrzak; Wyd. CeDeWu, Warszawa 2007 

2. Nowak A., Milczarek D., Europeistyka w zarysie. Warszawa 2006. 

3. Unia Europejska Organizacja Funkcjonowanie Korzyści, red. Małgorzata Duczkowska-

Piasecka, Wyd. Druktur, Warszawa 2009. 

Literatura uzupełniająca 

 

1. Grabowski T., Unia Europejska – mechanizmy integracji gospodarczej, Wyd. Adam 

Marszałek, Toruń 2008. 

2. Barcz J., Kawecka - Wyrzykowska E., Michałowska - Gorywoda K., Integracja 

europejska, Wolters Kluwer Polska 2007 

3. ntegracja europejska, red. Woś J., Wyższa Szkoła Bankowa 2007. 

4. Czasopisma: Wspólnoty Europejskie, Studia Europejskie,  

5. Źródła internetowe: europa.eu,  www.ukie.gov.pl 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA: 

 Liczba godzin   

Zajęcia dydaktyczne 15 

Przygotowanie się do zajęć 10 

Studiowanie literatury 5 

Udział w konsultacjach 5 
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Przygotowanie projektu / eseju / itp. 5 

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 8 

Inne 2 

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50 

Liczba punktów ECTS 2 
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Język obcy  
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Nazwa przedmiotu:  Język obcy 
Kod przedmiotu: 

09.3.VI.28.A.I.00._24 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: Akademickie Centrum Kształcenia Językowego 

Nazwa kierunku:  Ekonomia 

Forma studiów: 

 studia I stopnia, 

 studia stacjonarne 

Profil kształcenia:  

(A) 

ogólnoakademicki 

Specjalność:  

wszystkie 

Rok / semestr:  

rok 1, 2, 3, semestr  2, 3, 4, 5 

Status przedmiotu /modułu:  

obowiązkowy 

Język przedmiotu / modułu: 

angielski, niemiecki, rosyjski 

Forma zajęć 

wykład ćwiczenia 
ćwiczenia 

laboratoryjne 
konwersatorium seminarium 

Indywidualna 

praca 

studenta   

Wymiar zajęć 

 
- 120 - - -  

Koordynator przedmiotu / modułu  

Prowadzący zajęcia lektorzy – pracownicy studium języków obcych  

Cel przedmiotu / modułu Celem kształcenia jest przygotowanie studentów do egzaminu państwowego B2 

Wymagania wstępne W - Podstawowa znajomość języka obcego 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Odniesienie do 

efektów dla 

programu 

Odniesienie do 

efektów dla 

obszaru 

Wiedza 

 

01. Student zna wytyczne niezbędne do wykonywania zawodu 

 

  

Umiejętności 

02. Ma umiejętności językowe w zakresie turystyki i rekreacji, 

zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 

Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego  

K_U21 
S1A_U11 

M1A_U14 

Kompetencje 

społeczne 
03. Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie K_K01 

S1A_K01 

S1A_K05 

M1A_K01 

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin 

Forma zajęć – ćwiczenia 120 

1. Gramatyka: słowotwórstwo/ budowa czasów/ tworzenie konstrukcji językowych 12 

2. Słownictwo: tematyka ogólna ( jedzenie/podróże/praca/nauka/rodzina/zdrowie) i dokładnie 
określone słownictwo tematyczne związane ściśle z kierunkiem  wybranych studiów 

12 

3. Kulturowe różnice w zastosowaniu frazeologii i idiomów 12 

4. Aktywacja słownictwa: ćwiczenia w słuchaniu/mówieniu/pisaniu 12 

5. Praktyka w zastosowaniu nowych i znanych form gramatycznych 12 

6. Interpretacja tekstów słuchanych i mówionych 12 
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7. Tworzenie własnych prac w języku obcym ( prezentacja/ esej/projekt/ e-mail) 12 

8. Zajęcia w zrozumieniu tekstu mówionego- prezentacje video 12 

9. Własna prezentacja w języku obcym 12 

10. Praca z wykorzystaniem ćwiczeń interaktywnych online 12 

Metody kształcenia  Zastosowanie różnorodnych metod aktywujących naukę słownictwa/ gramatyki/ 
komunikacji- powtarzanie/komunikacja/metody interaktywne/  

Metody weryfikacji        

efektów kształcenia 

 

 Nr efektu kształcenia 

z sylabusa 

 Pisemne: Test wielokrotnego wyboru/ cloze testy/ praca 
pisemna- esej/ prezentacja/ 

 Ustne: rozmowa na podstawie materiałów wizualnych, 
przeprowadzenie rozmowy z innym studentem w celu 
sprawdzenia komunikacji  i dyskusja z lektorem na 
tematy omawiane na zajęciach. 

 Egzamin  

02 

 

01, 02,03 

 

02 

Forma i warunki zaliczenia 

 

 Pisemny i ustny egzamin weryfikujący kompetencje językowe w zakresie 
gramatyki/słownictwa/zrozumienia tekstu pisanego i mówionego/ tworzenie 
własnych prac pisemnych/ komunikacji  

Literatura podstawowa Wiodące podręczniki wydawnictwa Oxford, Express Publishing, Longan i Macmillan 

Literatura uzupełniająca 

 

Anglojęzyczna literatura na poziomie B1/B2; miesięcznik Business English ; The Times, 

Newsweek- w przypadku języka angielskiego 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA: 

 

 Liczba godzin   

Zajęcia dydaktyczne 120 

Przygotowanie się do zajęć 50 

Studiowanie literatury 44 

Udział w konsultacjach 20 

Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0 

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 30 

Inne (m.in praca z Internetem/ CD-Room/ mediami 

elektronicznymi) 

35 

Egzamin 1 

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 300 

Liczba punktów ECTS 12 
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Logistics  
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Nazwa przedmiotu:  Logistics 
Kod przedmiotu: 

04.0.VI.28.A.I.17._34 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług/Katedra Systemów i 

Polityki Transportowej 

Nazwa kierunku: Ekonomia 

Forma studiów: stacjonarne 

I stopnia  

Profil kształcenia: 

 A  

Specjalność:  

Business Economics 

Rok / semestr: rok 2 semestr 4 Status przedmiotu /modułu: 

obowiązkowy 

Język przedmiotu / modułu:  

english 

Forma zajęć 
wykład ćwiczenia 

ćwiczenia 

laboratoryjne 
Konwersatorium seminarium 

inne  

(wpisać jakie) 

Wymiar zajęć 30 30     

Koordynator przedmiotu / modułu dr hab. prof. US Elżbieta Załoga 

Prowadzący zajęcia dr Dariusz Milewski dariusz.milewski@wzieu.pl  

Cel przedmiotu / modułu 

 

To get knowledge about logistics as a support function for manufacturing and 

selling. The presented issues concern different aspects of the management 

(distribution, purchasing, transportation, inventory management, information) at 

different levels (strategic, tactical, operational). 

Wymagania wstępne 

 

A student has a basic knowledge of management and organization, business 

economics, cost accounting. 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Odniesienie do 

efektów dla 

programu 

Odniesienie do 

efektów dla 

obszaru 

Wiedza 
01 A student knows the management of specific logistics 

processes 

K_W01 

K_W03 
S1A _W01 

Umiejętności 

02 has the basic skills of planning and organizing the 

logistics capabilities of logistic processes in industry and 

services 

K_U02 S1A_U02 

Kompetencje 

społeczne 

03 understands the importance of the sphere of logistics 

management in the enterprise s and the importance of this 

sphere in the economy and society 

K_K02 

K_K03 

K_K04 

S1A_K02 

S1A_K06 

S1A_K07 

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin 

Forma zajęć – wykład 30 

1. Supply Chain Management 2 

2. Dimensions of Logistics 2 

3. Demand Management and Customer Service 3 

4. Procurement and Supply Management 3 

5. Global Logistics 2 
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6. Managing Inventory Flows in the Supply Chain 2 

7. Inventory Decision Making 3 

8. Warehousing Decisions 2 

9. Transportation Management 3 

10. Logistics Relationships and Third-Party Logistics 2 

11. Logistics and Supply Chain Information Systems 2 

12. Supply Chain Performance Measurement 2 

13. Network Design and Facility Location 2 

Forma zajęć – ćwiczenia 30 

1. Supply Chain Management 2 

2. Dimensions of Logistics 2 

3. Demand Management and Customer Service 3 

4. Procurement and Supply Management 3 

5. Global Logistics 2 

6. Managing Inventory Flows in the Supply Chain 2 

7. Inventory Decision Making 3 

8. Warehousing Decisions 2 

9. Transportation Management 3 

10. Logistics Relationships and Third-Party Logistics 2 

11. Logistics and Supply Chain Information Systems 2 

12. Supply Chain Performance Measurement 2 

13. Network Design and Facility Location 2 

 

Metody kształcenia 

 

Prezentacja multimedialna 

Praca w grupach (zadania, studia przypadków) 

Analiza tekstów z dyskusją 

Metody weryfikacji        

efektów kształcenia 

 Nr efektu kształcenia 

z sylabusa 

 

Egzamin 

Kolokwium  

01, 03 

01, 02, 03 

Forma i warunki zaliczenia Na ocenę składa się wynik kolokwium pisemnego oraz ocena z aktywności na zajęciach 

Literatura podstawowa Management of Business Logistics: A Supply Chain Perspective, 7th Edition, C. John 

Langley, Edward J. Bardi, John Joseph Coyle, South-Western Pub, 2000 

Literatura uzupełniająca  

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA: 

 

 Liczba godzin   

http://www.fetchbook.info/search_C._John_Langley/searchBy_Author.html
http://www.fetchbook.info/search_C._John_Langley/searchBy_Author.html
http://www.fetchbook.info/search_Edward_J._Bardi/searchBy_Author.html
http://www.fetchbook.info/search_John_Joseph_Coyle/searchBy_Author.html
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Zajęcia dydaktyczne 60  

Przygotowanie się do zajęć 10 

Studiowanie literatury 5 

Udział w konsultacjach 10 

Przygotowanie projektu / eseju / itp.  

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 13 

Inne 2 

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100 

Liczba punktów ECTS 4 
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Nazwa przedmiotu:  Logistyka 
Kod przedmiotu: 

04.0.VI.28.A.I.17._34 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług/Katedra Systemów i 

Polityki Transportowej 

Nazwa kierunku: Ekonomia 

Forma studiów: stacjonarne 

I stopnia  

Profil kształcenia:  

A  

Specjalność:  

Business Economics 

Rok / semestr: rok 2 semestr 4 Status przedmiotu /modułu: 

obowiązkowy 

Język przedmiotu / modułu:  

angielski 

Forma zajęć 
wykład ćwiczenia 

ćwiczenia 

laboratoryjne 
Konwersatorium seminarium 

inne  

(wpisać jakie) 

Wymiar zajęć 30 30     

Koordynator przedmiotu / modułu dr hab. prof. US Elżbieta Załoga 

Prowadzący zajęcia dr Dariusz Milewski dariusz.milewski@wzieu.pl  

Cel przedmiotu / modułu 
Zapoznanie studentów z logistyką jako funkcją wspierającą produkcję i sprzedaż w 

przedsiębiorstwie 

Wymagania wstępne 
Student posiada podstawową wiedzę na temat zarządzania i organizacji, 

ekonomiki przedsiębiorstwa, rachunku kosztów. 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Odniesienie do 

efektów dla 

programu 

Odniesienie do 

efektów dla 

obszaru 

Wiedza 
01 Student Zna specyfikę zarządzania procesami 

logistycznymi 

K_W01 

K_W03 
S1A _W01 

Umiejętności 

02 posiada podstawowe umiejętności planowania potencjału 

logistycznego i organizacji  procesów logistycznych w 

przemyśle i usługach 

K_U02 S1A_U02 

Kompetencje 

społeczne 

03 rozumie znaczenie sfery zarządzania logistycznego w 

przedsiębiorstwie i znaczenia tej sfery dla gospodarki i 

społeczeństwa 

K_K02 

K_K03 

K_K04 

S1A_K02 

S1A_K06 

S1A_K07 

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin 

Forma zajęć – wykład 30 

1. Zarządzanie łańcuchem dostaw 2 

2. Procesy logistyczne 2 

3. Zarządzanie popytem i Obsługi Klienta 3 

4. Zakupy i zarządzanie dostawcami 3 

5. Logistyka globalna 2 

6. Zarządzanie przepływami zapasów w łańcuchu dostaw 2 

7. Decyzja dotyczące zapasów 3 

8. Decyzje dotyczące magazynowania 2 
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9. Zarządzanie transportem 3 

10. Logistyka „Trzeciego Partnera” 2 

11. Logistyka i Systemy Informacyjne w Łańcuchu Dostaw 2 

12. Pomiar wydajności łańcucha dostaw 2 

13. Projektowanie sieci i lokalizacja obiektów logistycznych 2 

Forma zajęć – ćwiczenia 30 

1. Zarządzanie łańcuchem dostaw 2 

2. Procesy logistyczne 2 

3. Zarządzanie popytem i Obsługi Klienta 3 

4. Zakupy i zarządzanie dostawcami 3 

5. Logistyka globalna 2 

6. Zarządzanie przepływami zapasów w łańcuchu dostaw 2 

7. Decyzja dotyczące zapasów 3 

8. Decyzje dotyczące magazynowania 2 

9. Zarządzanie transportem 3 

10. Logistyka „Trzeciego Partnera” 2 

11. Logistyka i Systemy Informacyjne w Łańcuchu Dostaw 2 

12. Pomiar wydajności łańcucha dostaw 2 

13. Projektowanie sieci i lokalizacja obiektów logistycznych 2 

 

Metody kształcenia 

Prezentacja multimedialna, praca w grupach (zadania, studia przypadków), analiza tekstów 

z dyskusją 

Metody weryfikacji        

efektów kształcenia 

 Nr efektu kształcenia 

z sylabusa 

Egzamin 

Kolokwium  

01, 03 

01, 02, 03 

Forma i warunki zaliczenia Na ocenę składa się wynik kolokwium pisemnego oraz ocena z aktywności na zajęciach 

Literatura podstawowa Management of Business Logistics: A Supply Chain Perspective, 7th Edition, C. John 

Langley, Edward J. Bardi, John Joseph Coyle, South-Western Pub, 2000 

Literatura uzupełniająca  

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA: 

 

 Liczba godzin   

Zajęcia dydaktyczne 60 

Przygotowanie się do zajęć 5 

Studiowanie literatury 5 

Udział w konsultacjach 10 

Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0 

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 18 

http://www.fetchbook.info/search_C._John_Langley/searchBy_Author.html
http://www.fetchbook.info/search_C._John_Langley/searchBy_Author.html
http://www.fetchbook.info/search_Edward_J._Bardi/searchBy_Author.html
http://www.fetchbook.info/search_John_Joseph_Coyle/searchBy_Author.html
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Inne 2 

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100 

Liczba punktów ECTS 4 
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Nazwa przedmiotu: Logistyka 
Kod przedmiotu: 

04.0.VI.28.A.I.10._40 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: Wydział Zarządzania i ekonomiki usług / Katedra Logistyki 

Nazwa kierunku: Ekonomia 

Forma studiów: stacjonarne 

I stopnia  

Profil kształcenia: A Specjalność: :  

Ekonomika transportu i spedycja 

Rok / semestr: rok 3 semestr 6 Status przedmiotu /modułu: 

Obowiązkowy 

Język przedmiotu / modułu:  

polski 

Forma zajęć 
wykład ćwiczenia 

ćwiczenia 

laboratoryjne 
Konwersatorium Seminarium 

inne  

(wpisać jakie) 

Wymiar zajęć 15 15     

Koordynator przedmiotu / modułu Prof. US dr hab. Mariusz Jedliński 

Prowadzący zajęcia 

 

prof. M. Jedliński mariusz.jedlinski@wzieu.pl, 

dr I. Dembińska izabela.dembinska@wzieu.pl,  

dr M. Frankowska marzena.frankowska@wzieu.pl,  

dr B. Tundys blanka.tundys@wzieu.pl,  

mgr A. Nerć-Pełka alicja.nerc-pelka@wzieu.pl,  

mgr M. Sowa mariusz.sowa@wzieu.pl,  

mgr Ł. Marzantowicz lukasz.marzantowicz@wzieu.pl,  

mgr A. Rzeczycki andrzej.rzeczycki@wzieu.pl 

Cel przedmiotu / modułu 

 

Celem procesu dydaktycznego jest nabycie przez studentów wiedzy z zakresu 

logistyki oraz zarządzania łańcuchem dostaw. Studenci mają przyswoić 

podstawowe zagadnienia dotyczące stosowania nowoczesnych narzędzi, metod i 

koncepcji, które wykorzystywane są w zarządzaniu logistycznym.  Istotne jest, by w 

trakcie procesu dydaktycznego studenci zrozumieli na czym polega rola logistyka, 

jakie są jej obszary oraz w jaki sposób za jej sprawą można zwiększać pozycję 

konkurencyjną przedsiębiorstwa. Nabyta wiedza będzie obejmowała zarówno 

wykorzystanie zasad systemowego myślenia w zakładach produkcyjnych, jak i 

usługowych. 

Wymagania wstępne 

 

Przed rozpoczęciem procesu  dydaktycznego student powinien posiadać wiedzę 

ogólną z podstaw ekonomii i zarządzania oraz zarządzania przedsiębiorstwem 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Odniesienie do 

efektów dla 

programu 

Odniesienie do 

efektów dla 

obszaru 

Wiedza 

01 Student potrafi wyjaśnić zmiany zachodzące w systemach 

logistycznych na świecie i w Polsce. Student umie definiować 

zakres procesów logistycznych. Potrafi analizować przebieg 

procesów logistycznych w jednostkach gospodarczych i 

metody zarządzania nimi 

02 Umie definiować i interpretować pojęcia związane z  

zarządzaniem logistycznym w przedsiębiorstwie oraz pojęciem 

K_W01 

K_W02 

K_W03 

K_W04 

K_W06 

 

S1A-W01 

S1A-W02 

S1A-W03 

S1A-W06 

S1A-W08 

mailto:mariusz.jedlinski@wzieu.pl
mailto:izabela.dembinska@wzieu.pl
mailto:blanka.tundys@wzieu.pl
mailto:mariusz.sowa@wzieu.pl
mailto:lukasz.marzantowicz@wzieu.pl
mailto:andrzej.rzeczycki@wzieu.pl
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łańcucha dostaw, rozróżnia podział obszarowy i funkcjonalny 

logistyki.  

03 Potrafi scharakteryzować poszczególne systemy oraz 

narzędzia zarządzania logistycznego. Zna rolę 

przedsiębiorstwa w łańcuchu dostaw. 

 

Umiejętności 

04 Student potrafi zastosować narzędzia i instrumenty 

opisywane w teorii i potrafi je zastosować w przykładowym 

przedsiębiorstwie. 

05 Wykazuje się umiejętnością zastosowania zasad 

zarządzania  

logistycznego w jednostkach gospodarczych i w obszarze 

łańcucha dostaw. Identyfikuje procesy logistyczne i  

dostosowuje do nich odpowiednie rozwiązania logistyczne  

06 Student potrafi rozróżnić i zdiagnozować problemy  

przedsiębiorstwa oraz wykazuje się umiejętnością ich 

rozwiązania biorąc pod uwagę podejście procesowe i  

systemowe. rozwiązania biorąc pod uwagę podejście 

procesowe i systemowe. 

K_U01 

K_U02 

K_U03 

K_U06 

 

 

S1A-U01 

S1A-U07 

S1A-U08 

S1A-U09 

S1A-U10 

Kompetencje 

społeczne 

07 student prawidłowo identyfikuje i określa priorytety  służące 

realizacji procesów logistycznych,  potrafi prowadzić dyskusję 

na temat zastosowania nowoczesnych narzędzi i koncepcji  w 

systemach logistycznych, ze szczególnym uwzględnieniem 

płaszczyzny  pojedynczego przedsiębiorstwa, jak również jego 

roli i istoty w łańcuchu dostaw. 

08 Wykazuje się kreatywnością podczas pracy zespołowej, 

pracuje samodzielne przygotowując projekty i rozwiązując 

zadania. 

K_K08 

K_K07 

K_K12 

S1A-K03 

S1A-K05 

S1A-K06 

S1A-K07 

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin 

Forma zajęć – np. wykład 15 

Istota i zakres logistyki    2 

Pojęcie łańcucha dostaw    2 

Podział obszarowy i funkcjonalny systemu logistycznego (system ZPD)   2 

Koszty logistyczne    2 

Obsługa klienta , zarządzanie zapasami, zakupy   2 

Gospodarka magazynowa i transport     2 

Technika i technologia wspomagająca procesy logistyczne (AI)  2 

Forma zajęć – np. ćwiczenia 15 

Istota zarządzania logistycznego oraz pojęcie łańcucha dostaw (case study, projekt)   1 

Podział systemów logistycznych według kryterium agregacji – przykłady   1 

Obszary: zaopatrzenia, produkcji, dystrybucji – zadania i rozwiązania praktyczne    2 

Zarządzanie zapasami w przedsiębiorstwie  (zadania)  2 

Transport I gospodarka magazynowa     2 
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Logistyczna obsługa klienta    2 

Technika i technologia wspierająca działania logistyczne   2 

Automatyczna identyfikacja    2 

Koszty logistyczne – identyfikacja oraz możliwości racjonalizacji (zadania liczbowe) 3 

Metody kształcenia 

 

Prezentacja multimedialna, analiza tekstów z dyskusją, opracowanie projektów, praca w 

grupach, analiza przypadków 

Metody weryfikacji        

efektów kształcenia 

 

 Nr efektu kształcenia 

z sylabusa 

Zaliczenie pisemne  01, 02, 03 ,04, 05, 

06, 07,  08 

Forma i warunki zaliczenia Ćwiczenia – kolokwium pisemne z pytaniami otwartymi, testowymi lub/i zadaniami 

Literatura podstawowa 

 

Logistyka, red. D. Kisperska-Moroń, S. Krzyżaniak. Biblioteka Logistyka, Poznań 2009  

Harison A., R van Hoek, Zarządzanie logistyką, PWE, Warszawa 2010 

Literatura uzupełniająca J.J. Coyle, E.J. Bardi, C.J. Langley: „Zarządzanie logistyczne”, PWE, Warszawa 2002, 

NAKŁAD PRACY STUDENTA: 

 Liczba godzin   

Zajęcia dydaktyczne 30 

Przygotowanie się do zajęć 10 

Studiowanie literatury 5 

Udział w konsultacjach 10 

Przygotowanie projektu / eseju / itp. 10 

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 8 

Inne 2 

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.  75 

Liczba punktów ECTS 3 
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Nazwa przedmiotu: Makroekonomia Kod przedmiotu: 

14.3.VI.28.A.I.03._04 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra Ekonomii 

Nazwa kierunku: Ekonomia 

Forma studiów: stacjonarne  

I stopnia  

Profil kształcenia: A 

ogólnoakademicki 

Specjalność: wszystkie 

Rok / semestr: rok 1 semestr 2 Status przedmiotu /modułu: 

obowiązkowy 

Język przedmiotu / modułu:  

polski 

Forma zajęć 
wykład ćwiczenia 

ćwiczenia 

laboratoryjne 
konwersatorium seminarium 

inne  

(wpisać jakie) 

Wymiar zajęć 30 30     

Koordynator przedmiotu / modułu Dr hab. prof. US Grażyna Wolska 

Prowadzący zajęcia 

 

Wykład: dr hab. prof. US Grażyna Wolska, grazyna.wolska@wzieu.pl, dr 

Agnieszka Bretyn, agnieszka.bretyn@wzieu.pl, dr Ireneusz Jaźwiński, 

ireneusz.jaźwiński@wzieu.pl, dr Jolanta Kondratowicz-Pozorska, 

jolanta.pozorska@wzieu.pl, dr Agnieszka Kwarcińska, 

agnieszka.kwarcinska@wzieu.pl  

Ćwiczenia: mgr Marcin Janowski, marcin.janowski@wzieu.pl dr Agnieszka Bretyn, 

agnieszka.bretyn@wzieu.pl, dr Ireneusz Jaźwiński, ireneusz.jaźwiński@wzieu.pl, 

dr Jolanta Kondratowicz-Pozorska, jolanta.pozorska@wzieu.pl, dr Agnieszka 

Kwarcińska, agnieszka.kwarcinska@wzieu.pl mgr Marcin Janowski, 

marcin.janowski@wzieu.pl 

Cel przedmiotu / modułu 

 

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 

 

Student powinien przed rozpoczęciem nauki makroekonomii przyswoić 

podstawowe umiejętności z zakresu mikroekonomii lub podstaw ekonomii. 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Odniesienie do 

efektów dla 

programu 

Odniesienie do 

efektów dla 

obszaru 

Wiedza 

01 Student definiuje podstawowe kategorie 

makroekonomiczne. 

02 Student zna i prawidłowo interpretuje procesy 

makroekonomiczne 

K_W03 

K_W07 

K_W17 

 

S1A_W03 

Umiejętności 

03 Student wykorzystuje różne koncepcje teoretyczne do 

analizy równowagi makroekonomicznej,  

04 Student rozpoznaje i ocenia zjawiska i procesy 

makroekonomiczne oraz analizuje skutki ich zmian. 

K_U02 

K_U03 

K_U18 

K_U26 

S1A_U02 

S1A_U03 

mailto:grazyna.wolska@wzieu.pl
mailto:agnieszka.bretyn@wzieu.pl
mailto:ireneusz.jaźwiński@wzieu.pl
mailto:jolanta.pozorska@wzieu.pl
mailto:agnieszka.kwarcinska@wzieu.pl
mailto:marcin.janowski@wzieu.pl
mailto:agnieszka.bretyn@wzieu.pl
mailto:ireneusz.jaźwiński@wzieu.pl
mailto:jolanta.pozorska@wzieu.pl
mailto:agnieszka.kwarcinska@wzieu.pl
mailto:marcin.janowski@wzieu.pl
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Kompetencje 

społeczne 

05 student samodzielnie analizuje zmiany podstawowych 

agregatów makroekonomicznych. 

K_K08 

K_K11 
S1A_K05 

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin 

Forma zajęć – wykład 30 

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 3 

5. Wzrost gospodarczy a rozwój społeczno – gospodarczy 3 

6. Cykle koniunkturalne 3 

7. Rynek pieniądza, współczesny system bankowy, polityka pieniężna 3 

8. Inflacja i bezrobocie  3 

9. Rynek dóbr w modelu gospodarki zamkniętej i bez udziału państwa 3 

10. Rynek dóbr w modelu gospodarki otwartej i z udziałem rządu 3 

11. Współdziałanie dwóch rynków (rynku dóbr i pieniężnego), model IS –LM 3 

Forma zajęć – ćwiczenia 30 

1. Podstawowe kategorie ekonomiczne 2 

2. Obieg okrężny dochodu i produktu w różnych modelach gospodarki rynkowej, równowaga 
makroekonomiczna 

2 

3. Produkt krajowy brutto jako podstawowa miara aktywności gospodarczej, mierniki pochodne 2 

4. Współczesne problemy wzrostu gospodarczego oraz pomiaru rozwoju społeczno-gospodarczego 2 

5. Cykle koniunkturalne w odniesieniu do współczesnych gospodarek 2 

6. Pieniądz, jego funkcje i problemy stabilizacji, inflacja a deflacja, polityka pieniężna 4 

7. Rynek dóbr w modelu gospodarki zamkniętej i bez udziału państwa 4 

8. Rynek dóbr w modelu gospodarki otwartej i z udziałem rządu 4 

9. Budżet państwa i polityka fiskalna 4 

10. Współdziałanie dwóch rynków (rynku dóbr i pieniężnego), model IS –LM 4 

Metody kształcenia 
Prezentacje multimedialne, rozwiązywanie zadań, analiza przypadków, praca w grupach, 

dyskusja 

Metody weryfikacji        

efektów kształcenia 

 

 Nr efektu kształcenia 

z sylabusa 

kolokwium 

egzamin 

01, 02, 03, 04, 05 

01, 02, 03, 04, 05 

Forma i warunki zaliczenia Zaliczenie pisemne – 2 kolokwia, egzamin pisemny – koniec semestru, ocenianie ciągłe. 

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 
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zadaniach, CeDeWu 2009. 

Literatura uzupełniająca Ekonomista, Gazeta Bankowa, Gospodarka Narodowa, roczniki statystyczne, dzienniki 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA: 

 

 Liczba godzin   

Zajęcia dydaktyczne 60  

Przygotowanie się do zajęć 35 

Studiowanie literatury 40 

Udział w konsultacjach 10 

Przygotowanie projektu / eseju / itp.  

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 40 

Inne 40 

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 225 

Liczba punktów ECTS 9 
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Nazwa przedmiotu: Matematyka 
Kod przedmiotu: 

11.1.VI.28.A.I.12._01 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra Metod 

Ilościowych 

Nazwa kierunku: Ekonomia 

Forma studiów: stacjonarne I 

stopnia 

Profil kształcenia: A  

ogólnoakademicki 

Specjalność: wszystkie 

Rok / semestr: rok 1 semestr 1 Status przedmiotu /modułu: 

obowiązkowy 

Język przedmiotu / modułu: 

polski 

Forma zajęć 
wykład ćwiczenia 

ćwiczenia 

laboratoryjne 
konwersatorium seminarium 

inne  

(wpisać jakie) 

Wymiar zajęć 30 30     

Koordynator przedmiotu / modułu Prof. zw. dr hab. Jan Purczyński 

Prowadzący zajęcia 

Prof. zw. dr hab. Jan Purczyński  Jan.Purczynski@wzieu.pl; dr Olgierd Rakowski 

Olgierd.Rakowski@wzieu.pl; mgr Maria Dobek Maria.Dobek@wzieu.pl; mgr 

Kamila Bednarz Kamila.Bednarz@wzieu.pl; mge Magdalena Kulbaczewska 

Magdalena.Kulbaczewska@wzieu.pl; dr Robert 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 / modułu 
Zapoznanie studentów z aparatem matematycznym jako podstawowym 

narzędziem w warsztacie ekonomisty 

Wymagania wstępne Podstawowa wiedza z matematyki z zakresu szkoły średniej 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Odniesienie do 

efektów dla 

programu 

Odniesienie do 

efektów dla 

obszaru 

Wiedza 
01- student potrafi nazwać i zdefiniować podstawowe 

narzędzia matematyki wyższej 

K_W06 

K_W10 

K_W13 

S1A_W06 

Umiejętności 

02- student wybiera właściwe narzędzie do rozwiązania 

określonego problemu matematycznego, wyprowadza wnioski 

na podstawie twierdzeń  

K_U08 S1A_U07 

Kompetencje 

społeczne 

03- student w sposób samodzielny stosuje zdobytą wiedzę 

matematyczną w badaniu zjawisk i procesów ekonomicznych 
K_K03 S1A_K07 

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin 

Forma zajęć –wykład 30 

1. Funkcja jednej i wielu zmiennych 8 

2. Elementy rachunku różniczkowego i całkowego 8 

3. Algebra liniowa i szeregi 8 

4. Elementy rachunku macierzowego 6 

Forma zajęć – ćwiczenia 30 

mailto:Jan.Purczynski@wzieu.pl
mailto:Olgierd.Rakowski@wzieu.pl
mailto:Maria.Dobek@wzieu.pl
mailto:Kamila.Bednarz@wzieu.pl
mailto:Magdalena.Kulbaczewska@wzieu.pl
mailto:Robert.Kubicki@wzieu.pl
mailto:Marcin.Hundert@wzieu.pl
mailto:Rafal.Kloska@wzieu.pl
mailto:Rafal.Czyzycki@wzieu.pl
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1. Funkcja jednej zmiennej 2 

2. Funkcja dwóch i  wielu zmiennych 8 

3. Pochodne częściowe i ekstrema funkcji 6 

4. Ciągłość  i granice funkcji 6 

5. Układy równań liniowych 8 

Metody kształcenia Prezentacja multimedialna, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań 

Metody weryfikacji        

efektów kształcenia 

 

 Nr efektu kształcenia 

z sylabusa 

Egzamin pisemny 

Kolokwium 

01, 

02,03 

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 

Literatura podstawowa 

 

1. Dobek M., Rakowski O.: Matematyka i jej zastosowania w ekonomii, PPH Zapol, 
Szczecin 2007  

2. Dobek M., Rakowski O.:  Zbiór zadań z matematyki dla studentów ekonomii, WN US, 
Szczecin 2002 

Literatura uzupełniająca 

 

1. M. Matłoka, Matematyka dla ekonomistów, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 
2008  

2. J. Piszczała, Matematyka i jej zastosowanie w naukach ekonomicznych, Wydawnictwo 
AE w Poznaniu, Poznań 2008 

NAKŁAD PRACY STUDENTA: 

 Liczba godzin   

Zajęcia dydaktyczne 60 

Przygotowanie się do zajęć 80 

Studiowanie literatury 20 

Udział w konsultacjach 10 

Przygotowanie projektu / eseju / itp.  

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 26 

Inne 4 

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 200 

Liczba punktów ECTS 8 
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Metody oceny projektów gospodarczych  
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Nazwa przedmiotu: Metody oceny projektów gospodarczych Kod przedmiotu: 04.0.VI.28.A.I.02._14 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra Efektywności 

Innowacji 

Nazwa kierunku: Ekonomia 

Forma studiów: stacjonarne 

I stopień 

Profil kształcenia:A 

ogólnoakademicki 

Specjalność:wszystkie 

Rok / semestr: rok 3 semestr 3 Status przedmiotu /modułu: 

obowiązkowy 

Język przedmiotu / modułu: 

Polski 

Forma zajęć wykład ćwiczenia 
ćwiczenia 

laboratoryjne 
Konwersatorium seminarium inne (wpisać jakie) 

Wymiar 

zajęć 
15 30     

Koordynator przedmiotu / modułu Piotr Niedzielski, prof. US dr hab. 

Prowadzący zajęcia Wykład: 

Piotr Niedzielski ,prof. US dr hab.; e-mail: piotr.niedzielski@wzieu.pl 

Jerzy Gracz, dr; e-mail: jerzy.gracz@wzieu.pl 

Ćwiczenia: 

Jerzy Gracz, dr; e-mail: jerzy.gracz@wzieu.pl 

Małgorzata Skweres-Kuchta, mgr; e-mail: malgorzata.skweres@wzieu.pl 

Joanna Rzempała, mgr; e-mail: joanna.rzempala@wzieu.pl 

Katarzyna Łobacz, mgr; e-mail: katarzyna.lobacz@wzieu.pl 

Cel przedmiotu / modułu Nabycie umiejętności oceny efektywności inwestycji o charakterze komercyjnym oraz 

użyteczności publicznej w oparciu o zdobytą wiedzę teoretyczną oraz kompetencje 

kreatywnej i odpowiedzialnej współpracy, zwłaszcza w środowisku usługowym.  

Wymagania wstępne Podstawy analizy finansowej oraz rachunkowości. 

EFEKTY KSZTAŁCENIA Odniesienie do 

efektów dla 

programu 

Odniesienie do 

efektów dla obszaru 

Wiedza 

01 Student definiuje pojęcia, rozumie specyfikę procesów 

inwestycyjnych, klasyfikuje i zna metody analizy 

efektywności inwestycji. 

K_W09 

S1A_11 

 

 

Umiejętności 

02 Student potrafi określić założenia oraz 

oszacować/prognozować składowe rachunku opłacalności 

inwestycji z uwzględnieniem specyfiki sektora usług. 

03 Student potrafi dobrać wskaźniki oceny względem 

rodzaju projektu oraz je zinterpretować. 

K_U03 

K_U21 

S1A_U03 

 

 

S1A_U02 
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Kompetencje 

społeczne 

04 Student pracuje w zespole, jest komunikatywny. 

05 Myśli kreatywnie, aczkolwiek zachowuje ostrożność w 

podejmowanych decyzjach. 

K_K01 

K_K02 

S1A_K02  

S1A_K02 

 

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin 

Forma zajęć: wykład 15 

1. Wstęp do teorii inwestycji rzeczowych  1 

2. Cykl życia projektu, cash flow, ujęcie czasu w analizie  2 

3. Znaczenie źródeł finansowania w analizie opłacalności inwestycji  1 

4. Rachunek opłacalności inwestycji (wskaźniki proste i złożone)   4 

5. Analiza projektów komercyjnych i niekomercyjnych  5 

6. Analiza wrażliwości i ryzyka  1 

7. Specyfika oceny inwestycji dotowanych ze środków publicznych  1 

Forma zajęć: ćwiczenie 30 

1. Wstęp do teorii inwestycji – definicje, klasyfikacje, cykl życia projektu, dyskonto, 
finansowanie  

6 

2. Inwestycja w prognozach sprawozdań finansowych inwestora  6 

3. Rachunek opłacalności inwestycji (wskaźniki proste i złożone)   6 

4. Analiza projektów komercyjnych i niekomercyjnych 6 

5. Analiza wrażliwości i ryzyka  3 

6. Specyfika oceny inwestycji dotowanych ze środków publicznych  3 

Metody kształcenia Wykład: 

Prezentacje multimedialne 

Ćwiczenia: 

Prezentacje multimedialne – ujęcie teoretyczne i praktyczne 

Dyskusja - rozwiązywanie zagadnień problemowych 

Praca zespołowa - branżowe studia przypadków (prezentacja wyników przeprowadzonych 

analiz)  

Metody weryfikacji        

efektów kształcenia 
 Nr efektu kształcenia 

z sylabusa 

Wykład:  

Ćwiczenia: 

Projekt grupowy 

Kolokwium w postaci testu 

01-05 

01-03 
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Forma i warunki zaliczenia Wykład:  

Ćwiczenia: 

Projekt grupowy (elementy branżowych studiów przypadku) 

Kolokwium w postaci testu (10 pytań zamkniętych, jednokrotnego wyboru) 

Zwolnienie z kolokwium na podstawie ponadprzeciętnej aktywności na zajęciach. 

Literatura podstawowa 1. Rogowski W.; Rachunek efektywności inwestycji, Oficyna a Wolters Kluwer bussiness, 
Kraków 2008.  

2. Sierpińska M, Jachna T.; Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, 
Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 2004. 

Literatura uzupełniająca 1. Jakubczyc J.; Metody oceny projektu gospodarczego, Wydawnictwo Naukowe PWN, 
Warszawa 2008. 

2. Niedzielski P., Markiewicz J., Norek T., Rzempała J., Skweres-Kuchta M., Jak oceniać 
inwestycje, WNUS, Szczecin 2009. 

3. Przewodniki po funduszach europejskich. 
4. Wrzosek S. (red.), Ocena efektywności inwestycji, Uniwersytet Ekonomiczny we 

Wrocławiu, Wrocław 2008.  

NAKŁAD PRACY STUDENTA: 

 Liczba godzin   

Zajęcia dydaktyczne 45 

Przygotowanie się do zajęć 10 

Studiowanie literatury 10 

Udział w konsultacjach 10 

Przygotowanie projektu / eseju / itp. 15 

Przygotowanie się do egzaminu / 

zaliczenia 

8 

Inne 2 

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100 

Liczba punktów ECTS 4 
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Międzynarodowe stosunki gospodarcze  
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Nazwa przedmiotu: Międzynarodowe stosunki gospodarcze Kod przedmiotu: 

14.6.VI.28.A.I.08._09 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra Gospodarki 

Światowej i Transportu Morskiego, Zakład Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych  

Nazwa kierunku:Ekonomia 

Forma studiów: stacjonarne 

I  stopnia  

Profil kształcenia: A 

ogólnoakademicki  

Specjalność: wszystkie 

Rok / semestr: rok III semestr 5 Status przedmiotu /modułu: 

obowiązkowy 

Język przedmiotu / modułu:  

polski  

Forma zajęć 
wykład ćwiczenia 

ćwiczenia 

laboratoryjne 
konwersatorium seminarium 

inne  

(wpisać jakie) 

Wymiar zajęć 30 15     

Koordynator przedmiotu / modułu Prof. dr hab. Jolanta Zieziula 

Prowadzący zajęcia 

 

Prof. dr hab. Jolanta Zieziula - jolanta.zieziula@wzieu.pl - wykład 

Dr Karolina Drela -  karolina.drela@wzieu.pl – wykład, ćwiczenia 

Dr Anna Grabowska-Pieśla – anna.grabowska-piesla@wzieu.pl wykład, ćwiczenia 

Dr Agnieszka Malkowska – agnieszka.malkowska@wzieu.pl wykład, ćwiczenia 

Cel przedmiotu / modułu 

 

Zapoznanie studentów z następującymi zagadnieniami: gospodarka światowa i 

międzynarodowy podział pracy, teorie wymiany międzynarodowej, przemiany 

strukturalne w gospodarce światowej, tendencje integracyjne i dezintegracyjne we 

współczesnym świecie, zagraniczna polityka ekonomiczna – podstawy i narzędzia 

jej realizacji, międzynarodowe organizacje gospodarcze i ich wpływ na procesy 

gospodarcze we współczesnym świecie, globalne problemy gospodarki światowej. 

Wymagania wstępne Znajomość podstawowych zagadnień z ekonomii. 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Odniesienie do 

efektów dla 

programu 

Odniesienie do 

efektów dla 

obszaru 

Wiedza 

01 definiuje podstawowe pojęcia z zakresu międzynarodowych 

stosunków gospodarczych 

02 identyfikuje podstawowe kategorie dotyczące zagadnień z 

zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych 

K_W01 

K_W14 

K_W18 

S1A_W01 

 

S1A_W01 

Umiejętności 

03 analizuje zachowania podmiotów występujących na rynku 

dotyczące podstawowych mechanizmów w sferze 

międzynarodowych stosunków gospodarczych 

K_U01 

K_U02 
S1A_U02 

Kompetencje 

społeczne 

04 pracuje w zespole pełniąc różne role 

05 pracuje samodzielnie  
K_K07 

S1A_K02 

S1A_K06 

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin 

Forma zajęć – wykład  

1. Międzynarodowe stosunki gospodarcze jako dyscyplina naukowa 2 

2. Międzynarodowy podział pracy 2 
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3. Teorie wymiany międzynarodowej 4 

4. Cena światowa  2 

5. Pieniądz i kursy walut 3 

6. Bilans płatniczy 3 

7. Globalizacja 4 

8. Międzynarodowe obroty czynnikami produkcji 4 

9. Handel zagraniczny w gospodarce rynkowej 2 

10. Polityka handlowa 4 

Forma zajęć – ćwiczenia  

1. Międzynarodowe stosunki gospodarcze – podstawowe pojęcia 2 

2. Międzynarodowa integracja gospodarcza 2 

3. Przykłady ugrupowań integracyjnych o charakterze regionalnym 4 

4. Przykłady organizacji międzynarodowych o charakterze globalnym 5 

5. Korporacje transnarodowe we współczesnej gospodarce światowej 2 

Metody kształcenia Prezentacja multimedialna, opracowanie projektu w grupach 

Metody weryfikacji        

efektów kształcenia 

 

 Nr efektu kształcenia 

z sylabusa 

Egzamin pisemny 

Kolokwium 

Projekt grupowy 

01, 02, 03, 05 

01, 02, 03, 05 

03, 04, 05 

Forma i warunki zaliczenia 

 

Egzamin pisemny (test z pytaniami zamkniętymi i półotwartymi) 

Zaliczenie pisemne – kolokwium (test z pytaniami zamkniętymi i półotwartymi) 

Wykonanie pracy zaliczeniowej: przygotowanie projektu grupowego i jego prezentacja na 

zajęciach 

Ustalenie oceny zaliczeniowej na podstawie ocen cząstkowych otrzymywanych w trakcie 

semestru z kolokwium oraz za określone działania i pracę studenta. 

Egzamin pisemny obejmuje wiedzę z wykładów i zalecanej literatury. 

Kolokwium obejmuje wiedzę z ćwiczeń i zalecanej literatury. 

Zaliczenie ćwiczeń następuje na podstawie oceny z kolokwium końcowego z zajęć, 

aktywności na zajęciach i pracy zaliczeniowej. 

Literatura podstawowa 

 

1. Krugman P. R., Obstfeld M., Ekonomia międzynarodowa, t. I i II, PWN, Warszawa 
2007. 

2. P. Bożyk, Międzynarodowe stosunki ekonomiczne, PWE, Warszawa 2008. 
3. E. Latoszek, M. Proczek, Organizacje międzynarodowe we współczesnym świecie, 

Elipsa, Warszawa 2006. 
Literatura uzupełniająca 

 

1. J. Świerkocki, Zarys ekonomii międzynarodowej, PWE, Warszawa 2011. 
2. A. Zorska, Korporacje transnarodowe, PWN, Warszawa 2010. 
3. T. Łoś-Nowak (red.), Współczesne stosunki międzynarodowe, Wyd. Uniwersytetu 

Wrocławskiego, Wrocław 2010. 
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. M. Noga, M. Stawiska, Kraje rozwijające się Azji Południowo-Wschodniej i ich wpływ 
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na rozwój gospodarczy, CeDeWu, warszwa 2009. 
7. J. Dudziński, H. Nakonieczna-Kisiel (red.), Międzynarodowe stosunki ekonomiczne. 

Wybrane problemy,. Wyd. Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, Szczecin 2005.  

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA: 

 

 Liczba godzin   

Zajęcia dydaktyczne 45 

Przygotowanie się do zajęć 15 

Studiowanie literatury 10 

Udział w konsultacjach 10 

Przygotowanie projektu / eseju / itp. 6 

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 10 

Inne 4 

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100 

Liczba punktów ECTS 4 
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Nazwa przedmiotu: Mikroekonomia 
Kod przedmiotu: 

14.3.VI.28.A.II.03._02 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra Ekonomii 

Nazwa kierunku: Ekonomia 

Forma studiów: stacjonarne 

I stopnia  

Profil kształcenia: A  

ogólnoakadmicki 

Specjalność: wszystkie 

Rok / semestr: rok 1 semestr 1 Status przedmiotu /modułu: 

obowiązkowy 

Język przedmiotu / modułu:  

polski 

Forma zajęć 
wykład ćwiczenia 

ćwiczenia 

laboratoryjne 
konwersatorium seminarium 

inne  

(wpisać jakie) 

Wymiar zajęć 30 30     

Koordynator przedmiotu / modułu Dr hab. prof. US Grażyna Wolska 

Prowadzący zajęcia 

Wykład: dr hab. prof. US Grażyna Wolska, grazyna.wolska@wzieu.pl, dr 

Agnieszka Bretyn, agnieszka.bretyn@wzieu.pl, dr Ireneusz Jaźwiński, 

ireneusz.jaźwiński@wzieu.pl, dr Jolanta Kondratowicz-Pozorska, 

jolanta.pozorska@wzieu.pl, dr Agnieszka Kwarcińska, 

agnieszka.kwarcinska@wzieu.pl  

Ćwiczenia: mgr Marcin Janowski, marcin.janowski@wzieu.pl dr Agnieszka Bretyn, 

agnieszka.bretyn@wzieu.pl, dr Ireneusz Jaźwiński, ireneusz.jaźwiński@wzieu.pl, 

dr Jolanta Kondratowicz-Pozorska, jolanta.pozorska@wzieu.pl, dr Agnieszka 

Kwarcińska, agnieszka.kwarcinska@wzieu.pl mgr Marcin Janowski, 

marcin.janowski@wzieu.pl 

Cel przedmiotu / modułu 

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 

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 

Odniesienie do 

efektów dla 

programu 

Odniesienie do 

efektów dla 

obszaru 

Wiedza 

01 student definiuje podstawowe kategorie ekonomiczne.  

02 Zna i prawidłowo interpretuje zachowania rynkowe 

konsumenta i producenta, wyznacza optimum decyzji. 

03 Rozumie funkcjonowanie mechanizmu rynkowego. 

K_W03 

K_W07 

K_W17 

S1A_W01 

S1A_W04 

S1A_W03 

S1A_W08 

mailto:grazyna.wolska@wzieu.pl
mailto:agnieszka.bretyn@wzieu.pl
mailto:ireneusz.jaźwiński@wzieu.pl
mailto:jolanta.pozorska@wzieu.pl
mailto:agnieszka.kwarcinska@wzieu.pl
mailto:marcin.janowski@wzieu.pl
mailto:agnieszka.bretyn@wzieu.pl
mailto:ireneusz.jaźwiński@wzieu.pl
mailto:jolanta.pozorska@wzieu.pl
mailto:agnieszka.kwarcinska@wzieu.pl
mailto:marcin.janowski@wzieu.pl


 96 

04 Rozróżnia struktury rynkowe i przedstawia ich cechy.  

Umiejętności 

05 Student umie ocenić trafność podstawowych decyzji 

podejmowanych przez gospodarstwa domowe i 

przedsiębiorstwa. 

06 Ocenia wpływ określonych czynników na popyt i podaż 

rynkową 

K_U02 

K_U03 

K_U26 

S1A_U02 

S1A_U03 

Kompetencje 

społeczne 

07 student posiada niezbędną wiedzę i umiejętności do 

samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej, jak i do 

prowadzenia działalności gospodarczej w imieniu właściciela. 

08  Jest w stanie wykorzystać nabytą wiedzę w celu pogłębiania 

i ukierunkowania swoich umiejętności w dalszym procesie 

edukacji. 

K_K08 

K_K11 

S1A_K02 

S1A_K06 

 

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin 

Forma zajęć – wykład 30 

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 

Forma zajęć – ćwiczenia 30 

1. Podstawowe kategorie ekonomiczne 2 

2. Gospodarka rynkowa, elementy rynku i mechanizm rynkowy 4 

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 konsumenta) 4 

6. Przedsiębiorstwo na rynku (funkcja produkcji, koszty, przychód, zysk). 4 

7. Struktury rynkowe (przedsiębiorstwo w konkurencji doskonałej, monopol, konkurencja 
monopolistyczna, oligopol – pojęcie, cechy, przykłady, równowaga przedsiębiorstwa w 
poszczególnych strukturach w krótkim i długim okresie) 

4 

8. Rynek ziemi, pracy i kapitału 4 

Metody kształcenia 
Prezentacje multimedialne, rozwiązywanie zadań, analiza przypadków, praca w grupach, 

dyskusja 

Metody weryfikacji        

efektów kształcenia 

 

 Nr efektu kształcenia 

z sylabusa 

kolokwium 

egzamin 

zaangażowanie na zajęciach 

01, 02, 03, 04, 05, 06 

01, 02, 03, 04, 05, 06 

07, 08 
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Forma i warunki zaliczenia Zaliczenie pisemne – 2 kolokwia, egzamin pisemny – koniec semestru, ocenianie ciągłe. 

Literatura podstawowa 

 

1. Begg D., Dornbush R, Fischer S., Ekonomia. Cz. 1. Mikroekonomia, PWE, Warszawa 
2007. 

2. Drela K., Kiernożycka-Sobejko A., Pluskota P., Mikroekonomiczne ABC dla studenta, 
Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2008. 

Literatura uzupełniająca 

 

1. Bowden E.V., Ekonomia nauka zdrowego rozsądku, Fundacja Innowacja, Warszawa 
2002. 

2. Frank R. H., Mikroekonomia jakiej nie było, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 
Gdańsk 2007. 

3. Varian H. R., Mikroekonomia, PWN, Warszawa 2009. 
4. Ekonomista, Gospodarka Narodowa, roczniki statystyczne, dzienniki, Internet, portale 

tematyczne 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA: 

 

 Liczba godzin   

Zajęcia dydaktyczne 60  

Przygotowanie się do zajęć 26 

Studiowanie literatury 30 

Udział w konsultacjach 10 

Przygotowanie projektu / eseju / itp.  

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 30 

Inne 34 

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 200 

Liczba punktów ECTS 8 
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Narzędzia informatyczne w komunikacji elektronicznej  
W

yp
eł

ni
a 

Z
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Nazwa przedmiotu: Narzędzia informatyczne w komunikacji elektronicznej 
Kod przedmiotu: 

11.3.VI.28.A.I.04._34 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: 

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra Ekonomiki i Organizacji Telekomunikacji 

Nazwa kierunku: Ekonomia 

Forma studiów: stacjonarne 

I stopnia 

Profil kształcenia: A 

ogólnoakademicki 

Specjalność: Ekonomika Usług dla 

Biznesu 

Rok / semestr: rok 3 semestr 4 Status przedmiotu /modułu: 

Obowiązkowy 

Język przedmiotu / modułu: 

Polski 

Forma zajęć 
wykład ćwiczenia 

ćwiczenia 

laboratoryjne 
konwersatorium seminarium 

inne  

(wpisać jakie) 

Wymiar zajęć 15  30    

Koordynator przedmiotu / modułu dr hab. prof. US Henryk Babis 

Prowadzący zajęcia Dr Piotr Ładny – piotr.ladny@wzieu.pl 

Cel przedmiotu / modułu 

 

Zapoznanie studentów z funkcjonowaniem współczesnych sieci 

teleinformatycznych i możliwościach ich wykorzystania w zakresie komunikacji 

elektronicznej.. 

Wymagania wstępne Podstawowa wiedza z zakresu obsługi komputerów 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Odniesienie do 

efektów dla 

programu 

Odniesienie do 

efektów dla 

obszaru 

Wiedza 
01 Student ma podstawową wiedzę na temat teleinformatyki i 

możliwości oraz ograniczeń w zakresie jej stosowania 

K_W08 

K_W13 
S1A_W06 

Umiejętności 
02 Student potrafi klasyfikować narzędzia teleinformatyczne i 

dokonywać ich wyboru oraz praktycznie wykorzystywać 

K_U01 

K_U02 
S1A_U02 

Kompetencje 

społeczne 

03 dyskutuje na temat roli informacji i teleinformatyki w 

funkcjonowaniu przedsiębiorstw jak i całej gospodarki 
K_K01 S1A_K03 

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin 

Forma zajęć – wykład 15 

1.  Teleinformatyka jako podstawa komunikacji elektronicznej 2 

2.  Rodzaje sieci teleinformatycznych (stacjonarne, mobilne, publiczne, prywatne…) 3 

3. Możliwości sieci i terminali teleinformatycznych w zakresie komunikacji elektronicznej 2 

4. Konwergencja narzędzi i rozwiązań w zakresie komunikacji elektronicznej 2 

5. Koszty komunikacji elektronicznej – możliwości optymalizacji 2 

6. Zagrożenia w obszarze komunikacji elektronicznej 2 

7. Perspektywy rozwoju narzędzi informatycznych stosowanych w komunikacji elektronicznej 2 

Forma zajęć – laboratorium 30 

Współczesne technologie komunikacyjne – możliwości i ograniczenia 2 

Możliwości stacjonarnych i mobilnych systemów operacyjnych w zakresie komunikacji elektronicznej 2 
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Podstawowe formy komunikacji elektronicznej 3 

Przykłady i możliwości wybranych narzędzi komunikacji elektronicznej 6 

Web 2.0 i media społecznościowe w komunikacji elektronicznej 3 

Praca grupowa – narzędzia i możliwości wykorzystania 2 

Rozwój komunikacji elektronicznej a ochrona prywatności 2 

Metody ochrony komunikacji elektronicznej przed zagrożeniami  4 

Wykorzystanie narzędzi komunikacji elektronicznej w wybranych działach gospodarki  - case study 6 

Metody kształcenia 
Wykłady przy pomocy prezentacji multimedialnych; Laboratoria – analizy przypadków oraz 

praktyczne ćwiczenia obejmujące wykorzystanie omawianych narzędzi  

Metody weryfikacji        

efektów kształcenia 

 

 Nr efektu kształcenia 

z sylabusa 

Wykład - Egzamin pisemny 

Laboratorium – kolokwium  

01,  

02 

Forma i warunki zaliczenia 

 

Pisemne zaliczenie z zagadnień zaprezentowanych na zajęciach w formie testu oraz pytań 

otwartych. 

Zaliczenie laboratorium w formie kolokwium obejmującego praktyczne zadania  

Literatura podstawowa 

 

1. M. Norris: Teleinformatyka. WKŁ 2004. 

2. J. W. Jabłoński, W. Bartkiewicz: Systemy informatyczne zarządzania. Klasyfikacja i 

charakterystyka systemów. Wydawnictwo Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa. 2007. 

Literatura uzupełniająca 

 

Networld (Miesięcznik) 

Computerworld (Miesięcznik) 

NAKŁAD PRACY STUDENTA: 

 Liczba godzin   

Zajęcia dydaktyczne 45 

Przygotowanie się do zajęć 8 

Studiowanie literatury 5 

Udział w konsultacjach 10 

Przygotowanie projektu / eseju / itp.  

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 5 

Inne 2 

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75 

Liczba punktów ECTS 3 

 

 

 

 

 



 100 

Nauka o przedsiębiorstwie  
W
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Nazwa przedmiotu: Nauka o przedsiębiorstwie 
Kod przedmiotu: 

04.9.VI.28.A.I.05._28 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw 

Nazwa kierunku: Ekonomia 

Forma studiów: stacjonarne I 

stopnia 

Profil kształcenia: A Specjalność: wszystkie 

Rok / semestr: rok 2, semestr 4 Status przedmiotu /modułu: 

obowiązkowy 

Język przedmiotu / modułu: 

polski 

Forma zajęć 
wykład ćwiczenia 

ćwiczenia 

laboratoryjne 
konwersatorium seminarium 

inne  

(wpisać jakie) 

Wymiar zajęć 30 15     

Koordynator przedmiotu / modułu prof. zw. dr hab. Juliusz Engelhardt (juliusz.engelhardt@wzieu.pl) 

Prowadzący zajęcia 

 

dr Małgorzata Brojak-Trzaskowska (malgorzata.brojak@wzieu.pl) 

dr Aneta Sokół (aneta.sokol@wzieu.pl) 

dr Anna Srumacz (anna.surmacz@wzieu.pl) 

dr Małgorzata Porada – Rochoń (małgorzata.rochon@wzieu.pl) 

Cel przedmiotu / modułu 

 

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 

 

Wiedza ogólna z zakresu znajomości podstawowych elementów mikro- i 

makroekonomii 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Odniesienie do 

efektów dla 

programu 

Odniesienie do 

efektów dla 

obszaru 

Wiedza 

01 Student nazywa podstawowe pojęcia z zakresu 

funkcjonowania przedsiębiorstwa (pojęcie, zasady, cele, 

atrybuty) 

02 Student identyfikuje podstawowe formy funkcjonowania 

przedsiębiorstw 

03 Student wyjaśnia na czym polega efektywne 

funkcjonowanie przedsiębiorstwa  

04 Student wyciąga konstruktywne wnioski na temat 

zwiększenia efektywności funkcjonowania przedsiębiorstwa 

K_W01 

K_W09 

K_W15 

S1A_W01 

S1A_W11 

S1A_W07 

Umiejętności 

05 Student rozwiązuje zadania z zakresu problemów 

decyzyjnych związanych z efektywnym funkcjonowaniem 

przedsiębiorstwa  

K_U04 

K_U05 

S1A_U01 

S1A_U02 
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06 Student wybiera sposób jak najlepszego wprowadzenia 

zmian organizacyjnych w przedsiębiorstwie 

07 Student wyprowadza wnioski, a także proponuje 

rozwiązania na rzecz poprawy funkcjonowania 

przedsiębiorstwa 

K_U16 

K_U25 

S1A_U09 

S1A_U10 

S1A_U04 

 

 

Kompetencje 

społeczne 

08 Student rozumie potrzebę uczenia się 

09 Student zachowuje otwartość, a także pracuje samodzielnie  

i w zespole 

10 Student jest kreatywny w rozwiązywaniu problemów 

dotyczących funkcjonowania organizacji 

11 Student wykazuje odpowiedzialność za podjęte decyzje 

K_K01 

K_K09 

K_K06 

S1A_K01 

S1A_K04 

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin 

Forma zajęć – wykład 30 

1. Przedsiębiorstwo – istota i cele, podstawy prawne funkcjonowania 2 

2.Otoczenie przedsiębiorstwa 2 

3. Nowe formy organizacyjne 2 

4. Zasoby w przedsiębiorstwie 2 

5. Działalność przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych 2 

6. Typologia przedsiębiorstw 6 

7.Procesy inwestycyjne w przedsiębiorstwach 2 

8. Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym 2 

8. Narzędzia/czynniki  tworzenia wartości przedsiębiorstwa 3 

10. Zasady skutecznego zarządzania zasobami ludzkimi 2 

11. Etapy procesu kadrowego 5 

Forma zajęć – ćwiczenia 15 

1 Gospodarowanie aktywami przedsiębiorstwa 4 

2 Zarządzanie zasobami ludzkimi 3 

3 Nowe koncepcje zarządzania 4 

4 Organizowanie działalności przedsiębiorstwa, efektywne funkcjonowanie przedsiębiorstwa 4 

Metody kształcenia 

 

Prezentacja multimedialna, dyskusja, studia literatury zwartej i czasopiśmienniczej,  analiza 

przypadków, praca w grupach, gry symulacyjne 

Metody weryfikacji        

efektów kształcenia 

 

 Nr efektu kształcenia 

z sylabusa 

 

 sprawdzian (kartkówka, „wejściówka”) 

 praca samodzielna 
 

 praca w zespole – rozwiązywanie zadań 

 gry symulacyjne  

 kolokwium zaliczeniowe 

 

01, 02, 03, 05, 06, 07 

01,02,03,04, 05, 06, 

07, 08, 09, 10, 11 

05, 06, 07 

05, 06, 07 



 102 

 egzamin 
 

01-11 

01-11 

Forma i warunki zaliczenia 

 

Ustalenie oceny z egzaminu na podstawie weryfikacji wiadomości przyswojonych dzięki 

nauce treści przedstawionych na wykładach i ćwiczeniach (egzamin pisemny, pytania 

otwarte). Ustalenie oceny z zaliczenia na podstawie ocen cząstkowych otrzymywanych w 

trakcie semestru za określone działania i prace studenta, a także całościowe kolokwium w 

formie pisemnej, zawierającej pytania otwarte. 

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, praca zbiorowa 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, praca zbiorowa pod red. J. Engelhardta, Ce De Wu, 
Warszawa 2011. 

2  Współczesne wyzwania dla przedsiębiorstw, praca zbiorowa pod red. M. Aluchny, 
SGH, Warszawa 2010. 

3 Wybrane problemy funkcjonowania przedsiębiorstw. Pr. zb. pod red. nauk. K. 
Wietrzyk-Szczepkowska , Economicus, Szczecin 2007. 

4 Czasopisma ekonomiczne (np. Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw, Przegląd 
Organizacji, Gazeta MiŚP, Organizacja i Kierowanie, Forbes, Rzeczpospolita, 
Personel i Zarządzanie, Manager, Newsweek Polska, Przegląd Organizacji, Rynek 
Kapitałowy, Zarządzanie na Świecie). 

NAKŁAD PRACY STUDENTA: 

 Liczba godzin   

Zajęcia dydaktyczne 45 

Przygotowanie się do zajęć 15 

Studiowanie literatury 10 

Udział w konsultacjach 10 

Przygotowanie projektu / eseju / itp. 5 

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 10 

Inne 5 

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100 

Liczba punktów ECTS 4 
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Negocjacje  
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Nazwa przedmiotu: Negocjacje 
Kod przedmiotu: 

04.7.VI.28.A.I.11._32 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: Katedra Marketingu Usług 

Nazwa kierunku: Ekonomia 

Forma studiów: stacjonarne 

I stopień  

Profil kształcenia: A 

ogólnoakademicki 

Specjalność: wszystkie 

Rok / semestr: rok 3 semestr  6 Status przedmiotu /modułu: 

obowiązkowy 

Język przedmiotu / modułu:  

polski 

Forma zajęć 
wykład ćwiczenia 

ćwiczenia 

laboratoryjne 
konwersatorium seminarium 

inne  

(wpisać jakie) 

Wymiar zajęć 15 15     

Koordynator przedmiotu / modułu prof. dr hab. Grażyna Rosa 

Prowadzący zajęcia 

 

Grażyna Rosa grazyna.rosa@wzieu.pl; Kamila Peszko kamila.peszko@wzieu.pl, 

Leszek Gracz leszek.gracz@wzieu.pl, Izabela Ostrowska 

Izabela.ostrowska@wzieu.pl; 

Cel przedmiotu / modułu 

 

Celem procesu dydaktycznego jest zaznajomienie studentów z: 

– podstawowymi zasadami negocjacji,  

– stylami negocjacji,   

– technikami negocjacji,  

– sposobami komunikacji oraz możliwościami ich wykorzystania w praktyce, 

– autoprezentacją. 

Wymagania wstępne Brak 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Odniesienie do 

efektów dla 

programu 

Odniesienie do 

efektów dla 

obszaru 

Wiedza 
01 Student rozróżnia podstawowe zasady, style i wymogi 

negocjacji 
K_W03 S1A_W05 

Umiejętności 

02 Student świadomie wykorzystuje zachowania niewerbalne 

do przekazania komunikatu rozmówcy 

03 Student potrafi określić pozycję negocjacyjną partnera 

04 Student potrafi wybierać właściwą postawę wobec partnera 

w trakcie negocjacji 

K_U03 

K_U05 

K_U06 

 

S1A_U10  

 

S1A_U03 

S1A_U05 

 

Kompetencje 

społeczne 

05 Student identyfikuje swoje słabości i atuty, pracuje nad 

własnym rozwojem 

06 Zamiast manipulacji student używa poznanych technik do 

osiągnięcia mądrego rozwiązania, satysfakcjonującego obie 

strony w maksymalnym stopniu. 

K_K01 

K_K08 

S1A_K01 

 

S1A_K03 

 

 

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin 

Wykłady 15 
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1. Istota negocjacji 1 

2. Komunikacja werbalna 4 

3. Komunikacja niewerbalna. 4 

4. Dopasowanie, techniki wzbudzania sympatii, dominacja w negocjacjach 2 

5. Negocjacje międzynarodowe – różne kraje 4 

Ćwiczenia 15 

1.Od komunikacji masowej do indywidualnej, błędy komunikacyjne. 1 

1. Negocjacje. Rodzaje i style negocjacji 2 

2. Techniki i taktyki negocjacyjne. 2 

3. Efektywne słuchanie  2 

4. Umiejętność pracy w grupie jako sukces negocjacyjny 2 

4. Ubiór, postawa, autoprezentacja. 2 

5. Negocjacje międzynarodowe – praktyczne przykłady  2 

6. Komunikacja werbalna  i niewerbalna w praktyce 2 

Metody kształcenia prezentacja multimedialna, casy, rozwiązywanie zadań problemowych, praca w grupach 

Metody weryfikacji        

efektów kształcenia 

 

 Nr efektu kształcenia 

z sylabusa 

kolokwium zaliczeniowe 

uczestnictwo w zadaniach negocjacyjnych na ćwiczeniach 

1,3,4 

2,5,6 

Forma i warunki zaliczenia 

 

Na zaliczenie składają się:  

1) kolokwium zaliczeniowe z treści prezentowanych na  ćwiczeniach oraz we 
wskazanych fragmentach literatury; kolokwium składa się z pytań otwartych i 
testowych. 2) uczestnictwo w zadaniach negocjacyjnych na ćwiczeniach – na 
zaliczenie należy aktywnie uczestniczyć w co najmniej dwóch zajęciach. 

2) Egzamin z treści prezentowanych na wykładach i wskazanej literaturze w postaci 
pytań otwartych  i/ lub testowych. 

Literatura podstawowa 

 

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

Szczecińskiego, Szczecin 2009 

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

3. Nęcki Zbigniew: Negocjacje w biznesie, Wydawnictwo Antykwa, 2005 

Literatura uzupełniająca 

 

1. Fischer R., Ury W., Patton B.: Odchodząc od nie. Negocjacje bez poddawania się, PWE, 

Warszawa 1996. 

2. Jankowski W.B., Sankowski T.P.: Jak negocjować, CIM, Warszawa 1995. 

3. Lewandowska-Tarasiuk E.: Komunikowanie W Biznesie. Jak Skutecznie Rozmawiać O 

Interesach. Editions Spotkania, 1995 

NAKŁAD PRACY STUDENTA: 

 Liczba godzin   

Zajęcia dydaktyczne 30 

Przygotowanie się do zajęć 10 

Studiowanie literatury 15 

Udział w konsultacjach 10 
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Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 5 

Inne 5 

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75 

Liczba punktów ECTS 3 
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Ochrona własności intelektualnej  
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Nazwa przedmiotu: Ochrona własności intelektualnej 
Kod przedmiotu: 

10.0.VI.28.A.I.15._25 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra Prawa 

Gospodarczego i Ubezpieczeń 

Nazwa kierunku: Ekonomia 

Forma studiów: stacjonarne 

I stopnia  

Profil kształcenia: A 

ogólnoakademicki 

Specjalność: wszystkie 

Rok / semestr: rok 2 semestr 4 Status przedmiotu /modułu: 

obowiązkowy 

Język przedmiotu / modułu:  

polski 

Forma zajęć 

Wykład ćwiczenia 
ćwiczenia 

laboratoryjne 
Konwersatorium seminarium 

inne  

(wpisać 

jakie) 

Wymiar 

zajęć 
15      

Koordynator przedmiotu / modułu dr Sławomir Tomczyk 

Prowadzący zajęcia dr Sławomir Tomczyk (slawomir.tomczyk@wzieu.pl) 

Cel przedmiotu / modułu 

Zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami ochrony prawnej dóbr 

niematerialnych, w szczególności utworów oraz przedmiotów własności 

przemysłowej 

Wymagania wstępne Ogólna wiedza z zakresu prawa cywilnego 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Odniesienie do 

efektów dla 

programu 

Odniesienie do 

efektów dla 

obszaru 

Wiedza 
01-student zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z 

zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego  
K_W08 

S1A_W10 

 

Umiejętności 

02- student potrafi interpretować teksty prawne 

03 -potrafi dokonać klasyfikacji czynności prawnych i ustalić 

zakres przepisów mających zastosowanie (wskazać źródło 

prawa) 

K_U01 

K_U04 

S1A_U01 

S1A_U01  

 

Kompetencje 

społeczne 

04- poznając intensywny proces licznych zmian legislacyjnych 

dostrzega potrzebę uzupełniania wiedzy prawniczej 
K_K01 S1A_K01 

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin 

Forma zajęć –  wykład 15 

1. Charakterystyka źródeł prawa własności intelektualnej 2 

2. Definicje podstawowych przedmiotów prawa własności intelektualnej  4 

3. Warunki uzyskania ochrony prawnej 2 

4. Charakterystyka monopoli eksploatacyjnych poszczególnych przedmiotów ochrony 2 

5. Obrót prawny  3 
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6. Roszczenia ochronne 2 

Metody kształcenia Wykład : prezentacja mutlimedialna , wraz z analizą tekstów prawnych i dyskusją 

Metody weryfikacji        

efektów kształcenia 

 

 Nr efektu kształcenia 

z sylabusa 

test jednokrotnego wyboru 1,2,3,4 

Forma i warunki zaliczenia Zaliczenie na ocenę – test jednokrotnego wyboru 

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 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA: 

 

 Liczba godzin   

Zajęcia dydaktyczne 15 

Przygotowanie się do zajęć  

Studiowanie literatury  

Udział w konsultacjach 5 

Przygotowanie projektu / eseju / itp.  

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 28 

Inne 2 

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50 

Liczba punktów ECTS 2 
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Organizacja i technika transportu morskiego  
W

yp
eł

ni
a 

Z
es

pó
ł K

ie
ru

nk
u 

Nazwa przedmiotu: Organizacja i technika transportu morskiego 
Kod przedmiotu: 

14.3.VI.28.A.I.08._39 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra Gospodarki 

Światowej i Transportu Morskiego 

Nazwa kierunku: Ekonomia 

Forma studiów: stacjonarne I 

stopnia 

Profil kształcenia: A 

ogólnoakademicki 

Specjalność: Ekonomika transportu 

i spedycja 

Rok / semestr: rok 3 semestr 6 Status przedmiotu /modułu: 

obowiązkowy 

Język przedmiotu / modułu: 

Polski 

Forma zajęć 

wykład Ćwiczenia 
ćwiczenia 

laboratoryjne 
konwersatorium seminarium 

inne  

(wpisać 

jakie) 

Wymiar zajęć 15 30 - - - - 

Koordynator przedmiotu / modułu dr hab. prof. US Jerzy Wronka 

Prowadzący zajęcia 
Zenon Sosnowski, Michał Pluciński, michal.plucinski@wzieu.pl; Marta Mańkowska 

marta.mankowska@wzieu.pl  

Cel przedmiotu / modułu 

 

Zdobycie wiedzy na temat aspektów technicznych, technologicznych i 

organizacynych transportu morskiego, tj. żeglugi morskiej i portów morskich. 

Wymagania wstępne Ogólna wiedza na temat funkcjonowania transportu 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Odniesienie do 

efektów dla 

programu 

Odniesienie do 

efektów dla 

obszaru 

Wiedza 

01 Student poznaje standardy obowiązujące w UE dotyczące 

transportu morskiego;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

02 Student rozpoznaje podstawowe pojęcia z zakresu 

technicznych, technologicznych i organizacyjnych  aspektów 

funkcjonowania transportu morskiego. 

K_W02 

K_W04 

K_W06 

S1A_W02 

S1A_W03 

S1A_W08 

Umiejętności 

03 Student charakteryzuje podstawowe cechy poszczególnych 

rodzajów żeglugi morskiej oraz portów morskich oraz rozwiązuje 

problemy pojawiające się w tych obszarach  

K_U02 

K_U03 

S1A_U02 

S1A_U03 

Kompetencje 

społeczne 

04 Student jest zorientowany na zachowania typowe w 

gospodarce rynkowej 

K_K01 

 K_K04 

S1A_K01 

S1A_K06 

S1A_K07 

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin 

Forma zajęć – wykład 15 

1  Miejsce transportu morskiego w gospodarce morskiej  2 

2  Podstawowe elementy składowe transportu morskiego. 2 

3 Rodzaje morskich statków transportowych 2 

4  Charakterystyka techniczno - eksploat acyjna statku morskiego 3 

5 Pojęcie i rodzaje portów morskich.  Funkcje portów. 1 
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6 Charakterystyka procesu produkcyjnego w porcie.  3 

7 Techniczne elementy obrotu portowo - morskiego.  2 

Forma zajęć – ćwiczenia 30 

1. Charakterystyka morskiej  żeglugi nieregularnej.   4 

2. Charakterystyka morskiej  żeglugi regularnej.   4 

3. Charakterystyka morskiej  żeglugi pasażerskiej i promowej. 2 

4. Zawieranie umów przewozowych w różnych formach żeglugi morskiej 4 

5. Rodzaje ładunków obsługiwanych przez transport morski, technologie przewozowe 3 

6. Przedmiot obslugi portowej 3 

7. Organizacja obsługi portów przez środki transportu zaplecza i przedpola.  2 

8. Organizacja zarządzania portami morskimi. 3 

9. Porty morskie w zintegrowanych łańcuchach transportowych 3 

10. Porty morskie w zrównoważonym rozwoju gospodarki 2 

Metody kształcenia Prezentacje multimedialne, praca w grupach 

Metody weryfikacji        

efektów kształcenia 

 

 Nr efektu kształcenia 

z sylabusa 

Egzamin pisemny 

Kolokwium/Projekt grupowy 

01, 02, 04 

03, 04 

Forma i warunki zaliczenia 

 

Ćwiczenia –kolokwium pisemne, udział w zespołowej dyskusji na wybrany temat. Egzamin 

– test wyboru i uzupełnień 

Literatura podstawowa 

 

Kujawa J. (red.), Organizacja i technika transportu morskiego. Wyd. Uniwersytetu 

Gdańskiego, Gdańsk 2000. 

Misztal K. (red) Organizacja i funkcjonowanie portów morskich, Wyd.Uniwersytetu 

Gdańskiego, Gdańsk 2010.  

Misztal K., Szwankowski S., Organizacja i eksploatacja portów morskich, Wyd. 

Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1999. 

Literatura uzupełniająca 

 

Kuźma L. ( red.), Ekonomika portów morskich i polityka portowa, Wyd. Uniwersytetu 

Gdańskiego, Gdańsk 2001. 

Plewiński L., Podstawy ekonomiki transportu morskiego, WSM w Szczecinie, Szczecin 

1998. 

Salmonowicz H. (red.), Żegluga i porty morskie w procesie integracji europejskiej, Zeszyty 

Naukowe US nr 452, Ekonomiczne problemy usług nr 7, Szczecin 2007. 

NAKŁAD PRACY STUDENTA: 

 Liczba godzin   

Zajęcia dydaktyczne 45 

Przygotowanie się do zajęć 10 

Studiowanie literatury 10 

Udział w konsultacjach 10 

Przygotowanie projektu / eseju / itp. 5 

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 18 
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Inne 2 

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100 

Liczba punktów ECTS 4 
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Organizacja rynku i konkurencja  
W

yp
eł

ni
a 

Z
es
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u 

Nazwa przedmiotu: Industrial Organization 
Kod przedmiotu: 

14.3.VI.28.A.I.13._42 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług 

Nazwa kierunku: Ekonomia 

Forma studiów: stacjonarne I 

stopnia 

Profil kształcenia: A 

ogólnoakademicki 

Specjalność: Business Economics 

Rok / semestr: rok 2 semstr 4 Status przedmiotu /modułu: 

obowiązkowy 

Język przedmiotu / modułu: 

angielski 

Forma zajęć wykład ćwiczenia 
ćwiczenia 

laboratoryjne 
konwersatorium seminarium 

inne  

(wpisać jakie) 

Wymiar zajęć 15      

Koordynator przedmiotu / modułu Professor Dr Christian Wey 

Prowadzący zajęcia Professor Dr Christian Wey 

Cel przedmiotu / modułu 

 

The class is an introduction into the key concepts of modern industrial 

organization (in short: IO). IO deals with the issue of market power. 

Wymagania wstępne Fluent English 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Odniesienie do 

efektów dla 

programu 

Odniesienie do 

efektów dla 

obszaru 

Wiedza 
01 Student defines industrial organization 

02 Student knows key concept of modern industrial organization 

K_W01 

K_W02 
S1A_W06 

Umiejętności 

03 Student can identify market structures 

04 Student can describe examples of strategic behavior of the 

company 

K_U01 

K_U02 

K_U05 

K_U07 

S1A_U02 

Kompetencje 

społeczne 

05 Student works in groups 

06 Student is involved in solving problems regarding industrial 

organizations 

K_K01 

K_K07 
S1A_K06 

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin 

Forma zajęć –wykład 15 

1. Theoretical foundation of industrial organization 5 

2. A short digression to the theory of the firm 5 

3. The analysis of monopoly power and oligopolistic market structures 2,5 

4. Applications of strategic behavior as e.g., entry deterrence, advertising, research and 
developments 

2,5 

Metody kształcenia Lecture, case study 

Metody weryfikacji        

efektów kształcenia 

 

 Nr efektu kształcenia 

z sylabusa 

written exam / poroject 01,02,03,04,05,06 

Forma i warunki zaliczenia There will be take-home exams which are part of the final grade 
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Literatura podstawowa Oz Shy, “Network Economics.” 

Literatura uzupełniająca 

 

Jeffrey Church and Roger Ware, “Industrial Organization: A Strategic Approach.” 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA: 

 

 Liczba godzin   

Zajęcia dydaktyczne 15 

Przygotowanie się do zajęć 10 

Studiowanie literatury 18 

Udział w konsultacjach 5 

Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0 

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 0 

Inne 2 

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50 

Liczba punktów ECTS 2 
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Outsourcing i offshoring procesów biznesowych  
W

yp
eł

ni
a 

Z
es
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u 

Nazwa przedmiotu: Outsourcing i offshoring procesów biznesowych   
Kod przedmiotu: 

14.3.VI.28.A.I.02._40 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług/ Katedra Efektywności 

Innowacji 

Nazwa kierunku: Ekonomia 

Forma studiów: stacjonarne 

I stopnia 

Profil kształcenia: A Specjalność: Ekonomika usług dla 

biznesu 

Rok / semestr: rok 3, semestr 6 Status przedmiotu /modułu: 

obowiązkowy 

Język przedmiotu / modułu: 

Polski 

Forma zajęć 
wykład ćwiczenia 

ćwiczenia 

laboratoryjne 
konwersatorium Seminarium 

inne  

(wpisać jakie) 

Wymiar zajęć 30 30     

Koordynator przedmiotu / modułu Prof. dr hab. Piotr Niedzielski, dr Magdalena Majchrzak 

Prowadzący zajęcia 

 

Wykłady: dr Magdalena Majchrzak (magdalena.majchrzak@wzieu.pl) 

Ćwiczenia: mgr Katarzyna Łobacz (katarzyna.lobacz@wzieu.pl) 

Cel przedmiotu / modułu 

 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zasadami outsourcingu i 

offshoringu usług dla biznesu, w tym przekazanie wiedzy w zakresie wpływu 

międzynarodowej wymiany usług na powstawanie nowych form ich świadczenia. 

Studenci poznają determinanty rozwoju outsourcingu i offshoringu usług oraz 

czynniki ograniczające te procesy. Zapoznają się z możliwym wpływem 

outsourcingu i offshoringu usług dla biznesu na rynek pracy i wzrost gospodarczy, 

a także zdobywają wiedzę na temat możliwych kierunków rozwoju tych procesów. 

Wymagania wstępne 

 

Wiedza z zakresu ekonomiki usług, rynku usług dla biznesu i centrów usług dla 

biznesu. 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Odniesienie do 

efektów dla 

programu 

Odniesienie do 

efektów dla 

obszaru 

Wiedza 

01 Student definiuje pojęcia „ outsourcing” i „offshoring” oraz 

potrafi wymienić cechy charakterystyczne tych procesów; 

02 Student potrafi wymienić funkcje pełnione przez procesy 

outsourcingu i offshoringu w gospodarce, zarówno w skali 

makro- jak i makroekonomicznej; 

03 Student ma wiedzę na temat głównych czynników i barier 

rozwoju procesów outsourcingu i offshoringu usług 

K_W01 

K_W02 

K_W04 

 

S1A_WO1 

 

S1A_WO3 

 

S1A_WO3 

Umiejętności 
04 Student klasyfikuje różne rodzaje outsourcingu i offshoringu 

procesów biznesowych 

K_U02 

K_U04 

 

S1A_UO2 

Kompetencje 

społeczne 

05 student jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w 

grupach, jest zdolny do porozumiewania się z osobami 

będącymi i niebędącymi specjalistami w danej dziedzinie 

K_K07 

K_K10 

 

S1A_KO2 

 

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin 
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Forma zajęć – wykład 30 

1. Definicje i miary outsourcingu i offshoringu procesów biznesowych 3 

2. Międzynarodowa wymiana a nowoczesne formy świadczenia usług   4 

3. Determinanty rozwoju outsourcingu i offshoringu usług 4 

4. Fazy rozwoju outsourcingu i offshoringu usług dla biznesu 3 

5. Bariery rozwojowe outsourcingu i offshoringu usług dla biznesu 4 

6. Wpływ oustsournigu i offshoringu usług na rynek pracy w wybranych krajach 4 

7. Outsourcing i offshoring usług a wzrost gospodarczty 4 

8. Uwarunkowania i perspektywy rozwoju outsourcingu i offshoringu usług 4 

Forma zajęć –  ćwiczenia 30 

1. Główne kategorie outsourcingu i offshoringu procesów biznesowych 3 

2. Wpływ międzynarodowej wymiany usług na outsourcing i offshoring 4 

3. Ekonomiczne i technologiczne czynniki rozwoju outsourcingu i offshoringu usług 4 

4. Etapy rozwoju outsourcingu i offshoringu usług dla biznesu 3 

5. Bariery rozwojowe outsourcingu i offshoringu usług dla biznesu 4 

6. Oustsournig i offshoring usług a rynek pracy w wybranych krajach 4 

7. Wpływ outsourcingu i offshoringu usług na wzrost gospodarczy 4 

8. Tendencje rozwoju outsourcingu i offshoringu usług 4 

 

Metody kształcenia 

Metody podające (wykład informacyjny, prelekcja), metody problemowe (wykład 

problemowy oraz metody aktywizujące: metoda przypadków, dyskusja panelowa, burza 

mózgów). 

Metody weryfikacji        

efektów kształcenia 

 

 Nr efektu kształcenia 

z sylabusa 

Egzamin ustny 

Zaliczenie pisemne 

Prezentacja multimedialna 

01,02,03,04 

01,03 

05 

Forma i warunki zaliczenia 

 

Podstawą uzyskania zaliczenia z ćwiczeń jest wykonanie pracy zaliczeniowej w formie 

prezentacji multimedialnej i jej przedstawienie oraz zaliczenie pisemne (test wielokrotnego 

wyboru). Po uzyskaniu pozytywnej oceny z zaliczenia student może przystąpić do 

egzaminu ustnego obejmującego wiedzę z wykładów oraz zalecanej literatury. Egzamin 

odbywa się według harmonogramu sesji z Dziekanatu dla danych grup studenckich; 

terminarz egzaminów znany studentom 1 miesiąc przed wyznaczoną datą. 

Literatura podstawowa 

 

1. Globalizacja usług. Outsourcing, offshoring i shared services centers, red. A. 
Szymaniak, Wydawnictwa Akademickie I Profesjonalne, Warszawa 2008. 

2. Kłosiński K., Masłowski A., Globalizacja sektora usług w Polsce, PWE, Warszawa 
2005. 

3. Współczesna ekonomika usług, red. St. Flejterski, A. Panasiuk, J. Perenc, G. Rosa, 
PWN, Warszawa 2005. 

Literatura uzupełniająca 

 

4. Kuczewska L., Stan i tendencje rozwoju usług biznesowych w Polsce, IRWiK, 
Warszawa 2006. 

NAKŁAD PRACY STUDENTA: 



 115 

 Liczba godzin   

Zajęcia dydaktyczne 60 

Przygotowanie się do zajęć 40 

Studiowanie literatury 20 

Udział w konsultacjach 10 

Przygotowanie projektu / eseju / itp. 20 

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 21 

Inne 4 

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 175 

Liczba punktów ECTS 7 
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Podstawy e-biznesu w gospodarce nieruchomościami 
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Nazwa przedmiotu: Podstawy e-biznesu w gospodarce nieruchomościami 
Kod przedmiotu: 

14.3.VI.28.A.I.04._40 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: Wydział Zarządzania i Ekonomiki  

Usług, Katedra Ekonomiki i Organizacji Telekomunikacji 

Nazwa kierunku: Ekonomia 

Forma studiów: stacjonarne I 

stopnia 

Profil kształcenia:  

A 

Specjalność:  

Gospodarka Nieruchomościami 

Rok / semestr: rok 1 semestr 5 Status przedmiotu /modułu: 

obowiązkowy 

Język przedmiotu / modułu:  

Polski 

Forma zajęć 
wykład ćwiczenia 

ćwiczenia 

laboratoryjne 
konwersatorium seminarium 

inne  

(wpisać jakie) 

Wymiar zajęć 15 15     

Koordynator przedmiotu / modułu dr hab., prof. US Henryk Babis 

Prowadzący zajęcia dr Maciej Czaplewski; maciej.czaplewski@wzieu.pl 

Cel przedmiotu / modułu 

 

Celem procesu dydaktycznego jest przedstawienie specyfiki uwarunkowań 

ekonomicznych i organizacyjnych prowadzenia działalności e-biznesowej ze 

szczególnym uwzględnieniem obszaru gospodarki nieruchomościami. 

Wymagania wstępne Podstawowa wiedza z zakresu zarządzania i organizacji przedsiębiorstw 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Odniesienie do 

efektów dla 

programu 

Odniesienie do 

efektów dla 

obszaru 

Wiedza 

01 definiuje podstawowe zagadnienia związane z rozwojem i 

funkcjonowaniem gospodarki elektronicznej w obszarze 

gospodarki nieruchomościami. 

02 charakteryzuje działalność e-biznesową w gospodarce 

nieruchomościami 

K_W06 

K_W08 

S1A_W04 

S1A_W07 

S1A_W08 

Umiejętności 

03 porównuje modele działania przedsiębiorstw z sektora 

gospodarki nieruchomościami wykorzystujących w swojej 

działalności e-biznes 

04 Ustala narzędzia wspierające funkcjonowanie firm w 

obszarze e-biznesu oraz wskazuje możliwe kierunki 

doskonalenia procesów wykorzystujących sieci 

teleinformatyczne. 

K_U03 

K_U08 

S1A_U03 

S1A_U07 

Kompetencje 

społeczne 

05 dyskutuje na temat pozytywnych jak i negatywnych aspektów 

związanych z wprowadzaniem działalności e-biznesowej w 

firmach funkcjonujących w obszarze gospodarki 

nieruchomościami. 

K_K02 

K_K03 
S1A_K02 

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin 

Forma zajęć – wykład 15 

1. Koncepcja i pojęcie e-biznesu 4 

2. Cechy przedsiębiorstw obszaru gospodarki nieruchomościami 2 
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3. Wpływ organizacji z sektora gospodarki nieruchomościami na funkcjonowanie współczesnej 

gospodarki 

2 

4. Obszary wprowadzania rozwiązań e-biznesowych w firmach z obszaru gospodarki nieruchomościami 2 

5. Kierunki doskonalenia działalności e-biznesowej w gospodarce nieruchomościami 2 

6. Pozytywne i negatywne aspekty działalności e-biznesowej w gospodarce nieruchomościami 3 

Forma zajęć - ćwiczenia 15 

1. Podstawowe pojęcia związane z działalnością e-biznesową 3 

2. Gospodarka nieruchomościami jako obszar stosowania e-biznesu 2 

3. Wpływ technologii IT na rozwój działalności e-biznesowej w gospodarce nieruchomościami 2 

4. Specyfika prowadzenia działalności gospodarczej w sektorze gospodarki nieruchomościami w 

warunkach e-biznesu 

2 

5. Przykłady funkcjonowania przedsiębiorstw obszaru gospodarki nieruchomościami 2 

6. Przegląd i ocena modeli biznesowych przedsięwzięć wirtualnych gospodarki nieruchomościami -  case 

study 

4 

 

Metody kształcenia 

 

Wykłady prowadzony przy pomocy prezentacji multimedialnych 

Ćwiczenia prowadzone przy pomocy prezentacji multimedialnych oraz analiza przypadków 

z dyskusją 

Metody weryfikacji        

efektów kształcenia 

 

 Nr efektu kształcenia 

z sylabusa 

Wykład – egzamin pisemny 

Ćwiczenia – zaliczenie następuje na podstawie wyników 

uzyskanych z kolokwium oraz zaangażowania w dyskusję 

01 

02 

03 

04 

05 

Forma i warunki zaliczenia 

 

Wykład – egzamin pisemny 

Ćwiczenia – zaliczenie następuje na podstawie wyników uzyskanych z kolokwium oraz 

zaangażowania w dyskusję 

Literatura podstawowa 

 

1. M. Norris: E-biznes, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2001. 

2. M. Dutko, E-biznes – poradnik praktyka, Helion, 2010, 

3. M. Horoszko, Gospodarka nieruchomościami – komentarz, C.H. Beck, 2010, 

4. B. Wierzbowski, Gospodarka Nieruchomościami – podstawy prawne, LexisNexis Polska, 

2010 

Literatura uzupełniająca 

 

1. K. Bell De Tienne, Komunikacja elektroniczna, Wolters Kluwer, 2009, 

2. Ustawa z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. nr 115, poz. 741 i z 

1988 r. nr 106, poz. 668), 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA: 

 

 Liczba godzin   

Zajęcia dydaktyczne 30 
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Przygotowanie się do zajęć 0 

Studiowanie literatury 5 

Udział w konsultacjach 10 

Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0 

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 5 

Inne 0 

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50 

Liczba punktów ECTS 2 
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Podstawy marketingu (Basics of Marketing)  
W

yp
eł

ni
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Nazwa przedmiotu: Podstawy marketing (Basics of marketing) 
Kod przedmiotu: 

04.7.VI.28.A.I.11._27 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra Marketingu 

Usług 

Nazwa kierunku: Ekonomia 

Forma studiów: stacjonarne 

 I stopnia  

Profil kształcenia: A 

ogólnoakademicki 

Specjalność: Business Economics 

Rok / semestr: rok 2 semestr 3 Status przedmiotu /modułu:  

obowiązkowy 

Język przedmiotu / modułu:  

angielski 

Forma zajęć 
wykład ćwiczenia 

ćwiczenia 

laboratoryjne 
konwersatorium seminarium 

inne  

(wpisać jakie) 

Wymiar zajęć 30 30     

Koordynator przedmiotu / modułu dr Leszek Gracz 

Prowadzący zajęcia dr Leszek Gracz; leszek.gracz@wzieu.pl 

Cel przedmiotu / modułu 

 

Presenting students with the theory and practice of marketing; Introduction to basic 

concepts, patterns and problems of marketing, showing how to solve the problems 

of marketing, acquiring the ability to adapt to the marketing activities to the needs 

of the market environment. 

Wymagania wstępne Fluent English 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Odniesienie do 

efektów dla 

programu 

Odniesienie do 

efektów dla 

obszaru 

Wiedza 

01 the student knows the basic concepts of marketing, 

recognizes marketing situations, is able to present the 

marketing process in the enterprise 

02 understands the determinants of customers’ market 

behavior 

K_W03 

K_W13 

S1A_W06 

 

 

S1A_W05 

Umiejętności 

03 the student chooses proper marketing instruments for 

example companies  

04 the student identifies the marketing segments on the market  

K_U01 

K_U03 

K_U09 

S1A_U08 

 

S1A_U03 

Kompetencje 

społeczne 

05 the student accepts the responsibility for marketing actions  

06 the student respects the rights of consumers. 

K_K03 

K_K05 

K_K06 

S1A_K03 

S1A_K04 

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin 

Wykłady 30 

1. Marketing essence. Marketing orientation.  2 

2. Market from marketing point of view 2 

3. Marketing environment 3 

4. Market segmentation 3 
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5. Positioning  2 

4. Consumer buying behavior 2 

5. Customer behavior on B2B market 2 

6. Marketing Information System 2 

7. Product policy; branding 2 

8. Product life cycle 2 

9. Pricing policy on market 2 

10. Distribution 2 

11. Marketing communication – mass media 4 

12. Marketing communication – direct communication 2 

13. Marketing communication – internet and modern communication technologies 4 

Ćwiczenia 30 

1. Recognition of marketing instruments. Formulating the paradigm of integrated marketing mix 

instruments 

2 

2. Marketing orientation recognition and analysis 2 

3. Identification of marketing environment on chosen examples 2 

4. Preparing market segmentation 2 

5. Adjusting marketing mix to defined target segments 2 

6. Positioning on chosen examples 2 

7. The analysis of consumer buying behavior on chosen examples 2 

8. Preparing sales strategy on B2B market on the basic of B2B market behavior 2 

9. Analysis of layer’s structure of a product. 2 

10. Understanding the process of branding. 2 

11. Analysis of PLC on chosen examples 2 

12. Calculating price in market conditions 2 

13. Preparing distribution channels analysis 2 

14. Preparing the media plan for chosen example company 2 

15. Preparing the strategy of integrated marketing communication for chosen example company 2 

Metody kształcenia multimedia presentation, case study, problem-solving tasks, group work  

Metody weryfikacji        

efektów kształcenia 

 Nr efektu kształcenia 

z sylabusa 

Written exam 

Written tests from exercises 

Activity in group works during exercises  

1,2 

1,2,3,4 

5, 6, 8 

Forma i warunki zaliczenia 

 

Written exam (both knowledge from lectures and excercises) – multiple choice questions 

and short open questions 

Written tests from exercises – open questions and calculations 

Activity in group works during exercises. The activity in during exercises may constitute up 

to 50% of grade. The minimum number of passed activity in semester in 3. 



 121 

Literatura podstawowa 

 

1. Ph. Kotler, G. Armstrong: Priniciples of Marketing, 12e, Prentice Hall 2008:  

2. Ch.W. Lamb, J.F. Hair, Jr.,C. McDaniel: Essentials of Marketing, South Western 

Cengage Learning, 2009 

Literatura uzupełniająca 

 

 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA: 

 

 Liczba godzin   

Zajęcia dydaktyczne 60 

Przygotowanie się do zajęć 30 

Studiowanie literatury 15 

Udział w konsultacjach 10 

Przygotowanie projektu / eseju / itp.  

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 6 

Inne 4 

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 125 

Liczba punktów ECTS 5 
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Podstawy marketingu  
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Nazwa przedmiotu: Podstawy marketingu 
Kod przedmiotu: 

04.7.VI.28.A.I.11._27 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług 

Nazwa kierunku: Ekonomia 

Forma studiów: studia stacjonarne, 

I stopnia 

Profil kształcenia:A 

ogólnoakademicki 

Specjalność:wszystkie 

Rok / semestr: rok 2 semestr 3 Status przedmiotu /modułu: 

obowiązkowy 

Język przedmiotu / modułu:  

Polski 

Forma zajęć 
wykład ćwiczenia 

ćwiczenia 

laboratoryjne 
konwersatorium seminarium 

inne  

(wpisać jakie) 

Wymiar zajęć 30 30     

Koordynator przedmiotu / modułu Dr hab. Prof US Grażyna Rosa 

Prowadzący zajęcia 

 

Grażyna Rosa grazyna.rosa@wzieu.pl; Leszek Gracz leszek.gracz@wzieu.pl , 

Kamila Peszko kamila.peszko@wzieu.pl Izabela Ostrowska 

izabela.ostrowska@wzieu.pl  

Cel przedmiotu / modułu 

 

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 

 
brak 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Odniesienie do 

efektów dla 

programu 

Odniesienie do 

efektów dla 

obszaru 

Wiedza 

01 student zna podstawowe pojęcia z dziedziny marketingu i 

potrafi przedstawić proces marketingu w przedsiębiorstwie 

02 rozróżnia zachowania rynkowe podmiotów indywidualnych i 

instytucjonalnych. 

K_W03 

K_W13 

 

01-02 S1A_W03 

 

Umiejętności 

03 student potrafi dobrać i zaprojektować instrumenty 

marketingowe dla wskazanego przykładowego 

przedsiębiorstwa 

04 identyfikuje segmenty na wybranym rynku i dostosowuje do 

nich rozwiązania marketingowe 

05 bada i ocenia marketingowe otoczenie przedsiębiorstwa 

K_U01 

K_U03 

K_U09 

03 S1A_U07 

 

04 S1A_U02 

 

05 S1A_U03 

 

Kompetencje 

społeczne 

06 odnosi się do zasad marketingowych i indywidualizuje 

działania dla poszczególnych segmentów poprzez wyrażanie 

swoich opinie przy pracy w grupie 

K_K03 

K_K05 

K_K06 

06  S1A_K02 

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin 

Forma zajęć – wykłady 30 
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1. Zdefiniowanie marketingu. Instrumenty marketingu. Orientacje marketingowe. Nowoczesne ujęcie 

marketingu. 

2 

2. Istota rynku z marketingowego punktu widzenia, istota konkurencji, przewaga konkurencyjna 1,5 

3. Otoczenie marketingowe, czynniki otoczenia, trendy w otoczeniu 2 

4. Segmentacja rynku i określanie rynku docelowego 1,5 

5. Pozycjonowanie oferty na rynku 1,5 

6. Zachowania konsumentów indywidualnych na rynku, potrzeby, czynniki, proces zakupu 3 

7. Zachowania nabywców instytucjonalnych na rynku 2 

8. System informacji marketingowej. Podstawowe metody i techniki badań marketingowych. 3 

9. Polityka produktu 2 

10. Nowy produkt na rynku 1,5 

11. Polityka cenowa na rynku 1,5 

12. Polityka dystrybucji 1,5 

13. Komunikacja marketingowa 2 

14. Istota strategii marketingowej, strategie instrumentów marketingu a strategie relacji i partnerstwa. 2 

15 Globalizacja działań marketingowych, wpływ nowoczesnych technologii na marketing.. 2 

Forma zajęć – ćwiczeń 30 

1. Rozpoznawanie i ocena stosowanych instrumentów marketingowych na wybranych przykładach. 

Dobór instrumentów marketingowych. Rozpoznawanie orientacji działania przedsiębiorstw na wybranych 

przykładach. Rodzaje marketingu i działania w ich obszarach na przykładach 

3 

2. Identyfikowania marketingowego otoczenia przedsiębiorstwa na wybranych przykładach. Ocena 

istotności znalezionych elementów i ich wpływu na przedsiębiorstwo. Wybór odpowiednich działań 

marketingowych dostosowanych do otoczenia rynkowego. Praca w grupach na wybranych przykładach.  

1,5 

3. Procedury segmentacji rynku. Dokonanie segmentacji. Identyfikacja segmentów odpowiednich dla 

przedsiębiorstwa z różnych punktów widzenia. Dostosowanie działań do wybranych segmentów.  

2 

4. Mapa percepcji  oraz profil semantyczny jako narzędzia ułatwiające pozycjonowanie oferty na rynku. 

Rodzaje pozycjonowania. 

1,5 

5. Rozpoznawanie i przewidywanie zachowań rynkowych konsumentów indywidualnych; określanie 

głównych czynników wpływających na decyzję nabywczą w konkretnych sytuacjach. 

2 

6. Rynek dóbr instytucjonalnych – analiza wiedzy, porównanie podmiotów rynku dóbr instytucjonalnych 3 

7. Badania marketingowe – porównania metod i rodzajów. Dobór metody badawczej w zależności od 

problemu badawczego i sytuacji badacza – praca na wybranych przykładach, opracowywania narzędzia 

badawczego. 

3 

8. Produkt i analiza struktury warstwowej produktu. Kształtowanie asortymentu produktów. 1,5 

9. Atrybuty produktu. Znaczenie marki; rodzaje marek, elementy kreacji marki,  casy study 3 

10.Rozpozawanie faz w cyklu życia produktu i charakterystycznych zjawisk w każdej z nich na wybranych 

przykładach 

1,5 

11.Analiza ceny jako instrumentu marketingowego  1,5 

12.Projektowanie kanałów dystrybucji na wybranych przykładach. Analiza działań merchandisingu. 1,5 

13.Komunikacja formalna – analiza przekazu, efektywności i skuteczności wybranych mediów. 

Komunikacja nieformalna – sposoby docierania z ofertą do odbiorcy docelowego. Niekonwencjonalne i 

3 
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nowoczesne formy promocji, Zastosowanie działań promocyjnych na przykładzie. 

14. Podstawowe działania marketingowe w Internecie – analiza przypadków 2 

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

eksperyment myślowy, prezentacja, prace na platformie  

Metody weryfikacji        

efektów kształcenia 

 

 Nr efektu kształcenia 

z sylabusa 

Zaliczenie pisemne 

Prace w grupie 

01-04 

03-06 

Forma i warunki zaliczenia 

 

Ćwiczenia – dwa kolokwia, wejściówki oraz prace w grupach. 

Egzamin – zaliczenie sprawdzające wiedzę studentów – forma zależna od ilości 

studentów. 

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 

 

1. Ph. Kotler: Marketing. XII edycja. Rebis, Poznan 2006. 

2. L. Garbarski, I. Rutkowski, W. Wrzosek: Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy, 

PWE, Warszawa 2006 

3. Czasopisma „Marketing i rynek”, „Marketing w praktyce” „Brief” 

4. strony internetowe: marketing-news.pl   

NAKŁAD PRACY STUDENTA: 

 Liczba godzin   

Zajęcia dydaktyczne 60 

Przygotowanie się do zajęć 30 

Studiowanie literatury 15 

Udział w konsultacjach 10 

Przygotowanie projektu / eseju / itp.  

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 6 

Inne 4 

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 125 

Liczba punktów ECTS 5 
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Podstawy prawa rzeczowego, zobowiązań, zamówień publicznych i postępowania administracyjnego  
W
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Nazwa przedmiotu: Podstawy prawa rzeczowego, zobowiązań, zamówień 

publicznych i postępowania administracyjnego 

Kod przedmiotu: 

10.0.VI.28.A.I.15._41 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług - Katedra Prawa 

Gospodarczego i Ubezpieczeń  

Nazwa kierunku: Ekonomia  

Forma studiów:stacjonarne  I  

stopnia 

Profil kształcenia: A 

ogólnoakademicki 

Specjalność: Gospodarka 

nieruchomościami 

Rok / semestr: rok 3 semestr 5 Status przedmiotu /modułu: 

obowiązkowy 

Język przedmiotu / modułu: 

polski 

Forma zajęć 
wykład ćwiczenia 

ćwiczenia 

laboratoryjne 
konwersatorium seminarium 

inne  

(wpisać jakie) 

Wymiar zajęć 15 15     

Koordynator przedmiotu / modułu dr Iwona Szymczak 

Prowadzący zajęcia 

 

dr Marek Białkowski, marek.bialkowski@wzieu.pl 

dr Dorota Ambrożuk, dorota.ambrozuk@wzieu.pl 

dr Daniel Dąbrowski, daniel.dabrowski@wzieu.pl 

dr Iwona Szymczak, iwona.szymczak2wzieu.pl 

dr Sławomir Tomczyk, slawomir.tomczyk@wzieu.pl 

Cel przedmiotu / modułu 

 

Zapoznanie studentów z różnymi czynnościami obrotu nieruchomościami oraz 

związanymi z tym ograniczeniami administracyjno-prawnymi . 

Wymagania wstępne 

 
Podstawowe wiadomości z zakresu prawa cywilnego (przedmiot: Elementy prawa) 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Odniesienie do 

efektów dla 

programu 

Odniesienie do 

efektów dla 

obszaru 

Wiedza 

01 Student zna rodzaje i treść  praw rzeczowych oraz 

podstawowe czynności notarialne dotyczące obrotu tymi 

prawami 

02.Student zna podstawowe procedury administracyjne 

dotyczące gospodarowania nieruchomościami 

K_W15 
S1A_W01 

S1A_W02 

Umiejętności 

03 student potrafi dokonać oceny skutków prawnych i 

ekonomicznych wynikających z nabycia lub rozporządzenia 

prawem własności nieruchomości  

04 potrafi określić reżim prawny i porównać zasady  

gospodarowania różnymi formami własności nieruchomości 

K_U02 
S1A_U01 

S1A_U02 

Kompetencje 

społeczne 

05 student  z należytą  starannością analizuje okoliczności i 

uwarunkowania prawne  dotyczące obrotu nieruchomościami 

 

K_K01 

K_K05 

K_K08 

S1A_K01 

S1A_K03 

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin 
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Forma zajęć – np. wykład  

1.Treść prawa własności  3 

2.Użytkowanie wieczyste  2 

3. Ograniczone prawa rzeczowe 2 

4.Procedury administracyjne związane z obrotem , zarządzaniem oraz inwestycjami w nieruchomości  4 

5. Wspólnoty mieszkaniowe oraz spółdzielnie mieszkaniowe – prawny reżim  zarządzanie  4 

Forma zajęć – ćwiczenia  

1 Sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność publiczną –procedura  przetargowa 2 

2.Adminstracyjna reglamentacja zawodów rzeczoznawcy majątkowego, pośrednika i zarządcy 

nieruchomości  

4 

3. Organy i procedury administracyjne związane wywłaszczeniem  nieruchomości 3 

4. Podstawy prawa zamówień publicznych   2 

5. Dokumenty planistyczne –m.i. plan miejscowy 4 

 

Metody kształcenia 

 

Wykład : wykład interaktywny 

Ćwiczenia-  analiza tekstów prawnych z dyskusją  

Praca w grupie –rozwiązywanie kazusów 

Metody weryfikacji        

efektów kształcenia 

 

 Nr efektu kształcenia 

z sylabusa 

1. Egzamin – test wielokrotnego wyboru 

Ćwiczenia :  

2..aktywność  podczas zajęć   

3. prace pisemne - pytania otwarte tzw. kartkówki  

Efekt 1,2,3,4, 

 

Efek:t 5  

Efekt 1,2,3,4, 

Forma i warunki zaliczenia 

 

Ocena końcowa ustalona na  podstawie ocen cząstkowych 

1. Egzamin – test wielokrotnego wyboru oraz z ćwiczeń :  

2..Aktywność  podczas zajęć   

3. prace pisemne - pytania otwarte tzw. kartkówki 

Literatura podstawowa 

 

E. Gniewek,  Prawo rzeczowe, Warszawa 2010 

P. Wanke, Ustawa o gospodarce nieruchomościami w orzecznictwie sądów 

administracyjnych i Sądu Najwyższego, Warszawa 2011 

Literatura uzupełniająca 

 

G. Bieniek, S. Rudnicki, Nieruchomości. Problematyka prawna, Warszawa  2010 

Czasopismo : Nieruchomości 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA: 

 

 Liczba godzin   

Zajęcia dydaktyczne 30 

Przygotowanie się do zajęć 5 

Studiowanie literatury 5 

Udział w konsultacjach 10 
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Przygotowanie projektu / eseju / itp.  

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 0 

Inne 0 

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50 

Liczba punktów ECTS 2 
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Podstawy prawa spółdzielczego, rodzinnego i spadkowego oraz gospodarki mieszkaniowej  
W
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Z
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Nazwa przedmiotu: Podstawy prawa spółdzielczego, rodzinnego i 

spadkowego oraz gospodarki mieszkaniowej  

Kod przedmiotu: 

10.0.VI.28.A.I.04._37 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra Ekonomiki i 

Organizacji Telekomunikacji 

Nazwa kierunku: Ekonomia 

Forma studiów: stacjonarne 

I stopień 

Profil kształcenia: A 

ogólnoakademicki 

Specjalność: Gospodarka 

Nieruchomościami 

Rok / semestr: rok 2 semestr 4 Status przedmiotu /modułu: 

obowiązkowy 

Język przedmiotu / modułu:  

Polski 

Forma zajęć 
wykład ćwiczenia 

ćwiczenia 

laboratoryjne 
konwersatorium seminarium 

inne  

(wpisać jakie) 

Wymiar zajęć 15      

Koordynator przedmiotu / modułu dr hab.,prof. US Henryk Babis 

Prowadzący zajęcia dr Wiesław Maziarz , wieslaw.maziarz@wzieu.pl 

Cel przedmiotu / modułu 
Zapoznanie studentów z regulacjami prawnymi wpływającymi na rynek 

nieruchomości 

Wymagania wstępne Podstawowa wiedza z zakresu prawa  

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Odniesienie do 

efektów dla 

programu 

Odniesienie do 

efektów dla 

obszaru 

Wiedza 
01 Student zna regulacje prawne mające wpływ na organizację 

i funkcjonowanie rynku nieruchomości.  

K_W01 

K_W07 

K_W13 

S1A_W02 

 

Umiejętności 

02 Student powinien być w stanie próbować samodzielnie 

rozwiązywać problemy związane ze sferą obrotu 

nieruchomości 

K_U02 
S1A_U02 

 

Kompetencje 

społeczne 

03 Student  potrafi ocenić skutki prawa spółdzielczego, 

rodzinnego i spadkowego oraz gospodarki mieszkaniowej  w 

zakresie obrotu nieruchomościami 

K_K03 

K_K05 

K_K06 

K_K07 

S2A_K02 

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin 

Forma zajęć – wykłady 15 

1. Prawo spółdzielcze. Spółdzielnia mieszkaniowa jako osoba prawna, organy spółdzielni,      statut 

spółdzielni, spółdzielcze prawo do nieruchomości  

3 

2.   Prawo rodzinne. Miejsce prawa rodzinnego w systemie prawa. Charakterystyka, źródła i pryncypia 

prawa rodzinnego. Prawne  ujęcie rodziny. Pojęcie, rodzaje, linie i stopnie pokrewieństwa i 

powinowactwa. Stosunek prawny małżeństwa. Władza rodzicielska. 

4 

3. Prawo spadkowe. Wprowadzenie do prawa spadkowego. Pojęcie i skład spadku. Zasady 

dziedziczenia. Powołanie do spadku. Otwarcie spadku. Dziedziczenie z ustawy, Podmioty uprawnione do 

dziedziczenia. Testament 

4 
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4. Gospodarka mieszkaniowa. Kompetencje organów administracji publicznej w zakresie 

gospodarowania  nieruchomościami. Wywłaszczanie nieruchomości. Obrót nieruchomościami Skarbu 

Pastwa i jednostek samorządu terytorialnego. Gospodarowanie nieruchomościami mieszkalnymi Skarbu 

Pastwa i jednostek samorządu terytorialnego. Prawo pierwokupu i prawo pierwszeństwa nabycia 

nieruchomości . Scalenia i podziały nieruchomości 

4 

Metody kształcenia Wykłady prowadzony przy pomocy prezentacji multimedialnych 

Metody weryfikacji        

efektów kształcenia 

 

 Nr efektu kształcenia 

z sylabusa 

Wykład – zaliczenie następuje na podstawie wyników uzyskanych 

z kolokwium  

01, 02, 03 

Forma i warunki zaliczenia 

 
Wykład – zaliczenie następuje na podstawie wyników uzyskanych z kolokwium  

Literatura podstawowa 

 

1. Kodeks Cywilny z dnia 23.04.1964, Dz. U 2011 nr 85, poz. 458 
2. Prawo spółdzielcze z dnia16.09. 1982,  Dz.U. 1982 nr 30 poz. 210 
3. Kodeks rodzinny i opiekuńczy z dnia 25.02.1964,  Dz.U. 2007 r. nr 192, poz. 1378. 

Literatura uzupełniająca 

 

1 B. Wierzbowski: Gospodarka nieruchomościami. Podstawy prawa, LexisNexis , 
Warszawa 2008 

2      H. Kisilowska: Nieruchomości. Zagadnienia prawne, LexisNexis, Warszawa  2007 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA: 

 

 Liczba godzin   

Zajęcia dydaktyczne 15 

Przygotowanie się do zajęć 10 

Studiowanie literatury 5 

Udział w konsultacjach 5 

Przygotowanie projektu / eseju / itp.  

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 10 

Inne 5 

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50 

Liczba punktów ECTS 2 
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Podstawy prawne międzynarodowej wymiany usług  
W

yp
eł

ni
a 

Z
es
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ł K

ie
ru
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u 

Nazwa przedmiotu: Podstawy prawne międzynarodowej wymiany usług 
Kod przedmiotu: 

10.0.VI.28.A.I.15._35 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: Katedra Prawa Gospodarczego i Ubezpieczeń 

Nazwa kierunku: Ekonomia 

Forma studiów: stacjonarne I 

stopnia 

Profil kształcenia: A 

ogólnoakademicki 

Specjalność: Ekonomika usług dla 

biznesu 

Rok / semestr: rok 2 semestr 4 Status przedmiotu /modułu: 

obowiązkowy 

Język przedmiotu / modułu: 

polski 

Forma zajęć 
wykład ćwiczenia 

ćwiczenia 

laboratoryjne 
konwersatorium seminarium 

inne  

(wpisać jakie) 

Wymiar zajęć 30      

Koordynator przedmiotu / modułu dr Krzysztof Wesołowski, wesołowski@prawni.pl 

Prowadzący zajęcia 

 

dr Iwona Szymczak, iwona.szymczak@wzieu.pl, dr Dorota Ambrożuk, 

ambrożuk@prawni.pl, dr Daniel Dąbrowski, daniel.dabrowski@wzieu.pl, dr Marek 

Białkowski, marek.bialkowski@wzieu.pl, dr Sławomir Tomczyk, 

slawomir.tomczyk@wzieu.pl 

Cel przedmiotu / modułu 

 

Zapoznanie studentów z podstawami regulacjami prawnymi dotyczącymi 

międzynarodowej wymiany usług 

Wymagania wstępne Ogólna znajomość podstaw prawa (elementów prawa) 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Odniesienie do 

efektów dla 

programu 

Odniesienie do 

efektów dla 

obszaru 

Wiedza 

01 Student posiada wiedzę na temat źródeł prawa 

międzynarodowej wymiany usług 

02 Student zna podstawowe instytucje prawne związane z 

międzynarodową wymianą usług 

… 

K_W15 S1AW07 

Umiejętności 

03 Student potrafi odnajdować właściwe przepisy prawa 

04 Student potrafi interpretować przepisy prawa w 

podstawowym zakresie 

… 

K_U02 

K_U10 
S1AU05 

Kompetencje 

społeczne 

05 Student potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy 

 

… 

K_K02 

K_K12 
S1AK07 

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin 

Forma zajęć – wykład 30 

1. Pojęcie i źródła międzynarodowego prawa handlowego. 2 

2. Ogólna charakterystyka transakcji w obrocie międzynarodowym. 4 

3. Problematyka rozliczeń międzynarodowych (przelew, akredytywa, inkaso) 4 
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4. Gwarancja bankowa w obrocie międzynarodowym. 2 

5. Faktoring międzynarodowy. 2 

6. Międzynarodowy leasing finansowy. 2 

7. Umowa o dzieło i umowa o budowę kompletnego obiektu przemysłowego,  2 

8. Umowy przewozu, 6 

9. Umowy związane z własnością przemysłową, franchising 2 

10. Rozstrzyganie sporów w obrocie międzynarodowym 4 

Metody kształcenia Wykład interaktywny, wykład z zastosowaniem prezentacji multimedialnych 

Metody weryfikacji        

efektów kształcenia 

 

 Nr efektu kształcenia 

z sylabusa 

egzamin pisemny 01, 02, 03, 04, 05 

Forma i warunki zaliczenia 

 

Dłuższa wypowiedź pisemna, która sprawdza wiedzę uzyskaną na wykładzie oraz z 

literatury, umiejętności i kompetencje społeczne  

Literatura podstawowa 1. M. Pazdan (red.) Międzynarodowe prawo handlowe, wyd. II, Warszawa 2006 

Literatura uzupełniająca 

 

1. S. Włodyka (red.) Prawo umów handlowych, Warszawa 2011 

2. Szumański (red.) Arbitraż handlowy, Warszawa 2010 

3. J. Basedow (w:) Zasada państwa pochodzenia i prawo prywatne międzynarodowe na 

europejskim rynku jednolitym w zakresie świadczenia usług, Rozprawy prawnicze, 

Księga pamiątkowa prof. Maksymiliana Pazdana, Kraków 2005 

NAKŁAD PRACY STUDENTA: 

 Liczba godzin   

Zajęcia dydaktyczne 30 

Przygotowanie się do zajęć 5 

Studiowanie literatury 5 

Udział w konsultacjach 5 

Przygotowanie projektu / eseju / itp.  

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 5 

Inne 0 

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50 

Liczba punktów ECTS 2 
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Podstawy rachunkowości  
W

yp
eł

ni
a 

Z
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Nazwa przedmiotu: Podstawy rachunkowości 
Kod przedmiotu: 

04.3.VI.28.A.I.16._06 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra Rachunkowości 

i Controllingu 

Nazwa kierunku: Ekonomia 

Forma studiów: stacjonarne I 

stopnia 

Profil kształcenia: A 

ogólnoakademicki 

Specjalność: wszystkie 

Rok / semestr: rok 2 semestr 3 Status przedmiotu /modułu: 

obowiązkowy 

Język przedmiotu / modułu: 

polski 

Forma zajęć 
wykład ćwiczenia 

ćwiczenia 

laboratoryjne 
konwersatorium seminarium 

inne  

(wpisać jakie) 

Wymiar zajęć 30 15     

Koordynator przedmiotu / modułu 

 
dr Piotr Szczypa 

Prowadzący zajęcia 

 

dr inż. Małgorzata Cieciura, malgorzata.cieciura@wzieu.pl; dr Ewa Rogowska, 

ewa.rogowska@wzieu.pl; dr Piotr Szczypa, piotr.szczypa@wzieu.pl; mgr Hanna 

Czaja-Cieszyńska, hanna.czaja@wzieu.pl; mgr Konrad Kochański, 

konrad.kochanski@wzieu.pl; mgr Adam Lulek, adam.lulek@wzieu.pl; mgr Bartosz 

Pilecki, bartosz.pilecki@wzieu.pl 

Cel przedmiotu / modułu 

 

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 

 

Umiejętność analizowania i interpretowania przepisów prawa, znajomość 

podstawowych zagadnień matematycznych oraz ekonomicznych. Pożądane są 

takie cechy jak rzetelność, dokładność, poczucie odpowiedzialności. 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Odniesienie do 

efektów dla 

programu 

Odniesienie do 

efektów dla 

obszaru 

Wiedza 

01 Student zna podstawowe pojęcia z zakresu rachunkowości; 

02 rozumie i opisuje istotę funkcjonowania systemu 

obligatoryjnej rachunkowości w jednostce gospodarczej; 

K_W12 

S1A_W07 

S1A_W07 

 

Umiejętności 

03 student klasyfikuje składniki aktywów i pasywów, rozróżnia i 

klasyfikuje przychody i koszty; 

04 dokonuje ewidencji podstawowych operacji ekwiwalentnych i 

wynikowych, ustala wynik finansowy; 

K_U25 

S1A_U04 

 

S1A_U04 

 

Kompetencje 

społeczne 

05 student wypracowuje nawyk systematyczności, rzetelności i 

odpowiedzialności za generowane informacje w ramach 

stosowanego systemu rachunkowości. 

K_K04 

S1A_K04 

 

 

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin 
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Forma zajęć – wykład 30 

1. Funkcje i zasady systemu rachunkowości 2 

2. Aktywa jednostek gospodarczych 2 

3. Pasywa jednostek gospodarczych 2 

4. Bilans 2 

5. Wpływ operacji gospodarczych na składniki bilansu 2 

6. Zasady funkcjonowania kont księgowych 2 

7. Organizacja rachunkowości 2 

8. Zakres ksiąg rachunkowych 2 

9. Koszty w jednostkach gospodarczych 2 

10. Przychody w jednostkach gospodarczych 2 

11. Operacje ekwiwalentne 2 

12. Operacje wynikowe 2 

13. Wynik finansowy oraz jego rozliczenie 2 

14. Obligatoryjna sprawozdawczość finansowa 2 

15. Elementy rachunkowości zarządczej i rachunku kosztów 2 

Forma zajęć – ćwiczenia 15 

1. Klasyfikacja aktywów jednostek gospodarczych 1 

2. Klasyfikacja pasywów jednostek gospodarczych 1 

3. Sporządzanie bilansu 1 

4. Operacje gospodarcze oraz ich wpływ na składniki bilansu 1 

5. Rodzaje kont księgowych i zasady ich funkcjonowania 1 

6. Organizacja rachunkowości i zakres ksiąg rachunkowych 1 

7. Koszty w jednostkach gospodarczych 1 

8. Przychody i koszty uzyskania przychodów  1 

9. Operacje ekwiwalentne 1 

10. Operacje wynikowe 2 

11. Ustalanie i podział wyniku finansowego 2 

12. Sprawozdawczość finansowa 2 

 

Metody kształcenia 

 

 

Wykład z użyciem technik multimedialnych, wykład z pogadanką, dyskusja dydaktyczna, 

rozwiązywanie zadań, analiza przypadków, praca w grupach 

 

Metody weryfikacji        

efektów kształcenia 

 Nr efektu kształcenia 

z sylabusa 

Kolokwium 

Egzamin 

03, 04, 05 

01, 02, 03 

Forma i warunki zaliczenia 

 

Kolokwium – zadania do rozwiązania 

Egzamin pisemny – krótkie pytania otwarte oraz test wyboru. 
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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 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA: 

 

 Liczba godzin   

Zajęcia dydaktyczne 45 

Przygotowanie się do zajęć 20 

Studiowanie literatury 35 

Udział w konsultacjach 10 

Przygotowanie projektu / eseju / itp.  

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 16 

Inne 4 

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 125 

Liczba punktów ECTS 5 
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Podstawy zarządzania  
W
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Nazwa przedmiotu: Podstawy zarządzania 
Kod przedmiotu: 

04.0.VI.28.A.I.13._03 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług 

Katedra Organizacji i Zarządzania 

Nazwa kierunku: Ekonomia 

Forma studiów: stacjonarne I 

stopnia 

Profil kształcenia: A Specjalność: wszystkie 

Rok / semestr: rok 1 semestr 1 Status przedmiotu /modułu: 

obowiązkowy 

Język przedmiotu / modułu:  

polski 

Forma zajęć 
wykład ćwiczenia 

ćwiczenia 

laboratoryjne 
konwersatorium seminarium 

inne  

(wpisać jakie) 

Wymiar zajęć 15 15     

Koordynator przedmiotu / modułu dr hab. prof. US Wojciech Downar 

Prowadzący zajęcia 

 

dr Adam Kowalczyk, adam.kowalczyk@wzieu.pl - wykłady 

mgr Katarzyna Zioło, katarzyna.ziolo@wzieu.pl - ćwiczenia 

Cel przedmiotu / modułu 

 

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z podstawowymi pojęciami z 

zakresu zarządzania, omówienie różnych form organizacyjnych i prawnych 

przedsiębiorstw oraz istoty zarządzania nimi, a także zapoznanie studentów z 

zasadami planowania, organizowania, motywowania i kontrolowania, metodami i 

technikami zarządzania oraz ich zastosowaniami w praktyce zarządzania. 

Wymagania wstępne 

 
Podstawowa wiedza z zakresu makroekonomii i mikroekonomii 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

 

Odniesienie do 

efektów dla 

programu 

 

Odniesienie do 

efektów dla 

obszaru 

Wiedza 

 

01 Student potrafi zdefiniować i rozróżnia podstawowe pojęcia z 

zakresu zarządzania 

02  Student zna podstawowe koncepcje i metody zarządzania 

organizacjami 

K_W04 

K_W09 

K_W16 

S1A_W09 

S1A_W11 

Umiejętności 

03 Student ocenia i analizuje problemy występujące w 

zarządzaniu, porównuje podstawowe typy organizacji, 

wyprowadza wnioski z omawianych przypadków z zakresu 

zarządzania 

K_U01 

K_U08 

K_U12 

K_U23 

S1A_U01 

S1A_U07 

S1A_U08 

 

Kompetencje 

społeczne 

04 Student angażuje się w pracę na zajęciach i potrafi pracować 

w zespole. 

05 Student potrafi myśleć i działać kreatywnie 

K_K02 

K_K03 

K_K07 

K_K10 

S1A_K02 

S1A_K07 

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin 
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Forma zajęć –wykład 15 

1. Podstawowe pojęcia w zarządzaniu 1 

2. Kierunki i szkoły zarządzania 1 

3. Organizacja i uwarunkowania jej funkcjonowania 1 

4. Analiza procesu decyzyjnego w organizacji 1 

5. Zarządzanie celami i planowanie w organizacji 1 

6. Zarządzanie strategiczne 1 

7. Organizowanie w zarządzaniu 1 

8. Zarządzanie zmianą, rozwojem i innowacjami 1 

9. Przywództwo w organizacji 1 

10. Motywowanie w zarządzaniu 1 

11. Zarządzanie zasobami ludzkimi 1 

12. Kultura i etyka w zarządzaniu 1 

13. Kontrola i controlling w przedsiębiorstwie 1 

14. Zarządzanie jakością 1 

15. Zarządzanie systemami informacyjnymi 1 

Forma zajęć –ćwiczenia 15 

1. Zarządzanie – istota i znaczenie. Funkcje zarządzania 2 

2. Organizacja i jej zasoby 1 

3. Otoczenie organizacji. Zarządzanie w kontekście zmian zachodzących w otoczeniu organizacji 1 

4. Planowanie w organizacji 1 

5. Proces zarządzania. Cele i funkcje zarządzania 2 

6. Funkcje organizowania. Struktury organizacyjne - rodzaje, funkcje, parametry, uwarunkowania i 

ewolucja 

1 

7. Cechy menedżerów. Role i umiejętności kierownicze, style kierowania 1 

8. Motywowanie w organizacji. Teorie motywacji. Przywództwo 1 

9. Kulturowy kontekst zarządzania 1 

10. Istota kontroli, funkcje kontroli, rodzaje kontroli, etapy procesu kontrolowania 1 

11. Informacja (pojęcie, rodzaje), czynniki oceny informacji, elementy procesu komunikacji 1 

12. Proces decyzyjny, modele i narzędzia podejmowania decyzji, grupowe podejmowanie decyzji 1 

13. Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania 1 

 

Metody kształcenia 

 

1. Wykłady 

2. Prezentacje multimedialne 

3. Studia przypadków 

4. Ćwiczenia w grupach 

Metody weryfikacji        

efektów kształcenia 

 

 Nr efektu kształcenia 

z sylabusa 

egzamin pisemny 

kolokwium w formie pisemnej 

01, 02 

01, 02 
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sprawdzian 

praca w grupie -  studium przypadku 

01, 02 

03, 04, 05 

Forma i warunki zaliczenia 

 

egzamin pisemny   - test, test z pytaniami otwartymi lub pytania otwarte 

ocena z ćwiczeń ustalana na podstawie ocen cząstkowych otrzymywanych w trakcie 

semestru (z kolokwium, sprawdzianów i prac w grupie) 

Literatura podstawowa 

 

1. R.W.Griffin: Podstawy zarządzania organizacjami. Polskie Wydawnictwo Naukowe, 
Warszawa 2007  
2. J.A.F. Stoner, R.E. Freeman, D.Gilbert: Kierowanie. PWE, Warszawa 2001  

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 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA: 

 

 Liczba godzin   

Zajęcia dydaktyczne 30 

Przygotowanie się do zajęć 15 

Studiowanie literatury 10 

Udział w konsultacjach 10 

Przygotowanie projektu / eseju / itp. 1 

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 30 

Inne 4 

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100 

Liczba punktów ECTS 4 
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Polityka społeczno-gospodarcza  
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Nazwa przedmiotu: Polityka społeczno - gospodarcza Kod przedmiotu: 

14.9.VI.28.A.I.14._10 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra Polityki 

Gospodarczej 

Nazwa kierunku: Ekonomia 

Forma studiów: stacjonarne I 

stopnia 

Profil kształcenia: A ogólnoakademicki  Specjalność: wszystkie 

Rok / semestr: rok 1 semestr 2 Status przedmiotu /modułu: 

obowiązkowy 

Język przedmiotu / modułu:  

polski 

Forma zajęć 
wykład ćwiczenia 

ćwiczenia 

laboratoryjne 
konwersatorium seminarium 

inne  

(wpisać jakie) 

Wymiar zajęć 30 15     

Koordynator przedmiotu / modułu 

 
prof. zw. dr hab. Roman Czaplewski roman.czaplewski@wzieu.pl 

Prowadzący zajęcia 

 

prof. zw. dr hab. Roman Czaplewski roman.czaplewski@wzieu.pl, Prof. US dr hab. 

Jacek Buko, dr Anna Drab-Kurowska anna drab@wzieu.pl, dr Tomasz Sondej 

tomasz.sondej@wzieu.pl 

Cel przedmiotu / modułu 

 

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 

 

Student posiada: znajomość podstawowych zagadnień z ekonomii i prawa; 

umiejętność analizy i oceny procesów gospodarczych; poczucie odpowiedzialności 

za decyzje. 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Odniesienie do 

efektów dla 

programu 

Odniesienie do 

efektów dla 

obszaru 

Wiedza 

01 Student zna podstawowe pojęcia z dziedziny polityki 

społeczno-gospodarczej, rozpoznaje działania w zakresie 

polityki społeczno gospodarczej.  

02 Student potrafi przedstawić proces kreowania i wdrażania 

polityki społeczno-gospodarczej, rozumie przyczyny zachowań 

podmiotów wymienionej polityki, rozróżnia poszczególne polityki, 

ich cele i instrumenty i metody. 

K_W02 

K_W16 
S1A_W02 

Umiejętności 

03 Student potrafi analizować zachowania podmiotów polityki 

społeczno-gospodarczej.  

04 Student umie oceniać stosowane metody i strategie w 

polityce społeczno-gospodarczej. 

K_U01 

K_U02 

K_U14 

S1A_U01 

Kompetencje 

społeczne 

05Student akceptuje podjęcie odpowiedzialności za wpływ 

działań podmiotów polityki społeczno-gospodarczej na państwo i 

region oraz świat.  

K_K05 

K_K06 

S1A_K04 

S1A_K05 
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06 Student szanuje prawa obywatelskie i swobodę działalności 

gospodarczej stawia ich dobro ponad realizację celów 

indywidualnych 

K_K11 

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin 

Forma zajęć – wykład 30 

1. Podstawy polityki gospodarczej 2 

2. Uwarunkowania polityki gospodarczej 2 

3. Polityka budżetowa 2 

4. Polityka pieniężna 2 

5. Polityka konkurencji 2 

6. Polityka strukturalna 2 

7. Polityka regionalna 2 

8. Polityka współpracy gospodarczej z zagranicą 2 

9. Polityka ochrony środowiska 2 

10. Polityka innowacyjna 2 

11. Polityka energetyczna 2 

12. Polityka łączności 2 

13. Polityka przemysłowa 2 

14Polityka transportowa 2 

15. Polityka rolna 2 

Forma zajęć – ćwiczenia 15 

1.Pojęcie polityki, państwa, funkcji państwa i polityki, w tym polityki gospodarczej 3 

2. Przedmiot, podmioty i cele polityki społeczno-gospodarczej 2 

3.Instrumenty polityki gospodarczej 2 

4. Polityki makroekonomiczne 2 

5. Polityki wspierania konkurencji 2 

6. Polityki szczegółowe (branżowe) 2 

7. Pisemne kolokwium z zagadnień prezentowanych na zajęciach 2 

 

Metody kształcenia 

 

 

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

Metody weryfikacji        

efektów kształcenia 

 

 Nr efektu kształcenia 

z sylabusa 

Zaliczenie na ocenę 01, 02, 03, 04, 05, 06 

Forma i warunki zaliczenia 

 

Zaliczenie ćwiczeń: kolokwium na koniec semestru w formie pisemnej – cztery lub pięć 

pytań opisowych – czas pracy: 50 minut 

Literatura podstawowa 

 

Polityka gospodarcza, red. R. Czaplewski, WN US, Szczecon 2009,  

Polityka gospodarcza, red B. Winiarski, WN PWN, Warszawa 2008, 

Polityka gospodarcza, red. H. Ćwikliński, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 
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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      

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA: 

 

 Liczba godzin   

Zajęcia dydaktyczne 45 

Przygotowanie się do zajęć 15 

Studiowanie literatury 25 

Udział w konsultacjach 10 

Przygotowanie projektu / eseju / itp.  

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 28 

Inne 2 

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 125 

Liczba punktów ECTS 5 
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Postęp techniczny i innowacje  
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Nazwa przedmiotu: Postęp techniczny i innowacje Kod przedmiotu: 

14.3.VI.28.A.I.02._35 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług/ Katedra Efektywności 

Innowacji 

Nazwa kierunku: Ekonomia  

Forma studiów: stacjonarne 

I stopnia 

Profil kształcenia: A Specjalność: Business Economics. 

Rok / semestr: rok 2, semestr 4 Status przedmiotu /modułu: 

obowiązkowy 

Język przedmiotu / modułu: 

Angielski 

Forma zajęć 
wykład ćwiczenia 

ćwiczenia 

laboratoryjne 
konwersatorium seminarium 

inne  

(wpisać jakie) 

Wymiar zajęć 

 
15 15     

Koordynator przedmiotu / modułu Prof. dr hab. Piotr Niedzielski, dr Joanna Markiewicz 

Prowadzący zajęcia 

 

Wykłady: prof. dr hab. Władysław Janasz (władysław.janasz@wzieu.pl),  

prof. US dr hab. Piotr Niedzielski (piotr.niedzielski@wzieu.pl), 

dr Joanna Markiewicz (joanna.markiewicz@wzieu.pl),  

Ćwiczenia: mgr Katarzyna Łobacz (katarzyna.lobacz@wzieu.pl),  

mgr Ewelina Burzec-Burzyńska (ewelina.burzec@wzieu.pl), 

mgr Monika Wojtkiewicz (monika.wojtkiewicz@wzieu.pl) 

Cel przedmiotu / modułu 

 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami z zakresu 

postępu technicznego, jego znaczeniem dla procesów społeczno-ekonomicznych, 

a także z istotą innowacji, procesami innowacyjnymi oraz ich rolą w ujęciu, mikro-, 

mezo- i makroekonomicznym. 

Wymagania wstępne Wiedza z zakresu podstaw marketingu i zarządzania. 

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

 

Odniesienie do 

efektów dla 

programu 

Odniesienie do 

efektów dla 

obszaru 

Wiedza 

01 Student potrafi zdefiniować pojęcia „postęp techniczny” i 

„innowacje”  

02  Student potrafi tłumaczyć postęp techniczny w aspekcie 

procesów innowacyjnych 

03 Student potrafi wyjaśnić  uwarunkowania innowacyjności w 

skali mikro, mezo i makro 

K_W01 

K_W05 

K_W06 

K_W07 

S2A_WO1 

 

S2A_WO8 

 

S2A_WO4 

Umiejętności 
04 Student potrafi dobrać metody zarządzania procesem 

innowacyjnym 
K_U02 S2A_UO2 

Kompetencje 

społeczne 

05 Student jest zorientowany na właściwą komunikację i 

postawę społeczną jako podstawę procesów innowacyjnych  

06 Student aktywnie uczestniczy w pracy w grupach 

K_K03 

K_K10 

S2A_KO2 

 

S2A_KO2 

mailto:władysław.janasz@wzieu.pl
mailto:joanna.markiewicz@wzieu.pl
mailto:ewelina.burzec@wzieu.pl
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TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin 

Forma zajęć – wykład 15 

1.  Podstawowe zagadnienia z zakresu innowacji: istota, rodzaje, źródła innowacji oraz znaczenie 

innowacji we współczesnej gospodarce i rozwoju przedsiębiorstw – ujęcie teoretyczne.  

4 

2. Postęp: definicje, istota, rodzaje postępu 2 

3. Postęp techniczny  a rozwój społeczno- gospodarczy 2 

4. Istota procesów innowacyjnych 2 

5. Uwarunkowania innowacyjności w skali mikro, mezo i makro 3 

6. Polityka innowacyjna Polski i UE 2 

Forma zajęć –  ćwiczenia 15 

1.  Podstawowe zagadnienia z zakresu innowacji: istota, rodzaje, źródła innowacji oraz znaczenie 

innowacji we współczesnej gospodarce i rozwoju przedsiębiorstw – przykłady 

6 

2. Istota procesów innowacyjnych: modele, absorpcja i dyfuzja innowacji 4 

3. Postęp a zmiany gospodarcze – analiza przykładów 1 

4. Postęp a procesy innowacyjne. 1 

5. Znaczenie postępu technicznego dla rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw 2 

6. Kreatywność jako źródło postępu 1 

 

Metody kształcenia 

 

Metody podające (wykład informacyjny, prelekcja), metody problemowe (wykład 

problemowy oraz metody aktywizujące: metoda przypadków, dyskusja panelowa, burza 

mózgów), metody praktyczne (ćwiczenia przedmiotowe). 

Metody weryfikacji        

efektów kształcenia 

 

 Nr efektu kształcenia 

z sylabusa 

Zaliczenie w formie testu wielokrotnego wyboru 

Prezentacja multimedialna 

01,02,03,04 

05,06 

Forma i warunki zaliczenia 

 

Podstawą uzyskania zaliczenia z ćwiczeń jest wykonanie przygotowanie i przedstawienie 

prezentacji multimedialnej oraz zaliczenie w formie testu wielokrotnego wyboru.   

Literatura podstawowa 

 

Tidd J., Besssant J., Pavitt K.: Managing innovation. Integrating technological, market and 

organizational change, Wiley, Chichester  2001 

Literatura uzupełniająca 

 

Davila T., Epstein M.J., Shelton R.: Making Innovation Work. How to Manage It, Measure It, 

and Profit from It, Wharton School Publishing, New Jersey 2006 

Niedzielski, P., Markiewicz J., Rychlik K., Rzewuski T.: Innowacyjność w działalności 

przedsiębiorstw. Kompendium wiedzy. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2007. 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA: 

 

 Liczba godzin   

Zajęcia dydaktyczne 30 

Przygotowanie się do zajęć 10 

Studiowanie literatury 9 
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Udział w konsultacjach 8 

Przygotowanie projektu / eseju / itp. 8 

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 10 

Inne 2 

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75 

Liczba punktów ECTS 3 
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Technical Progress and Innovations  
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Nazwa przedmiotu: Technical Progress and Innovations Kod przedmiotu: 

14.3.VI.28.A.I.02._35 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług/ Katedra Efektywności 

Innowacji 

Nazwa kierunku: Ekonomia  

Forma studiów: 

I  stopnia/ stacjonarne 

Profil kształcenia:  

A 

Specjalność:  

Business Economics 

Rok / semestr:  

rok 2, semestr 4 

Status przedmiotu /modułu: 

obowiązkowy 

Język przedmiotu / modułu: 

angielski 

Forma zajęć 
wykład ćwiczenia 

ćwiczenia 

laboratoryjne 
konwersatorium seminarium 

inne  

(wpisać jakie) 

Wymiar zajęć 

 
15 15     

Koordynator przedmiotu / modułu Prof. dr hab. Piotr Niedzielski, dr Joanna Markiewicz 

Prowadzący zajęcia 

 

Wykłady:  

dr Joanna Markiewicz (joanna.markiewicz@wzieu.pl) 

Ćwiczenia: mgr Katarzyna Łobacz (katarzyna.lobacz@wzieu.pl),  

mgr Ewelina Burzec-Burzyńska (ewelina.burzec@wzieu.pl), 

mgr Monika Wojtkiewicz (monika.wojtkiewicz@wzieu.pl) 

Cel przedmiotu / modułu 

 

The aim of the class is acquainting the students with the knowledge of basic 

aspects and definitions of technical progress and its role their role in socio-

economic development, and also  with the knowledge of the essence of innovation, 

innovation processes and their meaning in the scope of micro, mezo and 

macroeconomics 

Wymagania wstępne Basic knowledge on  marketing and management . 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Odniesienie do 

efektów dla 

programu 

Odniesienie do 

efektów dla 

obszaru 

Wiedza 

01 A student defines  „technical progress” and „innovation” 

02  A student explains technical progress in the aspect of 

innovation processes 

 03 A student explains determinants of innovativeness in micro, 

mezzo and macroeconomics scope 

K_W01 

K_W05 

K_W06 

K_W07 

S1A_WO1 

 

S1A_WO8 

 

S1A_WO4 

Umiejętności 
04 A student is able to choose the right methods in managing 

innovation processes 
K_U02 S1A_UO2 

Kompetencje 

społeczne 

05 A student perceives social attitude and interpersonal 

communication as a substance of innovation processes 

06 A student engages actively  in group work. 

K_K03 

K_K10 

S1A_KO2 

 

S1A_KO2 

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin 

mailto:joanna.markiewicz@wzieu.pl
mailto:ewelina.burzec@wzieu.pl
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Forma zajęć – wykład 15 

1. Innovation: essence, types, sources and the meaning of innovation in modern economy and 

development of enterprises – theory. 

4 

2. Progress: definition, essence and  types. 2 

3. Progress and economic development 2 

4. The essence of innovation processes 2 

5. Determinants of innovativeness in micro, mezzo and macroeconomics scope 3 

6. Innovation policy of Poland and the European Union  2 

Forma zajęć –  ćwiczenia 15 

1.  Innovation: essence, types, sources and the meaning of innovation in modern economy and 

development of enterprises – examples. 

6 

2 Innovation processes: models, absorption and diffusion of innovation 4 

3. Progress and economic changes – case studies. 1 

4. Progress and innovation processes 1 

5. The meaning of technical progres in innovativeness of enterprises   2 

6. Creativity as the source of progress 1 

Metody kształcenia 

 

Lectures, problem-solving methods, active learning methods (case study, panel discussion, 

brain storm), practical methods (exercises)  

Metody weryfikacji        

efektów kształcenia 

 

 Nr efektu kształcenia 

z sylabusa 

Credit : multiplied-choice test 

Multimedia presentation 

01,02,03,04 

05,06 

Forma i warunki zaliczenia 

 

To get a pass a student writes multiplied-choice test (knowledge from lecturers and classes, 

obligatory literature) and prepares a multimedia presentation. 

Literatura podstawowa 

 

Tidd J., Besssant J., Pavitt K.: Managing innovation. Integrating technological, market and 

organizational change, Wiley, Chichester  2001 

Literatura uzupełniająca 

 

Davila T., Epstein M.J., Shelton R.: Making Innovation Work. How to Manage It, Measure It, 

and Profit from It, Wharton School Publishing, New Jersey 2006 

Niedzielski, P., Markiewicz J., Rychlik K., Rzewuski T.: Innowacyjność w działalności 

przedsiębiorstw. Kompendium wiedzy. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2007. 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA: 

 

 Liczba godzin   

Zajęcia dydaktyczne 30 

Przygotowanie się do zajęć 10 

Studiowanie literatury 5 

Udział w konsultacjach 10 

Przygotowanie projektu / eseju / itp. 5 
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Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 3 

Inne 2 

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75 

Liczba punktów ECTS 3 
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Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami  
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Nazwa przedmiotu: Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Kod przedmiotu: 

14.3.VI.28.A.I.04._46 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: Katedra Ekonomiki i Organizacji Telekomunikacji 

Nazwa kierunku: Ekonomia 

Forma studiów: 

dzienne, I stopnia 

Profil kształcenia:  

(A) 

Specjalność:  

Gospodarka Nieruchomościami 

Rok / semestr:  

3/6 

Status przedmiotu /modułu: 

podstawowy 

Język przedmiotu / modułu:  

polski 

Forma zajęć 
wykład ćwiczenia 

ćwiczenia 

laboratoryjne 
konwersatorium seminarium 

inne  

(wpisać jakie) 

Wymiar zajęć 

 
30 30     

Koordynator przedmiotu / modułu Prof. dr hab. Henryk Babis 

Prowadzący zajęcia Dr Joanna Drobiazgiewicz, joanna.drobiazgiewicz@wzieu.pl 

Cel przedmiotu / modułu 
Przekazanie wiedzy z zakresu obrotu nieruchomościami oraz zapoznanie 

studentów z rolą pośrednika w obrocie nieruchomościami   

Wymagania wstępne Znajomość podstaw  z zakresu gospodarki nieruchomościami 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Odniesienie do 

efektów dla 

programu 

Odniesienie do 

efektów dla 

obszaru 

Wiedza 
01 zna  podstawy obrotu nieruchomościami 

 

K_W01 

K_W02 

K_W03 

K_W02 

S1A_W01 

S1A_W02 

S1A_W03 

S1A_W05 

S1A_W09 

Umiejętności 
02 analizuje procedurę obrotu nieruchomościami 

 

K_U01 

K_U02 

S1A_U01 

S1A_U02 

S1A_U06 

S1A_U08 

Kompetencje 

społeczne 

03 dyskutuje, wykazuje kreatywność w zakresie obrotu 

nieruchomościami 

K_K08 

K_K10 

K_K11 

S1A_K02 

S1A_K03 

S1A_K05 

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin 

Forma zajęć – wykład 30 

Status prawny oraz podstawowe aspekty działania pośrednika w obrocie nieruchomościami 4 

Istota, cele i współczesne koncepcje obrotu nieruchomościami   2 

Forma i znaczenie umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami 4 

Procedura pozyskiwania i przygotowania nieruchomości do sprzedaży 2 

Procedury pozyskiwania stron transakcji oraz mediacyjne 2 
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Czynności związane z zawieraniem transakcji 2 

Podatki i opłaty związane z nieruchomościami 4 

Zabezpieczenia finansowe i prawne w obrocie nieruchomościami 4 

Współpraca pośrednika w obrocie nieruchomościami z bankami i instytucjami finansowymi 2 

Czynności notarialne i współpraca pośrednika w obrocie nieruchomościami z notariuszem 2 

Akt notarialny 2 

Forma zajęć – ćwiczenia 30 

Podstawowe aspekty działania pośrednika w obrocie nieruchomościami 2 

Umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami 4 

Procedura pozyskiwania i przygotowania nieruchomości do sprzedaży 4 

Procedury pozyskiwania stron transakcji oraz mediacyjne 2 

Zawieranie transakcji w obrocie nieruchomościami - procedura 4 

Podatki i opłaty związane z nieruchomościami 4 

Zabezpieczenia finansowe i prawne w obrocie nieruchomościami 4 

Współpraca pośrednika w obrocie nieruchomościami z bankami i instytucjami finansowymi 2 

Czynności notarialne i współpraca pośrednika w obrocie nieruchomościami z notariuszem 2 

Akt notarialny 2 

Metody kształcenia 

 

Wykłady multimedialne 

Ćwiczenia -  analiza przypadków wraz z dyskusją, rozwiązywanie zadań 

Metody weryfikacji        

efektów kształcenia 

 

 Nr efektu kształcenia 

z sylabusa 

Wykłady – egzamin pisemny 

Ćwiczenia – kolokwium pisemne, praca zaliczeniowa 

 

01 

02 

03 

Forma i warunki zaliczenia 
Wykłady – egzamin pisemny 

Ćwiczenia – kolokwium pisemne, praca zaliczeniowa 

Literatura podstawowa 

 

1. Jaworski Jacek: Zawód pośrednika w obrocie nieruchomościami. 

Reglamentowanie działalności nadawanie licencji wykonywanie uprawnień, C.H. Beck, 

Warszawa 2008 

2. Strzelczyk Ryszard: Prawo obrotu nieruchomościami, C.H. Beck, Warszawa 2010 

3. Bieniek Gerard, Rudnicki Stanisław: Nieruchomości. Problematyka prawna, 

LexisNexis, Warszawa 2009. 

4. Ustawa o gospodarce nieruchomościami z rozporządzeniami, C.H. Beck, 

Warszawa 2010. 

5. Etel Leonard Podatki od nieruchomości, C.H. Beck, Warszawa 2009 

 

Literatura uzupełniająca 1. Miesięcznik „NIERUCHOMOŚCI C.H. BECK” 

NAKŁAD PRACY STUDENTA: 

 Liczba godzin   
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Zajęcia dydaktyczne 60 

Przygotowanie się do zajęć 15 

Studiowanie literatury 10 

Udział w konsultacjach 10 

Przygotowanie projektu / eseju / itp. 10 

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 16 

Inne 4 

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 125 

Liczba punktów ECTS 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 150 

Praktyki  
W
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a 
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Nazwa przedmiotu: Praktyki zawodowe Kod przedmiotu:   

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług 

Nazwa kierunku: Ekonomia 

Forma studiów:  

stacjonarne I stopnia 

Profil kształcenia: ogólnoakademicki 

(A) 

Specjalność:  

wszystkie 

Rok / semestr: VI Status przedmiotu /modułu: 

obowiązkowy 

Język przedmiotu / modułu:  

polski 

Forma zajęć 
wykład Ćwiczenia 

ćwiczenia 

laboratoryjne 
konwersatorium seminarium praktyki 

Wymiar zajęć 

 

  
   140 

Koordynator przedmiotu / modułu Anna Drab-Kurowska, anna.drab@wzieu.pl 

Prowadzący zajęcia Kierownik instytucji, przedsiębiorstwa, w której student odbywa praktykę 

Cel przedmiotu / modułu 

 

Celem praktyk jest empiryczne poznanie zasad funkcjonowania przedsiębiorstwa 

lub instytucji oraz zdobycie wiedzy w zakresie właściwej organizacji pracy na 

poszczególnych stanowiskach. Ponadto celem praktyk jest możliwość powiązania 

wiedzy teoretycznej z umiejętnościami praktycznymi. 

Wymagania wstępne 

 

Student posiada: znajomość podstawowych zagadnień związanych z 

funkcjonowaniem gospodarki   

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Odniesienie do 

efektów dla 

programu 

Odniesienie do 

efektów dla 

obszaru 

    

Umiejętności 

01 Student potrafi wykorzystać podstawową wiedze teoretyczną i 

pozyskiwać dane celem realizacji określonych zadań w danej  

instytucji/przedsiębiorstwie 

02 Student potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do rozstrzygania 

dylematów pojawiających się w trakcie praktyki 

K_U02 

K_U10 

K_U11 

S1A_U02 

 

 

S1AU06 

 

 

Kompetencje 

społeczne 

03 Student współdziała i pracuje w grupie, przyjmując w niej 

różne role  

04 Student prawidłowo identyfikuje i realizuje działania związane 

z zakresem tematycznym praktyk 

05 Student wykorzystuje wiedzę teoretyczną w działaniach 

praktycznych 

06 Student wykazuje aktywną postawę na rynku pracy 

K_K07 

K_K11 

S1A_K02 

S1A K04 

 

S1A_K06 

S1A_K07 

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin 

Realizacja wybranych elementów z przedstawionego zakresu praktyk na kierunku Ekonomia 140 



 151 

Metody kształcenia Odbycie praktyk 

Metody weryfikacji        

efektów kształcenia 

Na podstawie pisemnego potwierdzenia czynności przedstawionych 

w dzienniczku praktyk 

Nr efektu kształcenia 

z sylabusa 

01, 02, 03, 04, 05, 

06 

Forma i warunki zaliczenia Potwierdzenie zaliczenia praktyk przez Opiekuna praktyk 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA: 

 

 Liczba godzin   

Zajęcia dydaktyczne – godziny praktyk 140 

Przygotowanie się do zajęć 3 

Studiowanie literatury - 

Udział w konsultacjach 2 

Przygotowanie projektu / eseju / itp. - 

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia - 

Inne - 

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 145 

Liczba punktów ECTS 5 
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Prawo obrotu handlowego 
W

yp
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Nazwa przedmiotu: Prawo obrotu handlowego Kod przedmiotu: 

10.0.VI.28.A.I.15._38 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług - Katedra Prawa 

Gospodarczego i Ubezpieczeń  

Nazwa kierunku: Ekonomia  

Forma studiów: 

Studia I  stopnia 

Profil kształcenia: 

A 

Specjalność: 

Business Economics 

Rok / semestr:  

3/1 

Status przedmiotu /modułu: 

obowiązkowy 

Język przedmiotu / modułu: 

 j.polski / angielski 

Forma zajęć 
wykład ćwiczenia 

ćwiczenia 

laboratoryjne 
konwersatorium seminarium 

inne  

(wpisać jakie) 

Wymiar zajęć 

 
15 15     

Koordynator przedmiotu / modułu dr Iwona Szymczak, 

Prowadzący zajęcia 

dr Dorota Ambrożuk, dorota.ambrozuk@wzieu.pl; dr Marek Białkowski, 

marek.bialkowski@wzieu.pl; dr Daniel Dąbrowski, daniel.dabrowski@wzieu.pl; 

dr Iwona Szymczak, iwona.szymczak@wzieu.pl; dr Sławomir Tomczyk, 

slawomir.tomczyk@wzieu.pl 

Cel przedmiotu / modułu 
Zapoznanie studentów z podstawowymi umowami występującymi w obrocie 

gospodarczym i sposobem ich zawierania 

Wymagania wstępne Podstawowe wiadomości z zakresu prawa cywilnego (przedmiot: Elementy prawa) 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Odniesienie do 

efektów dla 

programu 

Odniesienie do 

efektów dla 

obszaru 

Wiedza 

01 Student zna typologię umów występujących w obrocie i 

potrafi wskazać istotne elementy tych umów 

02.Student zna różne formy  zabezpieczenia prawidłowego 

wykonania kontraktu 

K_W01 

K_W15 
S1A_W02 

Umiejętności 

03 student potrafi dokonać analizy (interpretacji) przepisów 

prawnych regulujących umowy gospodarcze oraz  treści 

postanowień umowy 04 potrafi porównać różne formy  

zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy 

K_U01 

K_U02 

S1A_U01 

S1A_U02 

Kompetencje 

społeczne 

05 student  jest staranny i ostrożny przy podejmowaniu decyzji 

dotyczących zawierania umów w obrocie handlowym 

K_K01 

K_K04 

K_K06 

K_K08 

S1A_K01 

S1A_K03 

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin 

Forma zajęć – np. wykład  

1 Sposoby zawierania  umów w obrocie gospodarczym 3 

2. Zasady prawidłowego wykonania umowy- reżim prawny odpowiedzialności odszkodowawczej 2 
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3. Umowa sprzedaży  w obrocie powszechnym i konsumencki  2 

4. umowy o korzystanie z rzeczy, oraz umowy o świadczenie usług oraz inne wybrane typy umów w 

obrocie gospodarczym 

4 

5. Zabezpieczenia wykonania umów (zabezpieczenia rzeczowe i zabezpieczenia osobiste) 4 

Forma zajęć – ćwiczenia 2 

1 Dodatkowe zastrzeżenia umowne 3 

2. Umowy o świadczenie usług 2 

3. Umowa o zarządzanie  2 

4 Umowy w obrocie bankowym 3 

5 inne wybrane umowy obrotu handlowego 3 

 

Metody kształcenia 

 

Wykład : wykład interaktywny 

Ćwiczenia- analiza tekstów prawnych z dyskusją  

Praca w grupie –rozwiązywanie kazusów 

Metody weryfikacji        

efektów kształcenia 

 

 Nr efektu kształcenia 

z sylabusa 

1. Egzamin – test wielokrotnego wyboru 

Ćwiczenia:  

2.aktywność  podczas zajęć  - odpowiedzi na ustne pytania 

Efekt 1,2,3,4, 

 

Efek:t 5  

Forma i warunki zaliczenia 

 

Ocena końcowa ustalona na  podstawie ocen cząstkowych 

1. Egzamin – test wielokrotnego wyboru oraz z ćwiczeń :  

2..aktywność  podczas zajęć   

3. prace pisemne - pytania otwarte tzw. kartkówki 

Literatura podstawowa 

 

Z. Radwański, Zobowiązania,  część szczegółowa. Warszawa 2010 

S. Włodyka, Prawo umów handlowych,  t.5. Warszawa 2008 

Literatura uzupełniająca A .Koch , J. Napierała,  Umowy w obrocie gospodarczym , Warszawa 2011 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA: 

 

 Liczba godzin   

Zajęcia dydaktyczne 30 

Przygotowanie się do zajęć 10 

Studiowanie literatury 10 

Udział w konsultacjach 10 

Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0 

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 10 

Inne 5 

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75 

Liczba punktów ECTS 3 
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Prawo transportowe  

 Nazwa przedmiotu: Prawo transportowe Kod przedmiotu: 

10.0.VI.28.A.I.15._41 
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług US - Katedra Prawa 

Gospodarczego i Ubezpieczeń 

Nazwa kierunku: Ekonomia 

Forma studiów:  

stacjonarne I stopnia 

Profil kształcenia: 

 A 

Specjalność:  

Ekonomika transportu i spedycja 

Rok / semestr:  

3/5 

 

Status przedmiotu /modułu: 

obowiązkowy 

Język przedmiotu / modułu:  

polski 

Forma zajęć 
wykład ćwiczenia ćwiczenia 

laboratoryjne 
konwersatorium seminarium inne  

(wpisać jakie) 

Wymiar zajęć 

 
15      

Koordynator przedmiotu / modułu dr Dorota Ambrożuk  

Prowadzący zajęcia 

 

dr Dorota Ambrożuk - dorota.ambrozuk@wzieu.pl 

dr Krzysztof Wesołowski - krzysztof.wesołowski@wzieu.pl 

dr Marek Białkowski - marek.bialkowski@wzieu.pl 

Cel przedmiotu / modułu 

 

Zapoznanie studentów z podstawowymi regulacjami prawnymi dotyczącymi 

krajowego prawa transportowego, głównie przepisami ustawy Prawo przewozowe 

Wymagania wstępne Podstawowe informacje z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego. 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Odniesienie do 

efektów dla 

programu 

Odniesienie do 

efektów dla 

obszaru 

Wiedza 

01 student zna przepisy prawa transportowego, w szczególności 

ustawy – Prawo przewozowe  

02 wie do których gałęzi transportu ma zastosowanie ustawa 

prawo przewozowe, a do których inne ustawy dotyczące 

transportu (np. k.c., prawo lotnicze, kodeks morski) 

 

K_W01 

K_W15 
S1A_W07 

Umiejętności 

03 student rozróżnia umowę przewozu od umowy spedycji  

04 student potrafi odnajdywać właściwe przepisy prawa i 

interpretować je i stosować w podstawowym zakresie praktyce 

 

K_U01 

K_U02 
S1A_U05 

Kompetencje 

społeczne 

05 student wyraża opinie i oceny dotyczące regulacji prawnych 

w zakresie prawa przewozowego i bierze za nie 

odpowiedzialność, potrafi myśleć w sposób przedsiębiorczy 

 

K_K01 

K_K04 

K_K06 

K_K08 

S1A-K07 

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin 

Forma zajęć – wykład 15 

1. Zagadnienia wprowadzające, źródła prawa przewozowego 1,5 

mailto:dorota.ambrozuk@wzieu.pl
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2. Przewóz osób 2,5 

3. List przewozowy. 1 

4. Odpowiedzialność przewoźnika za szkody przy przewozie towarów 3 

5. Akty staranności  2 

6. Dochodzenie roszczeń, przedawnienie. szkody w towarze i opóźnienie 3 

7. Ustalenie wysokości odszkodowania za szkody w substancji przesyłki 2 

Metody kształcenia 

 

Wykład z wykorzystaniem tekstów przepisów prawnych, elementami dyskusji i pokazaniem 

przypadków  występujących w praktyce. 

Metody weryfikacji        

efektów kształcenia 

 

 Nr efektu kształcenia 

z sylabusa 
Zaliczenie pisemne 01,02,03,04,05 

Forma i warunki zaliczenia 

 

Zaliczenie z oceną – forma pisemna w postaci udzielenia odpowiedzi opisowej na zadane 

pytanie 

Literatura podstawowa 

 

Górski W., Wesołowski K., Komentarz do przepisów o umowie przewozu i spedycji, Kodeks 
cywilny- Prawo przewozowe, CMR, Wyd. II, Gdańsk 2009; 
Górski W., Prawo transportowe, Zielona Góra 1999  

Literatura uzupełniająca 

 

D. Ambrożuk, Ustalenie wysokości odszkodowania w prawie przewozowym w odniesieniu do 

przewozu przesyłek, Warszawa 2011 

NAKŁAD PRACY STUDENTA: 

 Liczba godzin   

Zajęcia dydaktyczne 15 

Przygotowanie się do zajęć 10 

Studiowanie literatury 15 

Udział w konsultacjach 5 

Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0 

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 28 

Inne 2 

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75 

Liczba punktów ECTS 3 
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Production Management  
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Nazwa przedmiotu:  Production Management Kod przedmiotu: 

04.0.VI.28.A.I.17._41 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: 

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług/Katedra Systemów i Polityki Transportowej 

Nazwa kierunku:  Ekonomia 

Forma studiów:  

I stopnia -stacjonarne  

Profil kształcenia:  

A  

Specjalność:  

Business Economics 

Rok / semestr:  

1/5 

Status przedmiotu /modułu: 

obowiązkowy 

Język przedmiotu / modułu:  

english 

Forma zajęć 
wykład ćwiczenia 

ćwiczenia 

laboratoryjne 
konwersatorium seminarium 

inne  

(wpisać jakie) 

Wymiar zajęć 

 
15      

Koordynator przedmiotu / modułu dr hab. prof. US Elżbieta Załoga 

Prowadzący zajęcia dr Dariusz Milewski dariusz.milewski@wzieu.pl  

Cel przedmiotu / modułu 

To acquaint students with modern techniques and methods of production 

management (planning, organizing, decision-making) in the framework of the 

operation activities of a company, to obtain the skills of their application in practice. 

Wymagania wstępne 
Basic knowledge of management and organization, business economics, cost 

accounting. 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Odniesienie do 

efektów dla 

programu 

Odniesienie do 

efektów dla 

obszaru 

Wiedza 
01 Student Has knowledge of the specific of production 

management and operational management of the subject  
K_W01 S1A _W01 

Umiejętności 

02 Student has Fundamentals of planning and organization of 

the productive potential and organization of production 

processes in industry and services 

K_U02 

K_U03 

K_U11 

S1A_U02 

Kompetencje 

społeczne 

03 Student has knowledge of the importance of the sphere of 

production management in the enterprise and the importance 

of this sphere for the economy and society. 

K_K01 

K_K02 

S1A_K02 

S1A_K06 

S1A_K07 

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin 

Forma zajęć – wykład 15 

1. Production and operational management in the enterprise 2 

2. Designing products and processes 2 

3. The organization of processes 2 

4. Planning the production potential 2 

5. Planning of realization of processes 2 

6. JIT i Lean Management 2,5 
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7. Service Management 2,5 

 

Metody kształcenia 

 

Prezentacja multimedialna 

Praca w grupach 

Analiza tekstów z dyskusją 

Metody weryfikacji        

efektów kształcenia 

 Nr efektu kształcenia 

z sylabusa 

Kolokwium  

Projekt z prezentacja 

01,02,03 

02, 03 

Forma i warunki zaliczenia Na ocenę składa się wynik kolokwium pisemnego oraz ocena z aktywności na zajęciach 

Literatura podstawowa 1. Wild R., Essentials of Operation Management, 2001.  
2. Waters D. Zarządzanie operacyjne, PWN, Warszawa 2000 

Literatura uzupełniająca 1. Durlik I. Inżynieria zarządzania, Agencja Placet, Warszawa 1996 
2. Muhlemann A., Oakland J., Lockyer K. Zarządzanie. Produkcja i usługi, PWN, 

Warszawa 1995 
3. Pająk E.: Zarządzanie produkcją. Produkt, technologia, organizacja, Wydawnictwo 

Naukowe PWN, Warszawa 2006 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA: 

 

 Liczba godzin   

Zajęcia dydaktyczne 15 

Przygotowanie się do zajęć 10 

Studiowanie literatury 8 

Udział w konsultacjach 5 

Przygotowanie projektu / eseju / itp. 5 

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 5 

Inne 2 

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50 

Liczba punktów ECTS 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://books.kelkoo.co.uk/b/a/cpc_5101_vtl_author_c19148966.html
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Rachunek kosztów  
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Nazwa przedmiotu: Rachunek kosztów Kod przedmiotu: 

04.3.VI.28.A.I.16._39 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra Rachunkowości 

i Controllingu 

Nazwa kierunku: Ekonomia 

Forma studiów:  

I stopnia, stacjonarne 

Profil kształcenia:  

Ogólnoakademicki 

Specjalność:  

Business Economics 

Rok / semestr:  

III rok, 6 semestr 

Status przedmiotu /modułu: 

obowiązkowy 

Język przedmiotu / modułu:  

polski / angielski 

Forma zajęć 
wykład ćwiczenia 

ćwiczenia 

laboratoryjne 
konwersatorium seminarium 

inne  

(wpisać jakie) 

Wymiar zajęć 

 
30 30     

Koordynator przedmiotu / modułu Dr Piotr Szczypa 

Prowadzący zajęcia 

Wykład: Dr Piotr Szczypa, piotr.szczypa@wzieu.pl; dr Ewa Rogowska, 

ewa.rogowska@wzieu.pl; dr inż. Małgorzata Cieciura, 

malgorzata.cieciura@wzieu.pl;  

Ćwiczenia: 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 / modułu 

 

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 Znajomość podstaw rachunkowości finansowej 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Odniesienie do 

efektów dla 

programu 

Odniesienie do 

efektów dla 

obszaru 

Wiedza 

01 student zna podstawowe pojęcia z zakresu rachunku 

kosztów 

02 identyfikuje i opisuje podstawowe układy kosztów 

(rodzajowy, funkcjonalny i kalkulacyjny) jednostki gospodarczej 

K_W01 

K_W12 

K_W13 

S1A_W01 

S1A_W06 

Umiejętności 

03 student potrafi klasyfikować koszty jednostki gospodarczej 

04 student potrafi przeprowadzić pomiar kosztów podstawowej 

działalności operacyjnej oraz potrafi dokonać kalkulacji kosztów 

05 student analizuje koszty poszczególnych typów działalności 

K_U02 

K_U03 

S1A_U02 

S1A_U02 

S1A_U03 

Kompetencje 

społeczne 

06 student wypracowuje nawyk systematyczności, rzetelności i 

odpowiedzialności za generowanie użytecznych informacji o 

kosztach przedsiębiorstwa 

 

K_K04 S1A_K04 
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TREŚCI PROGRAMOWE 

 

Liczba godzin 

Forma zajęć – wykłady  

1.Istota i znaczenie rachunku kosztów 2 

2.Koszty jako przedmiot rachunku 2 

3.Kryteria klasyfikacji kosztów 2 

4.Pomiar kosztów 4 

5.Koszty według rodzajów działalności w systemie ewidencyjnym jednostki gospodarczej 2 

6.Rodzajowy układ kosztów w systemie ewidencyjnym jednostki gospodarczej 2 

7. Ewidencja kosztów w układzie podmiotowo funkcjonalnym 2 

8. Charakterystyka kosztów produktów 2 

9. Zasady rozliczania produkcji pomocniczej 2 

10. Istota, zasady i cel kalkulacji kosztów 2 

11. Charakterystyka kalkulacyjnego układu kosztów 2 

12. Metody kalkulacji kosztów 2 

13. Koszty rozliczane w czasie 2 

14. Koszty w sprawozdaniu finansowym 2 

Razem 30 

Forma zajęć – ćwiczenia  

1. Identyfikacja kosztów jednostki gospodarczej, rozróżnianie kosztu, wydatku, nakładu, straty 

nadzwyczajnej 

2 

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 operacyjnej 2 

6.Analiza rozbudowanego modelu ujęcia kosztów podstawowej działalności operacyjnej 2 

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 

Razem 30 

Metody kształcenia 

 

Wykład z użyciem technik multimedialnych, wykład z pogadanką, dyskusja dydaktyczna, 

rozwiązywanie zadań, analiza przypadków, praca w grupach 
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Metody weryfikacji        

efektów kształcenia 

 

 Nr efektu kształcenia 

z sylabusa 

 

- kolokwium, 
- egzamin, 

 

03, 04, 05, 06 

01, 02, 04, 05, 06 

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. 

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 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA: 

 

 Liczba godzin   

Zajęcia dydaktyczne 60 

Przygotowanie się do zajęć 5 

Studiowanie literatury 5 

Udział w konsultacjach 10 

Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0 

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 43 

Inne 2 

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 125 

Liczba punktów ECTS 5 
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Rachunek kosztów – Cost Calculation  
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Name of Subject: Cost Calculation Subject’s Code: 

04.3.VI.28.A.I.16._39 

Organizational unit of US: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra Rachunkowości i Controllingu 

Name of faculty: Economy 

Form of studies: studies I degree, 

stationary 

Profile of education:  

Academic 

Specialty:  

Business Economics 

Year / term:  

year III, term 6th 

Subject’s status:  

Obligatory 

Subject’s language:  

polish 

Form of 

classes 
theoretical 

lectures 

practical 

lectures 

(exercises) 

laboratory 
discussion 

session 
seminar other 

Number of 
lectures’ 
hours 

 

30 30     

Coordinator of subject 

 
Dr Piotr Szczypa 

Lecturer of subject 

 

Theoretical lectures: Dr Piotr Szczypa, piotr.szczypa@wzieu.pl; dr Ewa 

Rogowska, ewa.rogowska@wzieu.pl; dr inż. Małgorzata Cieciura, 

malgorzata.cieciura@wzieu.pl;  

Practical lectures: mgr Adam Lulek adam.lulek@wzieu.pl 

Aim of subject 

 

Acquainting students with basic issues concerning cost calculation which is a 

subsystem of financial accountancy. Providing a basis for classification, 

measurement, records, billing, calculation and analysis the costs of economic 

units. 

Preliminary requirements 

 
Knowing the basics of financial accountancy. 

LEARNING OUTCOMES 

Reference to  

effects of 

program 

Reference to  

effects of area 

Knowledge 

01 student knows basic concepts concerning cost calculation,  

02 student identifies and describes basic systems’ costs 

(generic, functional, calculating) of economic unit. 

 

K_W01 

K_W12 

K_W13 

S1A_W01 

S1A_W06 

 

Skills 

03 student is able to classify the costs of economic unit 

04 student knows how to make measurement of costs which 

concern the basic operating activities and is able to calculate 

the costs 

05 student can analyze the costs of each of the activity’s types. 

K_U02 

K_U03 

S1A_U02 

S1A_U02 

 

S1A_U03 

Social 

expertise 
06 student elaborates the habit of regularity, reliability and 

responsibility for generating useful information about costs of 
K_K04 S1A_K04 
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company 

Curriculum Liczba godzin 

Form of classes – theoretical lectures Amount of 

hours 

1.Content and sense of cost calculation 2 

2.Costs as the subject of calculation 2 

3.Cost classification’s criteria 2 

4.Measurement of costs 4 

5.Costs under the types of activities in the company’s registration system 2 

6. Generic costs structure in the company’s registration system 2 

7. Record of costs according to subjectively functional structure 2 

8. Characteristic of products’ costs 2 

9. Auxiliary production accounting principles 2 

10. Content, principles and aim of cost calculation 2 

11. Characteristic of the costs calculation structure 2 

12. Costing methods 2 

13. Costs calculated in time 2 

14. Costs in financial statement 2 

Total 30 

Form of classes – practical lectures Amount of 

hours 

1. Identification of economic unit’s costs, differentiating cost, expenditure, outlay, extraordinary loss 2 

2. Measurement of fixed assets usage- amortization 2 

3. Measurement of material costs usage 2 

4. Measurement of personal costs 2 

5. Analysis of simplified accounting model of basic operating activities costing 2 

6. Analysis of extensive accounting model of basic operating activities costing  2 

7. Test I (range of topics 1-6) 2 

8. Identification of the manufacturing products’ costs 2 

9. Calculating auxiliary production 2 

10. Identification of the direct and indirect costs 2 

11. Basic divisional (pitch) calculation and coefficient calculation 2 

12. Additional calulation, order calculation, product-type calculation 2 

13. Multistage calculation 2 

14. Records of active and passive costs’ accruals 2 

15. Costs reporting system 2 

Total 30 

 

Teaching methods and tools 

 

Lecture with the use of multimedia techniques, lecture with talk, didactic discussion, solving 
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 tasks, case studies, working in groups 

Methods of learning 

outcome verification  

 

 Number of education 

effect from syllabus 

- test 
- egzam 

03, 04, 05, 06 

01, 02, 04, 05, 06 

Form and terms of passing 

the subject  

The basis of passing practical lectures are two written tests (tasks to solve) 

Exam in subject is in the form of test – short open questions and multiple choice test 

Basic literature E. Nowak, Rachunek kosztów przedsiębiorstwa, Ekspert, wydanie III, Wrocław 2009, 
Rachunek kosztów – zbiór zadań red. T. Kiziukiewicz, ekspert, Wrocław 2003 

Supplementary literature 

 

Rachunek kosztów, red. K. Sawicki, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, 
Warszawa 1997 
K. Winiarska, K. Czubakowska, rachunek kosztów w produkcji, w handlu i usługach,    
ODDK, Gdańsk 2002 

Student workload 

 

 Amount of hours 

Lectures (theoretical + practical) 60 

Preparing oneself to the classes 5 

Studying literature 5 

Contact hours with lecturer 10 

Preparing a project/essay 0 

Preparing to exam/test 43 

Other 2 

TOTAL NUMBER OF STUDENT WORKLOAD (hrs) 125 

TOTAL NUMBER OF ECTS POINTS FOR SUBJECT 5 
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Nazwa przedmiotu: Rachunkowość finansowa Kod przedmiotu: 04.3.VI.28.A.I.16._15 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra Rachunkowości i 

Controllingu 

Nazwa kierunku: Ekonomia 

Forma studiów:  

I stopnia, stacjonarne 

Profil kształcenia:  

Ogólnoakademicki 

Specjalność:  

wszystkie 

Rok / semestr:  

II rok, 4 semestr 

Status przedmiotu /modułu: 

obowiązkowy 

Język przedmiotu / modułu:  

polski 

Forma zajęć 
wykład ćwiczenia 

ćwiczenia 

laboratoryjne 
konwersatorium seminarium 

inne  

(wpisać jakie) 

Wymiar zajęć 

 
15 15     

Koordynator przedmiotu / modułu 

 
Dr Piotr Szczypa 

Prowadzący zajęcia 

 

Wykład: Dr Piotr Szczypa, piotr.szczypa@wzieu.pl; dr Ewa Rogowska, 

ewa.rogowska@wzieu.pl; dr inż. Małgorzata Cieciura, malgorzata.cieciura@wzieu.pl;  

Ćwiczenia: 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 / modułu 

 

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 

 

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 

Odniesienie do 

efektów dla 

programu 

Odniesienie do 

efektów dla 

obszaru 

Wiedza 

01 student zna podstawowe pojęcia z zakresu 

rachunkowości, posługuje się fachową terminologią 

związaną z wyceną aktywów i pasywów  

02 student rozumie zasady (politykę) rachunkowości i 

rozróżnia elementy sprawozdania finansowego.  

K_W01 

K_W12 

K_W13 

S1A_W06 

 

S1A_W06 

Umiejętności 

03 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 

04 student potrafi przeprowadzić pomiar kosztów postaci 

K_U02 

K_U03 

K_U15 

S1A_U02 

 

S1A_U02 
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naliczania amortyzacji i wyceny rozchodów materiałów, a 

także jest w stanie sporządzić podstawowe elementy 

sprawozdania finansowego  

Kompetencje 

społeczne 

05 student wypracowuje nawyk systematyczności, 

rzetelności i odpowiedzialności za generowanie użytecznych 

informacji o sytuacji majątkowej i finansowej 

przedsiębiorstwa, a także o jego przychodach i kosztach 

06 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. 

K_K04 

S1A_K04 

 

S1A_K04 

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin 

Forma zajęć – wykłady Liczba godzin 

1. Istota i zakres rachunkowości finansowej 1 

2. Klasyfikacja i wycena  środków pieniężnych i kredytów bankowych 1 

3. Pojęcie, podział i wycena rozrachunków 2 

4. Istota i zasady ewidencji wartości niematerialnych i prawnych 1 

5. Wycena i ewidencja rzeczowych aktywów trwałych 1 

6. Istota i zasady ewidencji inwestycji długoterminowych oraz krótkoterminowych aktywów 
finansowych 

2 

7. Sposoby ewidencji i metody wyceny produktów gotowych, materiałów i towarów 2 

8. Klasyfikacja i wycena kapitałów 1 

9. Istota rozliczeń międzyokresowych w podziale na przychody i koszty 1 

10. Wynik finansowy i jego podział 1 

11. Istota i znaczenie sprawozdań finansowych 2 

Razem 15 

Forma zajęć – ćwiczenia Liczba godzin 

1. Istota i zasady ewidencji środków pieniężnych 1 

2. Istota i zasady ewidencji kredytów bankowych 1 

3. Istota i zasady ewidencji rozrachunków 2 

4. Istota i zasady ewidencji wartości niematerialnych i prawnych 1 

5. Istota i zasady ewidencji środków trwałych 1 

6. Istota i zasady ewidencji środków trwałych w budowie 1 

7. Istota i zasady ewidencji inwestycji długoterminowych oraz krótkoterminowych aktywów 
finansowych 

1 

8. Istota i zasady ewidencji zapasów 1 

9. Istota i zasady ewidencji rozliczeń przychodów i kosztów 2 

10. Istota i zasady ewidencji kapitałów 1 

11. Istota i zasady ewidencji wyniku finansowego 1 

12. Sporządzanie sprawozdań finansowych 2 

Razem 15 
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Metody kształcenia 

 

Wykład z użyciem technik multimedialnych, wykład z pogadanką, dyskusja dydaktyczna, 

rozwiązywanie zadań, analiza przypadków, praca w grupach 

Metody weryfikacji        

efektów kształcenia 

 

 Nr efektu kształcenia 

z sylabusa 

- kolokwium, 
- egzamin, 

 

03, 04, 05, 06 

01, 02, 04, 05, 06 

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. 

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 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA: 

 

 Liczba godzin   

Zajęcia dydaktyczne 60 

Przygotowanie się do zajęć 2,5 

Studiowanie literatury 0 

Udział w konsultacjach 10 

Przygotowanie projektu / eseju / itp.  

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 2,5 

Inne 0 

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75 

Liczba punktów ECTS 3 
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Rynek usług biznesowych  
W

yp
eł

ni
a 

Z
es

pó
ł K

ie
ru

nk
u 

Nazwa przedmiotu: Rynek usług biznesowych Kod przedmiotu: 

14.3.VI.28.A.I.02._38 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług/ Katedra Efektywności 

Innowacji 

Nazwa kierunku: Ekonomia 

Forma studiów: 

I stopnia/ stacjonarne 

Profil kształcenia:  

A 

Specjalność:  

Ekonomika usług dla biznesu 

Rok / semestr:  

rok 3, semestr 5 

Status przedmiotu /modułu: 

obowiązkowy 

Język przedmiotu / modułu: 

polski 

Forma zajęć 
wykład ćwiczenia 

ćwiczenia 

laboratoryjne 
konwersatorium seminarium 

inne  

(wpisać jakie) 

Wymiar zajęć 

 
30 30     

Koordynator przedmiotu / modułu 

 
Prof. dr hab. Piotr Niedzielski, dr Magdalena Majchrzak 

Prowadzący zajęcia 

 

Wykłady: dr Magdalena Majchrzak (magdalena.majchrzak@wzieu.pl) 

Ćwiczenia: mgr Katarzyna Łobacz (katarzyna.lobacz@wzieu.pl) 

Cel przedmiotu / modułu 

 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zasadami funkcjonowania rynku 

usług dla biznesu, w tym przekazanie wiedzy w zakresie roli usług biznesowych w 

procesie produkcji oraz jego gospodarczego znaczenia.  

Wymagania wstępne Wiedza z zakresu ekonomiki usług. 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Odniesienie do 

efektów dla 

programu 

Odniesienie do 

efektów dla 

obszaru 

Wiedza 

01 Student definiuje pojęcie „ usługa biznesowa” i potrafi 

wymienić jej charakterystyczne cechy; 

02 Student klasyfikuje funkcje pełnione przez usługi biznesowe 

w gospodarce 

03 Student wykrywa główne czynniki i bariery rozwoju rynku 

usług biznesowych (na wybranych przykładach) 

K_W01 

K_W02 

K_W04 

 

S1A_WO1 

 

S1A_WO3 

 

S1A_WO3 

Umiejętności 
04 Student klasyfikuje usługi biznesowe i zna ich miejsce w 

systemach klasyfikacji i typizacji 
K_U02 

 

S1A_UO2 

Kompetencje 

społeczne 

05 student aktywnie uczestniczy w pracy w grupach 

06 Student jest zorientowany na właściwa komunikację, 

zarówno ze specjalistami w danej dziedzinie, jak i z osobami, 

które nie są specjalistami 

K_K02 

S1A_KO2 

S1A_KO2 

 

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin 

Forma zajęć – wykład  

1. Podstawowe pojęcia rynku usług dla biznesu 2 
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2. Miejsce usług biznesowych w systemach klasyfikacji i podziałach usług   3 

3. Poziom i struktura usług biznesowych w wybranych krajach 3 

4. Formy świadczenia usług biznesowych  3 

5. Rola usług biznesowych w procesie produkcji w wybranych krajach 3 

6. Funkcje gospodarcze usług biznesowych 4 

7. Znaczenie zasobów pracy dla rozwoju nowoczesnych usług dla biznesu 4 

8. Tendencje rozwoju wybranych usług dla biznesu 4 

9. Uwarunkowania i perspektywy rozwoju usług dla biznesu 4 

SUMA: 30 

Forma zajęć –  ćwiczenia  

1. Główne kategorie rynku usług dla biznesu 2 

2. Zakres przedmiotowy usług biznesowych i ich charakterystyka 3 

3. Analiza empiryczna rynku usług biznesowych w wybranych krajach 3 

4. Outsourcing i offshoring usług biznesowych 3 

5. Możliwe funkcje usług biznesowych w procesie produkcji 3 

6. Znaczenie usług biznesowych dla gospodarki kraju 4 

7. Zasoby pracy dla rynku usług dla biznesu 4 

8. Kierunki rozwoju wybranych usług dla biznesu 4 

9.  Makroekonomiczne i mikroekonomiczne uwarunkowania rozwoju usług biznesowych 4 

SUMA: 30 

Metody kształcenia 

Metody podające (wykład informacyjny, prelekcja), metody problemowe (wykład 

problemowy oraz metody aktywizujące: metoda przypadków, dyskusja panelowa, burza 

mózgów). 

Metody weryfikacji        

efektów kształcenia 

 

 Nr efektu kształcenia 

z sylabusa 

Egzamin ustny 

Zaliczenie pisemne 

Prezentacja multimedialna 

01,02,03,04 

01,03 

05, 06 

Forma i warunki zaliczenia 

 

Podstawą uzyskania zaliczenia z ćwiczeń jest wykonanie pracy zaliczeniowej w formie 

prezentacji multimedialnej i jej przedstawienie oraz zaliczenie pisemne (test wielokrotnego 

wyboru). Po uzyskaniu pozytywnej oceny z zaliczenia student może przystąpić do 

egzaminu ustnego obejmującego wiedzę z wykładów oraz zalecanej literatury. Egzamin 

odbywa się według harmonogramu sesji z Dziekanatu dla danych grup studenckich; 

terminarz egzaminów znany studentom 1 miesiąc przed wyznaczoną datą. 

Literatura podstawowa 

 

1. Globalizacja usług. Outsourcing, offshoring i shared services centers, red. A. 
Szymaniak, Wydawnictwa Akademickie I Profesjonalne, Warszawa 2008. 

2. Kuczewska L., Stan i tendencje rozwoju usług biznesowych w Polsce, IRWiK, 
Warszawa 2006. 

Literatura uzupełniająca 

 

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

2. Sektor usług w kształtowaniu rynku pracy, red. U. Kłosiewicz-Górecka, B. Słomińska, 
IRWiK, Warszawa 2009. 



 169 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA: 

 

 Liczba godzin   

Zajęcia dydaktyczne 60 

Przygotowanie się do zajęć 10 

Studiowanie literatury 10 

Udział w konsultacjach 10 

Przygotowanie projektu / eseju / itp. 1 

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 5 

Inne 4 

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100 

Liczba punktów ECTS 4 
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Seminarium licencjackie  
W

yp
eł

ni
a 

Z
es

pó
ł K

ie
ru

nk
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Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie Kod przedmiotu: 

14.0.VI.28.A.I.00._29 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług 

Nazwa kierunku: Ekonomia 

Forma studiów: 

 studia I stopnia 

 studia stacjonarne 

Profil kształcenia: (A) 

ogólnoakademicki 

Specjalność: wszystkie 

Rok / semestr:  

rok 2  i 3, semestr 4, 5 i 6 

Status przedmiotu /modułu:  

obowiązkowy 

Język przedmiotu / modułu:  

polski 

Forma zajęć 

wykład Ćwiczenia 
ćwiczenia 

laboratoryjne 
konwersatorium seminarium 

Inne  

(wpisać 

jakie) 

Wymiar 

zajęć 
    90  

Koordynator przedmiotu / modułu Promotorzy wskazani dla kierunku Ekonomia 

Prowadzący zajęcia Promotorzy wskazani dla kierunku Ekonomia 

Cel przedmiotu / modułu 
Zapoznanie studentów z metodologią pisania prac licencjackich oraz przygotowanie 

do obrony pracy licencjackiej 

Wymagania wstępne 

W – student potrafi zdefiniować podstawowe pojęcia z zakresu ekonomii 

U – student samodzielnie organizuje pracę, dyskutuje na tematy z zakresu 

problematyki ekonomii, posiada umiejętność samodzielnego napisania pracy 

licencjackiej 

K – student wyraża własne opinie, pracuje samodzielnie. 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Odniesienie do 

efektów dla 

programu 

Odniesienie do 

efektów dla 

obszaru 

Wiedza 

01. Student wyjaśnia podstawowe pojęcia z dziedziny metodyki 

pisania pracy naukowej. 

02. Student zna etyczne aspekty pisania pracy magisterskiej – 

ryzyko i konsekwencje popełnienia plagiatu 

K_W01 

K_W02 

S1A_W01 

S1A_W02 

Umiejętności 

03 . Student potrafi sformułować cel badawczy pracy 

naukowej, wybrać odpowiednie narzędzia badawcze, opisać 

wyniki badań, dokonać prawidłowej analizy wyników badań 

oraz sformułować wnioski. 

04. Student potrafi podjąć dyskusje na nurtujące go pytania. 

05. Student potrafi korzystać z technik informacyjnych w celu 

pozyskiwania i przechowywania danych. 

K_U01 

K_U02 

K_U03 

K_U04 

K_U05 

K_U06 

S1A_U01 

S1A_U02 

S1A_U03 

S1A_U06 

S1A_U08 

S1A_U09 

S1A_U10 
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Kompetencje 

społeczne 

06. Student potrafi pracować indywidualnie i w grupie  

07. Student jest przygotowany do podjęcia pracy 

K_K06  

K_K07 

K_K10 

S1A_K02 

S1A_K03 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Liczba 

godzin 

Forma zajęć – seminarium 90 

1. Wymagania formalne stawiane licencjatom, wybór tematu pracy licencjackiej w oparciu o propozycje 

prowadzącego oraz studentów. Ogólne zasady pisania prac licencjackich. 

1-8 

2. Formułowanie przedmiotu, celu i zakresu pracy licencjackiej. Szczegółowa charakterystyka wybranych 

metod i technik badawczych. Dobór właściwego piśmiennictwa dotyczącego badanego problemu. 

9-22 

3. Rodzaje przypisów, zasady cytowania piśmiennictwa. Etyczne aspekty pisania pracy licencjackiej – 

ryzyko i konsekwencje popełnienia plagiatu 

23-30 

4. Omówienie badań własnych studentów i ich analiza. Dyskusja, formułowanie i weryfikacja wniosków. 31-50 

5. Przystąpienie do formalnego pisania pracy licencjackiej. Kryteria oceny pracy licencjackiej – 

poprawność logiczna, językowa i stylistyczna. 

51-60 

6. Przedstawienie zawartości wstępu i przeglądu piśmiennictwa oraz kolejnych rozdziałów teoretycznych. 61-76 

7. Prezentacja całości pracy licencjackiej. Kryteria oceny (recenzji) pracy licencjackiej. 77-86 

8. Przygotowanie do obrony problematyki poruszanej w pracy podczas egzaminu dyplomowego 

(licencjackiego). 

87-90 

Metody kształcenia 
 Analiza tekstów z dyskusją,  

 Praca w grupach,  

 Prezentacja 

Metody weryfikacji        

efektów kształcenia 

 

 Nr efektu kształcenia 

z sylabusa 

 Ocena ciągła – aktywność na zajęciach 

 Prezentacja 

 Obrona pracy licencjackiej 
 

01, 02, 03, 04, 05, 06,  

01, 03, 05 

01, 02, 03, 04, 07 

Forma i warunki zaliczenia 

 

 Warunkiem zaliczenia seminarium w semestrze 4 i 5 jest  napisanie określonych 
rozdziałów pracy licencjackiej, warunkiem zaliczenia 6 semestru jest 
przygotowanie całości pracy licencjackiej. 

 

Literatura podstawowa 

 

Pułło A., Prace magisterskie i licencjackie. Wskazówki dla studentów, Wydawnictwa 

Prawnicze PWN, Warszawa 2000. 

Literatura uzupełniająca 

 

Urban S., Ładoński W., Jak napisać dobrą pracę magisterską, Wydawnictwo Akademii 

Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2001. 

NAKŁAD PRACY STUDENTA: 

 Liczba godzin   

Zajęcia dydaktyczne 90 

Przygotowanie się do zajęć 35 
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Studiowanie literatury 40 

Udział w konsultacjach 15 

Przygotowanie projektu / eseju / itp. 50 

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 14 

Inne 6 

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 250 

Liczba punktów ECTS 10 
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Socjologia (stacjonarne) 
W

yp
eł

ni
a 

Z
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Nazwa przedmiotu: Socjologia Kod przedmiotu: 

14.0.VI.28.A.I.13._23 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług 

Katedra Organizacji i Zarządzania 

Nazwa kierunku: Ekonomia 

Forma studiów:  

stacjonarne I stopnia 

Profil kształcenia:  

A 

Specjalność:  

wszystkie 

Rok / semestr:  

I rok, II semestr 

Status przedmiotu /modułu:  

do wyboru 

Język przedmiotu / modułu:  

polski 

Forma zajęć 
wykład ćwiczenia 

ćwiczenia 

laboratoryjne 
konwersatorium seminarium 

inne  

(wpisać jakie) 

Wymiar zajęć 30      

Koordynator przedmiotu / modułu 

 
dr hab. prof. US Wojciech Downar 

Prowadzący zajęcia 

 
Dr Włodzimierz Durka,wlodzimierz.durka@wzieu.pl - wykłady 

Cel przedmiotu / modułu 

 

Celem przedmiotu jest wprowadzenie studentów w socjologiczny sposób analizy i 

interpretacji rzeczywistości społecznej, zapoznanie z podstawowymi terminami i 

pojęciami socjologii, wykształcenie umiejętności rozumienia tekstów 

socjologicznych oraz umiejętności posługiwania się językiem socjologicznym. 

Wymagania wstępne 

 
brak 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Odniesienie do 

efektów dla 

programu 

Odniesienie do 

efektów dla 

obszaru 

Wiedza 

01 Student rozróżnia i definiuje podstawowe pojęcia z zakresu 

socjologii 

02 Student posługuje się językiem socjologicznym 

K_W01 

K_W02 

K_W03 

K_W04 

S1A_W02 

S1A_W09 

Umiejętności 

03 Student potrafi analizować teksty socjologiczne i wyciągać z 

nich wnioski 

04 Student rozwiązuje podstawowe zagadnienia socjologiczne  

K_U01 

K_U03 
     S1A_U08 

Kompetencje 

społeczne 

05 Student wykazuje kreatywność na zajęciach i chętnie 

pracuje w grupie 

K_K02 

K_K03 

     S1A_K02 

     S1A_K07 

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin 

Forma zajęć –wykład  

1.Wprowadzenie. Przedmiot socjologii. Zakres i podstawowe funkcje. 3 

2.Główne kierunki i szkoły socjologiczne. Funkcjonalizm, strukturalizm, szkoła humanistyczna, pluralizm 

behawioralny, etnometodologia. Teoria wymiany, socjologia kognitywna. 

3 
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3.Metody i techniki badawcze. Metody jakościowe versus metody parametryczne.  3 

4.Społeczeństwo a jednostka ludzka. Socjalizacja, instytucjonalizacja. Moralność i prawo. 3 

5.Zyciwe społeczne jako rzeczywistość sui generis. Pojęcie więzi społecznej, klasyfikacja zbiorowości 

społecznych. Struktury pośredniczące: grupy pierwotne. Grupy odniesienia. 

3 

6.Teoria osobowości społecznej, klasyfikacja teorii osobowości, podejmowanie ról społecznych i ich 

realizacja. 

3 

7. Jednostka w małej grupie społecznej. Konformizm, struktura społeczna.  3 

8. Różne pojęcia klasy społecznej. Warstwy, stany, kasty. Ruchliwość społeczna, zachowania zbiorowe: 

plotka, pogłoska, tłum, audytorium i publiczność. 

3 

9. Osobowość a otoczenie społeczne w zachowaniach zbiorowych. Kultura i uczestnictwo w kulturze, 

Pojęcie kultury, wielość kultur, typy uczestnictwa w kulturze. Kultura masowa. 

3 

10. Zmiana i rozwój społeczny. Teorie zmiany społecznej, typy społeczeństw. Globalizacja. 3 

Metody kształcenia Wykłady z elementami konwersatorium, analiza tekstów 

Metody weryfikacji        

efektów kształcenia 

 

 Nr efektu kształcenia 

z sylabusa 

zaliczenie pisemne - test 

 

01, 02, 03, 04, 05 

Forma i warunki zaliczenia 

 

Zaliczenie na podstawie testu wiedzy i odpowiedzi na pytania otwarte dotyczące zakresu 

wykładów 

Literatura podstawowa 

 

1. Sztompka P., Socjologia. Analiza społeczeństwa, PWN, Warszawa 2002 (i następne) 

2. Szacka B., Wprowadzenie do socjologii, PWN, Warszawa 2004 (i następne) 

Literatura uzupełniająca 

 

1. Jan Szczepański, Elementarne pojęcia socjologiczne, Warszawa 1974 

2. Jonathan Turner, Socjologia. Podstawowe pojęcia i ich zastosowanie, Warszawa 1994 

3. Peter Berger, Zaproszenie do socjologii, Warszawa 1995 

4. William Goodman, Socjologia, Warszawa 1997 

5. Zygmunt Bauman, Socjologia, Warszawa 1996 

NAKŁAD PRACY STUDENTA: 

 Liczba godzin   

Zajęcia dydaktyczne 30 

Przygotowanie się do zajęć 15 

Studiowanie literatury 30 

Udział w konsultacjach 15 

Przygotowanie projektu / eseju / itp. - 

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 15 

Inne - 

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75 

Liczba punktów ECTS 3 
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Spedycja  
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Nazwa przedmiotu:  Spedycja Kod przedmiotu: 

04.9.VI.28.A.I.17._35 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług/Katedra Systemów i 

Polityki Transportowej 

Nazwa kierunku:  Ekonomia 

Forma studiów:  

I stopnia -stacjonarne  

Profil kształcenia:  

A  

Specjalność:  

Ekonomika Transportu i Spedycja 

Rok / semestr:  

2/4 

Status przedmiotu /modułu: 

obowiązkowy 

Język przedmiotu / modułu:  

polski 

Forma zajęć 
wykład ćwiczenia 

ćwiczenia 

laboratoryjne 
konwersatorium seminarium 

inne  

(wpisać jakie) 

Wymiar zajęć 45 45     

Koordynator przedmiotu / modułu dr hab. prof. US Elzbieta Załoga 

Prowadzący zajęcia 

 

dr Dariusz Milewski dariusz.milewski@wzieu.pl  

Zuzanna Kłos zuzanna.klos@gazeta.pl   

Cel przedmiotu / modułu 

 

Przygotowanie studentów do pracy w firmach spedycyjnych, transportowych, 

logistycznych i działach eksportowych i importowych firm produkcyjnych i 

handlowych. Celowi temu służy przekazanie wiedzy teoretycznej oraz przykłady 

rzeczywistych problemów z jakimi spedytorzy spotykają się w swojej pracy. 

Studenci opanowują wiedzę teoretyczną oraz nabywają praktycznych umiejętności 

poprzez rozwiązywanie zadań, studiów przypadków i wypełnianie dokumentów 

transportowych, spedycyjnych i celnych. 

Wymagania wstępne 

 

Student powinien posiadać podstawową wiedzę dotyczącą transportu i znajomość 

podstawowych zagadnień związanych z funkcjonowaniem poszczególnych gałęzi 

transportu 

 

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

 

Odniesienie do 

efektów dla 

programu 

Odniesienie do 

efektów dla 

obszaru 

Wiedza 

01 Student posiada znajomość problematyki organizacji 

procesów transportowych w poszczególnych gałęziach 

transportu, zapoznanie się ze specyfiką pracy spedytora, 

znajomość przepisów prawnych , dokumentów  

K_W01 

K_W02 
S1A _W01 

Umiejętności 

02 potrafi podejmować decyzje odnośnie wyboru sposobu 

dostaw przesyłek w oparciu o kalkulacje ekonomiczne, 

obliczanie stawek transportowych, podejmowanie optymalnych 

decyzji dotyczących realizacji poszczególnych etapów procesu 

transportowego 

K_U01 

K_U02 

K_U07 

S1A_U02 

Kompetencje 

społeczne 

03 Student potrafi ocenić  efektywność ekonomiczną 

alternatywnych rozwiązań w transporcie. Rozumie znaczenie 

transportu dla społeczeństwa 

K_K01 

K_K03 

K_K08 

S1A_K02 

S1A_K06 

S1A_K07 
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TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin 

Forma zajęć – wykład 45 

1. Spedycja – wiadomości podstawowe 7 

2. Proces spedycyjny 7 

3. Odprawy celne 7 

4. Proces spedycyjny gałęzie 7 

5. Wybór gałęzi transportu 7 

6. Usługi spedycyjne 7 

7. Cechy rynku usług spedycyjnych 3 

Forma zajęć – np. ćwiczenia 45 

1. Wprowadzenie do tematu spedycji – planowanie realizacji zleceń, 7 

2. Wprowadzenie do problematyki INCOTERMS 2010 7 

3. Organizacja procesu spedycyjnego 7 

4. Proces spedycyjny w poszczególnych gałęziach transportu - zadania 7 

5. Dokumenty transportowe – podstawowe informacje 7 

6. Koszty dystrybucji – zadania i studia przypadków 7 

7. Proces spedycyjny w wybranych usługach spedycyjnych 3 

Metody kształcenia Prezentacja multimedialna, rozwiązywanie zadań i studia przypadków 

Metody weryfikacji        

efektów kształcenia 

 

 Nr efektu kształcenia 

z sylabusa 

Egzamin ustny 

Kolokwium 

01, 03 

02, 03 

Forma i warunki zaliczenia 

 

Przedmiot kończy się egzaminem ustnym, natomiast  na ocenę z ćwiczeń składa się wynik 

kolokwium pisemnego oraz ocena z aktywności na zajęciach 

Literatura podstawowa 

 

E. Załoga, D. Milewski, Spedycja. Procesy i usługi, WNUS (skrypt uczelniany), Szczecin 

2004 

Podręcznik spedytora, pr. zb. pod red. J. Neider i D. Marciniak – Neider, Polska Izba 

Spedycji i Logistyki, Gdynia 2002 

Gubała M., Dembińska – Cyran I., Podstawy zarządzania transportem w przykładach, 

Biblioteka Logistyka, Poznań 2003 

Transport i spedycja w handlu zagranicznym, Red. T. Szczepaniaka, PWE, Warszawa 

2002 

P. Sikorski, T. Zembrzycki, Spedycja w praktyce, Polskie Wydawnictwo Transportowe 2006 

Literatura uzupełniająca 

 

Marzec J., Spedycja lądowa, WKiŁ, W-wa, 1979 

Międzynarodowe przewozy towarowe, pr. zb. pod red. J. Perenca i J. Godlewskiego, 

Polskie Wydawnictwo Transportowe, Warszawa 2000 

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

Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2003 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA: 



 177 

 Liczba godzin   

Zajęcia dydaktyczne 90 

Przygotowanie się do zajęć 15 

Studiowanie literatury 25 

Udział w konsultacjach 10 

Przygotowanie projektu / eseju / itp.  

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 8 

Inne 2 

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 150 

Liczba punktów ECTS 6 
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Sprawozdawczość finansowa podmiotów gospodarczych  
W
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Nazwa przedmiotu: Sprawozdawczość finansowa podmiotów 

gospodarczych 

Kod przedmiotu: 

04.3.VI.28.A.I056._43 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw 

Nazwa kierunku: Ekonomia 

Forma studiów:  

Studia stacjonarne I stopnia 

Profil kształcenia:  

A 

Specjalność:  

Business Economics 

Rok / semestr:  

rok III, semestr 6 

Status przedmiotu /modułu: 

obowiązkowy 

Język przedmiotu / modułu: 

polski / angielski 

Forma zajęć 
wykład ćwiczenia 

ćwiczenia 

laboratoryjne 
konwersatorium seminarium 

inne  

(wpisać jakie) 

Wymiar zajęć 15 30     

Koordynator przedmiotu / modułu prof. zw. dr hab. Juliusz Engelhardt (juliusz.engelhardt@wzieu.pl)  

Prowadzący zajęcia 

 

prof. zw. dr hab. Juliusz Engelhardt (juliusz.engelhardt@wzieu.pl), dr Mariusz 

Nowak (mariusz.nowak@wzieu.pl), , dr Małgorzata Porada-Rochoń 

(malgorzata.rochon@wzieu.pl), dr Małgorzata Brojak-Trzaskowska 

(malgorzata.brojak@wzieu.pl), dr Aneta Sokół (aneta.sokol@wzieu.pl) 

Cel przedmiotu / modułu 

 

Zapoznanie studentów od strony teoretycznej i praktycznej z metodami oraz 

narzędziami oceny standingu ekonomiczno-finansowego przedsiębiorstwa na 

podstawie analizy sprawozdań finansowych oraz stworzenie podstaw do 

umiejętnego wykorzystania wyników tej analizy w podejmowaniu właściwych 

decyzji gospodarczych 

Wymagania wstępne 

 

Wiedza ogólna z zakresu znajomości podstawowych elementów ekonomii, 

organizacji przedsiębiorstwa, analizy ekonomicznej oraz podstaw rachunkowości 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Odniesienie do 

efektów dla 

programu 

Odniesienie do 

efektów dla 

obszaru 

Wiedza 

01 Student nazywa podstawowe elementy bilansu, rachunku 

zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych 

02 Student wymienia szczegółowe elementy sprawozdań 

finansowych 

03 Student wyjaśnia na czym polega analiza sprawozdań 

finansowych 

04 Student wyciąga konstruktywne wnioski na podstawie 

przeprowadzonej analizy sprawozdań finansowych 

K_W01 

 

K_W02 

 

K_W03 

 

K_W04 

S1A_W04 

 

S1A_W04 

 

S1A_W04 

 

S1A_W04 

 

Umiejętności 

05 Student rozwiązuje zadania z zakresu analizy bilansu 

06 Student rozwiązuje zadania z zakresu oceny sytuacji 

przedsiębiorstwa na podstawie analizy rachunku zysków i strat 

07 Student wyprowadza wnioski, a także proponuje 

rozwiązania na rzecz poprawy kondycji ekonomiczno-

finansowej przedsiębiorstwa 

K_U05 

 

K_U06 

 

K_U07 

S1A_U02 

 

S1A_U01 

 

S1A_U01 
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Kompetencje 

społeczne 

 08 Student rozumie potrzebę uczenia się 

09 Student zachowuje otwartość, a także pracuje samodzielnie  

i w zespole 

10 Student jest kreatywny w rozwiązywaniu problemów 

dotyczących ekonomiczno-finansowych zagadnień związanych 

z funkcjonowaniem organizacji 

11 Student wykazuje odpowiedzialność za podjęte decyzje 

K_K08 

K_K09 

 

K_K10 

 

 

K_K11 

S1A_K01 

S1A_K02 

 

S1A_K03 

 

 

S1A_K05 

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin 

Forma zajęć – wykład 15 

1 Wprowadzenie do zagadnień sprawozdawczości finansowej 3 

2 Metody badawcze wykorzystywane w analizie sprawozdań finansowych 3 

3 Sprawozdawczość finansowa - wprowadzenie do sprawozdawczości finansowej, odbiorcy informacji 

sprawozdawczości finansowej, elementy sprawozdania finansowego, porównywalność danych, 

polityka bilansowa  

3 

4 Wartość poznawcza sprawozdań finansowych - bilans, rachunek zysków i strat, rachunek 

przepływów pieniężnych i informacja dodatkowa - zasady tworzenia, metodologia 

3 

5 Standardy sprawozdawczości finansowej - standardy polskie, Unii Europejskiej, międzynarodowe, 

GAAP 

3 

Forma zajęć – ćwiczenia 30 

1 Analiza przedwstępna i wstępna sprawozdań finansowych  4 

2 Analiza  i ocena bilansu 4 

3 Analiza i ocena  rachunku zysków i strat  6 

4 Analiza i ocena  przepływów pieniężnych 3 

5 Analiza i ocena  zmian w kapitale własnym 4 

6 Informacja dodatkowa 3 

7 Analiza sprawozdań finansowych – ujęcie praktyczne  6 

Metody kształcenia 

 

Prezentacja multimedialna, dyskusja, analiza raportów i sprawozdań finansowych, praca 

samodzielnie i w grupach, gry symulacyjne, analiza przypadków, zadania 

Metody weryfikacji        

efektów kształcenia 

 

 Nr efektu 

kształcenia 

z sylabusa 

 sprawdzian (kartkówka, wejściówka) 

 praca samodzielna 

 praca w zespole – rozwiązywanie zadań 

 gry symulacyjne  

 kolokwium zaliczeniowe, egzamin pisemny 

01, 02, 03, 05, 

06, 07 

01,02,03,04,05 

05,06, 07, 08, 09,  

01- 11 

Forma i warunki zaliczenia 

 

Zaliczenie wykładów odbywa się na podstawie egzaminu pisemnego  obejmującego 

tematykę ćwiczeniową i wykładową (pytania otwarte oraz zadania). Ustalenie oceny z 

zaliczenia na podstawie ocen cząstkowych otrzymywanych w trakcie semestru za 

określone działania i prace studenta, a także całościowe kolokwium obejmujące wykłady i 
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ćwiczenia (pytania otwarte oraz zadania).  

Literatura podstawowa 

 

D.Wędzki, Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego, Oficyna Wydawnicza Wolters 
Kluwers, Kraków 2006.  
G.K. Swiderska, Jak czytać sprawozdanie finansowe, MAC Difin, Warszawa 2007. 
B. Olzacka, R. Pałczynska-Gosciniak, Jak oceniać firmę - metodyka badania, przykłady 
liczbowe, ODDK, Gdansk 2007. 

Literatura uzupełniająca 

 

N. Grzenkowicz, J. Kowalczyk i inni, Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa, WWZ 

Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2007. 

A. Helin, Sprawozdanie finansowe według MSSF: zasady sporządzania i prezentacji, C. H. 

Beck, cop., Warszawa 2006. 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA: 

 

 Liczba godzin   

Zajęcia dydaktyczne 45 

Przygotowanie się do zajęć 10 

Studiowanie literatury 20 

Udział w konsultacjach 5 

Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0 

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 18 

Inne 2 

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100 

Liczba punktów ECTS 4 
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Sprawozdawczość finansowa podmiotów gospodarczych – Financial reporting 
W

yp
eł

ni
a 

Z
es

pó
ł K

ie
ru

nk
u 

Nazwa przedmiotu: Sprawozdawczość finansowa podmiotów 

gospodarczych (Financial reporting) 

Kod przedmiotu: 

04.3.VI.28.A.I056._43 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw 

Nazwa kierunku: Ekonomia 

Forma studiów:  

Studia stacjonarne I stopnia 

Profil kształcenia:  

A 

Specjalność:  

Business Economics 

Rok / semestr:  

rok III, semestr 6 

Status przedmiotu /modułu: 

obowiązkowy 

Język przedmiotu / modułu: 

polski 

Forma zajęć 
wykład ćwiczenia 

ćwiczenia 

laboratoryjne 
konwersatorium seminarium 

inne  

(wpisać jakie) 

Wymiar zajęć 

 
15 30     

Koordynator przedmiotu / modułu Dr  Małgorzata Porada - Rochoń  

Prowadzący zajęcia Dr Małgorzata Porada - Rochoń 

Cel przedmiotu / modułu 

 

Familiarize students with methods and instruments of economics and financial 

standing valuation, from both theory and praxis. Presenting financial statements 

and preparing students to use them to monitor and judge their firm’s  performance 

relative to competitors. Preparing students for the proper selection of effective 

decision for management of enterprise 

Wymagania wstępne Basics of accounting, financial analysis, and management of enterprises. 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Odniesienie do 

efektów dla 

programu 

Odniesienie do 

efektów dla 

obszaru 

Wiedza 

01 Student knows basic elements of financial statements  

02 Student represents  basic  knowledge about assessment of 

financial condition of enterprise 

03 Student  formulates the basic conclusions on the basis of the 

analysis of financial statements 

K_W01 

 

K_W02 

 

K_W03 

 

K_W04 

S1A_W04 

 

S1A_W04 

 

S1A_W04 

 

 

Umiejętności 

04 The student solves problems of balance sheet analysis 

05 The student solves the task of assessing the firm's position 

on the basis of profit and loss statement 

06 Student draws conclusions and proposes solutions to 

improve the economic condition of the company's financial 

K_U05 

K_U06 

K_U07 

S1A_U02 

S1A_U01 

S1A_U01 

Kompetencje 

społeczne 

 07 Student maintains openness, as well as working 

independently and in team 

08 Student is creative in solving problems of economic and 

financial issues related to the running of the organization  

K_K08 

K_K09 

K_K10 

K_K11 

S1A_K01 

S1A_K02 
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TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin 

Forma zajęć – wykład 15 

1 Introduction to financial reporting 3 

2 Research methods used in the analysis of financial statements 3 

3 Financial reporting -  stakeholders needs, elements of financial statements,  comparability of data 3 

4 The cognitive value of financial statements 3 

5 Standards of financial reporting 3 

Forma zajęć – ćwiczenia 30 

1 Preliminary analysis of financial statements 4 

2 Analysis and assessment of the balance shet 4 

3 Analysis and assessment of the profit and loss statement 6 

4 Analysis and assessment of the cash low statements 3 

5 Analysis and evaluation of changes in equity 4 

6 Additional infromation 3 

7 Case study  6 

 

Metody kształcenia 

 

multimedia presentation,  

case study,  

problem-solving tasks,  

group work  

Internet-based survey preparing and analyzing 

Metody weryfikacji        

efektów kształcenia 

 

 Nr efektu 

kształcenia 

z sylabusa 

Written exam 

Written tests from exercises 

Survey preparing and analyzing 

Activity in group works during exercises  

1,2 

3,4,5, 

5 

3,4,5,6,7,8 

Forma i warunki zaliczenia 

 

Written exam (both knowledge from lectures and excercises) – multiple choice questions 

and short open questions and exercises (theory and praxis) 

Written tests from exercises – open questions and calculations (theory and praxis) 

Activity in group works during exercises 

Literatura podstawowa 

 

D.Wędzki, Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego, Oficyna Wydawnicza Wolters 

Kluwers, Kraków 2006.  

G.K. Swiderska, Jak czytać sprawozdanie finansowe, MAC Difin, Warszawa 2007. 

B. Olzacka, R. Pałczynska-Gosciniak, Jak oceniać firmę - metodyka badania, przykłady 

liczbowe, ODDK, Gdansk 2007. 

Literatura uzupełniająca 

 

N. Grzenkowicz, J. Kowalczyk i inni, Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa, WWZ 

Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2007. 

A. Helin, Sprawozdanie finansowe według MSSF: zasady sporządzania i prezentacji, C. H. 

Beck, cop., Warszawa 2006. 
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NAKŁAD PRACY STUDENTA: 

 

 Liczba godzin   

Zajęcia dydaktyczne 45 

Przygotowanie się do zajęć 10 

Studiowanie literatury 20 

Udział w konsultacjach 5 

Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0 

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 18 

Inne 2 

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100 

Liczba punktów ECTS 4 
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Statystyka  
W

yp
eł

ni
a 

Z
es

pó
ł K

ie
ru

nk
u 

Nazwa przedmiotu: Statystyka Kod przedmiotu: 

11.2.VI.28.A.I.12._07 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: Katedra Metod Ilościowych 

Nazwa kierunku: Ekonomia 

Forma studiów: I st. stacjonarne Profil kształcenia: A Specjalność: wszystkie 

Rok / semestr:  II/III Status przedmiotu /modułu: 

obowiązkowy 

Język przedmiotu / modułu: 

polski 

Forma zajęć 
wykład ćwiczenia 

ćwiczenia 

laboratoryjne 
konwersatorium seminarium 

inne  

(wpisać jakie) 

Wymiar zajęć 

 
15 30     

Koordynator przedmiotu / modułu Prof. zw. dr hab. Jan Purczyński 

Prowadzący zajęcia 

 

mgr Kamila Bednarz kamila.bednarz@wzieu.pl; mgr Magdalena Kulbaczewska 

magdalena.kulbaczewska@wzieu.pl; dr Robert 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 / modułu 
Zapoznanie studenta z możliwością pozyskiwania, analizowania, prezentowania i 

interpretowania danych statystycznych 

Wymagania wstępne Podstawowa wiedza z  zakresu matematyki 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Odniesienie do 

efektów dla 

programu 

Odniesienie do 

efektów dla 

obszaru 

Wiedza 

01- student potrafi interpretować podstawowe miary statystyki 

opisowej oraz potrafi  przeprowadzić analizę struktury, 

dynamiki i współzależności pomiędzy zjawiskami 

ekonomicznymi 

K_W11 

K_W13 
S1A_W06 

Umiejętności 

02- student posiada umiejętności analizowania i 

interpretowania danych statystycznych oraz stosowania 

określonych metod i narzędzi statystycznych a także posiada 

umiejętności statystycznej analizy problemów ekonomicznych   

K_U08 

K_U20 
S1A_U03 

Kompetencje 

społeczne 

03- student samodzielnie prowadzi statystyczne badanie 

procesów ekonomicznych 

K_K03 

K_K13 
S1A_K04 

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin 

Forma zajęć –wykład  

1. Podstawowe pojęcia statystyki opisowej 4 

2.Analiza struktury zjawisk masowych 4 

3.Metody analizy dynamiki 4 

4.Współzależność zjawisk społeczno-ekonomicznych 3 

Forma zajęć - ćwiczenia  

1. Analiza opisowa struktury zjawisk 8 
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2. Pomiar koncentracji zjawisk i porównywanie struktur zjawisk 2 

3. Badanie szeregów czasowych –metody indeksowe, dekompozycja szeregów czasowych 12 

4.Współzależność cech i jej miary 8 

Metody kształcenia Prezentacja multimedialna, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań 

Metody weryfikacji        

efektów kształcenia 

 Nr efektu kształcenia 

z sylabusa 

Egzamin pisemny 

Kolokwium 

01, 

02,03 

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 

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 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA: 

 

 Liczba godzin   

Zajęcia dydaktyczne 45 

Przygotowanie się do zajęć 15 

Studiowanie literatury 10 

Udział w konsultacjach 10 

Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0 

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 41 

Inne 4 

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 125 

Liczba punktów ECTS 5 
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Strategic Management – Zarządzanie strategiczne  

W
yp

eł
ni

a 
Z

es
pó

ł K
ie

ru
nk

u 

Nazwa przedmiotu: Strategic management (Zarządzanie strategiczne) 
Kod przedmiotu: 

04.0.VI.28.A.I.13._36 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług/Katedra Organizacji i 

Zarządzania 

Nazwa kierunku: Ekonomia 

Forma studiów: stacjonarne I  

stopnia,  

Profil kształcenia:  A Specjalność: Business Economics 

Rok / semestr: rok 3, semestr 6 Status przedmiotu /modułu: 

obowiązkowy 

Język przedmiotu / modułu: 

polski/angielski 

Forma zajęć 
wykład ćwiczenia 

ćwiczenia 

laboratoryjne 
konwersatorium seminarium 

inne  

(wpisać jakie) 

Wymiar zajęć 30 30     

Koordynator przedmiotu / modułu Prof. US dr hab. Wojciech Downar 

Prowadzący zajęcia 

dr hab. prof. Wojciech Downar, wojciech.downar@wzieu.pl - wykład 

dr Magda Sznabowicz, magda.kokoszka@wzieu.pl – wykład/ćwiczenia 

dr Adam Kowalczyk, adam.kowalczyk@wzieu.pl – wykład/ćwiczenia 

mgr Magdalena Ławicka, magda.lawicka@wzieu.pl – ćwiczenia 

mgr Małgorzata Smolska, malgorzata.smolska@wzieu.pl – ćwiczenia 

Cel przedmiotu / modułu 

The main objective of the subject is to introduce students with issues related to 

strategy building and choosing a corporate strategy. Issues covered are related to 

the influence of external environment with special regard to the globalization of the 

economy, showing the role and type of strategy on different company levels 

Wymagania wstępne Basic knowledge of management, fluent English (written and spoken) 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Odniesienie do 

efektów dla 

programu 

Odniesienie do 

efektów dla 

obszaru 

Wiedza 

01 to learn the fundamentals of strategic management using 

the case method; to understand the fundamental principles of 

and relationships among business functions such as: finance, 

human resources, marketing, and operations, to understand 

the relationships of business to individuals, other 

organizations, government and society 

K_W01 

K_W13 
S1A_W01 

Umiejętności 

02 to analyze complex, unstructured qualitative and 

quantitative problems, using appropriate strategic tools; to 

comprehend and critically evaluate information presented in 

written and numeric form 

K_U02 

K_U03 

S1A_U02, 

S1A_U03 

Kompetencje 

społeczne 

03 to express ideas clearly, logically and persuasively in oral 

and written communication 
K_K01 S1A_K02 

mailto:wojciech.downar@wzieu.pl
mailto:magda.kokoszka@wzieu.pl
mailto:adam.kowalczyk@wzieu.pl
mailto:magda.lawicka@wzieu.pl
mailto:malgorzata.smolska@wzieu.pl
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K_K02 

K_K07 

K_K10 

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin 

Forma zajęć – wykład 30 

1. Definition of strategy and strategic management. Abrief history of strategic management. Rules of 

strategic management. The mission of a company. 

3 

2. External environment of a company. Socio-cultural, political, economic and technological factors 2 

3. Corporate and business strategy. 2 

4. Competitive strategy. The process of formulating strategy. Choosing an optimal strategy. Factors 

influencing the strategy choice 

3 

5. Functional strategies. Financial, technological, personal and marketing strategies. 3 

6. Tools of strategic analysis - global and competitive environment. 3 

7. Tools of strategic analysis - organization. 3 

8. Characteristic of multinational corporations. 3 

9. Strategies of entering foreign markets. 3 

10. The concept and types of alliances. Principles of alliances operation. Advanteges and disadvanteges 

of alliances. Examples of alliances.  

3 

11. Changes in global management. 2 

Forma zajęć - ćwiczenia 30 

1. Definition of strategy and strategic management. Rules of strategic management. The mission of a 

company. 

3 

2. External environment of a company. Socio-cultural, political, economic and technological factors 3 

3. Corporate and business strategy. 3 

4. Competitive strategy. The process of formulating strategy. Choosing an optimal strategy. Factors 

influencing the strategy choice 

3 

5. Functional strategies. Financial, technological, personal and marketing strategies. 3 

6. Tools of strategic analysis - global and competitive environment. Environmental scanning techniques- 

ETOP, QUEST and SWOT (TOWS). 

4 

7. Tools of strategic analysis – organization (BCG, GE Nine-cell, Hofer’s 

Product market evolution and Shell Directional policy Matrix) 

5 

8. Strategy implementation (Balanced Scorecard) 3 

9. Strategic control and operational control 3 

Metody kształcenia 

 

Lecture: theory, classes: presentation of the material using multimedia techniques, case 

studies, discussions 

Metody weryfikacji        

efektów kształcenia 

 

 Nr efektu kształcenia 

z sylabusa 

Oral or written exam 

Written test 

Case studies, discussions 

01, 02 

01, 02 

02, 03 
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Forma i warunki zaliczenia 

 

Egzamin z przedmiotu w formie pisemnej lub ustnej z materiału obowiązującego na 

wykładach oraz zalecanej literatury. 

Zaliczenie z ćwiczeń w formie pisemnej z materiału obejmującego zagadnienia poruszane 

na ćwiczeniach oraz zalecanej literatury. Przy wystawianiu oceny końcowej brane pod 

uwage będą również: praca w grupach, aktywność studenta na zajęciach oraz projekt 

grupowy. 

Literatura podstawowa 

 

1. R.W.Griffin, Management, HMC, 9th Edition, 2008 

2. D.McManus, Managing Global Business Strategies, Chandos, 2008 

Literatura uzupełniająca 

 

1. G.Gierszewska, M.Romanowska,  Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, Polskie 

Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003  

2.  A.Stabryła, Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, Polskie Wydawnictwo 

Naukowe , Warszawa 2007 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA: 

 

 Liczba godzin   

Zajęcia dydaktyczne 60 

Przygotowanie się do zajęć 10 

Studiowanie literatury 10 

Udział w konsultacjach 10 

Przygotowanie projektu / eseju / itp. 5 

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 26 

Inne 4 

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 125 

Liczba punktów ECTS 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 189 

Symulacja biznesowa  
W

yp
eł

ni
a 

Z
es

pó
ł K

ie
ru
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u 

Nazwa przedmiotu: Symulacja biznesowa 
Kod przedmiotu: 

14.3.VI.28.A.I.05._42 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw 

Nazwa kierunku: Ekonomia 

Forma studiów:  stacjonarne I 

stopnia 

Profil kształcenia: A Specjalność: Ekonomika Usług dla 

Biznesu 

Rok / semestr: rok 3, semestr 6 Status przedmiotu /modułu: 

obowiązkowy 

Język przedmiotu / modułu: 

polski 

Forma zajęć 
wykład ćwiczenia 

ćwiczenia 

laboratoryjne 
konwersatorium seminarium 

inne  

(wpisać jakie) 

Wymiar zajęć 15 30     

Koordynator przedmiotu / modułu prof. zw. dr hab. Juliusz Engelhardt (juliusz.engelhardt@wzieu.pl) 

Prowadzący zajęcia 

 

dr Małgorzata Brojak-Trzaskowska (malgorzata.brojak@wzieu.pl),  

 dr Małgorzata Porada-Rochoń (malgorzata.rochon@wzieu.pl). 

dr Aneta Sokół (aneta.sokol@wzieu.pl) 

Cel przedmiotu / modułu 

 

Celem procesu dydaktycznego jest wprowadzenie studentów w problematykę 

aspektów teoretycznych i praktycznych związanych z funkcjonowaniem biznesu 

Wymagania wstępne 

 

Wiedza ogólna z zakresu znajomości podstawowych elementów mikro- i 

makroekonomii 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Odniesienie do 

efektów dla 

programu 

Odniesienie do 

efektów dla 

obszaru 

Wiedza 

01 Student nazywa podstawowe pojęcia z zakresu zakładania 

działalności gospodarczej 

02 Student potrafi rozróżniać podstawowe źródła kryzysu w 

przedsiębiorstwach 

03 Student wyjaśnia na czym polega strategia przedsiębiorstwa 

i jak ją się ustala 

04 Student wyciąga konstruktywne wnioski na temat rozwoju i 

kształtowania wartości przedsiębiorstwa 

K_W13 

K_W16 

K_W17 

S1A_W06 

S1A_W08 

S1A_W09 

Umiejętności 

05 Student  potrafi dobrać i wykorzystać w praktycznym 

działaniu właściwe metody i techniki inicjowania postawania i 

rozwoju przedsiębiorstwa  

K_U04 

K_U05 

K_U08 

S1A_U01 

S1A_U02 

S1A_U06 

S1A_U07 

S1A_U09 

S1A_U10 

Kompetencje 

społeczne 

06 Student rozumie potrzebę uczenia się 

07 Student zachowuje otwartość, a także pracuje samodzielnie  

K_K07 

K_K10 
S1A_K02 
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i w zespole 

08 Student jest kreatywny w rozwiązywaniu problemów 

dotyczących funkcjonowania organizacji 

09 Student wykazuje odpowiedzialność za podjęte decyzje 

 

 

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin 

Forma zajęć – wykłady 15 

1. Zakładanie działalności gospodarczej – aspekty teoretyczne. 3 

2. Kryzys a efektywne działania antykryzysowe. 3 

3. Gra wzajemnych powiązań między marketingiem, produkcją a finansami. 3 

4. Strategia przedsiębiorstwa. 3 

5. Kształtowanie wartości przedsiębiorstwa. 3 

Forma zajęć – ćwiczenia 30 

1. Zakładanie działalności gospodarczej – aspekty praktyczne. 4 

2. Budowa strategii przedsiębiorstwa. 5 

3. Team building. 6 

4.Tajniki finansów. 2 

5. Zintegrowane zarządzanie przedsiębiorstwem. 4 

6.Analiza SWOT. 5 

7. Organizacja pracy w biznesie. 4 

Metody kształcenia 

 

Prezentacja multimedialna, dyskusja, studia literatury zwartej i czasopiśmienniczej,  analiza 

przypadków, praca w grupach, gry symulacyjne 

Metody weryfikacji        

efektów kształcenia 

 

 Nr efektu kształcenia 

z sylabusa 

 sprawdzian (kartkówka, „wejściówka”) 

 praca samodzielna 
 

 praca w zespole – rozwiązywanie zadań 

 gry symulacyjne  

 kolokwium zaliczeniowe 

 egzamin 
 

01, 02, 03, 05 

01,02,03,04, 05, 06, 

07, 08, 09 

05 

05 

01-09 

01-09 

Forma i warunki zaliczenia 

 

Ustalenie oceny z zaliczenia na podstawie weryfikacji wiadomości przyswojonych dzięki 

nauce treści przedstawionych na wykładach (egzamin pisemny, pytania otwarte). Ustalenie 

oceny z zaliczenia na podstawie ocen cząstkowych otrzymywanych w trakcie semestru za 

określone działania i prace studenta, a także całościowe kolokwium w formie pisemnej, 

zawierającej pytania otwarte. 

Literatura podstawowa 

 

1. K. A. Kłosiński, światowy rynek usług w początkach XXI wieku. PWE, Warszawa 2011, 
S. Kaczmarczyk, Badania marketingowe. Podstawy metodyczne, PWE, Warszawa 
2011, N. Roubini, S. Mihm, Ekonomia kryzysu, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 
2011. 

2. Ekonomika przedsiębiorstw, praca zbiorowa pod red. J. Engelhardta, CeDeWu, 
Warszawa 2011. 
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3. Współczesne przedsiębiorstwo, praca zbiorowa pod red. J. Engelhardta, CeDeWu, 
Warszawa 2009. 

4. Podstawy nauki o organizacji, praca zbiorowa pod red. S. Marka, M. Białasiewicz, 
PWE, Warszawa 2008. 

Literatura uzupełniająca 

 

1  Ekonomika przedsiębiorstw, praca zbiorowa pod red. J. Engelhardta, Ce De Wu, 
Warszawa 2011. 

2 Współczesne wyzwania dla przedsiębiorstw, praca zbiorowa pod red. M. Aluchny, 
SGH, Warszawa 2010. 

3 Wybrane problemy funkcjonowania przedsiębiorstw. Pr. zb. pod red. nauk. K. 
Wietrzyk-Szczepkowska , Economicus, Szczecin 2007. 

4 Czasopisma ekonomiczne (np. Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw, Przegląd 
Organizacji, Gazeta MiŚP, Organizacja i Kierowanie, Forbes, Rzeczpospolita, 
Personel i Zarządzanie, Manager, Newsweek Polska, Przegląd Organizacji, Rynek 
Kapitałowy, Zarządzanie na Świecie). 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA: 

 

 Liczba godzin   

Zajęcia dydaktyczne 45 

Przygotowanie się do zajęć 25 

Studiowanie literatury 15 

Udział w konsultacjach 10 

Przygotowanie projektu / eseju / itp. 5 

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 20 

Inne 5 

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 125 

Liczba punktów ECTS 5 
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System pośrednictwa finansowego  
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Nazwa przedmiotu: System pośrednictwa finansowego 
Kod przedmiotu: 

04.3.VI.28.A.I.01._13 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra Bankowości i 

Finansów Porównawczych 

Nazwa kierunku: Ekonomia 

Forma studiów: stacjonarne I 

stopnia 

Profil kształcenia: A 

ogólnoakademicki 

Specjalność: wszystkie 

Rok / semestr: rok 2 semestr 3 Status przedmiotu /modułu: 

obowiązkowy 

Język przedmiotu / modułu:  

polski 

Forma zajęć 
wykład ćwiczenia 

ćwiczenia 

laboratoryjne 
konwersatorium seminarium 

inne  

(wpisać jakie) 

Wymiar zajęć 30 15     

Koordynator przedmiotu / modułu Stanisław Flejterski (stanisław.flejterski@wzieu.pl) 

Prowadzący zajęcia 

 

Stanisław Flejterski (stanisław.flejterski@wzieu.pl) 

Beata Świecka (beata.swiecka@wzieu.pl) 

Robert Rumiński (robert.ruminski@wzieu.pl) 

Przemysław Pluskota (przemyslaw.pluskota@wzieu.pl) 

Monika Pettersen (monika.pettersen@wzieu.pl) 

Marta Zdanowska (marta.zdanowska@wzieu.pl) 

Julia Wachowska (Julia.wachowska@wzieu.pl) 

Cel przedmiotu / modułu 

 

- zapoznanie studentów z problemami współczesnego rynku finansowego ze 

szczególnym uwzględnieniem usług bankowych i parabankowych 

- przekazanie studentom wiedzy z zakresu specyfiki działania, instrumentów 

finansowych i konkurencji na rynku pośrednictwa finansowego 

Wymagania wstępne 

 

Wymagana jest podstawowa wiedza z zakresu makroekonomii, mikroekonomii, 

finansów 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Odniesienie do 

efektów dla 

programu 

Odniesienie do 

efektów dla 

obszaru 

Wiedza 

01 student zna podstawowe pojęcia z dziedziny bankowości 

centralnej, jak i komercyjnej 

02 opisuje i klasyfikuje rodzaje systemów, instytucji, usług i 

produktów bankowych i para bankowych na współczesnym 

rynku finansowym 

K_W02 

K_W03 

K_W04 

K_W12 

K_W13 

K_W19 

S1A_W01 

 

S1A_W03 

Umiejętności 

03 student porównuje podstawowe pojęcia z zakresu 

bankowości i pośrednictwa finansowego w ujęciu 

instytucjonalnym i instrumentalnym. 

04 porządkuje podstawowe pojęcia z zakresu bankowości i 

pośrednictwa finansowego w ujęciu instytucjonalnym i 

K_U02 

K_U03 

K_U04 

 

S1A_U01 

 

S1A_U01 
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instrumentalnym 

Kompetencje 

społeczne 

05 student swobodnie dyskutuje na temat bankowości, 

instytucji bankowych i para bankowych oraz produktów i usług 

na współczesnym rynku finansowym. 

06 wyraża opinie, co świadczy jego zorientowaniu w temacie 

przedmiotu 

K_K01 

K_K02 

K_K04 

 

S1A_K01 

 

S1A_K06 

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin 

Forma zajęć –  wykład 30 

1. Architektura współczesnego systemu finansowego na tle podstawowych pojęć za zakresu nauki 
finansów 

2 

2. Teoretyczne aspekty działalności pośredników finansowych 2 

3. Pieniądz w systemie finansowym 2 

4. Rola banku centralnego 2 

5. Polityka pieniężna banku centralnego 2 

6. Instytucje wspierające system finansowy 2 

7. System finansowy a system pośrednictwa finansowego 2 

8. Podstawowe usługi i instrumenty na rynku pośrednictwa finansowego 2 

9. Bank jako pośrednik finansowy 2 

10. Rodzaje banków na rynku finansowym 2 

11. Giełda papierów wartościowych oraz domy i biura maklerskie 2 

12. Fundusze inwestycyjne 2 

13. Otwarte fundusze emerytalne 2 

14. Firmy leasingowe 2 

15. Inne instytucje pośrednictwa finansowego 2 

Forma zajęć – ćwiczenia 15 

1. Pieniądz w systemie finansowym 1 

2. Rola banku centralnego 2 

3. Polityka pieniężna banku centralnego 2 

4. Bank jako pośrednik finansowy 2 

5. Rodzaje banków na rynku finansowym 2 

6. Giełda papierów wartościowych oraz domy i biura maklerskie 1 

7. Fundusze inwestycyjne 1 

8. Otwarte fundusze emerytalne 1 

9. Firmy leasingowe 1 

10. Inne instytucje pośrednictwa finansowego 1 

11. Zaliczenie  1 

 

Metody kształcenia 

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

eksperyment myślowy, prezentacja 

Metody weryfikacji        

efektów kształcenia 
 Nr efektu kształcenia 

z sylabusa 
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 Ćwiczenia – kolokwium 

Wykłady – egzamin pisemny 

01,02,03,04,05,06 

01,02,03,04,05,06 

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 – egzamin w formie pisemnej 

Literatura podstawowa 

 

1. W. Przybylska-Kapuścińska (red.), Pośrednictwo finansowe w Polsce, CeDeWu.pl, 
Warszawa 2009. 

2. Flejterski S., Świecka B. (red.), Elementy finansów i bankowości, CeDeWu, Warszawa 
2007 

3. M. Zaleska (red.), Współczesna bankowość, Tom I, Difin, Warszawa 2007. 
Literatura uzupełniająca 

 

1  K. Waliszewski, Pośrednictwo kredytowe w Polsce, CeDeWu.pl, Warszawa 2010. 

2 A. Szelągowska (red.), Instytucje rynku finansowego w Polsce, CeDeWu.pl, Warszawa 

2007. 

3 M. Iwanicz-Drozdowska, W.L. Jaworski, Z. Zawadzka, Bankowość, zagadnienia 

podstawowe, Wydawnictwo Poltext, 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 

NAKŁAD PRACY STUDENTA: 

 Liczba godzin   

Zajęcia dydaktyczne 45 

Przygotowanie się do zajęć 11 

Studiowanie literatury 20 

Udział w konsultacjach 10 

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 10 

Inne 4 

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100 

Liczba punktów ECTS 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technologia transportu  

W y p e ł n i a Z e s p ó ł K i e r u n k u Nazwa przedmiotu:Technologia transportu Kod przedmiotu: 
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14.3.VI.28.A.I.17._38 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług / Katedra Systemów i 

Polityki Transportowej 

Nazwa kierunku:Ekonomia 

Forma studiów: stacjonarne 

I stopnia  

Profil kształcenia: A 

ogólnoakademicki 

Specjalność: Ekonomika Transportu i 

Spedycja 

Rok / semestr: rok 3 semestr 6 Status przedmiotu /modułu: 

obowiązkowy 

Język przedmiotu / modułu: 

polski 

Forma zajęć 
wykład ćwiczenia 

ćwiczenia 

laboratoryjne 
konwersatorium seminarium 

inne  

(wpisać jakie) 

Wymiar zajęć 30 30     

Koordynator przedmiotu / modułu dr hab. prof. US Elżbieta Załoga 

Prowadzący zajęcia 

 

dr inż. Arkadiusz Drewnowski, arkadiusz.drewnowski@wzieu.pl  

mgr Emilia Kuciaba, emilia.kuciaba@wzieu.pl  

Cel przedmiotu / modułu 

 

Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami związanymi infrastrukturą, 

taborem, technologiami przewozu ładunków w transporcie samochodowym, 

kolejowym i żegludze śródlądowej oraz technologiami prac ładunkowych w 

transporcie i technologiami transportu kombinowanego z wykorzystaniem tych 

gałęzi transportu. 

Wymagania wstępne 

 

Znajomość przez studenta podstawowych zagadnień z przedmiotów: ekonomika 

transportu, ekonomika przedsiębiorstw transportu samochodowego oraz 

ekonomika przedsiębiorstw transportu kolejowego. 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Odniesienie do 

efektów dla 

programu 

Odniesienie do 

efektów dla 

obszaru 

Wiedza 

01 Student definiuje i charakteryzuje podstawowe zagadnienia 

dotyczące infrastruktury, taboru oraz technologii przewozu i 

prac ładunkowych w transporcie samochodowym, kolejowym i 

żegludze śródlądowej 

02 Student  definiuje i charakteryzuje podstawowe technologie 

transportu kombinowanego 

K_W01 

K_W02 

K_W03 

K_W04 

K_W05 

K_W06 

S1A _W03 

S1A _W05 

S1A _W06 

S1A_W07 

S1A_W08 

S1A_W09 

Umiejętności 

03 Student potrafi określić i scharakteryzować w sposób ogólny 

technologie przewozowe wybranych ładunków poszczególnymi 

gałęziami transportu, w tym z uwzględnieniem technologii 

transportu kombinowanego 

04 Student potrafi zidentyfikować i dobrać odpowiednią 

technologię związaną z pracami ładunkowymi w transporcie 

K_U01 

K_U02 

K_U03 

K_U04 

S1A_U06 

S1A_U07 

S1A_U08 

Kompetencje 

społeczne 

05 Student akceptuje podjęcie odpowiedzialności za 

organizację przewozu ładunków w zakresie dobrania 

odpowiedniej technologii przewozu i przeładunku 

K_K01 

K_K02 

S1A_K03 

S1A_K04 

S1A _K05 

S1A_K06 

mailto:arkadiusz.drewnowski@wzieu.pl
mailto:emilia.kuciaba@wzieu.pl
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TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin 

Forma zajęć – wykłady 30 

1. Procesy produkcyjne w transporcie 2 

2. Infrastruktura transportu samochodowego 3 

3. Tabor samochodowy 2 

4. Podstawowe technologie przewozów w transporcie samochodowym 3 

5. Infrastruktura transportu kolejowego 3 

6. Tabor kolejowy 2 

7. Podstawowe technologie przewozów w transporcie kolejowym 3 

8. Infrastruktura żeglugi śródlądowej 2 

9. Tabor żeglugi śródlądowej 2 

10. Podstawowe technologie przewozów w żegludze śródlądowej 2 

11. Technologia prac ładunkowych w transporcie 3 

12. Transport kombinowany 3 

Forma zajęć – ćwiczenia 30 

1. Infrastruktura liniowa transportu samochodowego 1 

2. Infrastruktura punktowa transportu samochodowego 1 

3. Tabor pasażerski w transporcie samochodowym 1 

4. Tabor ciężarowy w transporcie samochodowym 1 

5. Wybrane technologie przewozu osób i ładunków w transporcie samochodowym 2 

6. Infrastruktura liniowa transportu kolejowego 2 

7. Infrastruktura punktowa transportu kolejowego 2 

8. Tabor wagonowy 1 

9. Pojazdy trakcyjne 1 

10. Wybrane technologie przewozu osób i ładunków w transporcie kolejowym 2 

11. Infrastruktura liniowa i punktowa żeglugi śródlądowej 2 

12. Tabor żeglugi śródlądowej 1 

13. Wybrane technologie przewozu osób i ładunków w żegludze śródlądowej 2 

14. Podstawowe zasady rozmieszczania i zabezpieczania ładunków w środkach transportowych i 
jednostkach ładunkowych 

2 

15. Maszyny i urządzenia ładunkowe 2 

16. Punkty ładunkowe 2 

17. Podstawowe zasady prowadzenia prac ładunkowych 2 

18. Wybrane technologie przewozu i przeładunku w transporcie kombinowanym 3 

Metody kształcenia 
Wykłady – prezentacje multimedialne; 

Ćwiczenia - prezentacje multimedialne, praca w grupach, analiza tekstów z dyskusją 

Metody weryfikacji        

efektów kształcenia 

 

 Nr efektu kształcenia 

z sylabusa 

Egzamin 01, 02, 03, 04 
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Kolokwium  

Praca w grupach 

03, 04 

04, 05 

Forma i warunki zaliczenia 

 

Zaliczenie ćwiczeń odbywa się na podstawie kolokwiów pisemnych oraz oceny ciągłej 

aktywności studenta na zajęciach. 

Egzamin na koniec semestru odbywa się w formie pisemnej. 

Literatura podstawowa 

 

1. Technologie transportowe XXI wieku. Red. L. Mindur. Wydawnictwo Naukowe 
Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB. Radom 2008 

2. Zalewski P., Siedlecki P., Drewnowski A., Technologia transportu kolejowego. WKiŁ, 
Warszawa 2004 

3. Wojewódzka-Król K., Rolbiecki R., Rydzkowski W., Transport wodny śródlądowy. 
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007 

4. Prochowski L., Żuchowski A., Technika transportu ładunków. WKiŁ, Warszawa 2009 
Literatura uzupełniająca 

 

1. Towpik K., Gołaszewski A., Kukulski J., Infrastruktura transportu samochodowego. 
Oficyna wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2006 

2. Nowosielski L., Organizacja przewozów kolejowych. KOW, Warszawa 1999 
3. Jakubowski L., Technologia prac ładunkowych. Oficyna wydawnicza Politechniki 

Warszawskiej, Warszawa 2009 
Czasopisma: 
„Drogownictwo”, „Przewoźnik”, „Infrastruktura transportu”, „Logistyka”, „Rynek Kolejowy”, 
„Technika Transportu Szynowego” 

NAKŁAD PRACY STUDENTA: 

 Liczba godzin   

Zajęcia dydaktyczne 60  

Przygotowanie się do zajęć 20 

Studiowanie literatury 30 

Udział w konsultacjach 5 

Przygotowanie projektu / eseju / itp. 6 

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 25 

Inne 4 

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 150 

Liczba punktów ECTS 6 
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Ubezpieczenia gospodarcze nieruchomości  
W

yp
eł

ni
a 

Z
es

pó
ł K

ie
ru

nk
u 

Nazwa przedmiotu: Ubezpieczenia gospodarcze nieruchomości 
Kod przedmiotu: 

14.3.VI.28.A.I.06._44 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra Finansów 

Przedsiębiorstwa 

Nazwa kierunku: Ekonomia 

Forma studiów: stacjonarne I 

stopnia 

Profil kształcenia: A Specjalność:  

Gospodarka nieruchomościami 

Rok / semestr: rpok 3 semestr 6 Status przedmiotu /modułu:  

obowiązkowy 

Język przedmiotu / modułu:  

Polski 

Forma zajęć 
wykład ćwiczenia 

ćwiczenia 

laboratoryjne 
konwersatorium seminarium 

inne  

(wpisać jakie) 

Wymiar zajęć 15  - - - - 

Koordynator przedmiotu / modułu prof. zw. dr hab. Aurelia Bielawska                              

Prowadzący zajęcia 

 

prof. zw. dr hab. Aurelia Bielawska                             aurelia.bielawska@wzieu.pl 

dr hab. prof. US Bogusław Walczak                            bogusław.walczak@wzieu.pl 

dr Anna Bera                                                               anna.bera@wzieu.pl                 

dr Dominika Kordela                                                   dominika.kordela@wzieu.pl 

dr Sławomir Zarębski                                                 sławomir.zarebski@wzieu.pl 

mgr Magdalena Kosowska                                      magdalena.kosowska@wzieu.pl 

mgr Maciej Pawłowski                                                maciej.pawlowski@wzieu.pl 

mgr Dariusz Pauch                                                     dariusz.pauch@wzieu.pl 

Cel przedmiotu / modułu 

 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z szeroko pojętymi ubezpieczeniami 

ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia i roli ubezpieczeń w zarządzaniu 

nieruchomościami.  

Wymagania wstępne 

 

Podstawowa wiedza z zakresu ekonomii i finansów. Znajomość podstawowych 

zagadnień z zakresu funkcjonowania i działalności przedsiębiorstw z branży 

zarządzania nieruchomościami. 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Odniesienie do 

efektów dla 

programu 

Odniesienie do 

efektów dla 

obszaru 

Wiedza 

01 student definiuje pojęcie ubezpieczenia gospodarczego  

02 student definiuje ryzyko ubezpieczeniowe oraz wymienia 

rodzaje ryzyka ubezpieczeniowego 

K_W02 

K_W03 

K_W06 

S1A_W02 

S1A_W03 

S1A_W07 

S1A_W08 

Umiejętności 

03 student klasyfikuje rodzaje ubezpieczeń wykorzystywanych 

w zarządzaniu nieruchomościami  

04 student potrafi wybrać optymalną  ochronę 

ubezpieczeniową w zarządzaniu nieruchomościami 

05 student potrafi analizować  ogólne warunki ubezpieczeń 

K_U02 

K_U03 

K_U05 

K_U08 

 K_U11 

S1A_U02 

S1A_U03 

S1A_U07 

S1A_U08 

S1A_U09 

S1A_U10 

mailto:aurelia.bielawska@wzieu.pl
mailto:maciej.pawlowski@wzieu.pl
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Kompetencje 

społeczne 

06 student dostrzega znaczenie ubezpieczeń w gospodarce  

07 student docenia ochronę ubezpieczeniową w prowadzeniu 

działalności gospodarczej 

K_K02 

K_K08 

S1A_K02 

S1A_K03 

S1A_K04 

S1A_K05 

S1A_K06 

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin 

Forma zajęć – wykład 15 

1. Rozwój ubezpieczeń na świecie i w Polsce 2 

2. Ryzyko ubezpieczeniowe, zarządzanie ryzykiem w organizacji, ryzyko ubezpieczyciela 3 

3. Istota, funkcje i zasady ubezpieczeń 3 

4. Regulacja prawna działalności ubezpieczeniowej. Instytucje ubezpieczeniowe 2 

5. Techniczne charakterystyki kontraktu ubezpieczeniowego 2 

Metody kształcenia 

 

Prezentacja mulitmedialna, analiza tekstów z dyskusją, opracowanie projektu, praca w 

grupach 

Metody weryfikacji        

efektów kształcenia 

 

 Nr efektu kształcenia z syl. 

Kolokwium 

 projekt grupowy 

01, 02, 06, 07 

03, 04 

Forma i warunki zaliczenia Zaliczenie pisemne, przygotowanie projektu i prezentacja 

Literatura podstawowa 

 

1. Ubezpieczenia – podręcznik akademicki. J. Handschke, J. Monkiewicz (red.), 

Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2010. 

2. Ubezpieczenia w zarządzaniu ryzykiem przedsiębiorstwa - Podstawy, red.  B. Hadyniak, 

J. Monkiewicz, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2010. 

Literatura uzupełniająca 

 

1. Podstawy ubezpieczeń, tom I - mechanizmy i funkcje. Red. J. Monkiewicz, 

Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2004. 

3. Podstawy ubezpieczeń, tom II - produkty. Red. J. Monkiewicz, Wydawnictwo Poltext, 

Warszawa 2005. 

4. Podstawy ubezpieczeń, tom III - przedsiębiorstwo. Red. J. Monkiewicz, Wydawnictwo 

Poltext, Warszawa 2004. 

NAKŁAD PRACY STUDENTA: 

 Liczba godzin   

Zajęcia dydaktyczne 15 

Przygotowanie się do zajęć 2 

Studiowanie literatury 3 

Udział w konsultacjach 5 

Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0 

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 0 

Inne 0 

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 25 

Liczba punktów ECTS 1 
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Umiejętności interdyscyplinarne zarządcy i pośrednika nieruchomości  
W

yp
eł

ni
a 

Z
es

pó
ł K

ie
ru

nk
u 

Nazwa przedmiotu: Umiejętności interdyscyplinarne zarządcy i pośrednika 

nieruchomości 

Kod przedmiotu: 

14.3.VI.28.A.I.04._48 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: :     Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra Ekonomiki i 

Organizacji Telekomunikacji 

Nazwa kierunku: Ekonomia 

Forma studiów: stacjonarne 

I stopnia 

Profil kształcenia: A 

ogólnoakademicki 

Specjalność: Gospodarka 

nieruchomościami 

Rok / semestr:  rok 3 semestr 6 Status przedmiotu /modułu: 

obowiązkowy 

Język przedmiotu / modułu:  

polski 

Forma zajęć 
wykład ćwiczenia 

ćwiczenia 

laboratoryjne 
konwersatorium seminarium 

inne  

(wpisać jakie) 

Wymiar zajęć 15 15     

Koordynator przedmiotu / modułu dr hab. Henryk Babis, prof. US 

Prowadzący zajęcia 
dr hab. Henryk Babis, henryk.babis@wzieu.pl; prof. US, dr Maciej Czaplewski, 

maciej.czaplewski@wzieu.pl 

Cel przedmiotu / modułu 

Zapoznane studentów z zasadami etycznego postępowania zarządcy i pośrednika 

w obrocie nieruchomościami. Ponadto w toku zajęć słuchacze zapoznają się z 

funkcjonowaniem organizacji zawodowych rzeczoznawców majątkowych.  

Wymagania wstępne Podstawowa wiedza z organizacji i zarządzania oraz etyki w biznesie. 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Odniesienie do 

efektów dla 

programu 

Odniesienie do 

efektów dla 

obszaru 

Wiedza 

01 Student  zna zasady etycznego postępowania  

02 Student charakteryzuje organizacje zawodowe zarządców 

nieruchomości i pośredników w obrocie nieruchomościami.  

K_W01 

K_W02 

 

S1A_W05 

S1A_W04 

 

Umiejętności 

03 Potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną do opisu i 

analizowania określonych sytuacji społecznych powstających w 

trakcie wykonywania pracy zawodowej  

04 Projektuje konkretne rozwiązania dla zaistniałych sytuacji na 

rynku nieruchomości 

K_U01 

K_U02 

 

S1A_U06 

S1A_U09 

S1A_U7 

 

Kompetencje 

społeczne 

05 Ma świadomość znaczenia zachowywania się w sposób 

profesjonalny i etyczny, poszerzoną o umiejętność aktywnego 

propagowania takich postaw. 

06 Odpowiedzialnie projektuje i wykonuje zadania zawodowe 

K_K01 

S1A_K02 

S1A_K03 

S1A_K04 

S1A_K07 

 

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin 

Forma zajęć – wykład 15 

1. Pożądane cechy charakteru, wymagane umiejętności interdyscyplinarne zarządcy nieruchomości i 4 
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pośrednika w obrocie nieruchomościami 

2.Wybrane zagadnienia z rzeczoznawstwa majątkowego  2 

3. Doradztwo na rynku nieruchomości 2 

4. Organizacje zawodowe zarządców nieruchomości i pośredników w obrocie nieruchomościami 2 

5. Społeczna odpowiedzialność w biznesie 3 

6. Etyka zawodowa i standardy zawodowe oraz sztuka argumentacji 2 

Forma zajęć – ćwiczenia 15 

1. Pożądane cechy charakteru, wymagane umiejętności interdyscyplinarne zarządcy nieruchomości i 
pośrednika w obrocie nieruchomościami 

3 

2. Wybrane zagadnienia z rzeczoznawstwa majątkowego 3 

3. Doradztwo na rynku nieruchomości 3 

4. Społeczna odpowiedzialność w biznesie 2 

5.  Etyka zawodowa i standardy zawodowe oraz sztuka argumentacji 4 

Metody kształcenia 
Wykład z użyciem technik multimedialnych. Ćwiczenia w formie rozwiązywania 

praktycznych przykładów i opracowanie projektu. 

Metody weryfikacji        

efektów kształcenia 

 

 Nr efektu kształcenia 

z sylabusa 

sprawdzian 

kolokwium 

egzamin końcowy  pisemny 

01, 02,03,04 

01, 02 

01, 02, 03, 04, 05, 06 

Forma i warunki zaliczenia 
Pisemne zaliczenie z zagadnień zaprezentowanych na zajęciach w formie testu oraz pytań 

otwartych. Egzamin w formie testu. 

Literatura podstawowa 

 

1. Nieruchomości w Polsce. Pośrednictwo i zarządzanie. Kompendium, wydanie II 

uzupełnione, poszerzone i poprawione, Europejski Instytut Nieruchomości, Warszawa-

Kraków 2008 

2. Jarczyński: Etyka w biznesie, OnePress, Warszawa 2009 

3. G. Bartkowiak: Społeczna odpowiedzialność biznesu w aspekcie teoretycznym i 

empirycznym, Difin, Warszawa 2011 

Literatura uzupełniająca 1. Alexandre Havard: Etyka przywódcy,  MSM Studio, Warszawa 2011 

NAKŁAD PRACY STUDENTA: 

 Liczba godzin   

Zajęcia dydaktyczne 30 

Przygotowanie się do zajęć 11 

Studiowanie literatury 15 

Udział w konsultacjach 10 

Przygotowanie projektu / eseju / itp. 5 

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 0 

Inne 4 

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75 

Liczba punktów ECTS 3 
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Wychowanie fizyczne  

Nazwa przedmiotu: Wychowanie Fizyczne dla studentów  bez przeciwwskazań do 

wykonywania ćwiczeń fizycznych 

Kod przedmiotu: 

16.1.X.11.A.II.04._22 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot : Studium Wychowania Fizycznego i Sportu US 

Nazwa kierunku: Ekonomia 

Forma studiów: stacjonarne 

studia I stopnia 

Profil kształcenia: A Specjalność: wszystkie 

Rok / semestr: rok 1 semestr 1 i 2 Status przedmiotu: 

ogólnouczelniany - obowiązkowy 

Język przedmiotu : 

polski 

Forma zajęć wykład ćwiczenia 
ćwiczenia 

laboratoryjne 
konwersatorium seminarium 

inne  

(wpisać jakie) 

Wymiar zajęć  60     

Koordynator przedmiotu  mgr Cezary Janiszyn 

Prowadzący zajęcia Według przydziału czynności  

Cel przedmiotu  

 

Opanowanie przez studentów wybranych umiejętności  ruchowych z podstawowych 

działów w-f, rozwój ogólnej sprawności fizycznej. Zapoznanie uczestników z różnymi 

formami organizacyjnymi w ramach kultury fizycznej, przekazywanie wiadomości 

dotyczących wpływu ćwiczeń fizycznych na harmonijny rozwój i zdrowy styl życia dorosłego 

człowieka w różnym wieku. 

Wymagania wstępne 

Brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych. Podstawowe 

wiadomości z zakresu kultury fizycznej wyniesione ze szkoły podstawowej, gimnazjum i 

szkoły średniej. 

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

 

Wiedza 

01 – posiada wiadomości dotyczące wpływu ćwiczeń na organizm człowieka, sposobów podtrzymania  

        zdrowia i sprawności fizycznej  a także zasad organizacji zajęć ruchowych, 

02 – identyfikuje relacje między wiekiem, zdrowiem, aktywnością fizyczną, sprawnością motoryczną  

        kobiet i mężczyzn, 

Umiejętności 

03 – opanował umiejętności ruchowe z zakresu gier zespołowych, sportów indywidualnych, turystyki  

        kwalifikowanej oraz przydatnych do organizacji i udziału w grach i zabawach ruchowych, sportowych  

        i terenowych, 

04 – potrafi zastosować nabyty potencjał motoryczny do realizacji poszczególnych zadań technicznych 

         i taktycznych w poszczególnych dyscyplinach sportowych i działalności turystyczno- rekreacyjnej, 

05 – posiada umiejętności włączenia się w prozdrowotny styl życia oraz kształtowania postaw  

        sprzyjających aktywności fizycznej na całe życie, 

Kompetencje 

społeczne 

06 – promuje społeczne, kulturowe znaczenie sportu i aktywności fizycznej oraz kształtuje własne  

        upodobania z zakresu kultury fizycznej, 

07 – podejmuje się organizacji wszelkich form aktywności fizycznej, rywalizacji sportowej w swoim  

        miejscu zamieszkania, zakładu pracy lub regionie, 

08 – troszczy się o zagospodarowanie czasu wolnego poprzez różnorodne formy aktywności fizycznej. 
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TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin 

Forma zajęć –  ćwiczenia – do wyboru 1 lub 2 lub 3 lub 4  

1. Gry zespołowe: 
- sposoby poruszania się po boisku, 

- doskonalenie podstawowych elementów techniki i taktyki gry, 

- fragmenty gry i gra szkolna, 

- gry i zabawy wykorzystywane w grach zespołowych, 

- przepisy gry i zasady sędziowania, 

- organizacja turniejów  w grach zespołowych, 

- udział w zawodach sportowych (Akademickie Mistrzostwa Polski, Liga Międzyuczelniana, 

Uniwersjada, Akademickie Mistrzostwa Europy). 

min. 30 

 

2. Aerobik, Taniec: 
- poprawa ogólnej sprawności fizycznej, 

- umiejętność poprawnego wykonywania ćwiczeń i technik tanecznych, 

- wzmocnienie mięśni posturalnych i pozostałych grup mięśniowych, 

- zwiększenie wydolności oddechowo-krążeniowej organizmu, 

- świadomość ciała, znajomość poszczególnych grup mięśniowych oraz odpowiednich dla nich 

ćwiczeń. 

min. 30 

3. Sporty indywidualne (tenis ziemny, tenis stołowy, squash, karate, samoobrona, nordic 
walking, pływanie, kolarstwo, narciarstwo, wioślarstwo, łyżwiarstwo): 
- poprawa ogólnej sprawności fizycznej, 

- nauka i doskonalenie techniki z  zakresu poszczególnych dyscyplin sportu, 

- wdrożenie do samodzielnych ćwiczeń fizycznych, 

- wzmocnienie mięśni posturalnych i innych grup mięśniowych, 

- umiejętność poprawnego wykonywania ćwiczeń i technik specyficznych dla danej dyscypliny sportu, 

- gry i zabawy właściwe dla danej dyscypliny,  

- organizacja turniejów i zawodów , 

- udzielanie pierwszej pomocy i nauka resuscytacji krążeniowo-oddechowej, 

- udział w zawodach sportowych (Akademickie Mistrzostwa Polski, Liga Międzyuczelniana, 

Uniwersjada, Akademickie Mistrzostwa Europy). 

min. 30 

4. Turystyka kwalifikowana (obóz narciarski, obóz rowerowo-kajakowy) 
- nauka i doskonalenie podstawowych elementów techniki jazdy na nartach i rowerze 

- poprawa ogólnej sprawności fizycznej i zwiększenie wydolności oddechowo-krążeniowej 

- nauka umiejętności posługiwania się sprzętem turystycznym (narty , rower, kajak) 

- przestrzeganie społecznych norm zachowania się na szlaku i w obiektach turystycznych 

- elementy survivalu 

- nauka organizacji spływów kajakowych, rajdów rowerowych i zawodów narciarskich  

- udzielanie pierwszej pomocy i nauka resuscytacji krążeniowo-oddechowej 

min. 30 

 

Metody kształcenia 

 

- metoda nauczania zadań ruchowych: syntetyczna, analityczna, mieszana, kompleksowa; 

- metody realizacji zadań ruchowych: reproduktywne (odtwórcze), proaktywne  

  (usamodzielniające), kreatywne (twórcze); 
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- metody przekazywania wiadomości: reproduktywne, proaktywne, kreatywne, prób 

  i błędów. 

Metody weryfikacji        

efektów kształcenia 

 

 Nr efektu kształcenia 

z sylabusa 

- praktyczny sprawdzian z nauczanych i doskonalonych   

  umiejętności ruchowych 

- projekt grupowy 

01, 02, 03, 04, 05, 

06,  

07, 08 

Forma i warunki zaliczenia 

 

zaliczenie ćwiczeń na podstawie obecności, odbytych sprawdzianów i zrealizowanych 

projektów grupowych; 

zaliczenie bez oceny 

Literatura podstawowa 

 

1. Bahrynowska-Fic J. Właściwości ćwiczeń fizycznych, ich systematyka i metodyka. 
Państwowy Zakład Wydawnictw lekarskich, Warszawa 1987. 

2. Bondarowicz M. Zabawy w grach sportowych. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 
Warszawa 1995. 

3. Huciński T., Lekner I. Koszykówka –podręcznik dla trenerów, nauczycieli i studentów. 
Wyd. BK, Wrocław 2001. 

4. Kuźmińska O., Popielawska M. Taniec -Rytm -Muzyka. Wyd. Skr. AWF, Poznań 1995. 
5. Mielniczuk M., Staniszewski T. Stare i nowe gry drużynowe. Wydawnictwo TELBIT, 

Warszawa 1999. 
6. Talaga J. Sprawność fizyczna ogólna, Testy. Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 2004. 
7. Trześniowski R. Zabawy i gry ruchowe. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 

Warszawa 1995. 
8. Uzarowicz J. Siatkówka, - co jest grane? Wyd. BK. Wrocław 2003. 

Literatura uzupełniająca 

 

1. Barankiewicz J. Poradnik nauczyciela wychowania fizycznego: zbiór podstawowych 
pojęć z teorii i metodyki wychowania fizycznego, sportu oraz wychowania zdrowotnego. 
Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, Kalisz 1992. 

2. Strzyżewski S.. Wychowanie fizyczne poza salą gimnastyczną: poradnik dla nauczycieli i 
studentów. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1992 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA:   

 

 Liczba godzin   

Zajęcia dydaktyczne 50 

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50 

Liczba punktów ECTS 2 
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Zasoby ludzkie w centrach BPO  
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Nazwa przedmiotu: Zasoby ludzkie w centrach BPO 
Kod przedmiotu: 

04.5.VI.28.A.I.13._37 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług/Katedra Organizacji i 

Zarządzania 

Nazwa kierunku: Ekonomia 

Forma studiów: stacjonarne 

I stopnia 

Profil kształcenia: A 

ogólnoakademicki 

Specjalność: Ekonomika usług dla 

biznesu 

Rok / semestr: rok 2 semestr 4 Status przedmiotu /modułu: 

specjalnościowy 

Język przedmiotu / modułu:  

polski 

Forma zajęć wykład ćwiczenia 
ćwiczenia 

laboratoryjne 
konwersatorium seminarium 

inne  

(wpisać 

jakie) 

Wymiar zajęć 30 15     

Koordynator przedmiotu / modułu Prof. US dr hab. Wojciech Downar 

Prowadzący zajęcia 

dr hab. prof. Wojciech Downar, wojciech.downar@wzieu.pl – wykład 

dr Włodzimierz Durka,  wlodzimierz.durka@wzieu.pl – wykład/ćwiczenia 

mgr Magdalena Ławicka, magda.lawicka@wzieu.pl – ćwiczenia 

Cel przedmiotu / modułu 

 

Zapoznanie studentów z teorią i praktyką dotyczącą funkcjonowania centrów BPO:  

przedstawienie podstawowych pojęć, prawidłowości i problemów z tego zakresu. 

Pozyskanie wiadomości nt.: znaczenia zasobów ludzkich w centrach BPO oraz 

różnych aspektów zarządzania personelem. Pozyskanie umiejętności: 

rozwiązywania praktycznych problemów w sferze zasobów ludzkich w centach 

BPO. 

Wymagania wstępne Znajomość podstaw zarządzania oraz podstaw z ekonomiki usług 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Odniesienie do 

efektów dla 

programu 

Odniesienie do 

efektów dla 

obszaru 

Wiedza 

01 student wymienia, charakteryzuje i omawia podstawowe 

pojęcia dotyczące zasobów ludzkich i funkcjonowania centrów 

BPO, charakteryzuje proces kadrowy w przedsiębiorstwie 

K_W01 S1A_W01 

Umiejętności 

02 student potrafi zaprojektować proces kadrowy w centrum 

BPO, uwzględniając przy tym jego specyfikę 

03 identyfikuje, bada i ocenia studia przypadków związane z 

zasobami ludzkimi w centrum BPO 

K_U02 

K_U03 

S1A_U02, 

S1A_U03 

Kompetencje 

społeczne 

04 student pracuje w zespole, dyskutuje oraz prezentuje swoje 

stanowisko dotyczące odpowiedzialności za wpływ działań 

personalnych na funkcjonowanie centrum BPO; dostrzega 

aspekt społecznej odpowiedzialności biznesu oraz kształtowania 

zachowań etycznych w BPO 

K_K01 

K_K02 

K_K07 

K_K10 

 

S1A_K02 

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin 

mailto:wojciech.downar@wzieu.pl
mailto:wlodzimierz.durka@wzieu.pl
mailto:magda.lawicka@wzieu.pl
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Forma zajęć – wykład 30 

1. Zasób ludzki w przedsiębiorstwie – pojęcie, cele, funkcje, znaczenie. 3 

2. Rozwój funkcji kadrowej oraz współczesne uwarunkowania zasobów ludzkich 2 

3. Zasady funkcjonowania centrów BPO – podstawowe pojęcia, obszary, funkcje (przy uwzględnieniu 

specyfiki polskich realiów) 

6 

4. Elementy procesu zarządzania zasobami ludzkimi w BPO. Specyfika organizacji sfery personalnej w 

BPO 

4 

5.Polityka i strategia kształtowania zasobów ludzkich w centrach BPO 2 

6. Specyfika kultury organizacyjnej w centrum BPO 2 

7. Planowanie, rekrutacja, selekcja, system okresowych ocen pracowniczych oraz system szkoleń z 

uwzględnieniem możliwości rozwoju zasobów ludzkich w BPO 

6 

8. Komunikowanie się zasobów ludzkich w centrach BPO 2 

9. Aspekt etyczny i kształtowanie społecznej odpowiedzialności biznesu w centrach BPO 3 

Forma zajęć - ćwiczenia 15 

1. Zasób ludzki w przedsiębiorstwie – pojęcie, cele, funkcje, znaczenie. 1,5 

2. Funkcjonowanie centrów BPO – podstawowe pojęcia, obszary, funkcje 4 

3. Elementy procesu zarządzania zasobami ludzkimi w BPO. Specyfika organizacji sfery personalnej w 

BPO 

2 

4.Polityka i strategia kształtowania zasobów ludzkich w centrach BPO 2 

5. Planowanie, rekrutacja, selekcja, system okresowych ocen pracowniczych oraz system szkoleń z 

uwzględnieniem możliwości rozwoju zasobów ludzkich w BPO 

4 

6. Komunikowanie się zasobów ludzkich w centrach BPO 1,5 

Metody kształcenia 

Wykłady z prezentacjami multimedialnymi, ćwiczenia z wykorzystaniem metod 

wspomagających aktywność w grupach, analiza tekstów z dyskusją, studia przypadków, 

opracowanie projektu. 

Metody weryfikacji        

efektów kształcenia 

 

 Nr efektu kształcenia z sylabusa 

Kolokwium sprawdzające 

Projekt grupowy 

Praca w grupach 

01, 02 

02, 03, 04 

02, 03, 04 

Forma i warunki zaliczenia 

 

Zaliczenie z przedmiotu w formie pisemnej lub ustnej z materiału obejmującego 

zagadnienia poruszane na wykładach i ćwiczeniach oraz zalecanej literatury. Przy 

wystawianiu oceny końcowej brane pod uwage będą również: praca w grupach, aktywność 

studenta na zajęciach oraz projekt grupowy. 

Literatura podstawowa 

 

1. Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji. Praca 

zbiorowa pod red. H. 

Króla, A. Ludwiczyńskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006. 

2. Armstrong M.: Zarządzanie zasobami ludzkimi. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002. 

3. Strony internetowe: msp.pl, eGospodarka.pl 

Literatura uzupełniająca 

 

1.Korzeniowski A. Outsourcing w bankach komercyjnych, Difin 2009 

2. Czasopisma: „Organizacja i kierowanie”, „Personel i zarządzanie” 



 207 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA: 

 

 Liczba godzin   

Zajęcia dydaktyczne 45 

Przygotowanie się do zajęć 10 

Studiowanie literatury 5 

Udział w konsultacjach 10 

Przygotowanie projektu / eseju / itp. 2 

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 3 

Inne 0 

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75 

Liczba punktów ECTS 3 
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Zarządzanie nieruchomościami 
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Nazwa przedmiotu: Zarządzanie nieruchomościami 
Kod przedmiotu: 

04.9.VI.28.A.I.04._42 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: Katedra Ekonomiki i Organizacji Telekomunikacji 

Nazwa kierunku: Ekonomia 

Forma studiów: stacjonarne I 

stopnia 

Profil kształcenia: A 

ogólnoakademicki 

Specjalność: Gospodarka 

nieruchomościami 

Rok / semestr:  rok 3 I 5 semestr 6 Status przedmiotu /modułu: 

obowiązkowy 

Język przedmiotu / modułu:  

polski 

Forma zajęć 
wykład ćwiczenia 

ćwiczenia 

laboratoryjne 
konwersatorium seminarium 

inne  

(wpisać jakie) 

Wymiar zajęć 30 60     

Koordynator przedmiotu / modułu Prof. dr hab. Henryk Babis 

Prowadzący zajęcia Dr Joanna Drobiazgiewicz joanna.drobiazgiewicz@wzieu.pl 

Cel przedmiotu / modułu 
Przekazanie wiedzy z zakresu zarządzania  nieruchomościami oraz zapoznanie 

studentów z wykonywaniem  zawodu zarządcy nieruchomości 

Wymagania wstępne Znajomość podstaw  z zakresu gospodarki nieruchomościami 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Odniesienie do 

efektów dla 

programu 

Odniesienie do 

efektów dla 

obszaru 

Wiedza 

01 zna podstawowe aspekty zarządzania nieruchomościami 

02 definiuje pojęcie zarządcy nieruchomościami oraz zna jego 

rolę 

K_W01 

K_W02 
S1A_W06 

Umiejętności 03 analizuje i ocenia plany zarządzania nieruchomościami 
K_U01 

K_U02 

S1A_U02 

S1A_U03 

S1A_U07 

Kompetencje 

społeczne 
04 dyskutuje, pracuje samodzielnie K_K01 S1A_K02 

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin 

Forma zajęć – wykład 30 

Podstawowe problemy zarządzania nieruchomościami 2 

Istota oraz treść umowy o zarządzanie nieruchomością 2 

Cel i funkcje planu zarządzania nieruchomością 2 

Metodyka sporządzania planów zarządzania nieruchomością 2 

Plany zarządzania nieruchomością – analiza przypadków 2 

Procedura przejmowania nieruchomości do zarządzania 2 

Operacyjne zarządzanie nieruchomością 3 

Podatki i opłaty od nieruchomości 3 

Zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi 2 

Zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi 4 
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Zarządzanie zasobami  nieruchomościowymi 4 

Definicja oraz rola zarządcy nieruchomości 2 

Forma zajęć – ćwiczenia 60 

Forma i treść umowy zarządzania nieruchomością oraz  prawa i obowiązki stron umowy 4 

Metodyka sporządzania planów zarządzania nieruchomością 2 

Plany zarządzania nieruchomością dla różnych typów nieruchomości 8 

Zakres oraz cele przejmowania nieruchomości do zarządzania. Procedura formalna. 4 

Zawieranie umów — najmu i dzierżawy, o dostawę mediów, na świadczenie usług przez podmioty 

zewnętrzne 

4 

Obsługa rachunkowo-księgowa oraz czynności administrowania nieruchomością 4 

Rodzaje podatków i opłat od nieruchomości oraz sposób ich naliczania 4 

Specyfika zarządzania nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych,  spółdzielni mieszkaniowych i 

towarzystw budownictwa społecznego 

6 

Specyfika zarządzania nieruchomościami mieszkaniowymi Skarbu Państwa i jednostek samorządu 

terytorialnego oraz nieruchomościami mieszkaniowymi stanowiącymi własność i współwłasność osób 

fizycznych i prawnych 

4 

Podstawowe aspekty zarządzania nieruchomościami komercyjnymi 2 

Specyfika zarządzania poszczególnymi rodzajami nieruchomości komercyjnych 8 

Rodzaje zasobów nieruchomościowych i specyfika zarządzania nimi 6 

Status prawny zarządcy nieruchomości 2 

Standardy zawodowe i etyka zawodowa zarządcy nieruchomości 2 

Metody kształcenia 
Wykłady  

Ćwiczenia - analiza przypadków wraz z dyskusją, rozwiązywanie zadań 

Metody weryfikacji        

efektów kształcenia 

 

 Nr efektu kształcenia 

z sylabusa 

Wykłady – egzamin pisemny 

Ćwiczenia – kolokwium pisemne oraz praca zaliczeniowa 

01, 02, 03, 04 

Forma i warunki zaliczenia 

 

Wykłady – egzamin pisemny 

Ćwiczenia – kolokwium pisemne oraz praca zaliczeniowa 

Literatura podstawowa 

 

1. Bryx Marek (red.):Wprowadzenie do zarządzania nieruchomością, Poltext, 

Warszawa 2008,  

2. Bieniek Gerard, Rudnicki Stanisław: Nieruchomości. Problematyka prawna, 

LexisNexis, Warszawa 2009. 

3. Ustawa o gospodarce nieruchomościami z rozporządzeniami, C.H. Beck, 

Warszawa 2010. 

4. Stanisław Starkiewicz: Umowa o zarządzanie nieruchomością, Branta, Warszawa  

2004,  

5. Ewa Bończak-Kucharczyk:  Zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi. Aspekty 

prawne i organizacyjne , Wolters Kluwe, Warszawa  2008. 

6. Etel Leonard Podatki od nieruchomości, C.H. Beck, Warszawa 2009 
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Literatura uzupełniająca 

 

1. Miesięcznik „NIERUCHOMOŚCI C.H. BECK” 

2. Baran Barbara Prawo cywilne dla zarządców nieruchomości, Wolters Kluwer, 

Warszawa 2009, 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA: 

 

 Liczba godzin   

Zajęcia dydaktyczne 90 

Przygotowanie się do zajęć 10 

Studiowanie literatury 40 

Udział w konsultacjach 10 

Przygotowanie projektu / eseju / itp. 5 

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 16 

Inne 4 

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 175 

Liczba punktów ECTS 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarządzanie produkcją  

W
yp

eł
ni

a 
Z

es
pó

ł 

K
ie

ru
nk

u 

Nazwa przedmiotu:  Zarządzanie produkcją 
Kod przedmiotu: 

04.0.VI.28.A.I.17._41 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług/Katedra Systemów i 
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Polityki Transportowej 

Nazwa kierunku: Ekonomia 

Forma studiów: stacjonarne 

I stopnia  

Profil kształcenia: A  

ogólnoakademicki 

Specjalność: Business Economics 

Rok / semestr: rok 1 semestr 5 Status przedmiotu /modułu: 

obowiązkowy 

Język przedmiotu / modułu: 

angielski 

Forma zajęć 
wykład ćwiczenia 

ćwiczenia 

laboratoryjne 
konwersatorium seminarium 

inne  

(wpisać jakie) 

Wymiar zajęć 15      

Koordynator przedmiotu / modułu dr hab. prof. US Elzbieta Załoga 

Prowadzący zajęcia dr Dariusz Milewski dariusz.milewski@wzieu.pl  

Cel przedmiotu / modułu 

Zapoznanie studentów z nowoczesnymi technikami i metodami zarządzania 

produkcją (planowania, organizowania, podejmowania decyzji) w ramach 

operacyjnego działania przedsiębiorstwa, uzyskać umiejętności ich zastosowania 

w praktyce. 

Wymagania wstępne 

 

Student posiada podstawową wiedzę na temat zarządzania i organizacji, 

ekonomiki przedsiębiorstwa, rachunku kosztów. 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Odniesienie do 

efektów dla 

programu 

Odniesienie do 

efektów dla 

obszaru 

Wiedza 
01 Student Zna specyfikę zarządzania produkcją i zarządzania 

operacyjnego tego przedmiotu 
K_W01 S1A _W01 

Umiejętności 

02 posiada Podstawowe umiejętności planowania potencjału 

produkcyjnego i organizacji  procesów produkcyjnych w 

przemyśle i usługach 

K_U02 

K_U03 

K_U11 

S1A_U02 

Kompetencje 

społeczne 

03 rozumie znaczenie sfery zarządzania produkcją w 

przedsiębiorstwie i znaczenia tej sfery dla gospodarki i 

społeczeństwa 

K_K01 

K_K02 

S1A_K02 

S1A_K06 

S1A_K07 

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin 

Forma zajęć – wykład 15 

1. Zarządzanie produkcją i operacyjne w przedsiębiorstwie 2 

2. Projektowanie produktów i procesów 2 

3. Organizacja procesów 3 

4. Planowanie potencjału produkcyjnego 2 

5. Planowanie realizacji procesów 2 

6. JIT i Lean Management 2 

7. Zarządzenie produkcją usług 2 

Metody kształcenia 
1. Prezentacja multimedialna 
2. Praca w grupach 
3. Analiza tekstów z dyskusją 
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Metody weryfikacji        

efektów kształcenia 

 

 Nr efektu kształcenia 

z sylabusa 

Kolokwium  

Projekt grupowy z prezentacja 

01,02,03 

02, 03 

Forma i warunki zaliczenia 

 
Na ocenę składa się wynik kolokwium pisemnego oraz ocena z aktywności na zajęciach 

Literatura podstawowa 

 

1. Wild Ray, Essentials of Operation Management, 2001 
2. Waters D. Zarządzanie operacyjne, PWN, Warszawa 2000 

Literatura uzupełniająca 

 

1 Durlik I. Inżynieria zarządzania, Agencja Placet, Warszawa 1996 
2 Muhlemann A., Oakland J., Lockyer K. Zarządzanie. Produkcja i usługi, PWN, 

Warszawa 1995 
3 Pająk E.: Zarządzanie produkcją. Produkt, technologia, organizacja, Wydawnictwo 

Naukowe PWN, Warszawa 2006 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA: 

 

 Liczba godzin   

Zajęcia dydaktyczne 15  

Przygotowanie się do zajęć 10 

Studiowanie literatury 5 

Udział w konsultacjach 5 

Przygotowanie projektu / eseju / itp. 5 

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 10 

Inne 0 

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50 

Liczba punktów ECTS 2 
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Nazwa przedmiotu: Zarządzanie strategiczne 
Kod przedmiotu: 

04.0.VI.28.A.I.13._36 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług 

http://books.kelkoo.co.uk/b/a/cpc_5101_vtl_author_c19148966.html
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Katedra Organizacji i Zarządzania 

Nazwa kierunku: Ekonomia 

Forma studiów: stacjonarne I 

stopnia 

Profil kształcenia: A 

ogólnoakademicki 

Specjalność: Business Economics 

Rok / semestr: rok 2 semestr 4 Status przedmiotu /modułu: 

obowiązkowy 

Język przedmiotu / modułu:  

polski 

Forma zajęć 
wykład ćwiczenia 

ćwiczenia 

laboratoryjne 
konwersatorium seminarium 

inne  

(wpisać jakie) 

Wymiar zajęć 30 30     

Koordynator przedmiotu / modułu dr hab. prof. US Wojciech Downar 

Prowadzący zajęcia dr Adam Kowalczyk, adam.kowalczyk@wzieu.pl – wykłady/ ćwiczenia 

Cel przedmiotu / modułu 

 

Celem przedmiotu jest zrozumienie przez studenta istoty, zasad i prawidłowości 

zarządzania strategicznego, zrozumienie metod analizy strategicznej i planowania 

strategicznego oraz nabycie umiejętności stosowania metod analizy strategicznej i 

planowania strategicznego do rozwiązania problemów zarządzania. 

Wymagania wstępne 

 

Znajomość problematyki makro i mikroekonomii, wiedza z zakresu nauki o 

przedsiębiorstwie, organizacji i zarządzania, marketingu, analizy finansowej. 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Odniesienie do 

efektów dla 

programu 

Odniesienie do 

efektów dla 

obszaru 

Wiedza 

01 Student definiuje i rozumie pojęcia z zakresu zarządzania 

strategicznego 

02 Student zna metody, techniki, narzędzia z zakresu 

zarządzania strategicznego 

K_W01 

K_W13 
S1A_W06 

Umiejętności 

03 Student wyciąga wnioski z przedstawionych tekstów 

04 Student porównuje metody analizy strategicznej i potrafi je 

zastosować w praktyce 

K_U02 

K_U03 
      S1A_U02 

Kompetencje 

społeczne 

05 Student pracuje samodzielnie, ale angażuje się także w 

pracę zespołową 

K_K01 

K_K02 

K_K07 

K_K10 

S1A_K02 

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin 

Forma zajęć –wykład 30 

1. Zarządzanie strategiczne – tło ekonomiczne. 2 

2. Zarządzanie strategiczne jako koncepcja zarządzania  2 

3. Strategia przedsiębiorstwa jako system  5 

4. Podmiotowe ujęcie strategii – kluczowe wybory strategiczne  2 

5. Strategiczna identyfikacja przedsiębiorstwa  5 

6. Implementacja strategii  5 

7. Zarządzanie zmianą, rozwój organizacyjny, Business Reengeeniering  5 
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8. Kontrola strategiczna 4 

Forma zajęć –ćwiczenia 30 

1. Planowanie strategiczne jako element procesu zarządzania strategicznego 2 

2. Analiza strategiczna jako podstawa budowy planu strategicznego 5 

3. Analiza makrootoczenia 5 

4. Analiza otoczenia konkurencyjnego: metody analiz mikrootoczenia: analiza „ pięciu sił” M. E. Portera, 

punktowa ocena atrakcyjności sektora, mapa grup strategicznych, krzywa doświadczenia, praktyczne 

przygotowanie: analizy atrakcyjności sektora, oceny punktowej atrakcyjności sektora, mapy grup 

strategicznych, wykorzystanie poznanych metod do budowy scenariuszy stanów mikrootoczenia 

5 

5. Analiza potencjału strategicznego organizacji 5 

6. SWOT jako kompleksowa metoda analizy strategicznej 3 

7. Strategiczna Karta Wyników 3 

8. Menedżer w procesie formułowanie strategii 2 

 

Metody kształcenia 

 

1. Wykłady 

2. Prezentacje multimedialne 

3. Studia przypadków 

4. Ćwiczenia w grupach  

5. Ćwiczenia z wykorzystaniem metod aktywizujących 

Metody weryfikacji        

efektów kształcenia 

 

 Nr efektu kształcenia 

z sylabusa 

egzamin pisemny 

kolokwium w formie pisemnej 

projekt przygotowany przez studenta 

praca w grupie -  studium przypadku 

01, 02 

01, 02 

01, 02, 03, 04 

03, 04, 05 

Forma i warunki zaliczenia 

 

Egzamin w formie pisemnej na podstawie treści przedstawianych na wykładach oraz 
wybranej literatury  
Zaliczenie ćwiczeń w oparciu o kolokwium w formie pisemnej oraz projekt przygotowany 
przez studenta 

Literatura podstawowa 

 

1. Stabryła A., „Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy”, PWN, Warszawa 2002 
2. Gierszewska G., Romanowska M., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa PWE, 
Warszawa 2000 

Literatura uzupełniająca 

 

1. Zarządzanie strategiczne. Systemowa koncepcja biznesu pod red. M. Moszkowicza, 
PWE, Warszawa 2005 
2. Zelek A., „Zarządzanie strategiczne – diagnozy, decyzje, strategie”. Wyd. 
Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, Szczecin 2000 
 

NAKŁAD PRACY STUDENTA: 

 Liczba godzin   

Zajęcia dydaktyczne 60 

Przygotowanie się do zajęć 10 

Studiowanie literatury 10 

Udział w konsultacjach 10 

Przygotowanie projektu / eseju / itp. 10 
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Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 21 

Inne 4 

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 125 

Liczba punktów ECTS 5 
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Nazwa przedmiotu: Zarządzanie wiedzą w centrach usług BPO 
Kod przedmiotu: 

04.9.VI.28.A.I.13._41 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług/Katedra Organizacji i 

Zarządzania 

Nazwa kierunku: Ekonomia 

Forma studiów: stacjonarne Profil kształcenia: A Specjalność: Ekonomika usług dla 
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I stopnia ogólnoakademicki biznesu 

Rok / semestr: rok 3 semestr 6 Status przedmiotu /modułu: 

specjalnościowy 

Język przedmiotu / modułu:  

polski 

Forma zajęć 
wykład ćwiczenia 

ćwiczenia 

laboratoryjne 
konwersatorium seminarium 

inne  

(wpisać jakie) 

Wymiar zajęć 30 15     

Koordynator przedmiotu / modułu Prof. US dr hab. Wojciech Downar 

Prowadzący zajęcia dr Adam Kowalczyk, adam.kowalczyk@wzieu.pl – wykład/ćwiczenia 

Cel przedmiotu / modułu 

 

Zapoznanie studentów z teorią i praktycznymi przykładami dotyczącymi 

zarządzania wiedzą w centrach usług BPO:  przedstawienie podstawowych pojęć, 

prawidłowości i problemów z tego zakresu. Pozyskanie wiadomości nt.: 

zarządzania procesem tworzenia, pomiaru, akumulacji i rozpowszechniania wiedzy 

w centrach BPO. Pozyskanie umiejętności rozwiązywania praktycznych problemów 

w sferze zarządzania wiedzą w centrach BPO 

Wymagania wstępne Znajomość podstaw zarządzania oraz podstaw z ekonomiki usług 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Odniesienie do 

efektów dla 

programu 

Odniesienie do 

efektów dla 

obszaru 

Wiedza 

01 student zna podstawowe pojęcia dotyczące zarządzania 

wiedzą i funkcjonowania centrów BPO, potrafi przedstawić 

proces zarządzania wiedzą w BPO 

K_W01 S1A_W01 

Umiejętności 

02 student potrafi zaprojektować proces zarządzania wiedzą w 

centrach BPO, uwzględniając przy tym jego specyfikę i 

wielowymiarowość 

K_U02 

K_U03 

S1A_U02, 

S1A_U03 

Kompetencje 

społeczne 

03 student pracuje w zespole, dyskutuje oraz prezentuje swoje 

stanowisko dotyczące odpowiedzialności za wpływ działań 

związanych z kreowaniem i upowszechnianiem wiedzy na 

funkcjonowanie centrum BPO; dostrzega aspekty etyki i 

społecznej odpowiedzialności biznesu w zarządzaniu wiedzą w 

centrach usług BPO 

K_K10 S1A_K02 

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin 

Forma zajęć – wykład 30 

1. Historia koncepcji zarządzania wiedzą i jej wpływ na obecne zarządzanie ze szczególnym 

uwzględnieniem sektora usług 

3 

2. Wiedza a pojęcia pokrewne,  kodyfikacja wiedzy, praca oparta na wiedzy 3 

3. Centra usług BPO – aspekty funkcjonalno - prawne 4 

4. Procesy zarządzania wiedzą w centrach usług BPO 4 

5. Tworzenie wiedzy w BPO 4 

6. Dzielenie się wiedzą, ochrona wiedzy i własności intelektualnej w BPO 4 

7. Pomiar kapitału intelektualnego w BPO 4 

8. Strategie zarządzania wiedzą z uwzględnieniem specyfiki BPO 4 

Forma zajęć - ćwiczenia 15 
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1. Wiedza – istota, cechy charakterystyczne zasobu wiedzy.  Zarządzanie wiedzą. Typologia wiedzy w 

wybranych rodzajach organizacji z uwzględnieniem specyfiki przedsiębiorstw usługowych i centrum BPO. 

Wiedza ukryta, wiedza kolektywna 

2 

2. Proces zarządzania wiedzą w centrach usług BPO. Pozyskiwanie wiedzy z otoczenia, tworzenie 

wiedzy, pomiar wiedzy, przechowywanie wiedzy, dzielenie się wiedzą oraz aspekty ochrony wiedzy 

4 

3. Specyfika zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie usługowym, w  tym w centrum BPO. Zarządzanie 

wiedzą w przedsiębiorstwie sieciowym 

3 

4. Chief Knowledge Officer – kreowanie przywództwa w zarządzaniu wiedzą 2 

5. Innowacyjność w zarządzaniu wiedzą 2 

6. Strategie zarządzania wiedzą 2 

 

Metody kształcenia 

 

Wykłady z prezentacjami multimedialnymi, ćwiczenia z wykorzystaniem metod 

wspomagających aktywność w grupach, analiza tekstów z dyskusją, studia przypadków, 

opracowanie projektu. 

Metody weryfikacji        

efektów kształcenia 

 

 Nr efektu kształcenia 

z sylabusa 

Kolokwium sprawdzające 

Projekt grupowy 

Praca w grupach 

01, 02 

02, 03 

02, 03 

Forma i warunki zaliczenia 

 

Zaliczenie z przedmiotu w formie pisemnej lub ustnej z materiału obejmującego 

zagadnienia poruszane na wykładach i ćwiczeniach oraz zalecanej literatury. Przy 

wystawianiu oceny końcowej brane pod uwage będą również: praca w grupach, aktywność 

studenta na zajęciach oraz projekt grupowy. 

Literatura podstawowa 

 

1.  Kowalczyk A., Nogalski B., Zarządzanie wiedzą. Koncepcja i narzędzia, Difin, Warszawa 

2007 

2.  Perechuda K., Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe  PWN, 

Warszawa 2005 

3. Strony internetowe 

Literatura uzupełniająca 

 

1. Zaliwski A., Korporacyjne bazy wiedzy, PWE, Warszawa 2000 

2. Grudzewski W. M., Hejduk J. K., Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, Difin, 

Warszawa 2004 

3. Dolińska M., Innowacje w gospodarce opartej na wiedzy, PWE, Warszawa 2010 

4. Tiwana A., Przewodnik po zarządzaniu wiedzą: e-biznes i zastosowania CRM,  Placet, 

Warszawa 2003 

5. Przedsiębiorstwo zorientowane na wiedzę, praca zbiorowa pod red. G. Kobyłko, M. 

Morawski, Difin, Warszawa 2006 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA: 

 

 Liczba godzin   

Zajęcia dydaktyczne 45 

Przygotowanie się do zajęć 25 
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Studiowanie literatury 10 

Udział w konsultacjach 10 

Przygotowanie projektu / eseju / itp. 5 

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 3 

Inne 2 

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100 

Liczba punktów ECTS 4 
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Zintegrowane zarządzanie jakością, środowiskiem i BHP  
W

yp
eł

ni
a 

Z
es

pó
ł K

ie
ru

nk
u 

Nazwa przedmiotu: Zintegrowane zarządzanie jakością, środowiskiem i 

BHP 

Kod przedmiotu: 

04.9.VI.28.A.I.04._45 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra Ekonomiki i 

Organizacji Telekomunikacji 

Nazwa kierunku: Ekonomia 

Forma studiów: stacjonarne  

I stopień 

Profil kształcenia:  A 

ogólnoakademicki 

Specjalność: Gospodarka 

Nieruchomościami 

Rok / semestr: rok 3 semestr 6 Status przedmiotu /modułu: 

obowiązkowy 

Język przedmiotu / modułu: 

 polski 

Forma zajęć 
wykład ćwiczenia 

ćwiczenia 

laboratoryjne 
konwersatorium seminarium 

inne  

(wpisać jakie) 

Wymiar zajęć 15 15     

Koordynator przedmiotu / modułu Dr hab. prof. US Henryk Babis 

Prowadzący zajęcia Dr Agnieszka Budziewicz-Guźlecka agnieszka.budziewicz@wzieu.pl 

Cel przedmiotu / modułu 

 

Zapoznanie studentów z teorią i praktyką z zakresu zarządzania jakością oraz 

środowiskiem i bhp. 

Wymagania wstępne Podstawowa wiedza z zarządzania. 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Odniesienie do 

efektów dla 

programu 

Odniesienie do 

efektów dla 

obszaru 

Wiedza 

01 charakteryzuje ogólne założeniami teoretycznej koncepcji 

zarządzania jakością, w tym reguł filozofii TQM, środowiskiem i 

bhp.  Zna rozwiązania stosowane w wybranych 

przedsiębiorstwach krajowych i zagranicznych, zarówno 

produktowych, jak i usługowych.  

02 rozpoznaje podstawowe zasady audytów. 

K_W04 

K_W13 

       S1A_W03 

 

S1A_W06 

Umiejętności 
03 wybiera sposób  wykorzystania metod i technik zarządzania 

jakością, środowiskiem i bhp. 
K_U02 S1A_U02 

Kompetencje 

społeczne 

04 akceptuje konieczność zwracania uwagi na jakość 

produktów i usług oraz zagadnienia związane ze środowiskiem i 

bhp i zdaje sobie sprawę z konieczności certyfikacji systemów 

zarządzania jakością, środowiskiem i bhp. 

K_K01 S1A_01 

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin 

Forma zajęć – wykłady 15 

1. Teoretyczne podstawy zarządzania jakością, środowiskiem i bhp. 3 

2. Istota kosztów jakości, środowiskowych i bhp oraz ich redukcja.  2 

3. Zarządzanie jakością, środowiskiem i bhp w przedsiębiorstwie (projektowanie i wprowadzanie 

systemu, ocena i certyfikacja). 

2 

4. Instrumenty, narzędzia i techniki zarządzania jakością, środowiskiem i bhp. 2 

5. Normy dotyczące systemów zarządzania.  2 
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6. Proces opracowania i wdrożenia systemu zarządzania opartego na normach ISO.  2 

7 Audity systemów zarządzania jakością, środowiskiem i bhp. 2 

Forma zajęć -ćwiczenia 15 

1. Wprowadzenie do zarządzania jakością, środowiskiem i bhp 2 

2. Metody i techniki zarządzania jakością, środowiskiem i bhp. 2 

3. Analiza norm dotyczących systemów zarządzania. 3 

4. Różnice w wprowadzaniu zintegrowanych systemów zarządzania w przedsiębiorstwach produktowych 

a przedsiębiorstwach usługowych. 

4 

5. Zagadnienia implementacji reguł zarządzania jakością, środowiskiem i bhp w przedsiębiorstwach 

przemysłowych i usługowych (case study). 

4 

Metody kształcenia Wykłady prowadzone przy pomocy prezentacji multimedialnych 

Metody weryfikacji        

efektów kształcenia 

 

 Nr efektu kształcenia 

z sylabusa 

Wykład 

Pisemne zaliczenie z zagadnień zaprezentowanych na zajęciach w 

formie testu oraz pytań otwartych. 

01, 02, 03, 04 

Forma i warunki zaliczenia 

 

Pisemne zaliczenie z zagadnień zaprezentowanych na zajęciach w formie testu oraz pytań 

otwartych. 

Literatura podstawowa 

 

Grudowski P. Jakość, środowisko, BHP w systemach zarządzania. OPO-AJG, Bydgoszcz 

2004 

Literatura uzupełniająca 

 

Hamrol A., Mantura W. Zarządzanie jakością, Teoria i praktyka. PWN, Warszawa, 2004.  
J. Kowalczyk: Szef firmy w systemie zarządzania przez jakość ISO 9001 - TQM, Wyd. 

CeDeWu, 2005 

NAKŁAD PRACY STUDENTA: 

 Liczba godzin   

Zajęcia dydaktyczne 30 

Przygotowanie się do zajęć 2,5 

Studiowanie literatury 2,5 

Udział w konsultacjach 10 

Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0 

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 5 

Inne  

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50 

Liczba punktów ECTS 2 
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Źródła informacji o nieruchomościach   
W

yp
eł

ni
a 

Z
es

pó
ł K

ie
ru

nk
u 

Nazwa przedmiotu: Źródła informacji o nieruchomościach 
Kod przedmiotu: 

14.3.VI.28.A.I.04._36 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra Ekonomiki i 

Organizacji Telekomunikacji 

Nazwa kierunku: Ekonomia 

Forma studiów:  stacjonarne  

I stopnia 

Profil kształcenia: A 

ogólnoakademicki 

Specjalność: Gospodarka 

Nieruchomościami 

Rok / semestr: rok 2 semestr 4 Status przedmiotu /modułu: 

obowiązkowy 

Język przedmiotu / modułu: 

polski 

Forma zajęć 
wykład ćwiczenia 

ćwiczenia 

laboratoryjne 
konwersatorium seminarium 

inne  

(wpisać jakie) 

Wymiar zajęć 15      

Koordynator przedmiotu / modułu dr hab., prof. US Henryk Babis 

Prowadzący zajęcia Dr Piotr Ładny – piotr.ladny@wzieu.pl 

Cel przedmiotu / modułu 

Zapoznanie studentów ze źródłami informacji na temat nieruchomości. 

Przedstawienie zakresu informacji dostępnych w poszczególnych systemach 

informacji o nieruchomościach oraz sposobu dostępu do tych informacji. 

Wymagania wstępne Podstawowa wiedza z zakresu mikro- i makroekonomii 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Odniesienie do 

efektów dla 

programu 

Odniesienie do 

efektów dla 

obszaru 

Wiedza 
01 Student ma podstawową wiedzę na temat źródeł 

zawierających informację na temat nieruchomości 

K_W01 

K_W02 
S1A_W06 

Umiejętności 
02 Student potrafi klasyfikować źródła informacji i dokonywać 

ich wyboru ze względu na poszukiwane informację 

K_U01 

K_U02 
S1A_U02 

Kompetencje 

społeczne 

03 Student zachowuje krytycyzm w stosunku do informacji 

pozyskanych z różnych źródeł 
K_K01 S1A_K06 

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin 

Forma zajęć – np. wykład 15 

1 Zasady ewidencji gruntów i budynków 2 

2 Podstawowe Źródł informacji o nieruchomościach – charakterystyka (księga wieczysta, 

kataster nieruchomości (EGiB), miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, mapa zasadnicza, 

Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT),  System Informacji o Terenie (SIT), Inne 

źródła informacji: dane z biur pośrednictwa obrotu 

nieruchomościami, urzędów skarbowych, biur notarialnych, firm ubezpieczeniowych itp.) 

6 

3 Koncepcja i elementy Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach (ZSIN): Kataster 

Nieruchomości (KN), Nowa Księga Wieczysta (NKW), Ewidencja Podatkowa Nieruchomości (EPN) 

4 

4 Zasady udostępniania i wykorzystania źródeł informacji o nieruchomościach 3 

Metody kształcenia Wykłady przy pomocy prezentacji multimedialnych 
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Metody weryfikacji        

efektów kształcenia 

 Nr efektu kształcenia 

z sylabusa 

Zaliczenie pisemne 01, 02 

Forma i warunki zaliczenia 

 

Pisemne zaliczenie z zagadnień zaprezentowanych na zajęciach w formie testu oraz pytań 

otwartych. 

Literatura podstawowa E. Kucharska-Stasiak, Nieruchomość w gospodarce rynkowej, Wydawnictwo Naukowe 

PWN, Warszawa 2009. 

Literatura uzupełniająca R. Niemczyk, Gospodarka i obrót nieruchomościami, DIFIN, Warszawa 2009. 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA: 

 

 Liczba godzin   

Zajęcia dydaktyczne 15 

Przygotowanie się do zajęć 13 

Studiowanie literatury 5 

Udział w konsultacjach 5 

Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0 

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 10 

Inne 2 

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50 

Liczba punktów ECTS 2 

 

 


